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Programa
1. Introdução

2. As perguntas mais comuns colocadas por 
docentes/investigadores numa biblioteca do Ensino 
Superior

3. Como dar resposta: as bases de dados de referência 
(Web of Science e Scopus)

4. ORCID



1. Introdução



▪ A bibliometria começou na biblioteca
▪ A investigação científica nas ciências da informação 

usa a bibliometria
▪ O apoio ao movimento de acesso livre e 

implementação de RI envolveu os bibliotecários na 
avaliação da produção científica

▪ Os bibliotecários procuram novas competências



1.1. Bibliometria. O que é?



“The branch of library science concerned with the 

application of mathematical and statistical analysis to 

bibliography; the statistical analysis of books, articles, 

or other publications.”

Oxford English Dictionary online,  Acesso em: 25/02/2013



Cronologia
1665 - Journal des sçavans Philosophical | Transactions of the 

Royal Society
Séc. XVIII - + de 1000 revistas foram criadas
1869  - 1º número da Nature
1927 - Gross & Gross falam pela 1ª vez em contagem de 

citações para escolher as “revistas chave” de uma biblioteca
1961 - Science Citation Index (Eugene Garfield/ISI)



Cronologia
1973 - Indicadores bibliométricos usados para avaliação do 

output científico (Science Indicators 1972 report do U.S. National Science Board)

1978 - SPRU - Science Policy Research Unit (Univ. Sussex) usa a 
bibliometria para implementar políticas de avaliação de 
investigação



Porque devem as bibliotecas a 
chamar a si esta tarefa?



▪ Os bibliotecários estão habituados a lidar com pesquisas e 
dados bibliográficos 

▪ Os bibliotecários estão habituados a lidar com grandes 
volumes de dados e informação

▪ A bibliometria é parte integrante da investigação em ciências 
da informação

▪ São os bibliotecários que estão por trás dos RI também 
usados para a avaliação

A biblioteca não é afetada pelos resultados da avaliação 
bibliométrica - imparcialidade



Desvantagens
▪ Monitorizar/analizar a produção científica 

pode mudar a percepção que a instituição 
tem da biblioteca 

✓Pode levar os investigadores a pensar que a biblioteca 
é responsável pelos seus maus resultados

✓Pode criar problemas de relacionamento com outros 
departamentos (académicos, de avaliação científica)



Vantagens
▪ Aumento de visibilidade da biblioteca na organização
▪ A avaliação da produção científica tem grande peso 

na instituição e pode ser prestigiante para a 
biblioteca

▪ Aumenta as competências da biblioteca
▪ Estabelece uma relação entre os investigadores e a 

biblioteca
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mas…



2. As perguntas mais comuns 
colocadas por  docentes e 
investigadores



As perguntas mais comuns
▪ O que é o h-índice e como posso encontrar o meu?
▪ Como encontrar os dados pedidos num concurso de 

emprego/bolsa/promoção interna?
▪ Onde publicar? Como encontrar o Factor de 

Impacto/Quartil de uma revista?
▪ Quais as métricas mais usadas na avaliação?



3. Como dar resposta: o que 
precisam saber?



▪ As bases de dados disponíveis
▪ Web of Science (e Journal of Citation Reports)
http://isiknowledge.com
▪ Scopus (e Scimago Journal Rank) 
http://www.scopus.com / www.scimagojr.com
▪ Google Scholar (com Publish or Perish)

▪ Factor de impacto (JIF)
▪ H-índice 

http://isiknowledge.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scimagojr.com/


3.1. O que é o h-índice?



Hirsch, J. E. (2005). An index to quantify an individual’s scientific research output. Proceedings of the 
National Academy of Sciences of the United States of America, 102(46), 16569–72. 
doi:10.1073/pnas.0507655102

Picture taken from Wikimedia Commons 



H-índice
Artigo 1: 12 citações

Artigo 2: 7 citações

Artigo 3: 7 citações

Artigo 4: 5 citações                    

Artigo 5: 3 citações

Artigo 6: 1 citação

h- índice 4



Como encontrar o h-índice: web of science

Pesquisa por autor
na Web of Science 
Core Collection

Selecionar o artigos agrupados
por autor para garantir que os
resultados são todos do autor
pretendido

Refinar a tipologia de 
documento para os documentos
relevantes para a avaliação em
questão

1 2

3



Como encontrar o h-índice: web of science

O h-índice
aparece
listado no 
quadro
resumo do 
citation 
report



Como encontrar o h-índice: scopus

Pesquisar pelo nome em Author search

O Scopus agrupa os autores
automaticamente num Author Id 
com base na afiliação, área de 
publicação, etc.

1

2



Importante
▪ O h-índice pode:

o refletir a carreira de um investigador/docente
o ter uma baliza temporal

▪ O h-índice não deve ser usado para comparar 
investigadores com carreiras de diferente 
duração (excepto quando é feito para datas 
exactas)

▪ Deve ter-se cuidado ao comparar 
investigadores de áreas diferentes que podem 
ter culturas de citação e referenciação 
diferentes



3.2. Qual a melhor base de dados a 
usar?



▪ Aquela que for pedida no concurso/financiamento de 
bolsa/pela instituição

▪ Aquela que tiver uma melhor cobertura temática para a área 
do investigador/docente

Ter em conta que os resultados podem ser diferentes em cada 
uma delas porque:

o Cobertura temática é diferente
o Cobertura temporal é diferente
o Dados usados diferentes (por ex. Google Scholar)



3.3. Qual o indicador de impacto a 
usar?



▪ Journal of Citation Reports
o Factor de Impacto (2 anos) + Factor de Impacto para 5 

anos
o Immediacy Index (indica a rapidez com que os artigos de 

uma revista são citados)
▪ Scimago Journal Rank

o Factor de Impacto de 3 anos
o H-índice para revistas (quantifica a produtividade e 

impacto da revista)
▪ Google Scholar Metrics

o Revistas são ordenadas por h-índice5 e h-índice médio 



JCR: como decidir onde publicar pelo impacto da revista e/ou quartil?



JCR: como decidir onde publicar pelo impacto da revista e/ou quartil?

Na listagem por área
temática podemos ver as 
revistas listadas do IF mais
alto para o mais baixo e 
selecionar um título para ver
em detalhe. Em rank 
podemos ver o Quartil
ocupado em uma ou mais
Web of Science Categories. 



JCR: como decidir onde publicar pelo impacto da revista e/ou quartil?

Para encontrar revistas de 
uma determinada área
temática no Q1 e Q2 basta
selecionar o JIF Quartile no 
momento em que selecionar
a categoria. Só são
apresentadas as revistas
nestes quartis.



JCR: como saber o JIF e o Quartil da revista onde publiquei?

Faz-se pesquisa pelo título da 
revista, por parte do título ou
ISSN.



SCImago: como decidir onde publicar pelo impacto da revista e/ou quartil?



SCImago: como decidir onde publicar pelo impacto da revista e/ou quartil?

As revistas são listadas
do SJR mais alto para o 
mais baixo dentro da 
categoria escolhida. O 
Quartil é indicado na
coluna do SJR.



SCImago: como saber o SJR e o Quartil da revista onde publiquei?



Importante
▪ Usar o Ranking que é pedido
▪ O factor de impacto pode ser usado também 

para escolher uma revista onde publicar  ou 
uma revista para seguir

▪ O quartil de uma revista pode ser pedido para 
comparar/nivelar revistas de áreas diferentes

O que é o quartil?



Métricas alternativas
▪ Algumas considerações e discussão de ideias



Métricas alternativas: vantagens
▪ As métricas baseadas na contagem de citações podem ser

insuficientes para aferir o impacto da publicação; 
▪ Devido ao processo de publicação, a 1ª citação de um artigo

pode demorar bastante tempo a aparecer;
▪ Artigos relevantes podem nunca ser citados, o que não quer

dizer que não tenham impacto;
▪ Certos resultados (por ex. nas artes) dificilmente serão

citados;
▪ Web of Science já incorporou a “contagem do uso”.



Métricas alternativas: limitações
▪ Não existe diferenciação entre investigação académica e “da 

moda”;
▪ Não é claro como as diferentes ferramentas medem o uso e 

os standards ainda estão em elaboração;
▪ É possível manipular os resultados.



4.ORCiD





Visibilidade: como aumentar
 Publicar em revistas bem indexadas e com alto fator de 

impacto
 Depositar as suas publicações sem embargo no RI
 Publicar em acesso livre sempre que possível
 Manter uma presença online cuidada e dentro dos tópicos do 

seu trabalho
 Manter o seu “nome científico”
 Criar e manter atualizados perfis de investigador para 

desambiguar inequivocamente as suas publicações



Visibilidade
▪ Algumas considerações e discussão de ideias



Perguntas?
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