Revista júnior de investigação

adolesciência
L IGAÇÕES ÚTEIS

Aqui são apresentadas algumas ligações para sítios com informação sobre diversas áreas. Como a
pesquisa é fundamental na qualidade do trabalho, recorda-se que é importante:

1. Verificar se as páginas são de instituições ou de autores credíveis;
2. Pesquisar por palavras-chave em vez de perguntas do género “Qual…”, dado que estas
conduzem com frequência a páginas com respostas do público geral e não de
especialistas;
3. Utilizar também como motor de pesquisa o Google académico;
4. Consultar os estabelecimentos de ensino superior já que disponibilizam em linha as
suas publicações em base de dados bem organizadas, pelo que se apresentam como
boas opções de pesquisa;
5. Procurar repositórios (uma pesquisa por esta palavra conduz às várias opções
disponíveis)
Ver mais alguns conselhos muito úteis :
http://www.movimentomilenio.com/2011/11/grafico-%E2%80%93-tem-a-certezade-que-sabe-pesquisar-no-google/
Um portal multidisciplinar para imensos recursos - http://www.rbe.min-edu.pt/np4/112.html
Noesis (base de dados de revistas científicas em linha) - http://noesis.evansville.edu/journals.htm
Repositório aberto - http://repositorioaberto.univ-ab.pt/
Directory of open Access journasl - http://www.doaj.org/
Repositório científico de acesso aberto em Portugal - http://www.rcaap.pt/
Agência Portuguesa do Ambiente - http://sniamb.apambiente.pt/webatlas/
Ambiente online - http://www.ambienteonline.pt/links/index.php?cat=10
Instituto Nacional de Recursos Biológicos - http://www.inrb.pt/
Sistema regional de informação sobre a água - http://sig.sram.azores.gov.pt/SRAM/site/SRIA/
Instituto da água - http://www.inag.pt/
Laboratório Nacional de Energia e Geologia - http://www.lneg.pt/
Agência Portuguesa do ambiente – qualidade do ar - http://www.qualar.org
Rede simbiótica de Biologia e Conservação da Natureza - http://www.simbiotica.org/
Scitable - http://www.nature.com/scitable
Discovery Education - http://www.discoveryeducation.com/students/
Naturlink - http://naturlink.sapo.pt/
Ciência Hoje - http://www.cienciahoje.pt/
Laboratório Nacional de Geologia e Mineralogia - http://egeo.ineti.pt/bds/geobases/mineralogia/minerais.aspx?ID=30&classe=0&sistema=0
Vistas do sistema solar - http://www.solarviews.com/portug/homepage.htm
Biorede – biologia molecular - http://www.biorede.pt/index3.htm
Science Education Curriculum Study - http://www.bscs.org/
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http://vlib.org/Biosciences
http://www.fi.edu/tfi/units/life/
Países - http://www.ibge.gov.br/paisesat/
World Population Atlas - http://www.worldpopulationatlas.org/
Human Development reports - http://hdr.undp.org/en/
US Census bureau - http://www.census.gov/population/international/
Observatório da Imigração - http://www.oi.acidi.gov.pt/modules.php?name=News&new_topic=6
Observatório da Emigração http://www.observatorioemigracao.secomunidades.pt/np4/home.html
Instituto Nacional de Estatística - http://www.ine.pt
Sefstat, portal de estatística - http://sefstat.sef.pt/
Pordata - http://www.pordata.pt/
http://tipografos.net/cadernos/
United Nations Environment Programme - http://geodata.grid.unep.ch/
National Geographic Education - http://education.nationalgeographic.com/education/st/?ar_a=4
Instituto de Meteorologia de Portugal - http://www.meteo.pt/pt/
O portal da História de Portugal - http://www.arqnet.pt/
Guerra Colonial - http://www.guerracolonial.org/
Associação 25 de Abril - http://www.25abril.org/
Cultura online - http://www.culturaonline.pt
Instituto de Gestão e Património Arquitetónico e Arqueológico - http://www.igespar.pt/pt/
História online - http://www.historiaonline.com/
Museu da Presidência - http://www.museu.presidencia.pt/
Zoriah, photojournalists - http://www.zoriah.net/blog/
University of Oxford, Griffith Institute - http://www.griffith.ox.ac.uk/
Biblioteca Digital Mundial - http://www.wdl.org/pt/
Viver a Ciência - http://viveraciencia.org/index/
De rerum natura - http://dererummundi.blogspot.com/
Instituto do PVC - http://www.institutodopvc.org/
Sociedade portuguesa de Química - http://www.spq.pt/
Sociedade Portuguesa de Física - http://www.spf.pt/
Ordem dos engenheiros – publicações - http://www.ordemengenheiros.pt/pt/centro-deinformacao/publicacoes/
Instituto Camões - http://www.instituto-camoes.pt/
Instituto de Linguística Teórica e Computaciobal - http://www.iltec.pt/index.html
Centro de Linguística da Universidade Nova de Lisboa - http://www.clunl.edu.pt
Instituto do Cinema e do audiovisual - http://www.ica-ip.pt/
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