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Scopus
• A Scopus é a maior base de dados de resumos e citações da literatura cientifica 

revista por pares, procurando dar uma cobertura abrangente da investigação 
cientifica internacional nas áreas de ciência, tecnologia, medicina, ciências 
sociais, artes e humanidades.

• Indexa cerca de 22.000 títulos de revistas científicas com processo de Revisão 
por pares, provenientes  de mais de 5.000 editores

• Indexa cerca de 3 600 títulos de periódicos em Open Access e 280 títulos de 
revistas comerciais

• E ainda cerca de 150 000 livros e 560 séries de livros, bem como 8M de papers
de conferências

• Contém mais de 70 M de registos que remontam a 1823 e dos quais 84% dizem 
respeito a referências a partir de 1996.

• Contém ainda cerca de 70 000 perfis institucionais e 12 M de perfis de autores

• Permite o acesso a 1.4 B de ref.as citadas desde 1970. 

• E ainda a 39 M de patentes



Scopus –Começar uma pesquisa

• No interface inicial da Scopus pode fazer:

• Pesquisa de documentos

• Pesquisa de autores

• Pesquisa de afiliações

• Pesquisa avançada



Scopus –Começar uma pesquisa

• Se escolher fazer a sua pesquisa no interface inicial, em “document search” , 
pode adicionar caixas de pesquisa de modo a montar expressões de pesquisa 
com recurso a “operadores boleanos” e, delimitar a sua pesquisa de acordo 
com os critérios que mais lhe interessam, como : ano(s), tipo de documento, 
data de adição à base de dados, área de assunto.

• Nas áreas de assunto ao passar o cursor sobre a área disciplinar abre uma 
caixa de diálogo com a indicação das áreas cientificas representadas.



Scopus

• Ao submeter uma pesquisa pode escolher entre vários campos de 
dados. 

• O campo “All Fields” deve ser desconsiderado para uma boa pesquisa.  
A opção mais abrangente em termos de campos é “Article title, 
Abstract, Keywords” ou “ Article Title, Abstract, Keywords, Authors”.



Scopus

Ao definir os critérios da sua pesquisa pode recorrer ao botão de  ajuda, o ícone do 

ponto de interrogação junto dos campos de pesquisa. Este comando abre uma nova 

caixa de diálogo com conselhos muito úteis sobre escolher os termos de pesquisa 

adequados, usar os operadores boleanos, as truncaturas, e outros …



Uma pesquisa subordinada ao tema academic writing no campo “article title, 
abstract, keywords”, sem quaisquer outros limites, apresenta 12,684 resultados. Se 
interrogarmos a base usando a expressão entre aspas (informando assim a base de 
dados que queremos a expressão exata) passamos para 2465 resultados… 

Se refinar por ano e quiser ver os artigos publicados em 2016 dá-nos 277 resultados 

Se pretender ver o que já se escreveu sobre o assunto em 2017 encontra 201 
resultados

Scopus



Scopus
Se associarmos à pesquisa (limitada ao ano de 2017) a  palavra universit*  em “search
within results”, reduzimos a lista de resultados  a 194 registos. 



Serviços B-On
permitem ver se o 
artigo se encontra 
disponível em “full
text”

Opções de 
visualização dos 
resultados

Opções para refinar 
os resultados obtidos

Scopus



Scopus
Ao definir critérios para refinar a sua pesquisa pode obter uma previsualização dos 

resultados de uma sub categoria específica, basta clicar na seta ao lado do valor das 

incidências daquele critério, assim:

Pode ainda exportar a sua lista 

final de resultados, após 

refinados, para um Excel dando o 

comando:

Que se encontra ao fundo da lista 

de resultados.

Ou para um gestor bibliográfico



Scopus – Analisar resultados



Scopus – Exportar o gráfico de análise de  
resultados



Scopus – exportar citações

A partir do momento em que temos um artigo selecionado ficam ativos o conjunto de 

comando no topo da lista e que nos permitem exportar citações, fazer download dos 

documentos, ver os dados de citação; ver os artigos que citam estes artigos, adicionar  

artigos a uma lista pessoal e outras funcionalidades ….



Scopus – Registo: criar um área pessoal



Scopus – Criar alertas



Criar listas

Scopus – criar listas



Scopus – Criar uma bibliografia



Scopus – Pesquisar autores



Scopus – Scopus Author Identifier



Scopus – Scopus Author Identifier

Neste caso como a 

pesquisa retornou 3 

autores que pelas 

informações parecem ser a 

mesma pessoa podemos 

selecionar as 3 entradas e 

dar o comando “Show 

documents”.

Na lista de documentos 

torna-se maias fácil ver se 

se trata efetivamente da 

mesma pessoa … e quais 

os dados divergem entre 

os vários perfis.



Scopus – Pesquisa por afiliação

A pesquisa por NOVA 

Lisboa dá-nos 12 perfis de 

instituição, que 

correspondem ás várias 

unidades orgânicas. 

A FCT surge no 2º lugar, 

seguida das outras 

unidades orgânicas e alguns 

centros de investigação

A pesquisa de uma afiliação deve ser 

feita por palavra significativa no nome , 

pelo que para encontrar a Universidade 

Nova de Lisboa podemos simplesmente 

pesquisar por NOVA Lisboa



Scopus – Pesquisa por afiliação



Scopus – Comparar revistas científicas

Se pretender conhecer quais as revistas que publicam na sua área disciplinar e

compará-las de modo a decidir onde submeter um artigo pode usar a função

“Compare journals” introduzir a sua área ou uma palavra significativa do sua área de

investigação, selecionar a classe temática das publicações e usar a ferramenta.

A Scopus trabalha como Scimago Journal Rank SJR. Se necessitar de ajuda adicional

use a função “About Compare Journals calculations”



Bom trabalho!

Para mais informações

div.dc.helpdesk@fct.unl.pt

Ou

mrd@fct.unl.pt
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