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As diversas partes da Norma Portuguesa 4285 têm como objectivo facilitar o intercâmbio no domínio da
informação e da documentação. Apresentam termos e definições de conceitos seleccionados da área da
informação e da documentação e definem as relações que possam existir entre as diferentes entradas. O seu
campo de aplicação insere-se no âmbito da Comissão Técnica Portuguesa de Normalização CT 7 -
Informação e Documentação.

A presente Norma trata essencialmente dos conceitos fundamentais da informação e documentação que são
utilizados na aquisição, identificação e análise de documentos e de dados, bem como dos termos deles
decorrentes que podem ser considerados de maior utilidade para aplicações práticas.

NP 2022:1986 - Documentação. Numeração Internacional Normalizada de Livros (ISBN)

NP 2023:1986 - Documentação. Numeração Internacional Normalizada de Publicações em Série (ISSN)

NP 3003-4: 1993 - Tecnologias da informação - Vocabulário - Parte 4 - Organização dos dados

ISO 1087: 1990 - Terminology - Vocabulary

3.1 Definição de entrada

Entrada: Conjunto de elementos essenciais constituído por um índice de classificação, um ou mais termos
sinónimos e uma definição do conceito. Além disso, para melhor compreensão, este conjunto pode ser
completado com exemplos e notas.

Outros termos, tais como vocabulário, conceito, termo, definição, são utilizados na presente Norma com o
sentido que lhes é atribuído na ISO 1087: 1990 - Terrninology - Vocabulary.

3.2 Constituição de uma entrada

Cada entrada contém os elementos eSSenCIaiS definidos em 3.1 e, se necessano, alguns elementos
suplementares. Assim, pode no máximo, e de acordo com a ordem indicada, conter os seguintes elementos:

a) um índice de classificação (ver 3.3);
b) o termo seleccionado;
c) o(s) termo(s) sinónimo(s) permitido(s);
d) uma abreviatura do termo;
e) o texto da definição (ver 3.4);
f) um ou vários exemplos precedidos do título "Exemplo(s)";
g) uma ou várias notas especificando casos particulares da aplicação do conceito, precedidas do título

"Nota(s)".
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No caso de o índice de classificação apresentar vários termos, o termo a e entado em primeiro lugar é
sempre o preferido, por exemplo:

4.1.1.2 - 04 Referência catalográfica
NotÍCia catalográfica

(o termo preferido é Referência catalográfica)

3.3 Classificação de uma entrada

Cada entrada é numerada de acordo com a estrutura da apresenta.-o

3.4 Selecção dos termos e das definições

A selecção dos termos e das definições seguiu, tanto quanto po í 'e . o
língua portuguesa.

Quando determinado termo apresenta diversos significados, e te
significados são indicados e particularizados, acrescentando- e n'

emêr2llaSL1<íepeud.elll1es.Os diferentes
exemplo:

3.6 Constituição do índice alfabético

No fim de cada parte existe um índice alfabético que compree
usados nas definições. Os termos compostos são apresenta o
palavras constituintes. Cada termo é seguido do número de entra

" imples ou compostos,
a1fiabé',Ü' ca de cada uma das

spondente.

4.1.0-02 Aquisição

Operação que permite aumentar e actualizar um fundo de
documentação, em função dos seus objectivos.

4.1.0-03 Selecção de documentos

Operação que consiste em decidir da aquisição de documento , po
de bibliografias ou catálogos, prospectos de editores e de livre'

pe1:mllta o oferta, quer a partir
óprios documentos,
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tendo em vista o aumento e a actualização adequados das colecções de uma biblioteca, de um centro ou
serviço de documentação.

4.1.0-04 Plano de aquisição em cooperação

Sistema que consiste em organizar e coordenar aqUlslçoes entre duas ou mais bibliotecas, centros ou
serviços de documentação, a nível local, regional, nacional ou internacional, de maneira que exista, pelo
menos, um exemplar de cada publicação na área geográfica considerada.

4.1.0-05 Aquisição a título oneroso

Aquisição de documentos por compra ou permuta.

Acordo para entrega regular de uma publicação em série, durante um determinado período, usualmente
contra o pagamento de uma soma previamente fixada.

Acordo pelo qual se assume o compromisso, perante um editor ou um autor, de adquirir um documento por
preço fixado, antes da publicação.

4.1.0-09 Encomenda permanente

Encomenda feita a um fornecedor, autorizando-o, durante um período específico, a procurar e obter
sistematicamente documentos para um cliente.

Envio de documentos, a partir do momento da sua publicação, a uma biblioteca, um centro ou serviço de
documentação, por iniciativa de um fornecedor, em cumprimento de um acordo prévio.

4.1.0-11 Envio para apreciação
Envio sob condição
Envio à consignação

Envio de documentos, por um fornecedor, sob reserva de aceitação ou recusa pelo eventual comprador.
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4.1.0-15 Aquisição a título gratuito

Aquisição de um documento ou conjunto de documentos sem co

4.1.0-16 Oferta
Doação

Entrega a um organismo de um documento ou conjunto de docurrteITros
obrigações, tendo o organismo beneficiário a faculdade de o rec

4.1.0-17 Legado

Disposição feita por testamento, atribuindo a um organismo um
exigindo, por vezes, o cumprimento de certas obrigações, tendo o

4.1.0-18 Depósito

Entrada numa biblioteca, num centro ou serviço de documentação.
conserva a propriedade.

4.1.0-19 Depósito legal

Obrigação de depositar, em organismos designados pela lei ou po
exemplares de determinados documentos produzidos, publicado o

'e ção, um número fixo de
o país.

4.1.0-20 Exemplar para recensão

Documento enviado a título gratuito para divulgação pelo deSUl' tlar:ãno. o a forma de referência,
comentário ou resumo, geralmente numa publicação em série.

Verificação de um exemplar de um documento para assegurar o e perfeito e: tado e que todos os seus
componentes estão completos e em sequência correcta.

Operação pela qual as aquisições entram numa colecção, depoi de 'erificação da eventual encomenda e
respectiva colação.

4.1.0-23 Registo

Inscrição no inventário de um documento, destinado a integrar o fundo documental.
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4.1.0-25 Registo de publicações em série

Registo regular dos fascículos das publicações em sene, à medida que forem entrando, de maneIra a
possibilitar, em qualquer momento, a verificação das existências.

Sinal convencional (caracter, diagrama, letra, abreviatura, etc.) utilizado na escrita ou em qualquer outro
meio de comunicação em vez de uma ou várias palavras.

NOTA: Esta definição é mais restrita do que as definições contidas na ISO 2382/4 e na ISO /087 para "símbolo".

4.1.1.1-02 Transliteração

Operação que consiste em representar os caracteres de um sistema de escrita inteiramente alfabético pelos
caracteres do alfabeto de conversão.

4.1.1.1-03 Transcrição fonética

Operação que consiste em representar os caracteres de uma linguagem, qualquer que seja a sua escrita
original, pelos do sistema fonético de letras ou sinais da linguagem de conversão.

4.1.1.1-04 Romanização

Operação que permite converter sistemas de escrita não latina para o alfabeto latino. Para obter este
resultado pode utilizar-se quer a transliteração, quer a transcrição fonética, quer a combinação destes dois
métodos, de acordo com a natureza do sistema convertido.

4.1.1.2-01 Descrição bibliográfica

Conjunto de dados bibliográficos que descrevem e identificam um documento.

4.1.1.2-02 Elemento bibliográfico

Palavra, frase ou grupo de caracteres que representam uma unidade distinta de informação bibliográfica e
fazem parte de uma zona da descrição bibliográfica.



NP4285-3
2000

4.1.1.2-03 Referência bibliográfica
Notícia bibliográfica
Referência sinalética

Conjunto dos elementos que constituem a descrição bibliográfica e o cal:>ecalho de um documento para
inclusão num catálogo ou numa bibliografia.

4.1.1.2-04 Referência catalográfica
Notícia catalográfica

Conjunto dos elementos que compreendem a referência bibliográfi e a ota e tabelecida, de acordo com
determinadas regras.

Conjunto de referências catalográficas dos documentos de um ou vário
segundo certas regras que permitam a sua recuperação.

4.1.1.2-06 Catalogação

Elaboração de referências catalográficas tendo em vista a actualização do tálogo.

4.1.1.2-07 Catalogação na publicação CIP (sigla de língua inglesa
Catalogação na fonte

Informação catalográfica atribuída e inserida num documento que se destina a ser publicado.

4.1.1.2-08 Catalogação partilhada
Catalogação em colaboração

Cooperação entre bibliotecas ou centros bibliográficos para elaboração de descrições bibliográficas de
documentos.

4.1.1.2-09 Catalogação centralizada

Elaboração e difusão de referências catalográficas, eventualmente com índice de cabeçalhos e outros índices
de certas classificações, feitas por uma unidade central dentro de uma rede de bibliotecas.

4.1.1.2-10 Catálogo colectivo

Catálogo das existências, parciais ou totais, de vários fundos documentais.

4.1.1.2-11 Referência analítica
Notícia analítica

Referência bibliográfica completada por um comentário mais ou menos desenvolvido e eventualmente uma
crítica do conteúdo do documento.
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Referência bibliográfica incluindo uma descrição das particularidades do exemplar, no caso de manuscritos,
obras raras ou antigas.

4.1.1.2-13 Descrição bibliográfica internacional normalizada ISBD (sigla de língua inglesa)

Conjunto das regras normalizadas internacionalmente que apresenta os elementos e a sua sucessão na
descrição bibliográfica de um documento e os símbolos gráficos que representam esses elementos.

4.1.1.2-14 Número internacional normalizado de livros ISBN (sigla de língua inglesa)

Número que identifica internacionalmente cada edição de um livro ou brochura de determinado editor.

4.1.1.2-15 Número internacional normalizado de publicações em série ISSN (sigla de língua inglesa)

Número que identifica internacionalmente cada título chave de publicações em série.

4.1.1.3.1-01 Cabeçalho

Palavra ou expressão, geralmente à cabeça da notícia catalográfica, utilizada para a ordenação e pesquisa
num catálogo, numa bibliografia ou num índice.

4.1.1.3.1-02 Cabeçalho de autor

Cabeçalho que indica o nome do autor de um documento.

4.1.1.3.1-03 Cabeçalho de título
Título uniforme

Cabeçalho que se apresenta sob a forma convencional mais conhecida do título, utilizado num catálogo ou
numa bibliografia para reagrupar os títulos de um documento que aparecem sob várias formas.

4.1.1.3.1-04 Cabeçalho de forma

Cabeçalho adoptado para representar e reunir documentos do mesmo tipo (catálogos de exposições, de
vendas, tratados, etc.) mas que diferem pelo conteúdo.

4.1.1.3.1-05 Cabeçalho de assunto

Cabeçalho representando o(s) assunto(s) contido(s) num documento.
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4.1.1.3.1-06 Subcabeçalho

Palavra, grupo de palavras ou de símbolos subordinados ao cabeçalho tomando-o mais específico.

4.1.1.3.1-07 Índice de cabeçalhos

Informação acrescentada a uma notícia bibliográfica de todos os cabeçalhos sob os quais um documento
pode ser pesquisado.

Conjunto de símbolos (letras, números, sinais) que serve para indicar a localização de um documento numa
colecção ou num fundo documental.

4.1.1.3.1-10 Lista de autoridade
Ficheiro de autoridade

Lista ou ficheiro de cabeçalhos incluídos num catálogo que passam a constituir autoridade.

NOTA: Por exemplo, nomes de pessoas, colectividades, títulos de trabalhos anónimos, cabeçalhos de assuntos, descritores,
remissivas.

4.1.1.3.2-03 Título próprio

Título principal de um documento compreendendo qualquer título alternativo, mas não os títulos paralelos
nem quaisquer outros títulos.

4.1.1.3.2-04 Título paralelo

Título noutra língua ou escrita.

4.1.1.3.2-05 Título original

Título da edição original.
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Nome atribuído a uma publicação em série no Sistema Internacional de Dados de Publicações em Série
ISDS (sigla de língua inglesa).

Segundo título de um documento pelo qual ele é, por vezes, mais conhecido e que está ligado ao primeiro
título por "ou".

4.1.1.3.2-10 Título corrente

Título, geralmente abreviado, repetido à cabeça ou no pé de cada página ou folha.

4.1.1.3.2-11 Menção de responsabilidade

Nome(s) ou expressão(ões) relativos à identificação ou à função de qualquer pessoa singular ou colectiva
responsável pela criação do conteúdo artístico ou intelectual de um trabalho contido num documento, ou que
para ele tenha contribuído ou colaborado.

4.1.1.3.2·13 Autor principal

Primeiro responsável pelo conteúdo intelectual ou artístico de um documento.

4.1.1.3.2-16 Afiliação de autor

Organismo a que o autor está profissionalmente ligado, tal como é mencionado no documento.


