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O que é uma norma?
Uma norma é um documento estabelecido por consenso e aprovado por um organismo
reconhecido, que fornece regras, linhas, directrizes ou características, para actividades
ou os seus resultados. De uma forma geral as normas são voluntárias. Tornam-se
obrigatórias se houver legislação que determine o seu cumprimento.
O Instituto Português da Qualidade (IPQ) é a entidade nacional responsável pela
coordenação, gestão geral e desenvolvimento do Sistema Português da Qualidade
(SPQ). No site: http://www.ipq.pt poderá consultar o catálogo do IPQ obter informação
sobre normas que estão em vigor.
Geralmente, a designação das normas é composta por um prefixo alfabético, seguido
por um código numérico. As normas portuguesas têm o prefixo NP, mas para além
destas existem normas portuguesas que adoptam uma norma europeia e nesse caso
designam-se por NP EN. As NP EN ISO identificam as normas portuguesas, que
resultaram da adopção de uma norma europeia, que por sua vez resultou da adopção de
uma norma internacional.
NP

Normas Portuguesas

EN

Normas Europeias

ISO

Normas Internacionais

Tabela 1 - Designação de normas

Onde encontrar normas
A Biblioteca da Universidade do Algarve, tem à disposição dos seus utilizadores uma
colecção de normas maioritariamente nas áreas de ensino/investigação de Eng.ª Civil,
Alimentar, Mecânica, Electrónica, Sanitária e Saúde, num total de cerca de 2300
normas. As normas estão disponíveis na biblioteca da Penha. Só podem ser consultadas
na biblioteca, não sendo possível a sua requisição por empréstimo. Todas as normas
estão arquivadas em dossiers, por ordem numérica disponibilizando-se ao público, os
índices para pesquisa.

Tipos de normas disponíveis
Para além das NP temos também NP ENV, ENV, NP EN, EN, NP EN ISO, NP ISO,
Normas ISO, e algumas normas estrangeiras tais como: DIN, ASTM, NF, BS, BS EN,
DS, CEI/EIC, NP EN ISO/IEC e ISO/TS.
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Pesquisa no catálogo da Biblioteca
Seleccione no menu lateral esquerdo “Pesquisa bibliográfica” e “Catálogo
Bibliopac”. Ao entrar na pesquisa simples seleccione a base de dados de normas “ESTNormas” (as normas da Saúde devem ser pesquisadas na base ESSaF – Base Geral).

Figura 1 - Selecção da base de dados de normas

Tem diversos campos possíveis para pesquisar. Para saber quais os termos pesquisáveis
para cada campo, basta clicar no botão

que aparece lateralmente a cada campo.

Se souber o termo de pesquisa exacto pode retirar o sinal de truncatura “$”
desactivando-o (o sinal de visto que se encontra dentro de um quadradinho), mas é mais
aconselhável não o fazer. Pode pesquisar por assunto para obter todas as normas
relacionadas. Os descritores atribuídos são aqueles que constam da própria norma. Para
pesquisar por número de norma, deverá seleccionar o campo “Nº de registo”
colocando sempre o prefixo alfabético correspondente ao tipo de norma que antecede o
nº da mesma. Por exemplo: NP 405 ou NP EN 46.

Figura 2 - Pesquisa simples por número de norma
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Surgirá então o seguinte resultado com a informação do título da norma, o local de
edição, a instituição que a editou, o ano em que foi editada, o nº de páginas, os assuntos
a que diz respeito.

Figura 3 - Apresentação de resultado de pesquisa

Como saber se uma norma existe na biblioteca
Na pesquisa simples seleccione o campo “Nº de registo” e de seguida o botão

.

Obterá então a lista dos termos pesquisáveis e poderá verificar se a norma pretendida
existe ou não na nossa colecção.

Figura 4 - Lista de termos pesquisáveis por n.º de norma
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