Os materiais adquiridos com a dotação financeira atribuída ao projecto pelo Programa
Nacional de Re-equipamento Científico (REEQ/26/SOA/2005), no valor total de
350.000 (trezentos e cinquenta mil) euros – dividem-se em quatro categorias, quanto à
sua finalidade e utilização:
1. Na 1.ª categoria (tipologia 1161) – de natureza infra-estrutural – encontram-se 8
estantes que mobilam o espaço da biblioteca, que foram alojadas no 5.º piso da
Biblioteca do ISCTE/IUL à BCEA (custo: 34.857,68€).
2. Na 2.ª categoria (tipologia 1161) englobam-se os materiais indispensáveis ao
próprio processo de tratamento de cada unidade (material livro e não-livro), a
saber: caixas de alarmes (detection ship – custo: 2.979,51€); caixas de CDs e de
DVDs (necessárias para acondicionar o material acompanhante de algumas
unidades bibliográficas). Nota: as etiquetas para as cotas e a fita autocolante para
fixação de etiquetas e badanas têm sido disponibilizadas, desde o início dos
trabalhos, pelos serviços da Biblioteca do ISCTE/IUL.
3. Na 3.ª categoria (tipologia 1161) incluem-se os equipamentos informáticos que
se dividem em (2) dois grupos quanto à sua utilização:
Grupo A – equipamento informático colocado à disposição dos utilizadores da
BCEA:
A.1. equipando a sala de leitura da BCEA:
2 (dois) computadores City Desk Infante 6000 Comp (custo:
1776,74€)
A.2. equipando o centro de documentação no espaço CEA:
1 (um) computador Acer VT3700GXP4630 (custo: 1.030,92€)
1 (um) computador City Desk Infante 6000 Comp (888,37€)
5 auscultadores (custo: 163,35€)
Grupo B – equipamento informático e software utilizados pelos técnicos da
BCEA para execução dos trabalhos de pesquisa bibliográfica, registo, indexação e
catalogação, bem como para digitalização:
B.1. 2 (dois) computadores City Desk Infante 6000 Comp (custo:
1.776,74€)
1 (um) computador Apple Imac W88105NVZE4 (custo: 2.203,36€)
1 (um) scanner Microtek Scanmaker 100 (custo: 3.847,80€)

B.2. 5 (cinco) licenças Office Mac 2008 SNGL (custo: 500,00€)
Adobe Creative Suite 3 design standard (custo: 652,32€)
4. Na 4.ª categoria (tipologia 1160) inclui-se o material livro e não-livro,
acessível aos utilizadores da BCEA: 7349 (sete mil trezentos e quarenta e nove)
livros, periódicos científicos, CDs e DVDs (custo: 299.186,21€).

