
African Journals Online - (AJOL)  é uma ampla e preeminente coleção de revistas do mundo; 

de revisão por pares e de revistas acadêmicas afro-publicadas

Andrews University Eletronic Journals (Periodicos de A a Z) - Coleção significativa de 

periódicos mundiais, acessados através do site da Universidade. Muitos títulos com acesso livre

ArXiv.org - Permite acesso aberto a mais de 1.713.000 e-prints  em Física, Matemática, Ciência 

da Computação, Biologia Quantitativa, Finanças Quantitativas e Estatística

Australian Journals On-Line (Biblioteca Nacional da Australia). Revistas australianas e 

recursos online: livros, imagens, jornais históricos, mapas, músicas, arquivos e muito mais

BANCOS DE 

DADOS A-Z

Acesso a mais de 300 Bancos de Dados das áreas de Ciências econômicas, Ciências Sociais, 

Comércio internacional, entre outras áreas. Muitas bases de acesso livre. 

Biblioteca Digital da Phorte Educacional. Reúne, em um só lugar, os melhores e maiores 

acervos digitais do mundo, publicados pelas mais renomadas instituições geradoras e/ou 

divulgadoras de conteúdo científico, com mais de 6 milhões de documentos

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações.  Contém teses e dissertações existentes nas 

instituições de ensino e pesquisa brasileiras

Biblioteca Digital Mundial - Disponibiliza na Internet, gratuitamente e em formato 

multilíngue, importantes fontes provenientes de países e culturas de todo o mundo

Biblioteca Médica Virtual. Primeiro portal brasileiro da Internet dedicado integralmente à 

informação e à educação profissional da saúde (Serviço prestado por assinatura)

Biblioteca Nacional Digital - Trata-se de um patrimônio histórico e sócio-cultural de grande 

relevância para pesquisa, disponível no acervo da Biblioteca e ora oferecido no formato digital 

com acesso aberto a todos os interessados

Biblioteca Virtual em Saúde (BIREME) - É um centro especializado da OPAS. Permite 

pesquisa bibliográfica nas bases de dados (Lilacs, Medline, Scielo). Documentos na íntegra

Biblioteca Virtual em Saúde (Prevenção e controle do Câncer) - Contém publicações 

científicas, artigos, teses e dissertações, além de materiais audiovisuais, eventos e notícias 

sobre o tema

BASES DE DADOS

DE PUBLICAÇÕES

CIENTÍFICAS

A Maior Parte do Conteúdo de Acesso Aberto

Acesse através das logomarcas

https://biblioguias.cepal.org/az.php
https://biblioguias.cepal.org/az.php
http://bdtd.ibict.br/
http://www.ajol.info/
http://ug3lf7jn4y.search.serialssolutions.com/?L=UG3LF7JN4Y&V=1.0&N=100&S=T_AZ&C=0
http://trove.nla.gov.au/
http://www.wdl.org/pt/
http://www.bvsalud.org/
http://www.bibliomed.com.br/
http://arxiv.org/
http://controlecancer.bvs.br/
http://biblioteca.phorteeducacional.com.br/
http://bndigital.bn.gov.br/


Biblioteca Virtual em Saúde (Psicologia Brasil) - Acesso a bases bibliográficas e de texto 

completo, em psicologia, livros eletrônicos, vídeos, portais, diretórios e muitos outros recursos

Biblioteca Virtual em Saúde Pública Brasil - Acesso on-line a uma coleção de fontes de 

informação de literatura técnico-científica em texto completo, além de eventos.

Bibliotrónica Portuguesa - Oferece o acesso livre, gratuito e on-line, à leitura em português; 

disponibiliza publicações de novos escritores, bem como dos já consagrados; publica inéditos 

literários e científicos, em português, devidamente editados

Bioline International - Periódicos de pesquisa de qualidade, de acesso aberto, publicados em 

países em desenvolvimento (Bangladesh, Brasil, Chile, China, Colombia, Egito, Ghana, India, 

Iran, Kenya, Malásia, Nigéria, Tanzânia, Turquia, Uganda e Venezuela)

BioMed Central - Base de dados do Reino Unido de publicações científicas das áreas de 

Biomédicas, de acesso aberto

CAPES - Banco de Teses - Reúne as informações de teses e dissertações defendidas em 

programas de pós-graduação do país. Reúne 458.657 resumos de trabalhos de pós-graduação 

desde 1987

CAPES - Portal de Periódicos de Acesso Livre - Além das bases de dados assinadas pela 

Capes, o Portal de Periódicos também disponibiliza conteúdo científico de acesso livre

CEPAL - Repositório digital da Comissão Econômica Para a América Latina e Caribe. Fornece 

acesso a mais de 35.000 publicações digitais, desde a primeira publicação da CEPAL em 1948 

até a mais recente. Todos os documentos estão disponíveis em texto completo.

Christian Classics Ethereal Library - Biblioteca de literatura clássica cristã disponível em 

texto completo, objetivando promover o seu estudo por pesquisadores e interessados

CiteSeer X - Biblioteca digital e um mecanismo de pesquisa em literatura científica em ciência 

da computação e informação. Fornece recursos que podem ser usados para promover outras 

bibliotecas digitais

CLACSO - Rede de Bibliotecas Virtuais de Ciências Sociais da América Latina e do Caribe

CogPrints - Repositório eletrônico de documentos (em texto completo) da área de Ciências 

Cognitivas (Psicologia, Neurociência e Linguística) e muitos outros pertinentes ao estudo da 

cognição

Current Protocols - Conjunto de manuais de laboratório resultante de pesquisas científicas nas 

áreas das ciências naturais e biomédicas. Textos completos além de vídeos das pesquisas

Diretório de Políticas Editoriais das Revistas Científicas Brasileiras. Serviço de informações 

relativas às autorizações para armazenamento e acesso dos artigos das revistas brasileiras em 

repositórios digitais de acesso aberto. Acessa os Links  das revistas

Dialnet - Um dos maiores portais bibliográficos exaustivo e multidisciplinar de publicações 

científicas espanholas

BIBLIOTRÓNICA

PORTUGUESA

http://www.periodicos.capes.gov.br/
http://saudepublica.bvs.br/
https://www.biomedcentral.com/
https://dialnet.unirioja.es/
http://www.biblioteca.clacso.edu.ar/
http://bancodeteses.capes.gov.br/
http://www.ccel.org/
http://www.bvs-psi.org.br/php/index.php
https://currentprotocols.onlinelibrary.wiley.com/
http://diadorim.ibict.br/
http://www.bioline.org.br/
http://cogprints.org/
http://citeseerx.ist.psu.edu/index
https://repositorio.cepal.org/


Directory of Research Journals Indexing. Diretório de Indexação de Revistas de Pesquisa.  

Permite o acesso a mais de 5.042 revistas e mais de 85.000 artigos indexados

Diretório de Livros de Acesso Livre - Uma iniciativa internacional dedicada a publicações de 

acesso aberto, com sede na Biblioteca Nacional da Holanda. Permite acesso a mais de 29 míl 

livros acadêmicos, revisados por pares, publicados por mais de 380 editores, em formato 

digital.

Diretório de Revistas Eletrônicas de Acesso Livre - Acesso aberto a revistas científicas e 

acadêmicas, revisadas por pares e de alta qualidade editorial, totalizando  mais de 4,9 milhões 

de artigos

Domínio Público. Promove o amplo acesso às obras literárias, artísticas e científicas na forma 

de textos, sons, imagens e vídeos

 e-Journals.org E-Journals.org - Provê links de acesso para revistas eletrônicas do mundo

Editora Cultura Acadêmica - É o segundo selo da Fundação Editora da UNESP. Disponibiliza, 

através do seu catálogo, o acesso aos livros digitais gerados pelas pesquisas da universidade, 

possibilitando o download gratuito, bastando se cadastrar no site

ERIC (Educational Resources Information Center) - Fonte de informação especializada no 

campo da Educação e áreas correlatas (Gestão da educação; Educação superior; Secundário 

profissionalizante; Educação especial e de professores)

Europeana Colections - Coleção online  de mais de 3 milhões de fotos, mostrando a historia da 

fotografia de 50 instituições europeias e de 34 países diferentes (em 23 línguas)

Fórum de Comércio Internacional - Portal de informação sobre desenvolvimento e comércio 

internacional, como competitividade, negócios, direito comercial, comércio eletrônico, 

comércio e meio ambiente, mulheres na economia, pobreza e serviços

Free Electronic Journals (University of Nevada) - Coleção significativa de periódicos 

mundiais, acessados através do site da Universidade

Free Medical Journals. Base de dados de mais de 5 mil revistas médicas de acesso livre

GlobaLex - Biblioteca digital de ciências políticas, econômicas, leis e legislação da América 

Latina. Permite o acesso direto e gratuito aos textos completos de legislação de países latinos

Google Acadêmico. Ferramenta de pesquisa do Google; de trabalhos acadêmicos, literatura 

escolar, jornais de universidades e artigos variados, por ordem de relevância. Íntegra de cada 

artigo e seu autor, onde foi publicado e a freqüência de suas citações

HighWire - Free Online Full-text Articles - Extenso arquivo de revistas publicadas em texto 

completo, muitas com acesso livre com a assitência de (HighWire Press). São mais de 7 milhoes 

de artigos. Revistas de acesso livre totalizam mais de 100 títulos.

HINARI - Rede eletrônica de pesquisa nas áreas biomédica e saúde criada pela OMS. O acesso 

eletrônico é gratuito às coleções da literatura biomédica e de saúde de países em 

desenvolvimento

http://www.e-journals.org/
http://eric.ed.gov/
http://www.doaj.org/
http://www.dominiopublico.gov.br/
http://knowledgecenter.unr.edu/materials/articles/journals/free.aspx
http://portal.highwire.org/lists/browse.dtl
http://www.culturaacademica.com.br/index.html
http://www.doabooks.org/
http://www.freemedicaljournals.com/
http://www.forumdecomercio.org/tradeforumhome/
http://extranet.who.int/hinari/pt/journals.php
https://scholar.google.com.br/
http://www.europeana.eu/portal/en/collections/photography
http://www.nyulawglobal.org/globalex/Latin_America_Law_Research.html
http://olddrji.lbp.world/


Hindawi Publishing Association - Acesso livre a mais de 400 revistas, cobrindo todas as áreas 

de Ciência, Tecnologia, Medicina e muitas áreas das Ciências Sociais

Intech Open - Editora líder mundial de livros de acesso aberto. Criada por cientistas, para 

cientistas. Leia, compartilhe e baixe mais de 5.200 livros de acesso aberto revisados por pares. 

Pode acessar e baixar somente os capítulos de interesse

International Institute of Organized Research (I2OR). Plataforma de pesquisa e Indexação 

de Revistas Científicas, Publicações Seriadas de Conferências Nacionais / Internacionais e 

Pesquisa de Qualidade. Acesso a mais de 6.400 revistas indexadas

IBICT  (Inst. Bras. de Inf. em Ciência e Tecnologia) - Potal de acesso à informação científica 

e tecnológica brasileira, com acesso ao Catálogo Coletivo Nacional, Centro Brasileiro do ISSN, 

Repositórios digitais e muitos outros recursos para pesquisa bibliográfica

IDEAS - O maior banco de dados bibliográfico dedicado à Economia e disponível gratuitamente 

na Internet. Com base no RePEc. Indexa mais de 3.200.000 itens de pesquisa, incluindo mais de 

3.000.000 deles que podem ser baixados em texto completo

InfoMercadeo.com - Portal especializado em promover informação estratégica, prática e útil 

para profissionais, estudantes universitários nas áreas de mercado, publicidade, desenho 

gráfico, comunicação social, administração e meios de comunicação

Ingenta Conect - Coleção multidisciplinar, de acesso aberto, de quase 5 milhões de artigos 

disponíveis em mais de 13.500 publicações científicas, acadêmicas e profissionais

Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais - Base de dados de produtos e fontes de 

informações pertinentes a políticas educacionais do Brasil, estudos e trabalhos relevantes para 

a comunidade educacional - Documentos em texto completo

Internet Archive - É uma biblioteca, sem fins lucrativos, de milhões de livros gratuitos, filmes, 

software, música e outros recursos que podem ser acessados na íntegra ou, em muitos casos, 

baixados

IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) - Base com dados macroeconômicos, 

financeiros e estatísticos regionais da economia brasileira

JSTOR Academic journals - Base de dados multidisciplinar de publicações acadêmicas de 

acesso aberto. Fornece acesso a mais de 12 milhões de artigos de periódicos acadêmicos, livros 

e fontes primárias em 75 disciplinas

LATINDEX - Índice latinoamericano de Publicações Científicas - Produto da cooperação de 

instituições que reunem e disseminam informação bibliográfica sobre as publicações científicas 

seriadas produzidas na região, totalizando mais de 10.000 revistas e mais de 1.500.000 artigos

Le Livros - Website para fazer download ou leitura online de livros em Epub, PDF e Mobi. São 

livros para iPad, Android, Kindle e Kobo, classificados por categoria

LibroSinTinta.com - Site onde você pode fazer pesquisas e download de livros virtuais, 

manuais e outros documentos, ou ler Livros online na Biblioteca Virtual. Suporta os formatos de 

arquivo mais populares: PDF, DOC, XLS, RTF, PPS e TXT

LILACS - É o mais importante e abrangente índice da literatura científica e técnica da América 

Latina e Caribe. Há 34 anos contribuindo para o aumento da visibilidade, acesso e qualidade da 

informação em saúde na região

http://www.hindawi.com/journals/
https://www.latindex.org/latindex/inicio
http://www.publicacoes.inep.gov.br/
http://www.ingentaconnect.com/
http://www.jstor.org/
http://lilacs.bvsalud.org/
http://infomercadeo.com/
http://www.ibict.br/
http://lelivros.love/
http://br.librosintinta.in/
https://archive.org/
http://www.i2or.com/home.html
https://ideas.repec.org/
http://www.ipeadata.gov.br/Default.aspx
https://www.intechopen.com/


LivRe - Portal para periódicos de livre acesso na Internet. Revistas de Acesso livre (Nacionais e 

internacionais) na área de Energia Nuclear. Mais de 7.450 títulos

Loma Linda University - Portal de Periódicos - (Periodicos de A a Z) - Coleção significativa de 

periódicos mundiais, acessados através do site da Universidade

MedlinePlus - Fornece informações sobre doenças ou condições clínicas, medicamentos e 

suplementos alimentares. Apresenta dicionário com termos médicos, entre outras informações

Medscape - Página oferece informações médicas e tópicos em educação médica

NBER National Bureau of Economic Research - Organização de pesquisas econômicas  e 

estatísticas dos EUA. Acesso a inúmeros documentos e livros digitais.

Networked Digital Library of Theses and Dissertations - Rede de Bibliotecas digitais de 

teses e dissertações de diversos países.

New Testament Gatway - Diretório de recursos acadêmicos sobre o Novo Testamento. 

Navegue ou pesquise links relacionados ao estudo acadêmico do Novo Testamento e das 

origens cristãs.

OAJI - Open Academic Journals Index - Base de Dados de código aberto de revistas 

científicas.  Fundada pelo Centro de Rede Internacional para Pesquisas Fundamentais e 

Aplicadas da Federação Russa

Oasis.br - Portal brasileiro de publicações científicas em acesso aberto - Permite o acesso 

gratuito à produção científica de autores vinculados a universidades e institutos de pesquisa 

brasileiros.

OMICS Group Open Access Journal - Hospeda mais de 700 revistas de acesso aberto e 

organiza mais de 600 conferências internacionais;  mais de 1.200 Simpósios e Workshops, por 

ano, em todo o mundo

Open Access Academy - Lista de  editores universitários que possuem publicações de acesso 

livre (sem barreiras financeiras ou de direitos autorais) para todos os leitores interessados

Open Access Digital Theological Library - Acesso aberto a conteúdo de alta qualidade em 

estudos religiosos e disciplinas afins de sites de editores, repositórios institucionais, sociedades 

acadêmicas, arquivos e coleções estáveis de domínio público.

Open Access Directory - O Diretório de Acesso Aberto (OAD) é um conjunto de listas contendo 

informação científica e acadêmicas em texto completo e gratuito

Open Access Journals Search Engine - Revistas de acesso aberto do mundo

Open Book Publishers - 90 livros para leitura online em código aberto, separados por 

categoria

OpenDOAR - É um diretório oficial de repositórios acadêmicos de acesso aberto. As listas dos 

repositórios está organizada por continente com seus respectivos países em ordem alfabética. 

Mais de 37.000 estudos clínicos e mais de 47.000 ensaios clínicos aleatórios

https://www.nber.org/
http://www.omicsonline.org/open-access-journals-list.php
http://qa9wh3au8f.search.serialssolutions.com/
http://www.ndltd.org/
http://www.medscape.com/
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/
http://oad.simmons.edu/oadwiki/Main_Page
http://www.oaacademy.org/
http://www.openbookpublishers.com/
http://www.opendoar.org/
http://oaji.net/
http://www.cnen.gov.br/centro-de-informacoes-nucleares/livre
http://www.ntgateway.com/
https://oadtl.org/
http://oajse.com/a-z/a.html
http://oasisbr.ibict.br/vufind/


Open Library - Biblioteca digital contendo mais de 20 milhões de documentos em todas as 

áreas do conhecimento, em várias línguas, para ler, emprestar ou localizar externamente o 

endereço mais próximo onde  encontrar o documento, via WorldCat e Amazon

Open Research Library - A (ORL) foi planejada para incluir o conteúdo de livros de Acesso 

Aberto do mundo todo oferecendo uma experiência perfeita de navegação em mais de 20.000 

livros nas áreas de humanidades e ciências sociais, incluindo outras áreas

Open Science Directory - Cerca de 13.000 revistas científicas com acesso aberto; com um 

projeto para superar 20.000 títulos indexados na base

PEDro  - Base de dados gratuita na área de evidências em fisioterapia. Com mais de 37.000 

estudos clínicos, revisões sistemáticas e diretrizes de prática clínica em fisioterapia. Contém 

centenas de links para pesquisas relacionadas.

PDF DRIVE - Portal com mecanismo de busca para encontrar livros e documentos em vários 

formatos. Permite acesso e dowload gratuito do acervo.

PePsic - Base de dados de periódicos científicos de psicologia e áreas afins

PLOS (The Public Library of Science) - Publica um conjunto de influentes revistas de acesso 

livre em todas as áreas da ciência e da medicina

Portal da Saúde SUS - Portal do Ministério da Saúde do Brasil com conteúdo digital e aberto 

que privilegia o conhecimento de saúde e seus respectivos desdobramentos

PQDT Open - Base de dados que fornece o texto completo e aberto de dissertações e teses 

relevantes para sua disciplina e visualizar o texto completo em formato PDF

PSBE - Portal Saúde Baseada em Evidências - Biblioteca eletrônica de conteúdo científico, 

que incorpora a Prática Baseada em Evidência auxiliando profissionais de saúde na tomada de 

decisão clínica e de gestão. Parceria entre BIREME/OPAS/OMS

Post-Reformation Digital Library - É um banco de dados seleto de livros digitais 

relacionados ao desenvolvimento de teologia e filosofia durante a Reforma e Pós-Reforma até 

o início da Era Moderna (Abarca o final do século XV ao Século XVIII)

PSICODOC - Base de dados bibliográfica especializada em Psicologia e disciplinas afins. Inclui 

trabalhos publicados em revistas, congressos e livros editados na Espanha, Portugal e na 

América Latina, desde 1975. Acesso aberto em texto completo

Public Knowledge Project - Banco de dados de artigos, livros e anais de conferências usando 

o código aberto do sistema PKP Open Journal . É uma iniciativa multi-universitária para acesso 

livre objetivando melhorar a qualidade e o alcance das publicações acadêmicas

PubMed é um serviço da National Library of Medicine dos Estados Unidos que proporciona 

acesso ao Medline, uma das maiores bases de dados bibliográficos na área de saúde

REBIUN - Rede de Bibliotecas Universitárias Espanholas

Redalyc - Base de dados multidisciplinar de publicações científicas da América Latina, Caribe, 

Portugal e Espanha, com acesso livre a mais de 1.300 revistas e mais de 674 milhões de artigos

REDIB - Rede Iberoamericana de Inovação e Conhecimento Científico. Publicações científicas 

de acesso aberto. Podem ser acessadas por país e/ou por áreas temáticas

http://pepsic.bvsalud.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.plos.org/publications/journals/
https://www.redalyc.org/
http://index.pkp.sfu.ca/
http://www.pdfdrive.com/
http://portalsaude.saude.gov.br/
http://www.psicodoc.org/pt/textocompletorevistas.htm
https://www.redib.org/
http://www.pedro.org.au/portuguese/
http://www.prdl.org/
http://www.opensciencedirectory.net/
http://www.rebiun.org/Paginas/Inicio.aspx
https://psbe.ufrn.br/
https://openlibrary.org/
https://pqdtopen.proquest.com/about.html
https://openresearchlibrary.org/


ROAD : Directory of Open Access Scholary Resources. Acesso livre a um subconjunto do 

registro do ISSN (1,8 milhões de registros bibliográficos). Recursos acadêmicos em acesso 

aberto com atribuição de ISSN : revistas, atas de conferências e repositórios acadêmicos

SciELO – Scientific Electronic Library Online, agrega e oferece revistas cientícas com coleções 

nacionais e temáticas que estendem-se por mais de 16 países, envolvendo a Ibero-América e a 

África do Sul

Scielo Livros - A Rede SciELO Livros visa a publicação online de coleções nacionais e temáticas 

de livros acadêmicos com o objetivo de maximizar a visibilidade, acessibilidade, uso e impacto 

das pesquisas, ensaios e estudos que publicam.

Science.ORG - Portal de busca em mais de 60 bases de dados de 2.200 sites disponíveis nas 15 

agências federais americanas. Oferece mais de 200 milhões de páginas nas áreas de ciências 

biomédicas e tecnológicas, incluindo resultados de pesquisa e desenvolvimento

Society of Biblical Literature - Livros online para leitura e download nas áreas de Religião, 

Literatura e Arqueologia

SPELL - Scientific Periodicals Eletronic Library - A biblioteca eletrônica SPELL® é um 

repositório de artigos científicos, de acesso gratuito, nas áreas de Administração, Contabilidade 

e Turismo, publicados a partir de 2008

Springer Open - Base de dados de livros e revistas de todas as áreas do conhecimento 

humano, resultantes de trabalhos de investigadores e cientistas. Disponíveis em acesso livre

Sumários de Revistas Brasileiras (Sumários.org) - base indexadora de periódicos científicos 

brasileiros, dirigido pela Fundação de Pesquisas Científicas de Ribeirão Preto (FUNPEC-RP). Mais 

de 2.500 revistas cadastradas e mais de 130.000 artigos.

TDR (Programa Especial para Pesquisa e Treinamento em Doenças Tropicais) 
Programa global de colaboração científica que ajuda a facilitar, apoiar e influenciar os esforços 

para combater as doenças da pobreza. É co-patrocinado pela UNICEF, PNUD o Banco Mundial e 

OMS

The National Academies Press. Oferece mais de 9.970 títulos em formato PDF. Todos os PDFs 

(capítulos ou livro inteiro) podem ser baixados gratuitamente. Necessário cadastro gratuito no 

site

Theological Commons - Biblioteca digital, organizada pelo Princeton Theological Seminary,  

com mais de 130.000 documentos sobre teologia e religião. Livros, periódicos, gravações de 

áudio, fotografias, coleções de manuscritos e outros formatos.

UNESCO - Portal global de acesso livre. Pode-se acessar por regiões e seus respectivos centros 

de informação e documentação de cada região

UNESDOC - Biblioteca Digital da UNESCO contendo milhares de publicações em texto 

completo nas áreas de Ciências Sociais e Saúde. Fontes de informação de alta qualidade 

editorial e informacional 

Visible Body (Corpo humano em 3D) - Entendendo a anatomia humana em 3D real

Voice of the Shuttle - Publicações online na área de Humanidades

Wiley Open Access - Base de dados de periódicos revisados por pares, totalmente de acesso 

aberto, das áreas de Ciências da Saúde com abrangência multidisciplinar

http://www.scielo.org/php/index.php
http://books.scielo.org/
http://www.nap.edu/
http://www.wileyopenaccess.com/view/index.html
http://www.springeropen.com/
http://ciencia.science.gov/
http://www.visiblebody.com/index.html
http://www.sbl-site.org/publications/onlinebooks.aspx
http://www.spell.org.br/
http://road.issn.org/
https://www.sumarios.org/
http://vos.ucsb.edu/
http://commons.ptsem.edu/
https://www.who.int/tdr/about/en/
https://unesdoc.unesco.org/inicio
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/portals-and-platforms/goap/


Worldcat - Conteúdo e serviços de Bibliotecas

https://www.worldcat.org/

