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O que é e quais os objetivos
O núcleo de documentação e divulgação (NUDD) é um núcleo especializado que tem como objetivo principal reunir, tratar, conservar e atualizar
o património documental da Direção-Geral da Segurança Social (DGSS), nos vários tipos de suporte em que este se apresente.

Este núcleo presta apoio documental e técnico aos seus utilizadores, atende às solicitações de pedidos de legislação, disponibiliza o acesso ao
acervo bibliográfico, promove o intercâmbio com bibliotecas de outras instituições de modo a possibilitar uma melhoria no acesso à informação e
ao conhecimento.

O NUDD está organizado de modo a assegurar, com padrões de qualidade e pertinência, a informação necessária aos trabalhos a desenvolver,
a apoiar através da pesquisa bibliográfica a investigação levada a cabo pelos seus utilizadores e a prestar a colaboração que lhe for solicitada no
âmbito das suas funções.

Que serviços se pode obter
Consulta local do fundo documental
O núcleo de documentação e divulgação (NUDD) dispõe de um fundo documental constituído por:
• Monografias
•Publicações periódicas
•Dossiers temáticos
•Trabalhos de ordem técnica produzidos pela DGSS
•Documentação cinzenta (documentos não publicados)
•Legislação nacional em suporte papel, desde 1849
•Legislação nacional em suporte eletrónico
•Material não livro (cassetes vídeo, CD-Rom's, DVD's)
•Pool histórico.
O fundo documental, em regime livre de acesso, encontra-se organizado por diversas áreas temáticas, das quais as mais relevantes são:
• Ação social/Equipamentos sociais
•Administração e gestão
•Economia
•Estatística
•Exclusão social/Problemas sociais
•Família
•Infância/Juventude
•Legislação e jurisprudência
•Investigação social
•Pessoas com deficiência
•Pessoas idosas
•Política social
•Segurança social
•Sociologia/Ciências sociais
•Trabalho
•Trabalho social
•Voluntariado.

Atendimento Especializado
Presencial
Largo do Rato, n.º 1 – r/c
1269-144 Lisboa

1269-144 Lisboa

À distância
Tel: + 351 21 595 29 90
Fax: + 351 21 595 29 92
E-mail: dgss.nudd@seg-social.pt

Acesso à Internet
É permitida aos leitores a livre utilização de um computador instalado na sala de leitura, exclusivamente para fins de pesquisa que faculta o
acesso a informação on line devendo ser entendido como uma extensão ao serviço de consulta documental.

Bases de Dados
DocBase – acervo documental da DGSS

REDTESS – http://redtess.gep.mtss.gov.pt/

O NUDD integra a REDTESS – Rede de Cooperação e Conhecimento na Área do Trabalho, Emprego e Solidariedade Social, projeto
coordenado pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento.

A criação desta Rede vem permitir a pesquisa em simultâneo e integrada nos vários catálogos das bibliotecas do Ministério da Solidariedade e
da Segurança Social e ainda em bases de dados nacionais e internacionais.

A pesquisa on line e o acesso a esta Rede de Conhecimento vem, deste modo, otimizar e melhorar a eficácia da investigação.

LegASS - LEGISLAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL E SEGURANÇA SOCIAL, com links diretos ao Diário da República e ao Jornal Oficial da União
Europeia – diplomas legislativos na área da ação social, Segurança Social e administração pública que, de momento, cobre o período 19532012, com atualização diária no que se refere ao ano corrente. Está organizada cronologicamente. O período 1996-2009 está também já
organizado por grandes áreas.

DRE – http://www.dre.pt

LEGIX – http://www.legix.pt

Digesto

Empréstimos inter bibliotecas
O NUDD tem intercâmbio documental com outros serviços do Ministério da Solidariedade e da Segurança Social bem como com outros
organismos.

Pesquisas bibliográficas temáticas
Pesquisas legislativas
Digitalização de documentos

Serviço de Fotocópias
O NUDD não dispõe de serviço de fotocópias para utilizadores externos.
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