
Regulamento Interno 
 
 

Título Primeiro 
Da definição, objectivos e funções 

 
 
Art. 1º - Definição  
A Biblioteca da Faculdade de Belas Artes de Lisboa, apresenta-se como um serviço 
que organiza, processa e disponibiliza documentação e informação aos alunos, 
docentes, investigadores e funcionários, como suporte às suas actividades 
académicas e funcionais, independentemente do tipo suporte em que esta se 
encontre. 
 
 
Art. 2º - Objectivos 
A biblioteca tem como principais objectivos: 
 

a) Facilitar o acesso à documentação e à informação através dos seguintes 
procedimentos: 

⇒ Tratamento sistematizado 
⇒ Consulta de fontes de informação 
⇒ Organização racional dos serviços 
⇒ Espaços físicos adequados e vocacionados 

 
b) Dar apoio documental aos cursos de licenciatura, mestrado e 

doutoramentos; 
 
c) Proporcionar à comunidade científica da Universidade, instrumentos e 

meios necessários à investigação; 
 

d) Organizar acções de formação de utilizadores em técnicas de acesso à 
informação; 

 
e) Apoiar os utilizadores em metodologias adequadas na preparação de planos 

e elaboração de trabalhos científicos. 
 
Art. 3º - Funções 
A biblioteca tem como principais funções: 
 

a) Adquirir os fundos bibliográficos e documentais de acordo com as linhas de 
estudo e investigação da Faculdade e sob o aconselhamento e indicação do 
Conselho de Leitura; 

 
b) Processar, preservar e difundir os seus fundos documentais; 

 
c) Garantir à comunidade científica o conhecimento e o uso dos fundos 

referidos na alínea anterior; 
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d) Facilitar à comunidade científica e à sociedade em geral o acesso à 
informação produzida e desenvolvida; 

 
e) Organizar actividades e promover fundos e serviços através da edição 

electrónica de documentos, de exposições documentais e cursos de 
formação a utilizadores; 

 
f) Participar em grupos de trabalho e em programas de cooperação que, 

tenham como objectivo melhorar o tratamento técnico e os serviços 
prestados; 

 
g) Integrar-se em sistemas e redes de informação que valorizem estes 

objectivos. 
 
 
 
 

Título Segundo 
Da coordenação 

 
 
Art. 4º - Coordenação 
A coordenação da Biblioteca é assegurada por um Técnico Superior de Biblioteca e 
Documentação, nomeado para o efeito que, em colaboração com o Conselho de 
Leitura define critérios e regras para o bom funcionamento do serviço. 
 

a) Ao Técnico Superior, correspondem entre outras, as seguintes funções: 
⇒ Representar o serviço perante as Autoridades Internas e Externas; 
⇒ Coordenar, organizar, técnica e administrativamente, os serviços da 

Biblioteca; 
⇒ Dar cumprimento à política científico-pedagógica de aquisição de 

publicações, definida pelo Conselho de Leitura; 
⇒ Dirigir todo o pessoal adstrito ao Serviço de Documentação e 

Informação; 
⇒ Propor a realização de cursos de formação e aperfeiçoamento; 
⇒ Propor actividades culturais e de difusão de informação; 
⇒ Propor a cooperação técnica com serviços similares; 
⇒ Supervisionar projectos e estágios; 
⇒ Elaborar o relatório anual de actividades da Biblioteca; 
⇒ Elaborar e propor plano de actividades anual.; 
⇒  Cumprir e fazer cumprir o Regulamento Interno, assim como todas 

as normas associadas aos vários serviços prestados. 
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Título Terceiro 
Do pessoal técnico 

 
 
Art. 5º - Pessoal Técnico 
O serviço deve dispor de um corpo de técnicos responsáveis pelo desenvolvimento 
adequado às funções e serviços, a saber: 
 

a) O Técnico Superior de Biblioteca e Documentação desempenha, entre 
outras, as seguintes funções: 

⇒ Criar e planear serviços e sistemas de informação; 
⇒ Aplicar critérios de organização e funcionamento dos serviços; 
⇒ Seleccionar, classificar, indexar, resumir documentos sob a forma 

textual, sonora, visual ou outra; 
⇒ Elaborar procedimentos de recuperação da informação; 
⇒ Acompanhar e orientar utilizadores; 
⇒ Preparar cursos de formação ao utilizador; 
⇒ Promover iniciativas de difusão da informação; 
⇒ Coordenar e supervisionar os recursos humanos e materiais 
 

b) O Técnico Profissional de Biblioteca e Documentação desempenha, entre 
outras, as seguintes funções: 

⇒ Desenvolver tarefas relacionadas com a aquisição, registo, 
catalogação, cotação e armazenamento de espécies bibliográficas 
documentais; 

⇒ Gerir catálogos automatizados; 
⇒ Orientar serviços de atendimento, de empréstimo e de pesquisa 

bibliográfica; 
⇒ Controlar o funcionamento da sala de leitura e serviço multimédia; 
⇒ Preparar instrumentos de difusão da informação. 

 
Art. 6º - Pessoal Auxiliar 
Ao Auxiliar Técnico de Biblioteca e Documentação, competem, entre outras, as 
seguintes funções: 

⇒ Desenvolver tarefas relacionadas com a cotação e o armazenamento 
de espécies bibliográficas e documentais; 

⇒ Controlar o funcionamento da sala de leitura, promovendo a 
constante arrumação das espécies bibliográficas; 

⇒ Controlar o estado de conservação das espécies bibliográficas, de 
modo a alertar e informar o Técnico Superior Responsável para a 
necessidade da sua preservação (restauro, encadernação, etc.); 

⇒ Dar apoio aos serviços de reprografia e de transferência de suporte 
de dados, desenvolvidos na Biblioteca; 

⇒ Apoiar, no geral, todos os serviços técnicos e administrativos. 
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Título Quarto 
Dos Utilizadores 

 
 

Art.7º - Utilizador Interno e Externo 
a) São utilizadores internos e de pleno direito: 

⇒ Professores 
⇒ Alunos 
⇒ Funcionários 
 

b) São utilizadores Externos 
⇒ Membros de comunidades académicas 
⇒ Membros de comunidades científicas 
⇒ Membros de comunidades profissionais 
⇒ Ex-alunos da Faculdade de Belas Artes 

 
Art. 8º - Direitos dos utilizadores 
Os utilizadores têm os seguintes direitos: 

⇒ Aceder ao Regulamento Interno da Biblioteca; 
⇒ Requerer a informação e formação sobre a organização, os serviços 

e as normas da Biblioteca; 
⇒ Solicitar a consulta dos fundos e o empréstimo de obras, de acordo 

com as normas existentes; 
⇒ Consultar as bases de dados existentes; 
⇒ Pedir ao Bibliotecário Responsável autorização para consultar os 

fundos especiais que se encontrem fora do regime ordinário de 
empréstimo; 

⇒ Reproduzir os documentos, tendo em conta os limites legais do 
Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos e, observando as 
especificações do técnico responsável pela sala de leitura; 

⇒ Apresentar sugestões e reclamações. 
 

Art. 9º - Obrigações dos utilizadores 
Os utilizadores estão obrigados a cumprir o Regulamento Interno e todas as normas 
de funcionamento indicadas pelos Serviços da Bibliotecas e, em concreto a: 

⇒ Respeitar as instalações, os equipamentos e os fundos bibliográficos 
e documentais; 

⇒ Identificar-se como utilizador da Biblioteca, através da apresentação 
de Cartão de Leitor; 

⇒ Utilizar os serviços com a devida correcção, zelando sempre pelo 
bom funcionamento dos mesmos e pelas condições de trabalho dos 
demais utilizadores e técnicos; 

⇒ Cumprir os trâmites regulamentares no que diz respeito à utilização 
dos fundos; 

⇒ Cumprir os trâmites regulamentares no que diz respeito à utilização 
das salas de leitura e de pesquisa; 

⇒ Entregar as obras requisitadas dentro do prazo estabelecido; 
⇒ Respeitar a integridade e a conservação do acervo documental; 

 4



⇒ Para adquirir o estatuto de utilizador os interessados deverão assinar 
uma declaração referente à aceitação do Regulamento e às 
limitações e sanções impostas por este. 

 
Art. 10º - Incumprimento do regulamento e perda do estatuto de utilizador 
1. São passíveis de sanção as seguintes condutas: 

 
a) A alteração da ordem nas salas de leitura e pesquisa; 
b) A actuação que visa molestar os utilizadores e/ou pessoal técnico; 
c) A alteração do material bibliográfico e documental (sublinhar, arrancar 

páginas ou qualquer outra falta de respeito à integridade e conservação 
das espécies documentais); 

d) O uso indevido das instalações e equipamentos da Biblioteca; 
e) O furto total ou parcial de espécies bibliográficas. 

      
2. Para os casos referidos anteriormente, serão aplicadas, respectivamente, as 
seguintes sanções: 
 

a) Expulsão da sala de Leitura e Pesquisa; 
b) Entregar à Biblioteca um novo exemplar da obra danificada ou, no caso 

de já não ser possível a sua aquisição, uma outra obra de igual valor; 
c) Perda da qualidade de utilizador durante um período de 3 meses; 
d) Reparar os danos causados; perda da qualidade de utilizador durante um 

período determinado; 
e) Perda automática da condição de utilizador, independentemente da 

obrigatoriedade de restituir o material subtraído ou danificado. 
 

3. As situações omissas neste Regulamento serão analisadas e resolvidas mediante 
informação da biblioteca, pelo Conselho Directivo desta Faculdade de Belas Artes 
 
4. Os casos considerados de extrema gravidade serão resolvidos pela Assessoria 
Jurídica da Faculdade de Belas Artes, para que sejam tomadas medidas legais e 
jurídicas pertinentes 
 
5. Qualquer utilizador externo à Faculdade que não respeitar e aplicar o presente 
Regulamento, perderá automatica e definitivamente a condição de utilizador 
 
6. A aplicação das sanções assinaladas e de outras não especificadas é da inteira 
responsabilidade do Conselho Directivo da Faculdade de Belas Artes 
 
 

Título Quinto 
Da estrutura funcional e serviços técnicos 

 
Art. 11º - Estrutura 
A Biblioteca encontra-se estruturada em duas grandes vertentes: serviços técnicos e 
serviços de apoio ao utilizador. 
 
Art. 12º - Serviços Técnicos 
Os serviços da Biblioteca, são basicamente os seguintes: 
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a) Serviço de aquisições e controlo bibliográfico (compra e assinatura, de 

revistas, publicações periódicas e bases de dados em linha ou em CD-
ROM/DVD, livros, vídeos, CD’s Audio, CD-I’s, troca de publicações e 
duplicados, difusão de informação sobre as últimas obras adquiridas e sobre 
o material bibliográfico disponível no mercado). Esta, constitui uma 
actividade básica da biblioteca que, pretende acompanhar as necessidades 
da investigação científica, através da selecção de novos documentos. Este 
procedimento é acompanhado pelos seguintes agentes: 

⇒ Bibliotecários/Documentalistas – a partir das orientações do 
Conselho de Leitura e Conselho Pedagógico da Faculdade, 
seleccionam a bibliografia básica, as obras de referência e as bases 
de dados; 

⇒ Professores - Mediante proposta ao Conselho de Leitura, 
seleccionam a bibliografia especializada (monografias e periódicos); 

⇒ Alunos - sugerem bibliografia para os trabalhos de investigação, 
com o apoio dos professores. 

 
As propostas de aquisição devem ser apresentadas à Biblioteca, em 
formulário próprio, difundido na Intranet e/ou divulgado na sala de leitura, 
através de: 

⇒ Email: biblioteca@fba.ul.pt ; 
⇒ Em suporte papel, com entrega directa no serviço respectivo. 

 
A aquisição das obras propostas, poderá ser efectuada mediante pedido de 
oferta ao editor ou através de compra. No último caso, dependerá do 
orçamento previsto pela biblioteca para aquisições e, da sua aprovação em 
Conselho de Leitura. 

 
b) Serviço de normalização e processamento técnico (elaboração de políticas 

de tratamento documental, principalmente no que diz respeito à 
catalogação, à classificação e indexação; utilização de Thesaurus específico 
da área temática de estudos, com vista à criação de um índice de descritores 
com termos controlados; registo, catalogação, classificação e indexação de 
todas as espécies bibliográficas e documentais que constituem o acervo 
documental da biblioteca, qualquer que seja o seu suporte, aplicando as 
normas internacionais e nacionais, definidas pelo SIBUL – Sistema de 
Informação das Bibliotecas da Universidade de Lisboa; normalização do 
catálogo informatizado e promoção de troca de dados bibliográficos e 
digitais entre instituições congéneres). 

 
c) Serviço de automatização e controlo informático (utilização e exploração 

máxima das potencialidades do sistema de automatização utilizado na 
biblioteca; elaboração de subprodutos a partir da automatização do acervo 
documental – listagens, bibliografias, etc.; planeamento e desenvolvimento 
de projectos de digitalização e tratamento documental). 

 
 
d) Tratamento de teses (registar todas as teses, dissertações e provas de 

aptidão pedagógica que cheguem à biblioteca, constituindo depósito de 
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todas as teses apresentadas à Universidade de Lisboa, através da Faculdade 
de Lisboa; criar e desenvolver um arquivo electrónico; difundir interna e 
externamente todos estes trabalhos). 
 
As teses efectuadas no âmbito da Universidade de Lisboa que ainda não 
estejam publicadas nos circuitos editoriais clássicos, carecem de uma 
autorização de consulta e empréstimo por parte do seu autor. Para tal, deve 
ser preenchido um formulário próprio fornecido pela biblioteca 

 
 
 

Título Sexto 
Dos Serviços de Apoio ao Utilizador 

 
Art. 13º - Serviço de Referência, Informação Bibliográfica e Acesso às Fontes 
de Informação 
O Serviço de Referência, Informação Bibliográfica e Acesso às Fontes de 
Informação, visa proporcionar aos utilizadores a informação e assistência 
necessárias para uma boa utilização dos fundos e serviços da Biblioteca, 
nomeadamente: 

⇒ Permitir o acesso à informação bibliográfica e documental em geral; 
⇒ Organizar e seleccionar fontes de informação independentemente do 

suporte e meio de acesso; 
⇒ Facilitar a consulta de bases de dados nacionais e internacionais, em 

linha e em CD-ROM; 
⇒ Elaborar, mediante solicitação do utilizador, a difusão selectiva da 

informação; 
⇒ Criar e desenvolver páginas de informação Web para 

Internet/Intranet; 
⇒ Gerir e controlar as bases de dados da Biblioteca; 
⇒ Realizar cursos de formação aos utilizadores; 
⇒ Elaborar guias e desdobráveis informativos; 
⇒ Promover os serviços da Biblioteca no interior e no exterior da 

Faculdade de Belas Artes através da realização de protocolos, 
consórcios e parcerias. 

 
 
Art. 14º - Serviço de Leitura Presencial 

a) Os utilizadores poderão ter acesso directo a todos os fundos bibliográficos e 
documentais da Biblioteca, com as seguintes excepções que, só poderão ser 
consultadas localmente e, mediante solicitação: 

⇒ Publicações periódicas 
⇒ Material iconográfico; 
⇒ Cassetes Audio; 
⇒ Cassetes Video; 
⇒ CD’s Audio; 
⇒ CD-I’s; 
⇒ CD-ROM’s; 
⇒ DVD’s; 
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⇒ Fotografias; 
⇒ Diapositivos; 
⇒ Disquetes; 
⇒ Material de arquivo histórico. 

 
b) É permitido: 

⇒ Estudar; 
⇒ Consultar as obras; 
⇒ Usar computador portátil; 
⇒ Utilizar os postos de pesquisa; 
⇒ Utilizar os postos de visionamento e audição, mediante solicitação 

ao técnico responsável pelo atendimento. 
 
 

c) É expressamente proibido, sob pena de aplicação de sanção, conforme 
Art. 12º: 

⇒ Arrumar as publicações nas prateleiras, depois de consultadas; 
⇒ Fazer barulho; 
⇒ Falar em voz alta; 
⇒ Fazer trabalhos de grupo; 
⇒ Ocupar os espaços para reuniões; 
⇒ Usar o telemóvel; 
⇒ Utilizar as tomadas eléctricas para carregar as baterias dos 

telemóveis; 
⇒ Utilizar os telefones internos; 
⇒ Fumar; 
⇒ Comer; 
⇒ Beber (excepto água); 
⇒ Utilizar copos com água nas mesas de pesquisa e de consulta; 
⇒ Jogar; 
⇒ Utilizar os postos de pesquisa para fins que não sejam os de dar 

apoio à investigação; 
⇒ Instalar qualquer tipo de software nos postos de pesquisa; 
⇒ Utilizar disquetes e/ou CD’s que não sejam adquiridos na biblioteca; 
⇒ Usar o IRC ou outros softwares similares nos computadores de 

pesquisa; 
⇒ Ocupar os espaços reservados aos serviços internos e ao 

atendimento; 
⇒ Deixar documentos / objectos pessoais nos postos de atendimento; 
⇒ Reservar lugares; 
⇒ Abandonar os postos de leitura por períodos superiores a 30 

minutos; 
⇒ Deixar objectos pessoais abandonados nas salas de leitura; 
⇒ Sentar em cima das mesas; 
⇒ Rasurar/sublinhar os livros; 
⇒ Danificar as obras ou qualquer equipamento. 
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Art.15º - Serviço de Empréstimo domiciliário 

a) Para aceder a este serviço é necessário possuir o Cartão de Leitor expedido 
pela Biblioteca. Este cartão é pessoal e instransmissível. 

 
b) Para ter Cartão de Leitor, o utilizador interno, deve: 
 

⇒ Apresentar o cartão de aluno actualizado; 
⇒ Preencher formulário próprio; 
⇒ Entregar uma fotografia a cores, tipo passe. 

 
c) Para ter Cartão de Leitor, o utilizador externo, deve: 
 

⇒ Apresentar Bilhete de Identidade/Passaporte; 
⇒ Preencher formulário próprio; 
⇒ Entregar uma fotografia a cores, tipo passe; 
⇒ Proceder a uma prestação pecuniária de 24,94 EUROS/Ano. 

 
d) O cartão de leitor tem a duração de um ano após a sua criação podendo, no 

entanto, ser renovado por iguais períodos; 
 
e) Os alunos matriculados em cursos de especialização e/ou de Verão, têm 

direito a um cartão com a duração do curso; 
 

f) Os utilizadores, independentemente da sua tipologia poderão levar por 
empréstimo todas as obras existentes na biblioteca, excepto: 

 
⇒ As obras referenciadas no Art. 14º, alínea a) 
⇒ As obras arrumadas nas estantes, identificadas com um círculo ou 

quadrado vermelho. 
 
 
 

Título Sétimo 
Do Tempo de Empréstimo, Renovações, Reservas e Multas 

 
Art. 16º - Tempo de Empréstimo e Renovações 

a) O utilizador interno, pode levar por empréstimo as espécies documentais 
especificadas no artigo 15º, alínea f, de acordo com a seguinte tipologia: 

⇒ Alunos de Licenciatura, Especialização, Cursos de Verão: por 
períodos de 5 DIAS, no máximo de três requisições simultâneas. No 
máximo são admitidas 3 renovações sucessivas por igual período, 
caso não haja pedidos em lista de espera; 

⇒ Alunos de Mestrado e Doutoramento: por períodos de 2 
SEMANAS, no máximo de três requisições simultâneas. No 
máximo são admitidas 3 renovações sucessivas por igual período, 
caso não haja pedidos em lista de espera; 
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⇒ Docentes: por períodos de 2 SEMANAS, no máximo de três 
requisições simultâneas. No máximo são admitidas 3 renovações 
sucessivas por igual período, caso não haja pedidos em lista de 
espera; 

⇒ Funcionários: por períodos de 3 DIAS, no máximo de três 
requisições simultâneas. No máximo são admitidas 3 renovações 
sucessivas por igual período, caso não haja pedidos em lista de 
espera. 

 
b) O empréstimo das espécies documentais especificado no Art. 14º alínea a), 

apenas pode ser efectuado pelos Docentes, no máximo de duas requisições 
simultâneas, por períodos de 3 DIAS. No máximo será admitida uma 
renovação por igual período, caso não haja pedidos em lista de espera. 

 
c) O utilizador externo, pode levar por empréstimo as espécies assinaladas no 

ART. 15º alínea f), por períodos de 3 DIAS, no máximo de três requisições 
simultâneas. Apenas será admitida uma renovação por igual período de 
empréstimo, caso não haja pedidos em lista de espera. 

 
 
Art. 17º - Reservas 
Entende-se por reserva a possibilidade de reter uma obra na Biblioteca que, no 
momento do seu pedido se encontrava requisitado. Esta obra deverá permanecer 
reservada durante 24 horas após a comunicação da sua disponibilidade ao autor do 
pedido de reserva. No caso do utilizador não proceder ao levantamento da espécie 
documental no prazo indicado, esta passará automaticamente para o utilizador que 
se encontra a seguir na lista de reservas, ou então, na inexistência deste, será 
arrumada na estante respectiva. 
 
 
Art. 18º - Multas 
O empréstimo de documentos na biblioteca deverá observar todas as regras 
impostas por este regulamento 
 

a) Incumprimentos: Os períodos pré-definidos como tempo de empréstimo 
devem ser devidamente respeitados. Qualquer incumprimento ou 
prevaricação que se verifique e que ocorra, no mínimo de duas vezes 
impedirá esse utilizador de efectuar qualquer empréstimo por um período 
de 3 (três) meses; 

b) Atraso na devolução da obra: o utilizador interno e externo fica sujeito a uma 
multa no valor de 1 EURO/dia por cada obra em atraso. Esta multa terá de 
ser paga no acto da entrega da obra, sob pena de interrupção da 
possibilidade de obter documentos por empréstimo durante um período de 
3 (três) meses; 
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Título Oitavo 
Do Empréstimo Interbibliotecas e Acesso ao documento 

 
 

O serviço de Empréstimo Interbibliotecas e Acesso ao Documento tem como 
principal objectivo possibilitar a todos os membros da comunidade Académica e 
Profissional, o acesso a documentos que não se encontrem nos fundos documentais 
da Faculdade de Belas Artes, solicitando-os a outros serviços de documentação e 
informação nacionais e estrangeiros. 
 
Art. 19º - Empréstimo de outras Bibliotecas à Faculdade de Belas Artes 

a) O pedido deverá ser feito em formulário próprio para o efeito, 
disponibilizado pelos serviços, de acordo com as seguintes condições: 

⇒ Os documentos obtidos por Empréstimo Interbibliotecas apenas 
serão consultadas nas salas de leitura durante o período autorizado 
pelo serviço de documentação provedor; 

⇒ O processo de empréstimo uma vez iniciado já não pode ser anulado 
pelo utilizador; 

⇒ O utilizador deve ser informado dos custos deste processo e assumi-
los antes de se proceder à efectivação do mesmo. 

 
 
Art. 20º - Empréstimo da Faculdade de Belas Artes a outras Bibliotecas 

a) A Biblioteca da Faculdade de Belas Artes  deve facilitar de igual forma o 
Empréstimo Interbibliotecas das obras especificadas no Art. 17º alínea f), a 
outras bibliotecas e serviços de documentação, de acordo com os seguintes 
critérios: 

⇒ O Empréstimo Interbibliotecas (EIB) está disponível a todos os 
serviços de documentação e informação nacionais e estrangeiros 
que, subscrevam o regulamento de funcionamento da Biblioteca 

 
b) A formalização do pedido de EIB deve ser efectuada em formulário 

próprio, fornecido, para o efeito, pela Biblioteca, ficando sujeito desde o 
inicio a uma caução de 3 EUROS por obra, a favor da Faculdade de Belas 
Artes. O pedido pode ser formulado da seguinte forma: 

⇒ Em linha: preenchendo formulário próprio e obedecendo aos 
critérios de preenchimento mínimos pre-estabelecidos pelo 
protocolo Z39.50; 

⇒ Fax ou Email: Após preenchimento de formulário próprio, 
solicitado à Biblioteca, envio por fax – 213427635 ou Email – 
biblioteca@fba.ul.pt ; 

⇒ Correio Postal: preenchimento de formulário solicitado à 
biblioteca e envio para: Faculdade de Belas Artes – Largo da 
Academia Nacional de Belas Artes – 1247-58 Lisboa. 

 
c) A resposta aos pedidos de EIB será executada no prazo de 48 horas, 

reservando-se a biblioteca ao direito de proceder às respostas de 
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empréstimo conforme as suas possibilidades, principalmente nos períodos 
de maior actividade académica. 

d) Custos: Caução inicial de 3 EUROS/por obra + pagamento de portes de 
correio 

e) Nº de obras por serviço: 2 (DUAS) 
f) Nº /Dias (Nacional): 1 SEMANA 
g) Nº/Dias (Internacional): 3 SEMANAS 
h) Multas de atraso: 5 EUROS/dia/obra (tendo em conta o data emitida pelos 

correios) 
 
 

Título Nono 
Resposta a Solicitações Exteriores e  Reprodução de Documentos 

 
Art. 21 – Resposta a Solicitações Exteriores 

a) Qualquer utilizador, membro da Comunidade Académica ou Profissional, 
poderá solicitar os serviços da biblioteca. O fornecimento de material será 
sempre feito mediante pagamento (apenas para utilizadores externos que se 
dirijam à biblioteca por email, correio postal ou fax): 

⇒ Obtenção de cópias de documentos existentes na biblioteca 
(observando as disposições legais na regulamentação dos Direitos 
de Autor); 

⇒ Obtenção de fotocópias de documentos não existentes na biblioteca 
por empréstimo interbibliotecas; 

⇒ Pesquisa em bases de dados residentes na biblioteca, com envio dos 
resultados impressos em disquete, CD-ROM ou por correio 
electrónico – 1 EURO + 0,50 EUROS/Kb; 

⇒ Inscrição em rotinas de difusão de informação bimensais com envio 
de actualizações em papel, disquete, CD-ROM ou por correio 
electrónico (cada conjunto de cinco palavras)  - 20 EUROS; 

⇒ Utilização de scanner e respectiva gravação dos dados em CD-ROM 
– 2 EUROS + 0,50 EUROS/Kb; 

⇒ Gravação dos dados a partir da consulta e pesquisa em bases de 
dados digitais e/ou bibliográficas – 2 EUROS/CD-ROM; 

⇒ Impressão a cores (a partir da impressora laser) – 0,90 
EUROS/página; 

⇒ Impressão a P&B – 0,40 EUROS/página; 
⇒ Envio de informação por fax - 1 EURO + 0,50 EUROS/página. 

 
 

Título Décimo 
Horário dos Serviços 

 
 
Art. 22º – Horário 
O Horário dos serviços está intimamente ligado ao ciclo académico, subdividindo-
se em 2 períodos: 

⇒ Horário de Inverno (Out./Junho) – das 9 às 18 horas sem interrupção 
para almoço 
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⇒ Horário de Verão (Jul../Set.) – das 9 às 17 horas, com interrupção de 
1 hora para almoço das 13 horas às 14 horas 

 
O Horário será sempre afixado em local público 
 
 

Título Décimo Primeiro 
Reforma do Regulamento 

 
 
Art. 23º – Alteração do Regulamento 
O presente Regulamento só poderá ser alterado sob proposta do Responsável pela 
Biblioteca e aprovação do Conselho de Leitura. 
 
Art. 24º - Disposição final 
As normas apresentadas neste texto entrarão em vigor no dia seguinte à sua 
aprovação. 
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