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REGULAMENTO 
 

A Biblioteca da Escola Superior de Tecnologia de Setúbal – Instituto Politécnico de Setúbal, 
adiante designada por ESTSetúbal/IPS, tem como missão apoiar as atividades de ensino, 
aprendizagem e investigação daquela Escola, através do acesso a serviços e recursos de 
informação que satisfaçam as necessidades informativas da comunidade académica e que 
contribuam para a literacia da informação e aprendizagem ao longo da vida.  
 
O presente Regulamento complementa e especifica o Regulamento dos Serviços de 
Documentação do IPS (RSDIPS), definindo os serviços prestados pela Biblioteca da 
ESTSetúbal/IPS e estabelecendo as normas da sua utilização. 
 
O presente regulamento revoga e substitui o anterior regulamento. 
 

Artigo 1.º  
Localização 

 
A Biblioteca encontra-se localizada no Campus do IPS – Estefanilha, na Escola Superior de 
Tecnologia, na Sala A233. 
 

Artigo 2.º 
Horário 

 
O horário de funcionamento será anualmente afixado em local visível da Biblioteca e 
divulgado no portal Bibliotecas IPS. 
 

Artigo 3.º 
Utilizadores da Biblioteca 

 
Consideram-se utilizadores da Biblioteca: 
 

1- Docentes, discentes e funcionários não docentes do IPS, sendo todos estes considerados 
utilizadores internos. 
2- Pessoas estranhas ao IPS, individuais ou coletivas, sendo estas consideradas utilizadores 
externos. 
 

Artigo 4.º 
Acesso aos serviços 

 
1- O acesso aos serviços prestados pela Biblioteca (à exceção da leitura presencial e serviço 
de referência) só é permitido a utilizadores que apresentem cartão comprovativo de 
vínculo ao IPS e com registo de inscrição no sistema informático. 
 



Regulamento – Biblioteca ESTSetúbal/IPS  3 

2– Os utilizadores internos não necessitam proceder a inscrição, sendo os seus dados de 
identificação recolhidos no início de cada ano letivo e automaticamente importados para 
o sistema de informação da Biblioteca, expirando, aquela, no momento de cessação de 
vínculo ao IPS, de acordo com a natureza dos diferentes vínculos e excetuando casos 
salvaguardados no RSDIPS. 
 
3– Os utilizadores internos cujos dados não tenham, por alguma razão, sido importados 
para o sistema, deverão apresentar comprovativo de vínculo ao IPS e aguardar, no 
máximo, 48 horas para a finalização do processo. 
 
4- Os utilizadores externos, após pagamento do emolumento respeitante à aquisição do 
Cartão de Utilizador Externo ao IPS1, deverão dirigir-se à Biblioteca e fornecer o 
comprovativo de pagamento, bem como um comprovativo de residência e outras 
informações de contacto solicitadas pelo técnico, devendo, depois, aguardar, no máximo, 
48 horas para a finalização do processo. 
 

Artigo 5.º 
Serviços prestados pela Biblioteca 

 
1- A Biblioteca presta, entre outros, os seguintes serviços: 
 

a. Serviço de leitura presencial; 
b. Serviço de referência; 
c. Serviço de empréstimo domiciliário/interbibliotecas; 
d. Serviço de requisição de gabinetes de estudo em grupo; 
e. Serviço de formação de utilizadores. 

 
2- Os serviços referidos no número anterior, à exceção do enunciado na alínea e, são 
prestados nas instalações da Biblioteca, em horário a definir pela Coordenação. 
 

Artigo 6.º 
Serviço de leitura presencial 

 
1- Entende-se por leitura presencial a que é efetuada nos espaços da Biblioteca, nos 
horários de funcionamento estabelecidos. 
 
2- O serviço de leitura presencial é prestado no espaço da Biblioteca, sendo permitido o 
uso simultâneo de publicações existentes e outros materiais, como computadores 
pessoais, desde que o normal funcionamento desses espaços não seja perturbado, nem 
seja posto em causa o bom estado de conservação das instalações, mobiliário e 
equipamentos. 
 

                                                           
1 Regulamento para a Emissão do Cartão e tabela de emolumentos disponível na página do IPS 
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3- É permitida, em regime de livre acesso, a consulta de todos os documentos que 
constituem o fundo da Biblioteca, com exceção de documentos reservados, como material 
audiovisual, trabalhos de final de curso ou dissertações académicas, que deverão ser 
solicitados junto de um técnico. 
 
4- Após consulta de um documento, o utilizador deve proceder à sua colocação num dos 
carros de arrumação da Biblioteca. 
 
5- Têm acesso a este serviço todos os utilizadores, internos ou externos ao IPS. 
 

Artigo 7.º 
Serviço de referência 

 
1- O serviço de referência compreende a prestação de informação e orientação necessárias 
aos utilizadores para uma boa utilização do fundo documental e recursos de informação 
(físicos e eletrónicos). 
 
2- Este serviço pode ser solicitado presencialmente ou por correio eletrónico. 
 

Artigo 8.º 
Serviço de empréstimo 

 
1- Entende-se por empréstimo a cedência de documentos pertencentes ao fundo 
documental da Biblioteca, para consulta em espaços exteriores aos da Biblioteca. 
 
2- Empréstimo para leitura domiciliária: 
 

a. O empréstimo de documentos para leitura domiciliária é facultado a todos os 
utilizadores inscritos no sistema de informação, internos ou externos, e exige a 
apresentação de cartão comprovativo de vínculo ao IPS. 
 
b. Os prazos e condições de empréstimo variam de acordo com o tipo de utilizador e 
documento, podendo ser requisitados, no máximo, 4 documentos por utilizador (ou 8 
documentos, no caso de docentes; ver ponto 3 do presente artigo), tendo em conta as 
limitações indicadas na Tabela 1.  
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Tabela 1 - Prazos de empréstimo de documentos 

Perfil de utilizador Regime de 
empréstimo 

N.º máximo de 
documentos por 

utilizador 

Dias de empréstimo 
(seguidos) 

Individual 
Normal 4 14 

Limitado 1 1 

Coletivo (instituição) 
Normal 4 21 

Limitado n/a n/a 

 
 
c. Os documentos assinalados com bola vermelha na lombada são passíveis de 
empréstimo em regime limitado. Excluem-se desse conjunto os trabalhos de final de 
curso, as teses e dissertações académicas e as publicações periódicas, documentação 
que carece de autorização de empréstimo pelo Coordenador da Biblioteca. 
 
d. O empréstimo em regime limitado pode ser solicitado na véspera dos dias de 
encerramento da Biblioteca, devendo o documento emprestado ser devolvido, 
obrigatoriamente, no primeiro dia útil que proceda o período de encerramento. 
 
e. O prazo de empréstimo conta-se a partir do dia da requisição da obra e cessa no dia 
em que termina o prazo referenciado na Tabela 1 do presente artigo, podendo a 
devolução efetuar-se através de terceiros. 
 
f. A renovação do prazo de empréstimo deve ser realizada pelo utilizador através da 
sua área de utilizador disponível na web (em https://bibliodotnet.ips.pt/Opac). 
Alternativamente, pode ser solicitada pessoalmente, por email 
(biblioteca@estsetubal.ips.pt) ou por telefone, sendo concedida três vezes 
consecutivas a todos os utilizadores. Um novo empréstimo requerido pelo mesmo 
utilizador só será possível após uma semana de interregno, dada a necessidade de 
assegurar o acesso às obras pelos demais utilizadores. 
 
g. O utilizador perde o direito à renovação se proceder à devolução das obras 
requisitadas fora do prazo de empréstimo indicado na Tabela 1, ou se, entretanto, tiver 
sido solicitada a sua reserva por outro utilizador. 
 
h. Sempre que o utilizador pretender um documento que se encontre requisitado em 
regime de leitura domiciliária, pode solicitar junto do técnico que seja efetuada a sua 
reserva. 
 
i. Após a reserva, o utilizador inscrito em lista de espera é informado da disponibilidade 
da obra quando esta se encontrar disponível, para proceder, no prazo máximo de 48 
horas, ao levantamento daquela sob pena de, se assim não o fizer, a mesma ser cedida 
ao utilizador que se segue na lista de espera. 
 

https://bibliodotnet.ips.pt/Opac
mailto:biblioteca@estsetubal.ips.pt
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j. É proibido ceder a terceiros as publicações requisitadas, independentemente do 
motivo invocado. 
 
k. Ao efetuar uma requisição para leitura 
domiciliária o utilizador assume o compromisso de 
devolver a obra em bom estado de conservação e 
dentro do prazo determinado e indicado no talão 
de empréstimo enviado eletronicamente para a 
conta de correio eletrónico institucional do 
utilizador (ou conta pessoal, no caso de 
utilizadores externos). 
 
l. Em qualquer circunstância, o utilizador é o único responsável pelo documento 
requisitado.  
 

 
3- Empréstimo por períodos alargados: 

a. Entende-se por este tipo de requisição o empréstimo de documentos por prazo 
superior ao estabelecido na Tabela 1, sendo este empréstimo independente daqueles 
em regime normal/limitado. 
 
b. Estas requisições aplicam-se a utilizadores com o perfil de Docentes e enquadram-
se no âmbito de frequência de doutoramento ou das atividades de lecionação. 
 
c. Os empréstimos no âmbito de doutoramento requerem a apresentação do 
comprovativo de frequência do mesmo por parte do docente e, após pedido efetuado 
à Biblioteca, a autorização do Coordenador do serviço. 
 
d. Os empréstimos no âmbito de lecionação requerem o pedido à Biblioteca e a 
autorização do Coordenador do serviço, sendo somente permitidos caso existam, no 
mínimo, 3 exemplares do título solicitado. 
 
e. Por cada título só poderá haver o empréstimo de um exemplar para lecionação, de 
entre o corpus de docentes da ESTSetúbal/IPS. 
 
f. Os prazos e condições de empréstimo alargado são disponibilizados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Prazos de empréstimo de documentos 

Perfil de utilizador N.º máximo de documentos 
 por utilizador docente 

Dias de empréstimo 
(seguidos) 

Doutoramento / Lecionação 4 180 
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4- Empréstimo interbibliotecas: 
a. O Serviço de empréstimo interbibliotecas compreende o acesso a documentos que 
não integram o fundo da Biblioteca, através do recurso a outras bibliotecas e centros 
de documentação, nacionais ou estrangeiros. 
 
b. O acesso ao serviço pressupõe um pedido por escrito. 
 
c. O custo do serviço dependerá do valor que for cobrado pela entidade à qual for 
solicitado o empréstimo. 
 
d. As obras requisitadas pela Biblioteca nos termos deste artigo poderão ser 
consultadas nas suas instalações (se assim solicitado pelo serviço de origem), pelo 
período que durar a requisição, podendo, no entanto, haver renovação do prazo de 
empréstimo desde que a entidade proprietária do documento assim o permita. 
 
e. O empréstimo de obras pela Biblioteca a outras entidades, com exclusão da 
documentação referida na alínea c, do ponto 2, do artigo 8.º, obedece aos seguintes 
princípios:  
 

i) Os pedidos devem ser formulados por escrito e enviados à Biblioteca por email 
ou entregues diretamente a um técnico do serviço. 
ii) O prazo de empréstimo é de 21 dias úteis, com início na data de processamento 
do pedido e expedição da(s) obra(s). 
iii) O empréstimo é gratuito relativamente a instituições com as quais a Biblioteca 
possua protocolos celebrados ou mantenha relações privilegiadas, podendo esta 
estabelecer importâncias a cobrar a terceiros, destinadas a suportar despesas com 
a prestação do serviço e com encargos de expedição.   
 

f. A Biblioteca reserva-se o direito de não proceder ao empréstimo interbibliotecas 
sempre que as bibliotecas requisitantes não cumpram o presente regulamento ou 
sempre que os interesses dos utilizadores da Biblioteca possam ser prejudicados. 

 
ARTIGO 9.º 

SERVIÇO DE REQUISIÇÃO DE GABINETES DE ESTUDO EM GRUPO 
 
1- O serviço de requisição de gabinetes de estudo em 
grupo compreende a gestão dos espaços próprios 
para trabalho em grupo na Biblioteca. 
 
2- Podem aceder aos gabinetes de estudo todos os 
utilizadores que necessitem realizar trabalhos de 
investigação ou estudo com recurso aos meios de 
informação disponibilizados pela Biblioteca. 
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3- Existem 3 tipologias de gabinetes que visam satisfazer diferentes necessidades de 
estudo em grupo, variando a necessidade de requisição em função da sua natureza: 
 

a. Gabinetes privados cujo acesso requer, no mínimo, grupos compostos por 5 
elementos e, no máximo, por 6 elementos; 
b. Gabinetes privados cujo acesso requer, no mínimo, grupos compostos por 3 
elementos e, no máximo, por 4 elementos. 
c. Gabinetes públicos destinados a grupos de 2 elementos (dispensam necessidade de 
requisição, sendo o acesso livre); 

 
4- A requisição é feita junto de um técnico da Biblioteca, exigindo, ao utilizador que se 
estabelecerá como responsável perante o grupo, a apresentação e entrega de documento 
comprovativo do vínculo ao IPS ou de outro documento de identificação inequívoco. 
 
5- Ao utilizador responsável pelo gabinete reservado serão aplicadas sanções aquando da 
inobservância, por parte do próprio ou pelos outros membros do grupo pelo qual se 
responsabiliza, dos deveres estabelecidos no presente regulamento (ver artigos 14.º e 
15.º). 
 
6- A requisição é válida pelo período de 3 horas, renovável por igual período no caso de 
não existirem grupos em lista de espera.     
 
7- O acesso aos espaços para estudo em grupo é condicionado pela disponibilidade de 
gabinetes e pelo número máximo de utilizadores permitido nos espaços. 
 
8- Os utilizadores não se podem ausentar das salas de estudo de grupo por um período 
superior a 60 minutos, incluindo períodos para refeições, sob risco de o gabinete ser cedido 
a outro grupo de utilizadores caso assim se justifique. 
 
9- Os utilizadores estão sujeitos às regras aplicáveis nas salas de leitura, admitindo-se, 
contudo, o diálogo moderado entre os vários elementos do grupo. 
 
10- Sempre que o diálogo entre os utilizadores exceda os níveis adequados à concentração 
exigida pelo estudo e investigação nos restantes espaços da Biblioteca, os técnicos estão 
autorizados a interpelar os elementos do grupo no sentido de solicitar silêncio e, em caso 
de reincidência, solicitar a sua saída das instalações. 
 
 

ARTIGO 10.º 
SERVIÇO DE FORMAÇÃO DE UTILIZADORES 
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1- A Biblioteca desenvolve ações de formação e divulgação dos serviços e recursos que 
disponibiliza, no âmbito das Bibliotecas IPS, sendo a calendarização disponibilizada na 
página web das Bibliotecas IPS. 
 
2- A Biblioteca providencia, ainda, ações de formação e divulgação dos serviços e recursos 
que disponibiliza mediante a solicitação do corpo docente da ESTSetúbal/IPS, devendo 
para isso ser manifestado interesse através do envio de um email para o serviço, sendo 
depois aferida a disponibilidade do bibliotecário e os recursos necessários. 
 
3- As ações referidas no ponto anterior destinam-se à comunidade IPS. 
 

ARTIGO 11.º 
REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 

 
1- Na reprodução de documentos existentes na Biblioteca é obrigatória a observância do 
Código do Direito de Autor, bem como de qualquer outra legislação aplicável. 
 
2- Não é permitida a reprodução de obras que se encontrem em mau estado de 
conservação. 
 
3- Para reprodução de documentos a Biblioteca disponibiliza um equipamento de 
digitalização nas suas instalações, sendo a sua utilização em regime de self-service. 
 
4- Para aceder ao equipamento o utilizador deve utilizar um dos PC’s disponíveis na 
Biblioteca. 
 

ARTIGO 12.º 
EQUIPAMENTO INFORMÁTICO 

 
1- É permitido aos utilizadores da Biblioteca a utilização dos equipamentos informáticos 
com acesso à Internet. 
 
2- É expressamente proibido: 

a.  Alterar as características das máquinas ou dos seus componentes;  
b.  Instalar software; 
c. Aceder a páginas ou conteúdos que pela natureza das suas imagens ou texto, não se 
adequem ao ambiente de estudo da Biblioteca; 
d. Usar os computadores para jogos ou desenvolvimento de atividades lucrativas. 
 

ARTIGO 13.º 
DIREITOS DOS UTILIZADORES 

 
Sem prejuízo das normas previstas no presente Regulamento, os utilizadores têm direito:  
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1- Ao acesso a todos os recursos de informação disponíveis na Biblioteca e aos serviços por 
esta prestados. 
 
2- À consulta de documentos registados de qualquer coleção, independentemente do 
suporte. 
 
3- À utilização do equipamento de reprodução de documentos.  
 
4- À apresentação de sugestões e críticas que concorram para a melhoria dos serviços da 
Biblioteca. 
 

ARTIGO 14.º 
DEVERES DOS UTILIZADORES 

  
1- Os utilizadores devem cumprir as normas estabelecidas no presente Regulamento, 
procedendo com civismo e respeito pelos técnicos que trabalham na Biblioteca e pelos 
demais utilizadores, zelando pela integridade das instalações e do equipamento, e pela 
conservação e bom uso da documentação. 
 
2- Nas instalações da Biblioteca não é permitido:  

a. Fazer barulho;  
b. Falar em voz alta;  
c. Fumar;  
d. Comer e beber (exceto água);  
e. Receber ou efetuar chamadas de telemóvel;  
g. Fazer trabalhos ou estudar em grupo, exceto nos locais indicados para o efeito; 
h. Ocupar os espaços destinados aos serviços técnicos e de atendimento;  
i. Alterar a colocação do mobiliário e equipamentos;  
j. Danificar o mobiliário;  
k. Anotar, cortar, dobrar, rasgar, escrever ou riscar, desenhar, sublinhar, sujar, molhar, 
arrancar ou inutilizar folhas ou capas de uma publicação; 
l. Arrumar pessoalmente as obras depois de consultadas.  

 
3- Os técnicos da Biblioteca podem desligar e retirar telemóveis ou outros aparelhos 
similares deixados pelos seus proprietários nas salas de leitura e que comecem a emitir. 
 
4- Os técnicos da Biblioteca podem, a todo o momento, interpelar e proceder a ações de 
verificação, caso observem comportamentos que indiciem danos para as obras, mobiliário, 
equipamentos e instalações da Biblioteca. 
 
5- Os técnicos da Biblioteca estão expressamente autorizados a fazer sair das instalações 
os utilizadores que não respeitem as normas deste Regulamento. 
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6- Os utilizadores terão que identificar-se quando tal for solicitado pelos técnicos da 
Biblioteca e pelos elementos da segurança, provando o seu vínculo à Escola. 
 
7- A Biblioteca não se responsabiliza perante o utilizador por qualquer objeto pessoal 
esquecido, extraviado ou desaparecido nas suas instalações. 
 

ARTIGO 15.º 
MULTAS E PENALIZAÇÕES 

 
1- Pela inobservância do disposto no presente Regulamento, são aplicadas as seguintes 
penalizações:  

a. Por incumprimento do disposto nos n.º 1 a 6 do artigo 14.º: 
i. Advertência verbal, expulsão ou interdição, temporária ou total, do usufruto dos 
serviços da Biblioteca.  
 

b.  Por incumprimento das regras e prazos previstos nas Tabelas 1 e 2 do artigo 8.º:  
i. Atrasos até seis dias úteis na devolução de documentos cedidos em regime de 
empréstimo domiciliário implicam a suspensão do direito de requisição de 
documentos enquanto se verificar o atraso. 
ii. A partir do 7.º dia útil (inclusive) de atraso na entrega dos documentos, o 
utilizador fica sujeito à suspensão do direito de requisitar durante 30 dias úteis 
contados a partir da data de devolução. 
iii. No início de cada mês a Biblioteca faz a aferição dos documentos em atraso e 
todos os utilizadores com documentos em atraso há 30 dias ou mais, ficam sujeitos 
ao congelamento de notas e à não emissão de qualquer tipo de certificados pelos 
serviços académicos da escola de origem, até que seja regularizada a situação, 
mantendo-se a penalização dos pontos i e ii desta alínea. 
iv. Qualquer atraso na entrega de obras de documentos de empréstimo limitado 
implica a suspensão automática do direito de requisitar durante 30 dias úteis, 
contados a partir da data de devolução. 
v. Os utilizadores que incorrerem em três suspensões de requisição por 30 dias no 
mesmo ano letivo perdem o direito ao empréstimo domiciliário durante 1 semestre. 
 

c. Em caso de perda, dano (ver alínea k do ponto 2 do artigo 14.º) ou extravio da obra 
emprestada o utilizador deverá proceder à reposição da obra ou, na sua 
impossibilidade, à reposição de obra de valor e conteúdo/temática semelhante. 

 
2- O utilizador que tentar retirar publicações da Biblioteca sem prévia requisição será 
objeto de suspensão de todos os direitos de utilização da Biblioteca pelo prazo de 1 a 3 
anos, mediante adequado processo, bem como alvo de procedimento disciplinar e 
participação criminal quando aplicável. 
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3- A Biblioteca reserva o direito de cancelar temporariamente a leitura domiciliária ou o 
acesso a outros serviços ao utilizador que: 
 

a. Não tenha procedido à reposição das obras danificadas ou extraviadas, quando se 
encontravam na sua posse; 
b. Seja reincidente no não cumprimento do presente Regulamento. 

 
4- A aplicação das penalizações e a respetiva graduação são da competência do 
Coordenador da Biblioteca, após consulta junto da Direção da ESTSetúbal/IPS quando tal 
se justifique. 
 

ARTIGO 16.º 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
1- As dúvidas de interpretação e os casos omissos ao presente Regulamento são resolvidos 
por despacho do Coordenador da Biblioteca ou por despacho do Diretor da 
ESTSetúbal/IPS, consoante a natureza dos casos. 
 
2- O presente regulamento poderá ser revisto sempre que se revele necessário, por 
proposta da Biblioteca, junto da Direção da ESTSetúbal/IPS. 
 
3- O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua aprovação. 

 
 

Aprovado pela Direção da ESTSetúbal/IPS, em 8 de agosto de 2014 
 
 
 
 

 
 


