
A Biblioteca da Faculdade de Economia é um espaço de todos e para todos! 

Para podermos usufruir deste espaço, atendendo ao período anómalo que atravessamos, 

a Biblioteca da Faculdade de Economia foi forçada a introduzir regras de utilização e 

normas de funcionamento, com o intuito de minimizar os riscos e proporcionar uma 

utilização segura em conformidade com as normas de segurança e higiene da DGS.  

Devemos zelar pela correta utilização deste espaço de forma a que todos estejamos o mais 

possível em segurança. Colabore! 

Deve SEMPRE dirigir-se ao Balcão de Atendimento ANTES de ENTRAR NAS 

SALAS DE LEITURA. 

 

Regras de utilização do espaço da Biblioteca: 

- Para estudar, é necessário ser-lhe atribuido um lugar 

previamente higienizado. Dirija-se ao Balcão de Atendimento 

e solicite-o. 

- NÃO pode retirar livros das estantes. Para consultar um livro 

deve dirigir-se ao Balcão de Atendimento e solicitar a sua 

consulta que decorrerá de acordo com o tipo de livro. 

- NÃO pode mudar as cadeiras de lugar. Os lugares estão 

marcados com etiquetas numeradas em cumprimento das 

Normas de Segurança da DGS. 

- Deve higienizar regularmente as suas mãos, nomeadamente 

à entrada e saída. Encontra vários dispensadores para o efeito 

espalhados pelo espaço da Biblioteca. 

- Uso obrigatório de máscara em todo o espaço e durante todo 

o período de permanência no mesmo. 

- Respeitar a distância de segurança de 2 metros. 

- Quando sair, avise que o seu lugar ficou vago para 

procedermos à sua conveniente higienização e poder ser 

ocupado por outro utilizador.  



Espaço disponibilizado pela Biblioteca: 

- A Biblioteca mantém a funcionar as duas salas de leitura, a 

Sala 1, situada no rés-do-chão, e a Sala 2, no primeiro piso. 

- A Sala de Trabalhos de Grupo está encerrada, não sendo 

permitidos quaisquer grupo de estudo ou de trabalho.  

- A capacidade de utilização foi diminuída para um terço, pelo 

que dispomos de 63 lugares passíveis de serem utilizados 

durante o horário de funcionamento e em cumprimentos das 

Normas de Segurança da DGS e das Regras de Utilização da 

Biblioteca. 

 

Regras de consulta e requisição de Livros : 

- Todos os livros manuseados por utilizadores sem a utilização 

de luvas terão que permanecer 5 dias seguidos em quarentena, 

só podendo voltar a ser utilizados por outro utilizador após 

esse período ter decorrido. 

- A bibliografia de leitura obrigatória, usualmente designada de 

BP, sujeita a Empréstimo Curto, só pode ser consultada 

presencialmente e mediante a utilização obrigatória de luvas, 

que serão pela Biblioteca fornecidas para o efeito. 

- A bibliografia de Empréstimo Livre, deverá ser solicitada no 

Balcão de Atendimento que verificará a sua disponibilidade e 

informará das condições da sua utilização e requisição. 

Aquando da sua devolução, permanecerá em quarentena 

obrigatória de cinco dias seguidos. 

 

NOTA:  Sempre que se revelar necessário a Biblioteca poderá alterar as normas de 

funcionamento, bem como as regras de utilização do seu espaço, adequando-as às 

ocorrências e vivências emergentes, não necessitando de efetuar qualquer aviso prévio 

para o efeito.      


