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COVID-19 

Biblioteca | Normas de Acesso, Utilização e Circulação 

No dia 11 de maio a Biblioteca reabriu o espaço à comunidade Iscte, ainda com acesso 
condicionado, após o encerramento em 14 de março. A nossa prioridade é a de continuar a 
prestar-lhe serviços com eficiência e qualidade atentas a proteção e segurança de TODOS. 

A partir de 1 de junho as normas temporárias de funcionamento passam a ser as seguintes: 

1.  A Biblioteca está aberta de 2ª a 6ª feira entre as 9H30 e as 17H30; 

2. Os serviços atualmente disponíveis são: consulta e empréstimo de livros; acesso às  
    bases de dados financeiras Bloomberg e EIKON/Datastream, sem acesso remoto;  

3. As salas de leitura e salas e gabinetes de estudo e investigação encontram-se 
    encerrados até informação em contrário; 

4. O atendimento presencial é feito com marcação prévia para o endereço  
    biblioteca@iscte-iul.pt ou tel.  210 464 052; 

5. Em casos excecionais o atendimento poderá ser realizado sem agendamento  
    prévio, devendo aguardar no exterior da Biblioteca se o/a técnico/a estiver  
    ocupado/a; 

6. Não é permitido o livre acesso às estantes. Os pedidos de consulta ou requisição de obras  
    devem ser dirigidos ao técnico de atendimento; 

7. A consulta das bases de dados financeiras só pode ser realizada após marcação prévia para  
    o endereço biblioteca@iscte-iul.pt; 

8. Os livros consultados ou devolvidos devem ser colocados na caixa à entrada da Biblioteca; 

9. A entrada na Biblioteca só é permitida com máscara ou viseira; 

10. Deve higienizar as mãos com o álcool/gel disponível à entrada; 

11.  No balcão de atendimento podem estar até 2 utilizadores em simultâneo; 

12. Durante o atendimento permaneça atrás do marcador no chão; 

13. No espaço destinado à consulta de obras e bases de dados o limite é de 12 lugares; 

14. O tempo máximo de permanência na Biblioteca é de 2 horas; 

15. O espaço de circulação encontra-se delimitado e não deve ser ultrapassado; 

   16. Mantenha o distanciamento social recomendado pela DGS > 2 metros. 

   Ficamos também “Consigo ONline” para lhe prestar os restantes serviços de apoio 
personalizado, tais como orientação nas pesquisas, referenciação bibliográfica, publicação 
científica, envio de artigos e livros eletrónicos, digitalização de artigos e partes de obras e 
também a formação sobre os recursos bibliográficos e de informação acessíveis dentro do 
campus e remotamente. 

Consulte a página Web – Recursos Online de Apoio ao Estudo e Investigação. 

Lisboa, 29 de maio de 2020.   

A Direção 
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