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BIBLIOTECA IGOT-CEG 

Reabertura 5 de Maio/2020 

 

Funcionamento da Sala de Leitura 

Horário: 

ü 3.ª e 5.ª feira – 10:00-13:00H e 14:00-16:00H; 

ü Entre as 13:00-14:00H, a sala estará encerrada para desinfeção das superfícies. 

Lotação de Espaço: 

ü 10 pessoas (2 por mesa/distância de segurança) em cada período; 

ü Os utilizadores do período da manhã só poderão permanecer no período da tarde caso 

não se esgote a lotação com novos utilizadores; 

Regras de permanência no espaço: 

ü Uso obrigatório de máscara; 
ü Desinfeção de mãos à entrada e sempre que se ausentem e regressem à sala de 

leitura; 
ü Utilização obrigatória de luvas, disponíveis na entrada da Biblioteca, para manusear 

os livros; 
 

Serviços: 

ü O empréstimo domiciliário encontra-se indisponível; 

ü O serviço de reprodução (cópia e digitalização feitos pelo próprio) encontra-se 

disponível. O manuseamento da máquina obedece às seguintes regras: uso de luvas e 

apenas uma pessoa junto à mesma. Os botões da máquina serão desinfetados após 

cada utilização. 

ü Serviço de Pesquisa Bibliográfica/reprodução a pedido – dadas as circunstâncias que 

vivemos o IGOT/CEG implementaram este novo serviço gratuito enquanto se 

mantiverem as limitações impostas pela pandemia. Após este período o serviço será 

reavaliado e serão comunicadas a toda a comunidades as novas regras do serviço. 
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ü Como utilizar o serviço de pesquisa bibliográfica/ reprodução a pedido: 

- Remeter o pedido de pesquisa/reprodução com a seguinte informação: autor, título 

do livro/revista/capítulo/artigo, data, número de páginas. No caso dos capítulos de 

livros é essencial o envio da informação do livro e do capítulo pretendido. 

- O pedido pode ser enviado por duas vias: 

 e-mail: cdi@igot.ulisboa.pt; 

 através da plataforma de pesquisa EDS através da ferramenta pergunte ao 

Bibliotecário. Acesso: 

http://eds.b.ebscohost.com/eds/search/basic?vid=0&sid=d29f482d-496f-4924-84bf-

69ea5ff50510%40pdc-v-sessmgr06. 

 

NOTA: O tempo de resposta aos pedidos dependerá do fluxo de solicitações que se venha a 

verificar, assim como de se tratar de recursos digitais ou em papel.  

 

 

Qualquer dúvida ou questão sobre o funcionamento da Biblioteca, neste período, podem ser 

colocadas recorrendo aos contactos fornecidos para os pedidos de pesquisa/reprodução. 

 

A equipa, 

Paulo Morgado 

Sandra Domingues 


