CIRCULAR DA DIREÇÃO
N.º 155A/2020
ASSUNTO: Retoma Progressiva do Serviço de Atendimento Presencial – Alargamento do horário

Para conhecimento geral, informa-se que a partir do dia 01 de novembro a Biblioteca vai alargar o
seu horário passando a encerrar às 19:30h. A Biblioteca irá manter-se para uso exclusivo da
comunidade NMS|FCM (não estão autorizados utilizadores externos), ainda com acesso
condicionado, dadas as regras de proteção emanadas da Comissão de Segurança COVID na
NMS|FCM. De forma a responder às necessidades de acesso a documentação não disponível em
formato digital, o atendimento presencial continuará a ser possível mediante marcação prévia.
Nesse sentido, foi definido o seguinte horário e normas de funcionamento para novembro:
1. De 2ª a 6ª feira entre as 9H00-13H00 e 14H00-19H30 (interrupção para higienização
obrigatória dos espaços e equipamentos entre as 13H00 e as 14H00).
2. Os gabinetes de estudo e sala de pesquisa automatizada encontram-se encerrados até
informação em contrário;
3. O acesso à Biblioteca é feito com marcação
emprestimo.bib@nms.unl.pt ou o telefone 218803055;
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4. Indicação do âmbito da necessidade de informação e das obras a consultar – Título, Autor,
Ano e Cota de acordo com a informação disponível no Catálogo;
5. Os estudantes devem mostrar o email comprovativo da inscrição ao vigilante do Edifício,
na entrada na biblioteca de forma a poderem entrar;
6. Em casos excecionais o atendimento poderá ser realizado sem agendamento prévio,
devendo aguardar no exterior do Balcão de Atendimento da Biblioteca;
7. O acesso à Biblioteca só é permitido com máscara facial (social ou cirúrgica) e a
higienização das mãos com álcool gel fornecido pelos serviços;
8. Não é permitido o livre acesso às estantes (penalizações para quem infringir esta
disposição de segurança);
9. O espaço de circulação encontra-se delimitado e não deve ser ultrapassado;
10. Após consulta, as obras devem ser colocadas nos carrinhos de apoio e permanecem em
quarentena por um período de três dias.

www.nms.unl.pt

Estas normas serão revistas e atualizadas periodicamente de acordo com o desenvolvimento da
situação epidemiológica atual e as orientações emanadas da Direção da Faculdade.
Estamos consigo para lhe prestar os restantes serviços de apoio personalizado, tais como
orientação nas pesquisas, referenciação bibliográfica, Helpdesk publicação científica, envio de
artigos, digitalização de artigos e livros mais consultados a disponibilizar MOODLE Biblioteca e,
também, a formação sobre os recursos bibliográficos e de informação acessíveis dentro do
campus e remotamente, através do email biblioteca@nms.unl.pt.

Lisboa, 29 de outubro de 2020

Professor Doutor Jaime da Cunha Branco
Diretor

