BIBLIOTECA
A situação pandémica COVID 19 em Portugal tem evidenciado uma tendência de abrandamento, nomeadamente pela
queda do registo de novos infetados e pela redução do índice de transmissibilidade. Tal justificou do Governo o aliviar
de medidas anteriormente em vigor, à semelhança do que ocorreu com outros países no “espaço europeu”, tendo
sido declarada a situação de alerta por RCM 25-A/2022 de 18 de fevereiro.
Por esta razão, é prudente aliviar as medidas anteriores, mas continuar a usar de prudência, no sentido de reduzir a
transmissibilidade.
Assim,
1. a Biblioteca retoma, a partir de 2 de março, o seu horário de 2ª a 6ª feira entre as 9H00-19H30, sem qualquer
interrupção.
2. Passa, novamente, a ser possível a frequência da Sala de Leitura da Biblioteca por parte de utilizadores externos,
que se deverão identificar junto do segurança à entrada.
3. A frequência dos gabinetes e sala de pesquisa no piso -1 mantem-se exclusiva aos membros da comunidade NMS
(não estão autorizados utilizadores externos), porém é necessária marcação prévia através de formulário
disponível no website da Biblioteca ou através de email para o endereço emprestimo.bib@nms.unl.pt.
4. Há tolerância de 1 hora, após esse período o lugar fica disponível para outro utilizador (para evitar a perda do lugar
podem indicar no email a hora prevista de chegada);
5. Os estudantes que façam reserva de lugar devem dirigir-se, à chegada, ao Balcão de Atendimento para registo e
atribuição de lugar;
6. O acesso à Biblioteca só é permitido com máscara facial (social ou cirúrgica) e a higienização das mãos com álcool
gel fornecido pelos serviços;
7. Os gabinetes são de utilização individual;
8. A capacidade da sala de leitura é de 120 utilizadores simultâneos, e a sala de pesquisa a 22, porém quer a
capacidade das mesmas quer 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.
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