
     Normas de acesso e utilização dos fundos documentais e dos espaços do CDoc 

 

1 - O livre acesso à utilização dos fundos documentais é orientado pelos técnicos do 

CDoc, que atuam como mediadores entre as necessidades de informação expressas 

pelos utilizadores e os recursos e produtos de informação geridos e produzidos pelo 

serviço. 

2 - O CDoc não disponibiliza serviço de empréstimo domiciliário de documentos, 

pelo que a consulta se faz exclusivamente em regime presencial. 

3 - A utilização dos recursos e serviços do CDoc não implica a posse de um cartão 

de utilizador. 

4 - Os pedidos de consulta e reserva de documentos fazem-se mediante o 

preenchimento da ficha de utilizador que se encontra disponível junto do técnico que 

presta serviço na sala de leitura. 

5 - Os utilizadores têm a possibilidade de solicitar diariamente um número 

indeterminado de documentos não podendo, no entanto, ultrapassar o limite de 8 

documentos por cada pedido. 

6 - Sempre que os documentos não estejam disponíveis para consulta imediata, por 

motivos de utilização interna ou conservação, os utilizadores podem solicitar a 

reserva dos mesmos para data a acordar. 

7 - Após consulta, os documentos devem ser devolvidos ao técnico que se encontra 

na sala de leitura, que procederá posteriormente à sua arrumação. 

8 - Este procedimento aplica-se igualmente aos documentos que se encontram em 

livre acesso na sala de leitura. 

9 - Os utilizadores não devem proceder à arrumação dos documentos nas estantes. 

10 - A sala de leitura do CDoc destina-se à consulta de documentos que integram os 

seus fundos documentais. 

11 - Por razões de preservação e segurança do fundo documental não é permitido 

comer ou beber na sala de leitura, anotar, sublinhar, dobrar, rasgar ou danificar os 

documentos consultados. 

12 - Para não perturbar a qualidade do ambiente de trabalho e a concentração dos 

utilizadores não é permitido utilizar telemóveis. 

13 - A utilização de computadores pessoais portáteis é permitida na sala de leitura. 

14 - O não cumprimento das normas e condições de utilização expressas no presente 

regulamento, implica a suspensão dos direitos de utilização do CDoc. 

 


