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REGULAMENTO DA BIBLIOTECA DE PATRIMÓNIO 
 
 

Objectivo 
 
Contribuir para a satisfação das necessidades de informação dos utilizadores 
que a solicitem, no âmbito da missão e atribuições da Direção-Geral do 
Património Cultural (DGPC). 
 

Constituição 
 
A actual coleção da Biblioteca de Património (BP) é oriunda de uma série de 
serviços extintos, nomeadamente o Instituto Português do Património Cultural, 
o Instituto Português do Património Arquitectónico e Arqueológico, o Instituto 
Português do Património Arquitectónico e o Instituto de Gestão do Património 
Arquitectónico e Arqueológico. É actualizada através de permuta, oferta e 
compra. 
 

Utilização 
 

1. A utilização do espaço da BP e serviços inerentes pressupõe o 
conhecimento e a aceitação do presente regulamento. Caso este não 
seja cumprido, os utilizadores em falta deverão abandonar as 
instalações da BP e prescindir dos seus serviços. 

 
2. O acesso é livre para todos os indivíduos maiores de 16 anos. Caso se 

façam acompanhar de declaração do encarregado de educação ou do 
estabelecimento de ensino, os menores de 16 anos poderão ter acesso 
à BP. 

 
3. A BP funciona todos os dias úteis, excepto nos feriados nacionais e 

municipal, das 9.30 às 17 horas (horário de inverno). De 1 de julho a 15 
de setembro (horário de verão) encerra para almoço das 13 às 14 horas. 

 
4. A BP é um local de trabalho, pelo que os utilizadores e os funcionários 

deverão assegurar as condições necessárias ao seu normal 
funcionamento. 

 
5. Não é permitido falar ao telemóvel.  
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6. Não é permitido comer, beber nem fumar. 
 

7. Os computadores disponibilizados destinam-se exclusivamente à 
consulta do catálogo da BP e à pesquisa de informação para resposta 
aos utilizadores. 

 
8. Os utilizadores são responsáveis pelos seus bens pessoais. Existem 

cacifos à sua disposição, caso pretendam guardá-los. 
 

9. É possível a utilização de computadores pessoais. 
 

10. Os utilizadores não deverão arrumar as publicações consultadas; 
deverão deixá-las nas mesas de leitura ou nos carrinhos disponibilizados 
para o efeito. 

 
11. Os utilizadores deverão preservar a integridade física das publicações 
manuseadas. Os eventuais danos causados ou o seu extravio serão 
imputados aos responsáveis.   

 
Serviços disponíveis 

 

 Pesquisa 

 Consulta local 

 Reproduções 

 Empréstimo 

 Empréstimo interbibliotecas 

 Reservas 
 
 
Pesquisa 
 

1. Os funcionários estão habilitados a apoiar os utilizadores na pesquisa, 
seleção e localização de publicações.  

 
2. Os utilizadores têm ao seu dispor: 

 

 catálogo informatizado, com registos bibliográficos 
correspondentes a monografias, títulos de publicações periódicas e 
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analíticos de monografias e periódicos, igualmente acessível via 
internet no sítio da DGPC; 

 

 boletim bibliográfico, actualizado regularmente; 
 

 bases de dados em linha. 
 

Consulta local 
 

Todas as publicações da colecção são passíveis de consulta nas 
instalações da BP, com exceção das que se encontrarem emprestadas, 
extraviadas ou em mau estado de conservação. 

 
Reproduções (cópias e impressões) 
 

  destinam-se à investigação e ao estudo; qualquer outro fim está sujeito 
à legislação relativa aos direitos de autor e direitos conexos e é da 
exclusiva responsabilidade do utilizador; 
 

  caso as cópias sejam pedidas por funcionários, colaboradores ou 
dirigentes, deverão ser feitas no respectivo serviço, mediante empréstimo 
da(s) publicação(ões) em causa; 
 

  os utilizadores externos deverão fazer as cópias pretendidas em regime 
de auto-serviço, através de cartões pré-pagos; na sua impossibilidade 
deverão solicitá-las aos funcionários; 
 

  o preçário está afixado em local visível; 
 

  não é permitido fotografar as publicações; 
 

  as impressões deverão ser acompanhadas pelos funcionários.   
 
Empréstimo 
 

O empréstimo é reservado aos funcionários, colaboradores e dirigentes da 
DGPC nas seguintes condições: 
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  as obras de referência (dicionários, enciclopédias, etc.) devem estar 
sempre disponíveis para consulta, pelo que não serão emprestadas; 

 

  as obras em mau estado de conservação, o exemplar mais recente das 
publicações periódicas e trabalhos académicos não publicados não 
serão emprestados; 

 

  cada utilizador poderá requisitar até cinco publicações, dependendo 
cada nova requisição de uma devolução; 

 

  cada empréstimo tem um prazo de quinze dias, após o que o sistema 
colocará o utilizador em situação irregular, sendo-lhe disso dado 
conhecimento. 

 
Empréstimo interbibliotecas 
 
Quando solicitado por outras bibliotecas: 
 

  os pedidos serão analisados e autorizados caso a caso, por um 
período de quatro semanas, não renovável; 
 

  a data de publicação, a existência de mais do que um exemplar, o 
estado de conservação e a frequência da sua consulta serão factores a 
considerar para a autorização da cedência; 
 

  é um serviço gratuito. 
 
Da iniciativa da BP: 
 

  excecionalmente, poder-se-á pedir o empréstimo a outras bibliotecas, 
sobretudo se solicitado por funcionários, colaboradores ou dirigentes, no 
âmbito das respectivas funções; 
 

 as obras solicitadas ao abrigo deste regime deverão ser consultadas na 
instalações da BP. 

 
Reservas 
 
A reserva de publicações é feita nas seguintes condições: 
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 se uma publicação se encontrar requisitada, a base de dados 
bibliográfica permite a elaboração de uma lista de interessados na sua 
consulta, organizada cronologicamente; 

 

 cada utilizador pode reservar até cinco publicações; 
 

 o tempo de espera não deverá exceder os quinze dias, igual ao prazo 
dos empréstimos, exceto se a publicação em reserva não for devolvida 
dentro do prazo previsto ou se houver mais de um interessado na 
mesma obra; 

 

 o prazo de espera pode, no entanto, ser menor, se a devolução da obra 
requisitada tiver lugar antes dos quinze dias. 

 
 


