COMUNICADO
Reabertura das Bibliotecas das Universidades Lusíada
A situação provocada pela pandemia COVID‐19 teve como consequência a suspensão de
todas as atividades presenciais das Universidades Lusíada, o que levou ao encerramento
do espaço físico das suas Bibliotecas. No entanto, na sequência das medidas de
desconfinamento recentemente aprovadas pelo Governo, as Bibliotecas das
Universidades Lusíada irão reabrir ao público no dia 11 de maio de 2020. Trata‐se,
contudo, de uma abertura condicionada, com limitações no acesso, na circulação e nos
serviços disponibilizados, respeitando, deste modo, as indicações da Direção‐Geral da
Saúde.
As Bibliotecas das Universidades Lusíada retomarão, assim, a atividade em duas fases:
FASES
1

SERVIÇOS
 Empréstimo domiciliário de obras;
 Reprodução de documentos: digitalização

ACESSO

DATAS

HORÁRIOS

Marcação prévia
por e‐mail

11 a 31 de maio de 2020

10H00 – 17H00

Marcação prévia
por e‐mail

1 de junho a 31 de julho de 2020

10H00 – 17H00

de artigos e/ou partes de livros (a realizar
pelos Serviços).
2

 Empréstimo domiciliário de obras;
 Leitura presencial de documentos;
 Reprodução de documentos.

Os utilizadores deverão fazer a marcação prévia por e‐mail, especificando o seu pedido,
por forma a agilizar a prestação do serviço:




Universidade Lusíada – Lisboa [Mediateca]: mediateca@lis.ulusiada.pt
Universidade Lusíada – Norte (Porto) [Biblioteca]: biblio@por.ulusiada.pt
Universidade Lusíada – Norte (V.N. Famalicão) [Biblioteca]: biblio@fam.ulusiada.pt

No que respeita à proteção individual, os utilizadores deverão cumprir as recomendações
das autoridades de saúde competentes e as normas técnicas em vigor, nomeadamente
ao nível sanitário e de higiene, garantindo sempre o uso de máscara, o respeito pelo
distanciamento social, o cumprimento da etiqueta respiratória, a manutenção da higiene
das mãos e o respeito pelas barreiras físicas existentes dentro dos espaços das Bibliotecas.

Página 1 de 2

Os técnicos estarão sempre equipados com máscara e luvas, sendo as instalações das
Bibliotecas higienizadas regularmente.
Aquando da devolução dos documentos, estes respeitarão um período de quarentena e
serão alvo de higienização, após o que poderão ser consultados novamente.
A implementação destas medidas visa garantir a segurança, a saúde e o bem‐estar de
todos, procurando‐se, num comprometimento conjunto, assegurar a qualidade dos
serviços.

Universidades Lusíada, 7 de maio de 2020
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