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A BIBLIOTECA ESS

A Biblioteca da Escola Superior de Saúde (ESS) iniciou as suas atividades em 
novembro de 2000. Integra o Centro de Recursos para a Aprendizagem e 

Investigação da ESS, situando-se no 2º piso do edifício ESCE, onde partilha espa-
ços, serviços e recursos com a Biblioteca da Escola Superior de Ciências Empre-
sariais (ESCE).

Conta atualmente com um acervo constituído por cerca de 4000 títulos (apro-
ximadamente 7800 documentos/exemplares) distribuídos por monografias, pu-
blicações periódicas, documentos eletrónicos e materiais pedagógicos. Trata-se 
de um acervo documental especializado que foca, essencialmente, as áreas da 
Enfermagem, Fisioterapia, Ciências da Comunicação e Linguagem bem como as 
áreas da Psicologia e Sociologia. 

Para além da documentação em suporte papel, a Biblioteca da ESS disponibiliza, 
também, o acesso à B-on, oferecendo, ainda, o acesso a algumas bases de dados 
especializadas na área das Ciências da Saúde: CinahlPlus, MedicLatina, Medline, 
Nursing Reference Center, Psychology and Behavioral Science, SportDiscus e Co-
chrane.

Os serviços prestados são, sumariamente, os seguintes:

• Empréstimo domiciliário
• Renovação e reserva de documentos
• Empréstimo interbibliotecas
• Reprodução de documentos
• Formação de utilizadores
• Serviço de aquisições (destinado a docentes)
• Serviço de referência e pesquisa
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SERVIÇOS DA BIBLIOTECA

Empréstimo domiciliário, renovação e reserva de documentos

Os novos estudantes da ESS, ao matricularem-se nos Serviços Académicos da 
Escola, ficam automaticamente inscritos na Biblioteca da ESS e em todas as 

outras Bibliotecas do campus IPS. Deste modo, logo a partir do primeiro dia de 
aulas, poderão requisitar documentos em qualquer Biblioteca do IPS sem que 
para isso necessitem fazer uma inscrição junto das Bibliotecas. Apenas basta 
que tragam consigo o cartão de aluno (ou documento que o substitua) e que 
facultem o seu número de estudante.

Cada estudante poderá requisitar até quatro documentos em simultâneo du-
rante um período de 14 dias. Estes documentos poderão ser renovados três ve-
zes, por igual período de tempo, desde que não estejam reservados por outros 
estudantes ou fora do prazo de devolução.

Os estudantes deverão prestar atenção à data de devolução que lhe é enviada 
para o e-mail no momento em que faz o empréstimo do documento. A não de-
volução na data prevista implica a inibição de requisição de mais documentos 
durante 30 dias, contados a partir do dia em que seja regularizada a situação.

Existem quatro possibilidades para renovar ou reservar documentos:

• Presencialmente, junto do serviço de empréstimo domiciliário da Biblioteca
• Por telefone, dentro do horário de atendimento da Biblioteca
• Através do Catálogo Bibliográfico da Biblioteca na Internet na “área pessoal” - 
https://bibliodotnet.ips.pt/Opac/Pages/Help/Start.aspx
• Por e-mail

BOLETIM INFORMATIVO DA BIBLIOTECA ESS/IPS
Especial Novos Alunos
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Empréstimo interbibliotecas

O serviço de empréstimo interbibliotecas permite que não havendo na Biblio-
teca da ESS determinado documento, o mesmo possa ser pedido a outra ins-

tituição que o detenha, seja ela nacional ou estrangeira. Para tal, o utilizador terá 
que, junto dos serviços da Biblioteca, fornecer os dados bibliográficos relativos ao 
documento que procura para que a Biblioteca entre em contacto com as institui-
ções com quais tem protocolos e dê seguimento ao pedido.

A existirem, os custos deste serviço serão suportados pelo utilizador requerente e 
dependem do valor cobrado pela instituição fornecedora.

Reprodução de documentos
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A Biblioteca da ESS disponibiliza uma fotocopiadora para que, em regime de 
self service, os utilizadores possam fotocopiar e digitalizar as obras disponí-

veis no acervo documental. Para tal, os estudantes devem utilizar as credenciais 
que lhes são fornecidas na Divisão Académica para autenticação no Moodle. 
No caso das fotocópias será sempre necessário comprar um “crédito de cópias” 
junto da Divisão Académica. 

De acordo com o regime legal em vigor, relativo aos direitos de autor, é expressa-
mente proibido fotocopiar ou digitalizar integralmente as obras.

A Biblioteca da ESS promove workshops e ações de formação a todos os seus 
utilizadores em contexto de sala de aula e no espaço da própria Biblioteca. 

As sessões em contexto de sala de aula são geralmente solicitadas pelos docen-
tes. As sessões na Biblioteca são, usualmente, sessões de carácter informal e 
dirigidas a um grupo pequeno de utilizadores. O GARDOC (Grupo de Apoio aos 
Recursos Documentais do IPS) promove, anualmente, um plano de formações 
dirigido a toda a comunidade IPS cuja divulgação acontece, geralmente, no iní-
cio de cada ano letivo. 

Na página da Biblioteca da ESS encontram-se, também, um conjunto de mate-
riais de apoio à pesquisa e ao uso dos materiais da Biblioteca.

BOLETIM INFORMATIVO DA BIBLIOTECA ESS/IPS
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Formação de utilizadores
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Serviço de referência e pesquisa

Este serviço tem como principal função orientar os utilizadores na localização 
dos recursos de informação adequados às suas necessidades através da pesqui-

sa no catálogo bibliográfico, nas bases de dados científicas subscritas pela Escola, 
nos documentos existentes nas estantes da Biblioteca, etc.

Trata-se de um serviço que pode ser feito presencialmente nas instalações da Bi-
blioteca ou, em alternativa, através de e-mail ou telefonicamente.

ESPAÇOS DA BIBLIOTECA

A Biblioteca da ESS é uma Biblioteca de livre acesso onde a consulta dos livros 
e revistas presentes nas  estantes é feita diretamente pelo utilizador e onde o 

utilizador pode permanecer e circular livremente.

Existem três áreas de estudo diferenciadas na Biblioteca:

• Área de estudo em grupo: localizada ao fundo da sala de leitura e composta por 
mesas de quatro pessoas e por 10 gabinetes de estudo em grupo que comportam 
até seis pessoas. Aqui são permitidas conversas em tom moderado que permitam 
o estudo e o trabalho em grupo, desde que não perturbem a tranquilidade do 
espaço.

• Área de estudo a dois: localizada na lateral esquerda da sala de leitura e compos-
ta por mesas de dois lugares. Aqui são permitidas conversas em tom baixo e calmo 
que permitam a troca pontual de ideias.

• Área de estudo individual: Localizada na lateral direita da sala de leitura é com-
posta por mesas que comportam apenas um utilizador. Aqui o silêncio deverá ser 
absoluto, não sendo permitidas trocas de ideias e conversas entre os utilizadores.
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REGRAS PARA O BOM USO DO ESPAÇO DA BIBLIOTECA

1 • Preservar a limpeza da Biblioteca, não sendo permitido comer, beber ou fumar 
dentro do seu espaço;

2 • Preservar o mobiliário da Biblioteca, não o deslocando e mantendo-o no lugar 
onde se encontra;

3 • Colocar o telemóvel no modo silencioso e não atender ou efetuar chamadas 
dentro da Biblioteca;

4 • Preservar o silêncio de modo a promover um ambiente propício ao estudo;

5 • Respeitar os colaboradores da Biblioteca e as indicações dadas pelos mesmos;

6 • Preservar o material documental disponível na Biblioteca: não escrever nos 
livros e revistas, não rasurar, não sublinhar ou arrancar páginas, tendo sempre o 
cuidado de entregar os documentos nas mesmas condições em que os encontrou;

7 • Respeitar as normas do empréstimo domiciliário;

8 • Ser portador do cartão de estudante e apresentá-lo sempre que solicitado.

BOLETIM INFORMATIVO DA BIBLIOTECA ESS/IPS
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HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

De 19 de setembro 2016 a 14 de julho 2017
09H00 / 20H00
Horário de Atendimento: das 09:15 às 19H45
De 26 de dezembro de 2016 a 01 de janeiro 2017: 
Encerrado

CONTACTOS

Telefone: 265709491/265709494/265709493
E-mail: biblioteca@ess.ips.pt


