
BEM VINDO À BIBLIOTECA 
ESCE / ESS DO INSTITUTO 

POLITÉCNICO DE SETÚBAL



A Biblioteca ESCE/ESS resulta da unificação do Centro de
Documentação da Escola Superior de Ciências Empresariais e da
Biblioteca da Escola Superior de Saúde. Reúne no mesmo espaço
físico os documentos de ambas as escolas.



Oferece ainda 10 gabinetes de trabalho para grupos até 6
pessoas. Quando este espaço fica lotado deve utilizar a sala da
RESERVA, localizada no piso 0 do edifício.

Apresenta uma área de 1166m2 e disponibiliza duzentos e
cinquenta e cinco lugares sentados (255), destinados ao trabalho
individual e em grupo, e vinte e um (21) lugares designados à
leitura de periódicos e à consulta das bases de dados.



Apresentamos um conjunto de serviços, recursos e uma equipa
pronta para o ajudar no sucesso académico.

Tem como missão, processar e tornar acessíveis os recursos de 
informação de tipologias e suportes diversos, especializados nas 
áreas de ensino e investigação da ESCE e da ESS.



- Leitura presencial – os documentos encontram-se em livre acesso

ordenados tematicamente seguindo a estrutura da CDU (Classificação
Decimal Universal) com exceção das publicações periódicas que estão
organizadas por ordem alfabética do título e dos cd´s-rom que estão
organizados por ano.

SERVIÇOS



- Empréstimo domiciliário – podem ser requisitadas 4 obras em

simultâneo pelo período de 14 dias. Todas as obras são passíveis de
empréstimo, exceto aquelas que estiverem assinaladas com uma bola
vermelha na lombada (obras de referência, teses e dissertações,
relatórios de estágio e publicações periódicas). As devoluções devem
ser feitas presencialmente no balcão de atendimento durante o horário
de funcionamento. As renovações e reservas podem ser feitas
pessoalmente, via telefone, via e-mail ou através do OPAC, até ao
último dia do prazo determinado.

SERVIÇOS



SERVIÇOS

- A Biblioteca disponibiliza um cacifo no balcão do segurança da

ESCE/IPS onde serão depositados os livros requisitados/entregues

pelos estudantes após o encerramento do Serviço. Este cacifo só pode

ser utilizado pelos trabalhadores estudantes que frequentem os

cursos pós laboral e nocturno e pelos estudantes dos cursos de

mestrado e pós graduação. Os pedidos de empréstimo podem ser

realizados por e-mail. Formalizado o pedido, a equipa da biblioteca

avisa o utilizador da disponibilidade do mesmo e deixará os livros no

respetivo cacifo, no balcão do segurança.



SERVIÇOS

- Empréstimo inter-bibliotecas – este serviço possibilita o acesso a
documentos, fotocópias, impressões ou digitalizações de espécies
bibliográficas que não existam na Biblioteca, mediante a sua
requisição a outras bibliotecas. O custo do serviço, a existir, é
determinado pela biblioteca fornecedora e suportado pelos
utilizadores.



SERVIÇOS

- Reprodução de documentos – a fotocopiadora existente permite a
reprodução parcial de documentos internos (em papel ou em formato
digital, com possibilidade de remeter por e-mail) em regime de auto-
serviço, mediante a aquisição de um cartão recarregável que pode ser
adquirido na máquina disposta junto do balcão da receção da Escola
(piso 0).



RECURSOS ELECTRÓNICOS

• Catálogo bibliográfico das Bibliotecas do IPS

• Cochrane

• B-On (+ regime Some for Some)

• Proquest



RECURSOS ELECTRÓNICOS

• Ponto de acesso do IPS à Rede de Informação do
INE em Bibliotecas do Ensino Superior -
localizado junto ao balcão de atendimento,
funcionando em livre acesso e no horário de
funcionamento da Biblioteca.

O acesso aos recursos electrónicos pode ser feito através dos
postos de pesquisa junto ao balcão de atendimento, em todos os
Pc’s da escola e da rede wireless.



HORÁRIO

2ª a 6ª Feira – 9h-21h (período lectivo)

2ª a 6ª Feira – 9h-19h (período de exames)

2ª a 6ª Feira – 9h-17h30 (férias lectivas) 

Telefone: 265709491

Fax: 265709348

E-mail: marta.diogo@ess.ips.pt (coordenadora)

E-mail: biblioteca@esce.ips.pt (reservas e renovações ESCE)

E-mail: biblioteca@ess.ips.pt (reservas e renovações ESS) 

CONTACTOS



ESPERAMOS POR SI


