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 Empréstimo Interbibliotecas  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

O que é o empréstimo interbibliotecas (EIB)? 

É o serviço que efectua o pedido e o fornecimento de monografias a instituições no país e no 

estrangeiro, depois de celebrados os respectivos protocolos.  

› utilizadores das bibliotecas do IPS - pedidos de monografias 

› utilizadores das bibliotecas da IPS - pedidos de artigos científicos (fontes B-On; Proquest) 

› utilizadores externos às bibliotecas do IPS - pedidos de monografias 

› utilizadores externos às bibliotecas do IPS - pedidos de artigos científicos  

 

Utilizadores das bibliotecas do IPS - pedidos de monografias 

Este serviço destina-se a docentes e alunos que pretendam consultar monografias, que não se 

encontrem disponíveis nos fundos das bibliotecas do IPS. 

› Para realizar um pedido de monografias envie um e-mail para cdoc@esce.ips.pt, onde devem 

constar os seguintes dados: 

› Nome completo 

› Departamento 

› Nº mecanográfico/Nº de aluno 

› Título do livro 

› Autor 

› Data de publicação 

› ISBN 

› Forma de pagamento 

 

Após a recepção do pedido, a Biblioteca faz pesquisa em catálogos de bibliotecas nacionais e 

procede ao envio do mesmo para a biblioteca seleccionada. Será informado por e-mail das fases de 

tratamento do pedido. 

Em média, a recepção da monografia demora 10 dias, pois depende do tempo de processamento do 

pedido nas outras instituições, da existência de exemplares disponíveis para empréstimo e do tempo 

de expedição dos correios. 

Os custos deste serviço são suportados pelo utilizador requerente e dependem do valor cobrado 

pela instituição fornecedora. 

O pagamento deverá ser realizado por cheque ou vale postal dirigido aos Serviços da Biblioteca 

fornecedora, ou por transferência bancária, com apresentação do talão comprovativo na Biblioteca 

do IPS. 

 

Utilizadores externos às bibliotecas do IPS - pedidos de monografias 

O Serviço de EIB faculta o envio de monografias a bibliotecas nacionais. Para realizar um pedido 

dirija-se à biblioteca da sua instituição. Esta deve enviar um e-mail para o endereço 

cdoc@esce.ips.pt, com a referência completa da monografia. 

 

contactos  

crai.biblioteca ess.ips.pt 

tel: 265 709 491  

tel. interno 265 709 494  

|  
 

 

 

http://www.ua.pt/sbidm/biblioteca/PageText.aspx?id=8241#1
http://www.ua.pt/sbidm/biblioteca/PageText.aspx?id=8241#2
http://www.ua.pt/sbidm/biblioteca/PageText.aspx?id=8241#2
http://www.ua.pt/sbidm/biblioteca/PageText.aspx?id=8241#3
http://www.ua.pt/sbidm/biblioteca/PageText.aspx?id=8241#3
http://www.ua.pt/sbidm/biblioteca/PageText.aspx?id=8241#4
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mailto:eib@doc.ua.pt
mailto:crai.biblioteca@ess.ips.pt
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2 

Após a recepção do pedido, a Biblioteca envia a resposta para a instituição. 

Em média, o envio da monografia por parte da Biblioteca demora 3 dias, acrescentando o tempo de 

expedição dos correios. 

O custo deste serviço a nível nacional é gratuito.  

 

Utilizadores externos às bibliotecas do IPS - pedidos de artigos científicos 

Este Serviço faculta o envio de artigos científicos de publicações periódicas, existentes na B-on 

(Biblioteca do Conhecimento online) e na Proquest, a instituições nacionais e a utilizadores a título 

pessoal. 

Se pretender efectuar o pedido a título pessoal, envie um e-mail para cdoc@esce.ips.pt, com a 

referência completa do artigo e os seus dados pessoais. Será informado por e-mail da existência ou 

não do artigo. Caso exista receberá o mesmo em formato pdf.  

Se pretender efectuar o pedido a título institucional, através da biblioteca da sua instituição, esta 

deve enviar um e-mail para crai.biblioteca ess.ips.pt com a referência completa do artigo. A 

resposta será enviada para a instituição. 

Em média, o envio de um artigo, por parte da Biblioteca demora 3 dias e é efectuado por e-mail. 

O envio de artigos é gratuito.  

 

Regulamento 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL 

Regulamento n.º 127/2009 

Artigo 12.º 

Empréstimo interbibliotecas 

 
1 — O empréstimo interbibliotecas é estabelecido entre arquivos, bibliotecas e Serviços de Documentação e ou 
informação nacionais e internacionais, depois de celebrados os respectivos protocolos. 
 
2 — Neste âmbito, o arquivo, biblioteca ou serviço de documentação e ou informação requisitante funcionará 
sempre como único responsável pelas obras emprestadas. 
 
3 — O empréstimo interbibliotecas disponibilizado pelos Serviços de Documentação do IPS efectua -se por um 
período de 10 dias úteis a contar da data do envio do(s) documento(s) para o arquivo, biblioteca ou serviço de 
documentação e ou informação requisitante. Qualquer pedido de renovação do empréstimo deverá ser solicitado 
através de fax ou e -mail. No que respeita às multas ou penalizações aplica -se o princípio da reciprocidade, 
situação estendida aos emolumentos. 
 
4 — Quaisquer pedidos de empréstimo interbibliotecas externas aos Serviços de Documentação do IPS e que 
envolvam custos, serão suportados pelos utilizadores que os solicitarem. 
 
5 — Os documentos que tenham que transitar pelo correio para fins de empréstimo interbibliotecas devem ser 
sempre enviados sob registo, sendo as despesas pagas pelo expedidor. 
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