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REGULAMENTO PARA O EMPRÉSTIMO DE COMPUTADORES PORTÁTEIS DA BIBLIOTECA 

 

 

PREÂMBULO 

 

A Biblioteca Domingos Bontempo da Escola Artística de Música do Conservatório Nacional coloca à 

disposição da comunidade educativa o serviço de empréstimo de computadores portáteis, para uso 

nas suas instalações.  

Podem fazer uso deste serviço os alunos com matrícula válida, professores e pessoal não docente da 

EAMCN. 

Os portáteis destinam-se, única e exclusivamente, a fins escolares e propósitos pedagógicos ligados a 

atividades de estudo e pesquisa.  

São proibidos os jogos. 

 

 

OBJETIVO 

 

Facilitar o estudo e a pesquisa, individual ou coletivos, através do uso de equipamentos informáticos, 

com recurso à rede sem fios da escola. 

 

EMPRÉSTIMO 

 
 

1. O serviço de empréstimo funciona no período de abertura da Biblioteca, salvaguardado o tempo 

de entrega, definido na cláusula 1 das condições de devolução.  

2. O serviço de empréstimo é efetuado presencialmente na biblioteca, após apresentação 

obrigatória do cartão de aluno/ professor da EAMCN. 

3. Para o aluno(a) poder beneficiar deste serviço deve estar matriculada(o)  no presente ano letivo 

na EAMCN, frequentar as aulas e não ter livros vencidos ou sanções pendentes. 

4. Para o professor(a) poder beneficiar deste serviço deve apresentar o cartão da EAMCN e não 

pode ter livros vencidos em anos anteriores. 

5. A Professora Bibliotecária, ou quem as suas vezes fizer, confirma a identidade do requisitante na 

lista de alunos ou na lista de professores. 

6.  Uma vez identificado, o requerente preenche um documento de aceitação das regras de uso dos 

portáteis.  
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7. O impresso de requisição, juntamente com o cartão de aluno/professor, ficam arquivados no 

balcão de atendimento até que o equipamento seja devolvido.  

8. O portátil é fornecido com os respetivos cabos. 

9. A duração do empréstimo é de 90 minutos por dia e por utilizador. O empréstimo pode ser 

renovado por um período de tempo igual ou inferior, desde que o equipamento não tenha sido 

encomendado por outro utilizador.  

10. As reservas podem ser feitas localmente, até dois dias antes da data de utilização do portátil.  

11. Não se emprestam portáteis para uso nos intervalos ou por um período inferior a 20 minutos. 

12. Apenas pode ser fornecido um computador por utilizador. 

13. O empréstimo é individual e intransferível, sendo o requerente o único responsável pelo uso, 

integridade e devolução do equipamento. 

 

DEVOLUÇÃO 

 

1. O portátil tem de ser devolvido 30 minutos hora antes do fecho da biblioteca.  

2. Deve ser devolvido em bom estado, sem dispositivos de armazenamento e com todos os 

acessórios emprestados.  

3. O equipamento deve ser devolvido ligado, para que o pessoal da biblioteca verifique, na presença 

do utilizador, que é restituído em perfeitas condições. 

4. O utilizador assina a devolução do material no mesmo documento de empréstimo, sendo-lhe 

devolvido o cartão de aluno.  

5. O portátil depois de cada empréstimo é limpo, não se responsabilizando a biblioteca pela perda 

de informação que possa produzir-se. 

6. No caso de estarem em uso vários portáteis, a devolução será feita, uma (1) hora antes do 

encerramento das instalações da biblioteca. 

 

CONDIÇÕES DE USO 

 

1. Os portáteis destinam-se a ser usados para fins pedagógicos, de estudo e de pesquisa.  

2. Ao assinar o impresso do empréstimo, o utilizador compromete-se a cumprir as condições do 

empréstimo dos portáteis, estabelecidas neste regulamento. 

3. O utilizador é totalmente responsável pelo equipamento durante o período de empréstimo, 

cumprindo dar-lhe bom uso e mantê-lo em boas condições de higienização. 

4. Qualquer anomalia ou mau funcionamento detetados devem ser relatados, de imediato, aos 

professores da biblioteca. 

5. Em nenhuma circunstância, pode ser apagado, alterado ou removido o hardware ou software 

instalado no computador. 

6. Recomenda-se que, após cada utilização, os documentos sejam enviados para o mail pessoal 

/drive, substituindo o uso de dispositivos de armazenamento USB. 

 

7. A Biblioteca não é responsável pela perda de informações que possam ocorrer. 
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