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INSTRUÇÃO DE SERVIÇO 7-A/2020 

15 de julho 

 
Destinatários 

Discentes, Docentes e Funcionários Não Docentes 
 

 

Retoma de atendimento presencial - Actualização 

Plano de Contingência COVID-19 

 

Considerando a retoma da atividade presencial implementada de forma gradual e progressiva, 

as orientações que visam a supressão gradual das medidas de confinamento e o cancelamento 

do regime excecional de teletrabalho, remetem-se as seguintes orientações complementares 

às regras de higiene e segurança disponíveis e mantidas atualizadas no Plano de Contingência. 

Tendo em vista a prestação do serviço público e a necessidade de assegurar a proteção e 

segurança de utilizadores e funcionários, são definidas normas temporárias, a aplicar a partir 

do dia 13 de julho, inclusive, que serão reavaliadas quando se considere oportuno. 

 

Serviços Académicos e Tesouraria 

 Deverá ser mantido o recurso aos meios de atendimento remoto disponibilizados até à 

data (e-mail, plataforma de gestão académica, atendimento telefónico) podendo, em 

situações excecionais e que careçam de atendimento presencial, ser solicitado 

agendamento, a pedido do utilizador, junto dos Serviços através do seu endereço de 

correio eletrónico (academicos@estescoimbra.pt); 

 O atendimento presencial, que deve ocorrer em caso de necessidade absoluta e pelo 

tempo mínimo indispensável, é gerido pelo Serviço, cumprindo a regra de lotação 

máxima de 1 (um) utilizador; 
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Biblioteca 

 A Biblioteca reabre com atendimento ao público e acesso à sala de leitura com 

restrições, ocupação reduzida e sem livre acesso às estantes; 

 É fixado um novo horário de atendimento: 

- segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira, das 9:00 horas às 13:00 horas 

- terça-feira e quinta-feira, das 14:00 horas às 17:00 horas 

 O acesso é exclusivo aos membros da comunidade da ESTeSC (alunos, docentes e 

funcionários não docentes), com interdição, por cordão de isolamento, de acesso às 

estantes por parte dos utilizadores; 

 Encontram-se disponíveis os serviços de empréstimo domiciliário, leitura presencial, 

pesquisa bibliográfica personalizada. É possibilitado o acesso remoto às bases de dados, 

sendo a pesquisa no catálogo bibliográfico assegurada no portal institucional da ESTeSC, 

em http://www.estescoimbra.pt/pt/conteudos/detalhe/id/42; 

 As requisições de material bibliográfico, deverão ser feitas por correio eletrónico, até às 

16:00 horas da véspera, os pedidos de leitura presencial e empréstimo domiciliário 

terão de ser enviados para biblioteca@estescoimbra.pt; 

 A Biblioteca terá a lotação máxima de 8 utilizadores em simultâneo, encontrando-se 

vedado o acesso às salas de estudo; 

 Admissão de um utilizador de cada vez no Serviço de Atendimento e Referência; 

 A ocupação dos lugares disponíveis na Sala de leitura da Biblioteca será feita com 

agendamento prévio na antevéspera do dia e turno pretendido para o endereço 

biblioteca@estescoimbra.pt; 

 Na modalidade de empréstimo domiciliário e consulta presencial, os livros e revistas 

devolvidos pelos leitores ficarão em quarentena durante 7 dias e só poderão ser 

requisitados terminado este período de isolamento; 

 Após cada utilização será reforçada a higienização dos lugares (cadeira e mesa) depois 

da saída de cada leitor(a); 

 O tempo máximo de permanência na Biblioteca é de 4 horas por dia; 

http://www.estescoimbra.pt/pt/conteudos/detalhe/id/42
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 Ao entrar no espaço da Biblioteca cada utilizador deve usar máscara, higienizar as mãos 

com a solução desinfetante disponível à entrada e manter a distância de segurança, 

preconizada pela DGS, com outros utilizadores ou funcionários. 

 

Outros Serviços 

Relativamente aos restantes serviços, recomenda-se a manutenção das práticas adotadas até 

à data, com recurso a atendimento não presencial. 

 

 

 

O Presidente  
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