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Manifesto da UNESCO para Manifesto da UNESCO para Manifesto da UNESCO para Manifesto da UNESCO para as bibliotecasas bibliotecasas bibliotecasas bibliotecas públicas: públicas: públicas: públicas:    
“A liberdade, a prosperidade e o desenvolvimento da sociedade e dos indivíduos são 

valores humanos fundamentais. Só serão atingidos quando os cidadãos estiverem na 

posse de informação que lhes permita exercer os seus direitos democráticos e ter um 

papel activo na sociedade. A participação construtiva e o desenvolvimento da 

democracia dependem tanto de uma educação satisfatória, como de um acesso livre 

e sem limites ao conhecimento, ao pensamento, à cultura e à informação.” 
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A Biblioteca Municipal de Ponte de Sor A Biblioteca Municipal de Ponte de Sor A Biblioteca Municipal de Ponte de Sor A Biblioteca Municipal de Ponte de Sor é o centro local de informação, pertencente à Câmara 
Municipal de Ponte de Sor. Os seus serviços devem ser oferecidos com base na igualdade de 
acesso para todos, sem distinção de idade, raça, sexo, religião, nacionalidade, língua ou 
condição social.  
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Os objectivos gerais da Biblioteca Municipal de Ponte de Sor são: 

· Criar e fortalecer os hábitos de leitura nas crianças desde a primeira infância; 
· Fomentar o gosto pela leitura e contribuir para o desenvolvimento cultural da 

população; 
· Estimular a imaginação e criatividade das crianças e jovens; 
· Facilitar o acesso da população, através do empréstimo ou consulta local, a livros, 

periódicos, documentos audiovisuais e outros tipos de documentação; 
· Apoiar a educação individual e a auto-formação, assim como a educação formal a 

todos os níveis; 
· Promover o conhecimento sobre a herança cultural, o apreço pelas artes e pelas 

realizações e inovações científicas; 
· Valorizar e divulgar o património cultural do Concelho, nomeadamente através da 

organização de fundos locais; 
· Fomentar o diálogo intercultural e a diversidade cultural; 
· Proporcionar condições que permitam a reflexão, o debate e a crítica, nomeadamente 

através de actividades de intervenção cultural da biblioteca; 
· Apoiar a tradição oral; 
· Contribuir para a ocupação dos tempos livres da população. 
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O serviço prestado pela Biblioteca é inteiramente gratuito para todos os seus utilizadores. Para 
terem acesso a todos os serviços, os utilizadores têm que se inscrever. 
No acto de inscrição deverão ser apresentados o bilhete de identidade e um documento 
comprovativo de morada e preenchida uma ficha que funcionará como termo de 
responsabilidade. O cartão de leitor será levantado na Biblioteca Municipal. 
Qualquer alteração de endereço deve ser sempre comunicada à biblioteca. 
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O leitor deve: 

1. Cumprir as normas estabelecidas no presente documento. 
2. Manter em bom estado de conservação, os documentos que lhe forem facultados, 

bem como fazer bom uso das instalações e dos equipamentos. 
3. Cumprir o prazo estipulado para a devolução dos documentos requisitados para 

leitura domiciliária. 
4. Indemnizar a Biblioteca (Câmara Municipal) pelos danos ou perdas que forem da sua 

responsabilidade. 
5. Acatar as indicações que lhe forem transmitidas pelos funcionários. 
6. Preencher os impressos que oportunamente serão entregues, para fins estatísticos e 

de gestão. 
7. Comunicar imediatamente à Biblioteca a perda ou extravio do cartão de leitor, sob 

pena de ser responsabilizado por eventuais utilizações fraudulentas por terceiros. 
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Disposições gerais(leitura na Biblioteca): 

1. Os leitores têm livre acesso às estantes. Para manter os fundos em perfeita 
organização, nunca devem colocar nas estantes as obras nunca devem colocar nas estantes as obras nunca devem colocar nas estantes as obras nunca devem colocar nas estantes as obras consultadasconsultadasconsultadasconsultadas, mas sim em 
cima da mesa de trabalho. A arrumação na estante é da exclusiva competência do 
funcionário do sector. 

2. Podem ser lidos ou consultados na Biblioteca todos os livros, periódicos, documentos 
audiovisuais ou outros, que se encontrem nas salas de livre acesso ao público ou na 
área de reservados. 

3. Para a consulta de documentos audiovisuais, deverá ser solicitada a permissão do 
funcionário no manuseamento dos equipamentos de leitura, visionamento ou 
audição.  
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Disposições gerais(leitura domiciliária): 
 

1. Poderão ser requisitados para leitura domiciliária todos os fundos da Biblioteca, à 
excepção de : 
a)obras de referência(enciclopédias, dicionários, etc...);  
b)documentos antigos ou em mau estado de conservação; 
c)obras raras de difícil aquisição ou consideradas de luxo; 

2. Os documentos não passíveis de empréstimo estão identificados com sinalética 
própria(etiqueta circular vermelha). 

3. A requisição domiciliária faz-se na recepção, mediante a apresentação do cartão de 
leitor, podendo o leitor requisitar até 5(cinco) livros por um período de 30(trinta) dias, 
renovável directamente ou por telefone, caso as obras não tenham entretanto sido 
solicitadas por outro leitor.  
NotaNotaNotaNota: A não devolução no prazo estipulado implica a penalização por pontos 



atribuídos automaticamente e registados no processo informático do leitor. 
4. O leitor assume toda a responsabilidade das obras que lhe são emprestadas. Em caso 

de perda ou dano é obrigado a proceder à sua substituição ou por um exemplar em 
bom estado, ou ao seu pagamento integral. 

5. Se o leitor exceder abusivamente os prazos estabelecidos para o empréstimo, será 
avisado por escrito, para regularizar a situação com a maior brevidade, caso contrário 
a Câmara Municipal actuará pelos meios legais. 

6. A Biblioteca recusará novo empréstimo a utilizadores responsáveis pela perda, dano 
ou posse prolongada e abusiva de documentos, enquanto tais situações não forem 
regularizadas. 
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É expressamente proibido: 

Fumar na Biblioteca. 
2. Comer e beber na Biblioteca, salvo em ocasiões especiais e  actividades culturais 

acompanhadas de beberete. 
3. Escrever, sublinhar, rasgar e dobrar folhas, assim como deixar qualquer outro tipo de 

marcas nos documentos da Biblioteca. 
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Serviços Prestados: 

1. O serviço de fotocópias é reservado exclusivamente aos serviços internos e 
reproduções de documentos pertencentes à Biblioteca. 

2. A reprodução  de documentos não deve infringir as norma legalmente estabelecidas 
quanto a direitos de autor. 

3. O preço das fotocópias  e impressões a pagar pelos utilizadores está fixado pela 
Câmara Municipal. 

A Biblioteca dispõe de computadores com acesso gratuito à Internet. As regras específicas 
de utilização por parte dos leitores está definida no Pequeno guia para computadorPequeno guia para computadorPequeno guia para computadorPequeno guia para computador 
disponível no Serviço de Recepção. 
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A resolução de casos omissos no presente regulamento é feita  
pelo Presidente da Câmara. 
 
 


