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Tem por missão organizar, gerir e difundir recursos e fontes documentais, 

constituindo um pólo de conhecimento e disseminação do saber que visa promover a 

acessibilidade do utilizador à informação de modo a contribuir com pertinência e 

evidência para a educação, investigação e tomadas de decisão na prática clínica no 

Centro Académico de Medicina de Lisboa  - FMUL, IMM e CHLN (HSM).

BES, mas…



Espaço Físico



Bibliotecas

Pólo das Ciências Morfológicas
Ed. HSM Piso 01

Biblioteca - CDI
Ed. HSM Pisos 6 e 7 Sala de Estudo e Referência

Ed. Reynaldo dos Santos 



Teletrabalho [16 de março a 31 agosto] 

O serviço de atendimento presencial é maioritariamente requisitado para apoio à Investigação em História da 
Medicina. Para apoio ao ensino, investigação e prática clínica, a resposta tem sido, sobretudo, através da 
Biblioteca Digital. 

Esta conjugação presencial/digital, permitirá manter a qualidade dos serviços prestados e garantir que nenhum 
utilizador fique sem resposta. O único constrangimento será a impossibilidade de acesso ao espaço físico 
habitualmente utilizado como Sala de Estudo.

Estas normas serão revistas e atualizadas periodicamente de acordo com o desenvolvimento da situação 
epidemiológica atual e as orientações emanadas da Direção da Faculdade.  

Lisboa, 24 de junho de 2020.



Teletrabalho [16 de março a 31 agosto] 

Serviço de Atendimento Remoto 

ÁREA/SERVIÇO IDENTIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES/PROCEDIMENTOS NOVOS

ABI Formação de Utilizadores via Zoom

ABI Reforço da Estratégia de Comunicação

ABI Serviços de pesquisa, seleção e difusão seletiva de informação COVID-19 

ABI Definição de Normas para Retoma Progressiva do Serviço de Atendimento Presencial

ABI
Estabelecimento de Protocolos com Editores e Fornecedores de Serviços para acesso livre temporário a 
recursos de apoio ao ensino e aprendizagem  complementares às subscrições FMUL

ABI Serviço de Referência online 

ABI Levantamento Publicações Covid-19 afiliadas ao CAML



FMUL em Tempo de COVID

https://www.medicina.ulisboa.pt/faculdade-e-aulas-em-tempo-de-covid



E agora?

Planear a curto prazo  

Avaliar Grau de Satisfação dos Utilizadores – Serviços Remotos

Aguardar novo Despacho do Diretor para retoma do serviço de atendimento presencial

em segurança

Equacionar plano A, B, C, D…



Estamos Preparados

Trabalho Presencial [1 setembro - ] 
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Obrigada!
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