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Plano de levantamento progressivo das medidas de 
contenção

 Fase 1 - 11 de maio – Abertura dos balcões de atendimento da Biblioteca 
Geral em Gualtar  e da Biblioteca do campus de Azurém, para realização de 
empréstimos e devoluções mediante marcação prévia (por correio eletrónico 
ou telefone), no seguinte horário: 9H às 13H; 15H às 19H.

 Fase 2 - 18 de maio – Aberturas das salas de leitura, salas de estudo e 
gabinetes da Biblioteca Geral em Gualtar e da Biblioteca do campus de 
Azurém, com lotação limitada a menos de 1/5 da capacidade. O acesso aos 
espaços só poderá ser realizado mediante marcação prévia, no sistema de 
reservas de espaços, e cada lugar só será ocupado por 1 pessoa em cada 
período de abertura (9H às 13H; 15H às 19H). Manter-se-á o funcionamento 
dos balcões de atendimento tal como estabelecido na Fase 1.



Plano de levantamento progressivo das medidas de 
contenção

 Fase 3 - 1 de junho – Abertura das Bibliotecas situadas em UOs (Biblioteca 
de Direito, Biblioteca Pinto Machado. 

 Regresso, em regime rotativo quinzenal e de “espelho”, dos funcionários dos 
SDUM que se encontram a desempenhar funções compatíveis com 
teletrabalho.



Reabertura das bibliotecas (fase 2)

Regras gerais:
1. O acesso às bibliotecas só será permitido através de prévia reserva marcação no 

sistema de reservas de espaços das Bibliotecas  -

https://reservas.sdum.uminho.pt;

2. Para ter acesso e permanecer nos espaços das bibliotecas os utilizadores devem 

usar uma máscara facial (social ou cirúrgica) e devem aceitar higienizar as mãos 

com álcool gel fornecido pelos serviços;

3. Todos os lugares passíveis de ocupação serão devidamente identificados no 

sistema de reservas e nos espaços físicos;

https://reservas.sdum.uminho.pt/


Reabertura das bibliotecas (fase 2)

Regras gerais:
4. Em cada uma das bibliotecas serão estabelecidos dois períodos/turnos de 

funcionamento, entre os quais deve ser realizada uma intervenção completa de 

limpeza e higienização;

5. Cada lugar só poderá ser ocupado por 1 utilizador em cada período, ou seja, entre 

cada intervenção de limpeza/higienização;

6. Os livros que forem consultados nas salas de leitura não voltarão a ser arrumados 

nas estantes, tendo de passar por um período de quarentena (que estabelecemos 

em uma semana), antes de voltarem a ficar disponíveis;















http://reservas.sdum.uminho.pt

Sistema de reservas



Apresentação geral do sistema: características

Razões para a escolha do sistema:
 Fácil de usar, fácil de gerir e com várias opções de  personalização

 Agendas | Recursos | Acessórios |

 Registo de utilizadores  flexível e suporte para LDAP e Active Directory

 Incorporar horários diretamente no seu site e definição de cotas

 Exibir disponibilidade em tempo real e sistema de relatórios

 Múltiplos idiomas

www.bookedscheduler.com

http://www.bookedscheduler.com/


Alguns dados

Reservas de lugares (18 de maio 15 de julho)
 2200 reservas de lugares

Reservas de lugares (1 a 25 de setembro)
 1568 reservas de lugares



Alguns dados

Movimentos nas Bibliotecas (11 de maio a 
15 de julho): 
 1664 empréstimos

2796 devoluções

99 reservas

316 utilizadores diferentes



Plano para ano letivo 2020/21

 Três cenários base

 Cenário “otimista” – Reforço de número de lugares disponíveis 
(30% a 35% da capacidade), alargamento de horários (terceiro 
turno), reforço de serviços digitais

 Cenário “neutro” – Manutenção dos serviços presenciais atuais 
com reforço de serviços digitais

 Cenário “pessimista” – Diminuição de serviços presenciais e 
reforço de serviços à distância e serviços digitais



Funcionamento a partir de 6 de Outubro

Alargamento do horário de abertura
 Três turnos: 9H-13H; 14H30-18H30; 20H-24H00

Aumento do número de lugares disponíveis
 Em média perto de 30% dos lugares disponíveis

Redução da quarentena das publicações
 Passa a três dias



Uma grande equipa! 


