
GUIA DO UTILIZADOR
BIBLIOTECAS DO POLITÉCNICO DE LEIRIA

ipleiria.pt/sdoc

Biblioteca Campus 1 (ESECS)
Rua Dr. João Soares
Apartado 4045
2415-901 Leiria
Tel.: 244 829 461
biblioteca.campus1@ipleiria.pt  

Biblioteca José Saramago (Campus 2)
Morro do Lena – Alto Vieiro
2401-951 Leiria
Tel.: 244 820 313
biblioteca.campus2@ipleiria.pt

Biblioteca Campus 3 (ESAD.CR)
Rua Isidoro Inácio Alves de Carvalho
Apartado 823
2504-917 Caldas da Rainha
Tel.: 262 830 912
biblioteca.campus3@ipleiria.pt

Biblioteca Campus 4 (ESTM)
Rua do Conhecimento, n.º 4,
2520-614 Peniche
Tel.: 262 783 607
biblioteca.campus4@ipleiria.pt 

9h00 - 20h00 (2.ª a 6.ª)
9h00 - 13h00 (Sábados)
Em épocas de exames:
9h00 - 22h00 (2.ª a 6.ª)
Em período de férias escolares:
a definir atempadamente.

9h00 - 23h30 (2.ª a 6.ª)
9h00 - 13h00 (Sábados)
Em período de férias escolares:
a definir atempadamente.

9h00 - 20h00 (2.ª a 6.ª)
Em período de férias escolares:
a definir atempadamente.

9h00 - 20h00 (2.ª a 5.ª)
9h00 - 18h00 (6.ª)
Em período de férias escolares:
a definir atempadamente.
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/sdipl

issuu.com/peixedaprata

/peixedaprata



ONDE ESTAMOS

Os Serviços de Documentação são constituídos por 4 bibliotecas especializadas na aquisição, tratamento, 
gestão e difusão da documentação e informação nas áreas temáticas lecionadas no Politécnico de Leiria.

Empréstimos de Curta Duração (3 dias de calendário) e 
Diário: aplicam-se a publicações específicas, nomedamente 
DVD’s, CD-ROM’s, dicionários, etc.

Renovações 
Cada leitor pode renovar por 2 vezes o empréstimo de uma 
obra através das seguintes vias: Online no catálogo dos 
Serviços de Documentação (via preferencial); Por e-mail;
Por telefone.

Reservas
Quando a obra que pretende se encontrar requisitada, pode 
ficar numa lista de espera. Cada leitor pode reservar 5 
obras em simultâneo. Pode fazer a reserva: Online no 
catálogo dos Serviços de Documentação (via preferencial); 
No balcão de atendimento da Biblioteca do seu Campus.

Suspensões
A partir do 6.º dia de calendário de atraso na devolução das 
publicações, o leitor fica suspenso do direito de requisitar 
publicações durante 30 dias de calendário.

EMPRÉSTIMO DOMICILIÁRIO

* Em dias de calendário e não dias úteis.

Alunos 6 obras 10 dias

Alunos de Mestrados, 
Doutoramentos e
Pós-Graduações

10 obras 15 dias

Docentes, Técnicos e Administrativos 15 obras 90 dias

Docentes em Mestrado
e Doutoramento

25 obras 180 dias

Leitores externos:

Sem qualquer vínculo
ao Politécnico de Leiria
(20 € de taxa anual);

Antigos alunos e antigos docentes
e Técnicos e Administrativos
(Isentos de taxas);

Protocolos de cooperação
(Isentos de taxas).

5 obras 10 dias

Leitores Quantidade Prazo*

Porto

Lisboa

Leiria

Peniche
Biblioteca Campus 4
(ESTM)

Leiria
Biblioteca José Saramago (Campus 2)
Biblioteca Campus 1 (ESECS)

Caldas da Rainha
Biblioteca Campus 3
(ESAD.CR)

CARTÃO DE LEITOR

Os alunos, docentes e técnicos e administrativos devem comprovar 
o seu vínculo ao Politécnico de Leiria, apresentando cartão ou 
outro documento emitido pela instituição.

Os leitores externos devem apresentar um documento de 
identificação pessoal válido e um comprovativo de residência e 
preencher uma ficha de inscrição. Deverão também pagar uma taxa 
anual (utilizadores sem qualquer vínculo ao Politécnico de Leiria);

Os utilizadores que possuam cartão de cidadão deverão utilizá-lo 
em todos os contactos com a Biblioteca, passando esse cartão a 
funcionar como cartão de leitor.  Para os utilizadores que ainda não 
possuam cartão de cidadão, será emitido um cartão de leitor.

CATÁLOGO ONLINE

O catálogo é uma base de dados que reúne todos os documentos 
existentes nas 4 Bibliotecas do Politécnico de Leiria.

No catálogo pode pesquisar livros,  revistas, artigos,  material 
audiovisual, teses, relatórios de estágio,  normas e outros 
documentos.

Na Área Pessoal do catálogo pode aceder à lista e histórico de 
empréstimos e à lista de reservas. Pode também fazer 
renovações e reservas online.

Outras bases de dados em ipleiria.pt/sdoc/bases-de-dados:

Normas
Instituto Português

da Qualidade

Biblioteca de Ebooks Repositório Científico
de Acesso Aberto

de Portugal

ScopusBiblioteca do
Conhecimento

Online

Repositório IC-online


