
 

EMPRÉSTIMOS BIBLIOTECA: PARA RESERVAR LIVROS DA BIBLIOTECA DO CENTRO 
DE LÍNGUA PORTUGUESA CAMÕES (CLP CAMÕES) DA UNIVERSIDADE DE 
ESTOCOLMO: 

- Os empréstimos são feitos presencialmente no seguinte horário: 2ª feira, das 17.00 às 
18.00 

- Para solicitar empréstimos, é necessário um primeiro registo de leitor da biblioteca do 
CLP Camões através da entrega de uma cópia de dois documentos, a saber: 
identificação pessoal (cartão de identidade nacional, de estudante ou passaporte) e 
comprovativo de morada. 

REGULAMENTO BIBLIOTECA DO CENTRO DE LÍNGUA PORTUGUESA CAMÕES NA 
UNIVERSIDADE DE ESTOCOLMO 

1. O material bibliográfico, audiovisual e multimédia pode ser consultado nas instalações do 
Centro, no seu horário de funcionamento; 

2. A requisição de obras para leitura domiciliária implica o preenchimento de uma Ficha 
Individual de Leitor onde serão anotadas as requisições realizadas, respetivos prazos e 
entregas efetuadas; 

3. Não são aceites requisições por email, apenas presencialmente; 
4. Não podem ser requisitados para leitura domiciliária: dicionários, enciclopédias, manuais 

didáticos, fascículos turísticos, livros de arte, revistas, jornais; 
5. As requisições de bibliografia poderão ser efetuadas por um período máximo de 15 dias, e no 

caso de CD, DVD e CD-ROM de 5 dias úteis; 
6. Para renovações, é necessário realizar um pedido presencial no CLP, podendo essa 

requisição ser aceite, por um período adicional de 15 e 5 dias, respetivamente, caso nenhum 
outro utente tenha mostrado interesse pela consulta ou requisição da obra em causa; 

7. Cada leitor poderá requisitar um máximo de três obras de cada vez;  
8. Após este período, a não devolução das obras implicará uma proibição de requisição por 1 

mês. Ao segundo incumprimento do estipulado, proceder-se-á à anulação do Registo de 
Utente do CLP, com a consequente inibição do direito de requisitar obras, até determinação 
em contrário do responsável do CLP, podendo apenas proceder-se à sua consulta no CLP; 

9. O material disponível no CLP destina-se a toda a comunidade de utentes, pelo que deve ser 
tratado como um bem comum. Quando na posse de um qualquer material, seja em termos da 
sua consulta no CLP, seja na sua utilização sobre a forma de requisição, deverá o utente 
respeitar as seguintes normas: a) os livros ou outro material são objetos que exigem cuidados 
no seu manuseamento. É necessário preservar a sua integridade, sendo interdito dobrar ou 
rasgar capas ou páginas, riscar e sublinhar; b) durante o período de consulta ou de 
requisição, os utentes são responsáveis pelos livros ou outro material em caso de extravio ou 
outros danos. 

10. Verificando-se uma das situações mencionadas anteriormente, o leitor ficará obrigado à 
reposição de um novo exemplar ou ao pagamento do valor correspondente; 

11. Os utentes pautarão o seu comportamento na sala do CLP pelas regras gerais vigentes na 
Universidade. 

Atenciosamente, 
A leitora Camões I.P./Diretora do CLP Camões: 
Vera.Fonseca@su.se 
https://institutocamoessthlm.wordpress.com/ 
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