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Taxa a Aplicar
Euros
1.

Taxa a alunos
1.1.
Taxa por atraso até 20 dias
1.1.1. Por dia de atraso de cada documento
1.2.
Taxa por atraso superior a 20 dias
1.2.1. Por cada documento em atraso
2. Taxas a docentes e funcionários
2.1.
Taxa por atraso até 10 dias
2.1.1. Por dia de atraso de cada documento
2.2.
Taxa por atraso superior a 10 dias
2.2.1. Por cada documento
3. Taxa a utilizadores externos
3.1.
Taxa por atraso até 5 dias
3.1.1. Por dia de atraso de cada documento
3.2.
Taxa por atraso superior a 5 dias
3.2.1. Por cada documento
4. Indemnização por Extravio de Publicações
4.1.
Reposição de novo exemplar a cargo do leitor
4.1.1. Encargos administrativos e de tratamento técnico
4.2.
Reposição de novo exemplar a cargo da Biblioteca
4.2.1. Encargos administrativos e de tratamento técnico
5. Danos causados
5.1.
Custo real ou de limpeza (valor mínimo)
6. Emissão de cartão de leitor externo
6.1.
Primeira emissão
6.2.
Renovação
6.3.
Segunda via
7. Fornecimento de reprodução parcial de documentos
7.1.
Fornecimento de cópias para o exterior
7.1.1. Fotocópias A4 (valor por cópia)
7.1.2. Fotocópias A4 Frente e Verso (valor por cópia)
7.1.3. Fotocópias A3 (valor por cópia)
7.1.4. Cópias em formato digital (valor por cópia)
8. Serviço intebibliotecas (empréstimo de obras)
8.1.
Empréstimos nacionais, por obra (monografia)
8.2.

Empréstimos internacionais, por obra (monografia)

0,50 €
(a)10,00 €

0,50 €
(a)10,00 €

0,50 €
(a)10,00 €

(b) 5,00 €
(b) 10,00 €
7,50 €
10.00 €
5,00 €
2,50 €

0,20 €
0,30 €
0,40 €
0,20 €
(c) 8,00 € ou 1
IFLA Voucher
(c) 16,00 € ou 2
IFLAS Voucher

(Os preços incluem os portes de envio)
(a) Acresce a penalização de suspensão da requisição por empréstimo domiciliário durante 1 mês.
(b) Acresce o valor de requisição de uma nova publicação
(c) No empréstimo intebibliotecas, a biblioteca requisitante funciona sempre como única
responsável pelas obras requisitadas

