
 
 

Regulamento para o Empréstimo Interbibliotecas (EIB) 
 

 

 
1. Princípios Normativos 
 
O serviço de Empréstimo Interbibliotecas (EIB) destina-se a facilitar o acesso às 
colecções da Biblioteca Municipal de Faro (BMF), em função de pedidos de leitores 
de outras bibliotecas, nacionais ou estrangeiras. Do mesmo modo, o serviço de EIB 
recebe e encaminha os pedidos dos seus próprios leitores, relativamente a outras 
bibliotecas portuguesas e estrangeiras. 
 
 
2.  Condições de Empréstimo de documentos da Biblioteca Municipal de Faro 
 
2.1 – Os pedidos de EIB devem ser dirigidos à BMF via carta, fax ou correio 
electrónico. 
 
2.2 - Para qualquer pedido de EIB aconselha-se a consulta do Catálogo Informático 

da BMF sendo obrigatório o preenchimento de um formulário próprio, 
previamente solicitado à Biblioteca. 

 
2.3 – Para efeito de empréstimo das obras pertencentes aos fundos da BMFARR, 

consideram-se não disponíveis as seguintes obras: 
 

• Obras de referência/ Colecção de Reservados; 
• Obras em mau estado de conservação; 
• Publicações periódicas; 
• Livros de grandes dimensões. 

 
2.4 – Só serão autorizados empréstimos de 3 obras em simultâneo. 
 
2.5 – O empréstimo é efetuado pelo período de 30 dias úteis, não renováveis, 
cabendo à BMF indicar a data de devolução. 
 
2.6 – As obras emprestadas só podem ser consultadas nas bibliotecas requisitantes, 
não devendo estas permitir o seu empréstimo domiciliário sem autorização expressa 
da BMF. 
 
2.7 - É obrigatória a devolução das obras em correio registado. 
 
2.8 – As despesas de envio/devolução das obras devem ser suportadas pela entidade 
requisitante. 
 
2.9 – A BMF fornece também um serviço de fotocópias de artigos de periódicos ou 
de partes de monografias. Neste último caso, se o número de páginas for inferior a 
20% da totalidade da obra, proceder-se-á ao fornecimento de cópias, aplicando-se o 
preçário de reprodução do documentos em vigor na BMF, suportando o requisitante 
todas as despesas inerentes aos portes de correio, caso se aplique. Os pagamentos 
podem ser feitos através de cheque ou vale postal (passado à ordem do Município de 
Faro). 
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 2.1.1 – Todos os pedidos de EIB devem ser previamente analisados e autorizados 
pelo(a) Bibliotecário(a), reservando-se a BMF o direito de recusar esse pedido. 
 
2.1.2 - A responsabilidade pela integridade física da obra e a respetiva utilização é 
da exclusiva responsabilidade da entidade requerente. Em caso de dano ou extravio 
a entidade requisitante deverá repor o documento ou indemnizar a BMFARR de 
acordo com o valor real do documento.  

 
3 - Condições de Empréstimo de documentos através da Biblioteca Municipal de 

Faro 
 
3.1 – São beneficiários do EIB todos os leitores da BMF. 
 
3.2 – A BMF recebe e encaminha os pedidos que lhe sejam endereçados, 
relativamente a outras bibliotecas portuguesas e estrangeiras, respeitando as 
condições de prazo e pagamento estipuladas para efeito de empréstimo por parte das 
Bibliotecas Fornecedoras (BF). A consulta das obras cedidas será feita nas 
instalações desta Biblioteca dentro do horário da mesma, sempre que a Biblioteca de 
origem interdite a consulta no exterior. 
 
3.3 - A consulta das obras emprestadas no exterior da BMF obriga os leitores a 
responsabilizarem-se pelas mesmas e a cumprir os prazos de devolução estipulados 
pela BF. 
 
3.4 – O utilizador pode solicitar, em simultâneo, um máximo de 3 obras por BF. 
 
3.5 – Todas as taxas e despesas cobradas à BMF pela BF da obra requisitada são 
cobradas ao utilizador, bem como as despesas de envio. As despesas de devolução 
serão suportadas pela BMF. 
 
3.6 - Qualquer pedido de EIB deve ser feito, obrigatoriamente, em formulário 

próprio, previamente solicitado à Biblioteca. 
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Normas de Procedimento Interno referente ao Empréstimo Interbibliotecas 
 
1 - Prazos de Resposta 
 
1.1. – Quando a obra pertence à colecção da BMF, esta deve tentar minimizar 

sempre o tempo de resposta. A Biblioteca compromete-se a cumprir pelo menos 
dois níveis de serviço: “urgente” e “normal”: 

- nível 1 –  (24horas) – para artigos; 
- nível 2 – (1 semana) – para artigos/ monografias dentro do país. 

 
2 - Pedidos de Empréstimo de documentos da BMF 
 

�  Os pedidos de empréstimo das obras da BMF deverá ser feito 
sempre de forma normalizada, em formulários próprios para o efeito; 

� No pedido deve constar a informação bibliográfica completa, quando 
o leitor não a fornecer, será a BMF a completá-la; 

� Um pedido deve dizer respeito a apenas um documento; 
� A BMF deverá atribuir a cada pedido uma referência própria, que 

deverá constar no formulário enviado à BR e que deverá acompanhar 
todo o processo de EIB até à conclusão do mesmo. 

 
 
3 – Pedidos de Empréstimo a outras Entidades 

 
� O envio do pedido da BMF à potencial Biblioteca Fornecedora (BF) 

deverá ser feito sempre de forma normalizada, em formulários 
próprios para o efeito; 

� No pedido deve constar a informação bibliográfica completa, quando 
o leitor não a fornecer, será a BMF a completá-la; 

� O endereço e todas as formas de contacto da BMF deverão encontrar-
se explícitas no formulário enviado à BF; 

� Um pedido deve dizer respeito a apenas um documento; 
� A BMF deverá atribuir a cada pedido uma referência própria, que 

deverá constar no formulário enviado à BF e que deverá acompanhar 
todo o processo de EIB até à conclusão do mesmo. 

 
4 - Pedidos de Renovação de Empréstimo 

 
�  A BMF deve responder de forma imediata ao pedido de renovação dos seus 

próprios documentos; 
� Os pedidos de renovação de documentos de outras entidades deve ser feito 

através da BMF, que enviará o pedido à BF, antes do prazo de devolução da 
obra expirar. 

 
  5 - Disponibilização das Obras da BMF 

 
� A BMF deve acompanhar a obra requisitada de uma cópia do pedido original 

da BR, ou de informação suficiente que permita a identificação rápida do 
documento recebido; 
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� A BMF deve acondicionar o material de forma segura para evitar danos; 
� A BMF deve fazer seguir a encomenda postal por correio registado com 

aviso de receção, para evitar extravios. 
 

6 – Devolução das Obras Emprestadas 
 

� A devolução deverá ser feita dentro do prazo previamente estabelecido pela 
BF; 

� Deve seguir em correio registado com aviso de receção; 
� A BMF deve fazer acompanhar a obra de uma cópia do pedido original feito 

à BF ou de informação suficiente que permita a identificação rápida do 
documento recebido. 

 
      7 – Pagamentos 
 

� Salvo acordo prévio, sempre que haja lugar a pagamentos, uma fatura deve 
acompanhar o fornecimento do material requisitado; 

� O pagamento deve ser feito pela BR à BF tendo em conta as modalidades 
estipuladas pela BF; 

� O pagamento deve ser feito rapidamente, ou de preferência no ato da 
devolução do documento. 

 
 


