Acesso à Internet
O Departamento Municipal de Bibliotecas (DMB) disponibiliza, aos seus utilizadores – na
Biblioteca Pública Municipal do Porto (BPMP) e na Biblioteca Municipal Almeida Garrett
(BMAG) – o acesso, universal e gratuito, à Internet, em regime de auto-serviço.
A utilização deste serviço implica, porém, a posse do Cartão de Leitor (pessoal e
intransmissível) das Bibliotecas municipais do Porto.
O acesso e uso dos recursos informáticos da Biblioteca pressupõem o conhecimento e a
aceitação integral, por parte de todos os utilizadores, das Normas de Acesso e Utilização dos
Recursos Informáticos disponibilizados ao público pelo Departamento Municipal de Bibliotecas.
Além destas normas, os utentes dos recursos informáticos existentes nas Bibliotecas estão
sujeitos à legislação em vigor aplicável neste domínio.

Utilização do Serviço
O serviço de internet é administrado, remota e localmente, por um sistema aplicacional de
gestão de acessos e temporização estando definido, por defeito, um tempo máximo de
utilização de


60 minutos/ dia na BPMP e de 90 minutos/ dia na BMAG, para o público adulto;



60 minutos/ dia na BMAG, para o público infantil;



em circunstâncias de intensa procura do serviço, este período poderá eventualmente
ser restringido a 30 minutos/dia.

A sessão inicia-se com um clique no ícone verde “Iniciar” localizado no canto superior esquerdo
do ecrã e subsequente passagem do cartão de utente no dispositivo de leitura de banda
magnética anexo ao teclado/monitor (conforme imagem apresentada no ecrã).
No canto inferior direito do ecrã localiza-se o ícone verde do “relógio da aplicação” que permite,
entre outras informações úteis, monitorizar o tempo de utilização.
Antes de terminar a sessão, o sistema informa (mensagem apresentada no ecrã) sobre o
tempo restante, de modo a permitir ao utilizador concluir tarefas em curso.
Para encerrar devidamente a sessão deve seleccionar no relógio a opção “Fechar sessão”.
Se, porventura, desejar terminar a sessão antes de esgotar o tempo disponível, poderá usar o
crédito temporal restante nesse mesmo dia em qualquer uma das Bibliotecas acima referidas,
mas deve encerrar a sessão convenientemente.
É possível a impressão de conteúdos – formato A4, preto e branco – sendo necessário
confirmar a ordem de impressão no balcão de atendimento mais próximo.
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