Normas de Acesso e Utilização dos Recursos Informáticos
disponibilizados ao público pelo Departamento Municipal de
Bibliotecas
O Departamento Municipal de Bibliotecas (DMB) disponibiliza publicamente ao amplo universo
dos seus actuais e futuros utilizadores – na Biblioteca Pública Municipal do Porto (BPMP) e na
Biblioteca Municipal Almeida Garrett (BMAG) – um conjunto de recursos informáticos e
informacionais, cujo acesso e utilização estão sujeitos ao conjunto de normas que a seguir se
enunciam:
1. Os recursos informáticos da BPMP e BMAG deverão ser utilizados prioritariamente
para fins bibliográficos, culturais, ensino e investigação, estando vedado o seu uso
para fins comerciais ou outros não directamente relacionados com as actividades
usualmente desenvolvidas nas bibliotecas.
2. É expressamente interdito utilizar os recursos informáticos do DMB para afectar
negativamente, sob qualquer forma, meio ou processo, o prestígio e a reputação das
bibliotecas.
3. No sistema informático do DMB não é autorizado:
a. aceder ou tentar aceder a ficheiros do sistema ou ficheiros e áreas de trabalho
de outros utilizadores, estejam eles protegidos ou não e seja qual for o meio
utilizado para o fazer;
b. tentar deliberadamente, local ou remotamente, aceder a recursos informáticos
do DMB, de forma a impedir o seu correcto funcionamento ou interferir no seu
desempenho;
c.

ler mensagens de correio electrónico alheias, enviar mensagens ou executar
programas que provoquem prejuízos aos sistemas informáticos das bibliotecas
ou a terceiros;

d. guardar, copiar ou visualizar em qualquer equipamento informático do DMB,
mesmo que temporariamente, informação de cariz obsceno, ofensivo ou
discriminatório;
e. desenvolver acções susceptíveis de provocar danos no sistema de informação
ou equipamentos informáticos;
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f.

a instalação/desinstalação ou utilização de software e hardware não
autorizado,

assim

como

a

alteração

da

localização/configuração

de

equipamentos existentes;
g. a ligação de equipamentos pessoais que utilizem a infra-estrutura de
comunicação de dados existente nas instalações do DMB (por exemplo, a
ligação de computadores portáteis não autorizados à rede de dados).
4. Os utilizadores são responsáveis pelos ficheiros que utilizam (relativamente à leitura,
escrita, impressão, gravação e remoção), devendo usar para isso os mecanismos e
recursos disponíveis no sistema operativo e/ou as funcionalidades, já disponíveis ou a
disponibilizar, que permitem a salvaguarda de dados e informações em memória
externa.
5. Cada utilizador é exclusivamente responsável por toda e qualquer actividade
decorrente da utilização dos recursos informáticos e comunicacionais que lhe forem
disponibilizados. O DMB não pode ser responsabilizado pela eventual utilização
indevida desses recursos, nomeadamente a visualização de conteúdos não
apropriados (violação de condutas/normas morais ou éticas), realização de
transacções

electrónicas,

propagação

de

vírus,

actividades

de

criminalidade

informática, etc.
6. Em caso de eventual detecção de qualquer violação de segurança, uso não autorizado
ou fraudulento de qualquer equipamento ou recurso informático ou impedimento
anormal ou prolongado do sistema informático, devem os utilizadores públicos das
bibliotecas reportar imediatamente aos funcionários as anomalias ou avarias
porventura verificadas.
7. A autorização, acesso e uso dos recursos informáticos do DMB pressupõem o
conhecimento e a aceitação integral das presentes normas por parte de todos os
utilizadores. Além destas normas, os utentes dos recursos informáticos das bibliotecas
estão sujeitos à legislação em vigor aplicável neste domínio.
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