
 

REGULAMENTO 

DA  

BIBLIOTECA DO EXÉRCITO 

Lisboa, maio de 2019 



2 
 

ÍNDICE 

 
Capítulo I - Disposições Gerais  

Definição e âmbito Pág. 3 

Missão Pág. 3 

Competências Pág. 4 

Atribuições Pág. 4 

  

Capítulo II - Utentes  

Utentes Pág. 5  

Direitos dos utentes Pág. 6 

Deveres dos utentes Pág. 6 

Utilização de dispositivos digitais de uso pessoal Pág. 7 

  

Capítulo III - Organização e espaços funcionais  

Espaços funcionais Pág. 9 

Acesso à informação Pág. 10 

Organização da documentação Pág. 10 

  

Capítulo IV - Serviços e funcionamento   

Empréstimo domiciliário Pág. 11 

Empréstimo entre bibliotecas e outras entidades Pág. 12 

Reprodução de informação Pág. 12 

Funcionamento Pág. 13 

  

Capítulo V - Disposições finais Pág. 13 

  



3 
 

Capítulo I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1º 

Definição e âmbito 

A Biblioteca do Exército (BIBLEX) assume-se como uma biblioteca 

especializada, essencialmente vocacionada para o apoio a trabalhos de 

investigação em assuntos militares, de segurança e defesa, destinada a todos 

aqueles que tenham interesse por estas temáticas. 

Os recursos e serviços da BIBLEX destinam-se a dar suporte tanto a atividades 

individuais como institucionais. 

A BIBLEX foi criada em 1929, tendo resultado da fusão das Bibliotecas do 

Estado-Maior do Exército (criada em 1834) e do Ministério da Guerra (criada 

em 1836). É detentora de um património literário, científico e cultural de valor 

ímpar, cuja riqueza reproduz a História do Exército Português. A relevância da 

sua coleção resulta da sua especificidade, designadamente no domínio militar 

e também de outras áreas do conhecimento, como a Arquitetura, a 

Engenharia, a Geografia, a Teologia, entre outras. 

A BIBLEX encontra-se na dependência da Direção de História e Cultura Militar, 

integra o conjunto dos Órgãos Culturais do Exército e prossegue uma 

estratégia com a finalidade de contribuir para a promoção e divulgação do 

património documental do Exército e para a projeção internacional da Língua 

Portuguesa. 

Aproveitando as funcionalidades disponibilizadas pelas Tecnologias de 

Informação e Comunicação, a BIBLEX criou em 2014 a Biblioteca Digital do 

Exército.  
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Artigo 2º 

Missão 

A BIBLEX assegura a receção, o tratamento e a conservação do património 

documental do Exército, nos vários tipos de suporte em que este se apresente; 

Artigo 3º 

Competências 

1. A BIBLEX, no âmbito do património documental do Exército, compete, em 

especial: 

a. Contribuir para o seu estudo e divulgação; 

b. Promover as condições para a sua fruição e garantia da sua 

classificação e inventariação; 

2. À BIBLEX compete, ainda, assegurar a gestão, a manutenção e a 

atualização da Biblioteca Digital do Exército, integrando conteúdos 

nativos digitais e digitalizados, a partir de diferentes tipos de suporte 

descritos de forma bibliográfica; 

Artigo 4º 

Atribuições 

1. Disponibilizar serviços e recursos bibliográficos, informativos e audiovisuais 

necessários aos militares e à investigação, apoiando as instituições ensino 

militar e a comunidade científica nacional e estrangeira; 

2. Garante o tratamento técnico de todos os recursos adquiridos, a gestão 

documental, o funcionamento institucional e o desenvolvimento das 

ações necessárias para permitir e incentivar o acesso de todos os 

utilizadores mais diversas fontes de informação; 

3. Define uma política de desenvolvimento de coleções adequada ao 

desenvolvimento científico da sua área de especialização, bem como das 

áreas científicas afins; 
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4. Apoia ações de formação que sejam consideradas de interesse para o 

desenvolvimento de competências dos militares e civis do Exército; 

5. Coopera com instituições civis que se revistam de especial interesse para o 

desenvolvimento de competências e serviços; 

6. Disponibiliza o seu espaço físico a iniciativas científicas que reforcem a 

biblioteca como um local privilegiado de troca de informação com a 

sociedade civil; 

7. Adequa o seu papel às novas tecnologias da informação e comunicação; 

8. Deverá constituir o depósito obrigatório de dois exemplares de todas as 

publicações produzidas pelo Exército, seja qual for a sua natureza e o seu 

sistema de reprodução. Tem, portanto, o privilégio de receber em depósito 

exemplares de todo o novo livro publicado no âmbito do Exército 

Português. 

Capítulo II 

UTENTES 

Artigo 5º 

Utentes 

1. O presente Regulamento define os serviços prestados pela Biblioteca do 

Exército e visa dar a conhecer aos seus utentes orientações e 

procedimentos para uma otimização dos recursos disponíveis. 

2. São considerados utentes da Biblioteca do Exército todos os militares 

(oficiais, sargentos e praças) e civis, nacionais ou estrangeiros, com idade 

igual ou superior a 18 anos; 

3. No ato da inscrição ou requisição de publicações os utentes militares ou 

civis deverão: 

a. Os militares apresentar um documento de identificação e indicação 

da U//E//O a que pertencem; 

b. Os civis apresentar um documento de identificação e indicação de 

residência. 
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Artigo 6º 

Direitos dos utentes 

1. Sem prejuízo das normas previstas no presente Regulamento, os utentes 

têm direito: 

a. Ao acesso a todos os recursos disponíveis na biblioteca e aos serviços 

por esta prestados; 

b. Apoio e orientação de referência na utilização dos serviços; 

c. À utilização dos espaços que não contenham indicação de 

interdição de acesso; 

d. Proteção e confidencialidade dos dados pessoais disponibilizados no 

ato da inscrição e dos dados relativos aos empréstimos de 

documentos, os quais se destinam exclusivamente à utilização da 

Biblioteca do Exército; 

e. À apresentação de sugestões e críticas que levem a uma melhoria 

dos serviços prestados. 

Artigo 7º 

Deveres dos utentes 

1. Os utentes devem respeitar e cumprir as normas estabelecidas no presente 

Regulamento; 

2. Fazer bom uso das instalações e equipamentos, bem como manter o bom 

estado de conservação dos documentos facultados; 

3. Devem abster-se de alterar a disposição do mobiliário, comer ou beber, 

em todas as áreas da biblioteca; 

4. Contribuir para a existência de um ambiente agradável de trabalho e 

lazer, respeitando as normas cívicas de convivialidade socialmente 

aceites; 

5. Preencher uma requisição para cada espécie, que entregará no balcão 

de atendimento ou ao funcionário da sala de leitura, aguardando no 

lugar que lhe foi atribuído a entrega da (s) obra (s) ou informação sobre a 

(s) mesma (s); 
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6.  Comunicar ao pessoal em serviço na biblioteca qualquer anomalia que 

detetar nas obras; 

7. Acatar as informações e observações que lhe forem feitas pelo pessoal em 

serviço na biblioteca, em tudo o que diga respeito ao seu funcionamento 

e à consulta das publicações; 

8. Manter o lugar que lhe foi atribuído na sala de leitura, durante as suas 

atividades de pesquisa e consulta; 

9. No final da consulta proceder à entrega das publicações que consultou, 

as quais são conferidas e examinadas pelo funcionário da biblioteca; 

10. Cumprir com os prazos de devolução estipulados para as publicações 

requisitadas. 

11. Não são permitidas permutas ou cedência de obras entre utentes; 

12. Não podem transportar para fora da sala de leitura as publicações que 

lhe foram facultadas;  

Artigo 8º 

Utilização de dispositivos digitais de uso pessoal para realização de fotografia 

digital de obras impressas (imagens e texto) 

1. A utilização de dispositivos digitais de uso pessoal para realização de 

fotografia digital de obras impressas (imagens e texto), na Biblioteca do 

Exército, ocorre no âmbito deste Regulamento, de acordo com o 

estipulado na Lei nº 30/2019 de 3 de Maio; 

2. São dispositivos digitais de uso pessoal, para efeitos de aplicação do 

Regulamento, entre outros, os computadores portáteis, tablets, suportes de 

armazenamento de dados, leitores e auscultadores de reprodução áudio, 

telemóveis digitais e câmaras fotográficas digitais; 

3. Os dispositivos digitais próprios podem ser usados, sem custos acrescidos 

ao serviço, de acordo com as seguintes condições: 

A utilização apenas pode ser efetuada na mesa identificada, para o efeito, na 

sala de leitura; 

Os leitores comunicam obrigatoriamente à Biblioteca do Exército que 

dispositivo vão utilizar para captar as imagens digitais; 
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A captação de imagens, por parte dos leitores, apenas se inicia depois dos 

mesmos tomarem conhecimento das condições de utilização e 

salvaguarda dos direitos de autor; 

A Biblioteca do Exército mantém o registo dos leitores e dos dispositivos 

utilizados para a captação de imagens. 

4. A utilização de dispositivos digitais de uso pessoal é limitada pela 

necessidade de não perturbar os restantes leitores, podendo ser impostas 

limitações que determinem a utilização apenas de funcionalidades 

silenciosas; 

5. A Biblioteca não tem condições que permitam a reprodução digital com 

recurso a flash, a tripés ou tipo de acessório análogo e de iluminação 

específica e respetiva alimentação dos equipamentos de reprodução; 

6. Os documentos que o leitor esteja em condições de consultar podem ser 

reproduzidos digitalmente pelo próprio, observando todas as regras para 

manuseamento e preservação dos mesmos, não podendo ser, 

designadamente, desmembrados, desordenados, dobrados, vincados, 

forçada a abertura ou planificados; 

7. Podem ser impostas restrições ao uso de dispositivos digitais em função do 

índice de degradação das espécies documentais, bem como decorrentes 

das necessidades de conservação e restauro das obras, ou nos casos em 

que é facultado o acesso através da Biblioteca Digital do Exército; 

8. O disposto no presente artigo respeita ainda o direito à imagem previsto 

no artigo 79.º do Código Civil, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 47344, de 25 

de novembro de 1966; 

9. As imagens e reproduções digitais que resultam da recolha e investigação 

do leitor são exclusivamente utilizadas para uso privado, excluindo-se 

qualquer outra forma de utilização de obras, nomeadamente a sua 

disponibilização pública ou comercialização: 

10. O previsto no número anterior não prejudica as utilizações livres previstas 

no Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 63/85, de 14 de março; 
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11. O disposto no presente Regulamento não prejudica a proteção dos 

direitos de autor conferida pelo Código do Direito de Autor e dos Direitos 

Conexos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 63/85, de 14 de março, e demais 

legislação aplicável, sendo necessária a obtenção de autorização do 

titular dos direitos para o efeito para qualquer uso distinto do enunciado 

no artigo anterior; 

12. A utilização pelos leitores de conteúdos protegidos por direitos de autor 

em violação da legislação aplicável determina a sua responsabilização 

individual, nos termos gerais aplicáveis, não acarretando quaisquer 

consequências para a Biblioteca do Exército, que se limita a facultar o 

acesso do público à sua coleção; 

13. O disposto no presente Regulamento não prejudica a aplicação da 

legislação sobre acesso a documentos administrativos, nomeadamente 

em matéria de restrições de acesso ou as previstas no Regulamento Geral 

sobre a Proteção de Dados. 

Capítulo III 

ORAGNIZAÇÃO E ESPAÇOS FUNCIONAIS 

Artigo 9º 

Espaços funcionais 

1. Sem prejuízo da futura criação/extinção de outros serviços e espaços 

funcionais na área de atuação da biblioteca, os utentes têm ao seu 

dispor: 

a. Sala de leitura, empréstimo e referência; 

b. Pesquisa no catálogo e bases de dados; 

c. Consulta presencial de documentação impressa e multimédia; 
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Artigo 10º 

Acesso à informação 

1. A documentação disponibilizada na Biblioteca do Exército é de acesso 

condicionado, tendo os utentes de recorrer aos computadores disponíveis 

na sala de leitura para pesquisarem a publicação que pretendem 

consultar e preencher a ficha de requisição e entregarem ao funcionário 

da biblioteca para obterem a publicação pretendida; 

2. A pesquisa no catálogo da biblioteca é livre e diretamente efetuada nos 

computadores disponíveis na sala de leitura; para além da pesquisa nestes 

computadores o catálogo bibliográfico da Biblioteca do Exército, está 

disponível para pesquisa na web no Catálogo Coletivo das Bibliotecas da 

Defesa; 

Artigo 11º 

Organização da documentação 

1. O acervo documental da biblioteca encontra-se organizado em sistema 

de acesso condicionado, por tamanhos (pequeno, médio e grande). O 

acervo encontra-se também dividido por fundos, nomeadamente fundo 

geral, fundo da ex-Direção da Arma de Artilharia, Hemeroteca, Anuários e 

Regulamentos. 

2. A generalidade dos documentos da biblioteca está disponível para 

empréstimo domiciliário.  

3. Constituem-se com exceções ao empréstimo domiciliário: 

a. As enciclopédias, dicionários e outras obras de referência; 

b. As publicações periódicas; 

c. As obras consideradas especiais de acesso reservado. 
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Capítulo IV 

SERVIÇOS E FUNCIONAMENTO 

Artigo 12º 

Empréstimo domiciliário 

1. O empréstimo para consulta domiciliária é gratuito e obriga ao registo do 

utente e à identificação do documento ou recurso emprestado; 

2. O empréstimo de documentos ou recursos é pessoal, intransmissível e da 

exclusiva responsabilidade do utente, pelo que os funcionários que estão 

ao serviço não podem, de forma alguma, fazer empréstimos a terceiros 

por interposta pessoa; 

3. O utente deverá, antes de requisitar um documento ou recurso para 

empréstimo, certificar-se do seu bom estado e, se for caso disso, alertar o 

funcionário, a fim de não lhe ser imputada responsabilidade por 

danificação do mesmo no momento da devolução; 

4. Os utentes poderão requisitar até um máximo de 3 documentos por um 

prazo de 22 dias úteis. A requisição de um número maior de documentos 

carece de autorização do Diretor da Biblioteca do Exército; 

5. O prazo de empréstimo pode ser prorrogado por igual período de tempo, 

desde que, o documento não tenha sido solicitado; 

6. O utente deve respeitar sempre os prazos de empréstimo. No caso de não 

devolução da (s) obra (s) ou recurso (s) requisitado (s) dentro do prazo 

estipulado, ficará interdito de quaisquer outros empréstimos até à 

devolução dos anteriores.  

7. Poderão ser aplicadas sanções acessórias nos casos de incumprimento 

persistente, nomeadamente a interdição de empréstimo durante o 

número de dias igual ao do seu atraso; 

8. Em caso de extravio de obras ou recursos ou de danos causados nos 

documentos ou materiais consultados ou emprestados, o utente fica 

obrigado a entregar outro exemplar ou o valor pecuniário necessário à sua 

substituição. 
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Artigo 13º 

Empréstimo entre bibliotecas ou outras entidades 

1. A Biblioteca do Exército disponibiliza para empréstimo entre bibliotecas ou 

entidades as publicações editadas no século XX ou posteriormente, de 

que existam no acervo pelo menos dois exemplares; 

2. Em todos os outros casos, os empréstimos carecem de autorização 

superior; 

3. Os pedidos de empréstimo são formulados através do preenchimento de 

formulário próprio e da aceitação do termo de responsabilidade, 

disponível na página web da biblioteca; 

4. O prazo de empréstimo é de 22 dias úteis; 

5. O tratamento logísitico-admnistrativo é da inteira responsabilidade da 

entidade requisitante; 

6. A cedência, por empréstimo de digitalizações das obras das coleções da 

Biblioteca do Exército não necessita de autorização superior. 

Artigo 14º 

Reprodução de informação 

1. A biblioteca disponibiliza nas suas instalações um sistema de reprodução 

de documentos, nomeadamente fotocópia e digitalização; os custos 

associados à reprodução de documentos constam de uma tabela 

própria, disponível na sala de leitura 

2. Através do serviço de digitalização, a biblioteca disponibiliza a 

digitalização integral de publicações que se encontrem em domínio 

público; 

3. Aos utentes incumbe a responsabilidade do estrito cumprimento do 

Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos e de toda a legislação 

aplicável à reprodução de documentos, tanto nacional como 

internacional, não se responsabilizando a Biblioteca do Exército por 

qualquer violação da Lei praticada pelos utentes; 
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4. Desde que respeitadas as disposições legais referidas no número anterior, 

é permitida a realização de fotocópias ou digitalizações no interior da 

biblioteca, com a exceção de: 

a. Obras anteriores ao século XX; 

b. Obras reservadas; 

c. Obras que se encontrem em mau estado de conservação; 

d. Classificadas com um qualquer grau de segurança militar. 

5. É permitida a reprodução total de qualquer publicação de cariz militar 

(manuais, regulamentos, instruções, anuários, relatórios, trabalhos de 

aplicação realizados em cursos militares, fotografias), desde que não 

esteja condicionada por qualquer grau de classificação de segurança 

militar; 

Artigo 15º 

Funcionamento 

1. A biblioteca encontra-se em funcionamento segundo o horário 

devidamente afixado. Qualquer alteração será comunicada aos seus 

utentes com a necessária antecedência; 

2. Sugestões e reclamações sobre o funcionamento dos serviços deverão ser 

apresentadas por escrito na biblioteca; 

3. A biblioteca não se responsabiliza por qualquer objeto pessoal esquecido, 

extraviado ou desaparecido nas suas instalações. 

Capítulo V 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

1. O presente Regulamento da Biblioteca do Exército revoga todos os 

Regulamentos anteriores quer sejam da Biblioteca do Ministério da Guerra, 

da Biblioteca do Corpo de Estado-Maior ou da secção dos Paulistas e 

entra em vigor no dia imediatamente a seguir ao da sua assinatura de 

promulgação. 



14 
 

2. Em tudo o mais que importe na regulação do acesso aos espaços e 

serviços disponibilizados pela biblioteca, bem como ao seu 

funcionamento, incluindo todas e quaisquer dúvidas ou omissões do 

presente Regulamento, será interpretado e resolvido por analogia com as 

disposições nele incluídas; 

3. As dúvidas e omissões resultantes da aplicação do presente Regulamento 

são resolvidas por despacho do Exmo. Major-general Diretor da Direção de 

História e Cultura Militar; 

 

Biblioteca do Exército, Lisboa, 24 de maio de 2019 

 

 

O Diretor da Biblioteca do Exército 

 

 

Mário Jorge Freire da Silva 

Coronel 

DOCUMENTO AUTÊNTICO 

ORIGINAL ASSINADO E ARQUIVADO NA SECRETARIA 


