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CONDIÇÕES DE ACESSO E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 

 

 

I. Condições de Acesso 

 

 

 

ondições gerais de acesso 
 

 

 Consulta presencial 

 Empréstimo domiciliário: apenas aos Investigadores do Centro de Estudos 

Geográficos (CEG) 

 Empréstimo para aulas: apenas aos Docentes da Faculdade de Letras da 

Universidade de Lisboa (FLUL) 

 Preenchimento da ficha de requisição dos documentos: obrigatório para todos 

os utilizadores e tipologias de acesso 

 

 
 

ondições específicas de acesso 
 

 

 Acesso sem restrições: Docentes do Departamento de Geografia da FLUL e 

investigadores do GEG 

 

 Acesso sem restrições à maioria dos documentos dos séculos XX e XXI e 

acesso condicionado a autorização aos restantes documentos: outros 

investigadores, docentes universitários e alunos de mestrado e doutoramento 

 

 Acesso sem restrições à maioria dos documentos dos séculos XX e XXI: 

alunos da FLUL 

 

 Possibilidade de acesso à maioria dos documentos dos séculos XX e XXI, 

dependente da capacidade de resposta dos serviços: outros alunos 

universitários   
 

 

 

NOTA: O acesso ao fundo manuscrito dos investigadores e publicações do CEG é 

condicionado 
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II. Condições de Reprodução 
 

 

 

ondições gerais de reprodução 
 

 

 Modalidades de reprodução disponíveis: 

 

 Rasterização de documentos (até A3) 

 Fotocópias e impressões a p&b e cores (até A3) 

 

 As reproduções efectuadas na Mapoteca são da responsabilidade e para uso 

exclusivo do utilizador, destinando-se a trabalhos de índole académica ou de 

investigação. Para qualquer outro fim, a reprodução é condicionada a autorização da 

Direcção do CEG, devendo observar-se o cumprimento das disposições legais 

relativas aos direitos de autor (CÓDIGO DO DIREITO DE AUTOR E DOS 

DIREITOS CONEXOS (Aprovado pelo Decreto- Lei nº . 63/85, de 14 de Março, e 

alterado pelas Leis nº s. 45/85. De 17 de Setembro, 114/91 de 3 de Setembro e 

Decretos- Lei nº s 332/97, 333/97 e 334/97 de 27 de Novembro) e à utilização 

comercial das reproduções 

 A reprodução dos documentos é efectuada, em qualquer caso, pelos utilizadores 

 A reprodução fotográfica de documentos, efectuada pelo utilizador, é 

condicionada a autorização da Direcção do CEG  

 Algumas obras, pelo seu estado de conservação, podem ter restrições de 

reprodução 

 

NOTA: A sala de digitalização e tratamento de imagens é exclusivamente destinada a 

esse fim. Tem prioridade a digitalização de documentos da Mapoteca  
 

 

 

 

ondições específicas de reprodução 
 

 

 Documentos dos séculos XX e XXI  -  todos os utilizadores 

 Documentos anteriores ao século XX - Docentes do Departamento de 

Geografia da FLUL e investigadores do GEG;  Outros investigadores, docentes 

universitários e alunos de mestrado e doutoramento mediante autorização da 

Direcção do CEG 

 

NOTA: A reprodução de documentos que integram o fundo manuscrito dos 

investigadores e publicações do CEG é condicionado 
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