
Regulamento Geral da Biblioteca do IVDP,IP, IP 

 
 

1. Princípios de Reprodução de Documentos 

 

 ▪ A reprodução de documentos ou secções de obras monográficas ou periódicas 

presentes na biblioteca do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto I.P. tem como objectivo, 

superar as necessidades de acesso aos diversos conteúdos que não possam ser 

suficientemente satisfeitas pelos serviços de leitura presencial.  

 

▪ Qualquer tipo de reprodução realizada pelos serviços do IVDP,IP destina-se por 

princípio a uso privado, sendo interdita a sua reprodução face às normas de protecção de 

direitos de autor. Será por consequência, da exclusiva responsabilidades dos 

utentes da biblioteca o cumprimento das disposições do Código de Direitos de 

Autor, estando interdita a reprodução integral de livros ou obras monográficas. 

 

 ▪ A biblioteca do IVDP,IP declina qualquer responsabilidade por eventuais prejuízos 

ou danos causados a terceiros decorrentes da utilização indevida das reproduções 

documentais obtidas nos seus serviços. 

 

 ▪ Os serviços de reprodução da biblioteca da IVDP,IP não deverão colocar em risco a 

conservação e preservação das espécies documentais ou contribuir de algum modo para a 

sua deterioração. Como consequência, a reprodução das obras estará condicionada à 

avaliação prévia do estado de conservação dos espécimes a reproduzir, cabendo à 

biblioteca seleccionar os elementos passíveis ou não de reprodução.  

 

▪ As reproduções efectuadas pelos serviços da biblioteca do IVDP,IP acarretam um 

preço, estabelecido na tabela de preços do IVDP,IP.  
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2. Procedimentos de Reprodução 

 

 ▪ A utilização dos serviços de reprodução da biblioteca do IVDP,IP implica o 

estabelecimento que um conjunto de regras organizadas de acordo com o seguinte 

procedimento: 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

Reprodução de Documentos  
Biblioteca do IVDP,IP 

A utilização dos serviços de reprodução da biblioteca implica a marcação 
prévia. 

Não está autorizado o acesso a serviços de auto-serviço visto que as 
máquinas de reprodução do IVDP,IP não se encontram adaptadas para este 
efeito. 

Poderão ser solicitadas reproduções com pedido prévio, através do contacto 
pré-estabelecido com os serviços de biblioteca responsáveis pela 
reprodução das obras pretendidas. 

É da responsabilidade do utente tomar conhecimento prévio dos preços das 
reproduções e estimar o custo dos trabalhos de reprodução que vai 
requerer. 

A entrega dos trabalhos de reprodução enviados por correio é efectuada 
após boa cobrança da respectiva factura, enviada previamente. 

A entrega dos trabalhos de reprodução levantados presencialmente na 
biblioteca, implica o respectivo pagamento no acto. 

A Tabela de Preços de Reproduções encontra-se afixada nas áreas públicas 
da biblioteca e está disponível em formato digital no site Web: 
www.IVDP,IP.pt 

 
 

http://www.ivdp.pt/
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3. Condições para Acesso a Reprodução 

 

 ▪ O utente da biblioteca do IVDP,IP deverá cumprir um conjunto de normas 

reguladoras, sendo obrigado a observar as seguintes condições: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Acesso a Serviços de 
Reprodução de Documentos  

Não efectuar reproduções de obras que se encontrem já previamente 
digitalizadas, mesmo que tenha sido autorizada a consulta dos respectivos 
originais. 

 

Não reproduzir obras anteriores a 1900, jornais, teses, obras com indicação de 
mau estado ou outras relativamente às quais o serviço de leitura tenha 

indicado essa restrição. 
 

Manusear as obras a reproduzir com os cuidados necessários para não lhes 
causar dano, acautelando a sua deterioração devido a manuseamento indevido. 

A reprodução integral de uma ou várias obras implica a obtenção, por parte do 
requerente, de autorização escrita do autor. Mediante a apresentação desta 
autorização será válido o pedido. 

 

Podem não ser susceptíveis de reprodução obras que se encontrem sujeitas a 
restrições decorrentes de direitos de personalidade ou resultantes de condições 
estipuladas nos contratos de depósito. 

 

No fornecimento de digitalizações são entregues cópias em formato JPG a 300 
DPI. Em alternativa, o utilizador pode requerer a entrega em formato TIFF 

No fornecimento de reproduções em fotocópia ou seja, sobre formatos 
policopiados, não se efetuam reduções, ampliações ou montagens. 

 

Os prazos de entrega estão condicionados ao volume de pedidos em curso. 
Quaisquer previsões que possam ser fornecidas são meramente indicativas e 
podem ser objecto de alteração 
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3.1. Condições para Acesso a Reprodução a Trabalhadores do IVDP,IP 

 

 ▪ O acesso às obras e documentos existentes à guarda da biblioteca do IVDP,IP, 

bem como a utilização dos serviços de reprodução deverão observar as mesmas regras 

para os trabalhadores da instituição. Para os utentes internos do IVDP,IP, estipulam-se as 

seguintes excepções: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Acesso a Obras e 
Serviços de 
Reprodução  

a Trabalhadores do 
IVDP,IP 

Os trabalhadores aos quais seja concedido acesso ao portal 
intranet do IVDP,IP, deverão proceder à requisição de obras 
através do respectivo link – Biblioteca IVDP,IP. 

Encontram-se disponíveis sem necessidade de requisição, 
obras/artigos científicos avulsos no seguinte portal: 
http://portal.IVDP,IP.pt/Mediatec/Base%20Conhecimento/Form
s/AllItems.aspx . Download livre em formato PDF 

Encontram-se disponíveis documentos fotográficos provenientes 
de colecções diversas, no portal: 
http://portal.IVDP,IP.pt/Mediatec/Imagens/Forms/AllItems.aspx
. Imagens em formato reduzido e de baixa resolução. Para 
maior resolução deverá ser efectuado pedido específico. 

 

http://portal.ivdp.pt/Mediatec/Base%20Conhecimento/Forms/AllItems.aspx
http://portal.ivdp.pt/Mediatec/Base%20Conhecimento/Forms/AllItems.aspx
http://portal.ivdp.pt/Mediatec/Imagens/Forms/AllItems.aspx
http://portal.ivdp.pt/Mediatec/Imagens/Forms/AllItems.aspx
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4. Reprodução de Imagens 

 

▪ A biblioteca do IVDP,IP possui sob sua custódia um importante conjunto fotográfico, 

composto por colecções de distintas origens e cronologias, genericamente associado a 

temáticas relacionadas com a produção e comercialização dos vinhos do Douro e do Porto. 

 

▪ Do conjunto identificado, regista-se a existência de espécimes em formato papel e em 

formato digital. Poderão ser solicitadas cópias de todos os documentos registados, sendo 

necessário no entanto a observação de um conjunto de regras: 

 

 

 
 ▪ A sua utilização do espólio visual da Biblioteca do IVDP, IP carece de autorização 

prévia e implica a indicação expressa da fonte. 

 

Reprodução de Imagens  
para utentes da biblioteca 

do IVDP,IP 

É permitida a digitalização de todos os espécimes fotográficos existentes à 
guarda da biblioteca. Para as colecções já digitalizadas poderão ser 
consultadas as imagens nas bases de dados internas. Encontram-se com 

resoluções baixas e com formato bloqueado. 

O aumento da resolução para 300 DPI ou superior deverá obedecer a uma 
requisição específica a realizar junto dos serviços de biblioteca. Esta opção 
aplica-se para utentes externos à instituição bem como para 
trabalhadores. 

As versões digitais dos documentos requisitados poderão ser reproduzidas 
para pen drives, cartões de memória, cd-rom ou outros. O utente deverá 
trazer o seu próprio suporte, sendo possível adquirir cd´s para gravação 
de dados, junto dos serviços de biblioteca.  

A cedência de imagens para fins publicitários, publicações ou outros fins 
públicos deverá ser realizada, mediante a obrigação do utente ou 
requisitante na menção da origem do documento. 


