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A Biblioteca da FEUP: serviço de informação 
Apreciação crítica 

 
 

A Biblioteca da FEUP tem neste momento novas instalações que ainda não se encontram 
completamente operacionais. A mudança para o novo espaço e a junção das diversas bibliotecas que 
a FEUP possuía espalhadas pelos departamentos, causou a uma reestruturação da biblioteca. 

 
O novo edifício tem 9 pisos, destes são “úteis” os seguintes: 

• Piso –1: Piso de trabalho para o pessoal da Biblioteca, sanitários para os utentes e bar; 
• Piso 0: Piso de entrada. Balcão de devoluções, cacifos, gabinetes de trabalho para o 

pessoal da Biblioteca; 
• Piso 1 ao piso 4: Espaço de consulta e estudo organizado por ordem temática; 
• Piso 5: Arquivo aberto; 
• Piso 6: GAUTI, gabinetes de trabalho para utentes e sala “Ponto de Encontro”. 

 
Analisamos sob vários aspectos a Biblioteca da FEUP: o espaço físico, o web site, a 

informação e os serviços disponíveis. 
 
Alguns dos problemas que detectamos têm a sua origem na recente mudança de instalações e 

talvez sejam resolvidos dentro de pouco tempo, outros são problemas de solução mais demorada 
e/ou complicada. 

 
Obtemos informações para esta análise através dos seguintes meios: 

• visitas à biblioteca; 
• pesquisas no catálogo; 
• conversas informais com o pessoal da biblioteca; 
• consultas do site on-line; 
• comentários do pessoal docente e discente da FEUP. 

 
Tentamos efectuar um inquérito por correio electrónico ao pessoal da Biblioteca mas, talvez 

devido aos problemas técnicos que se têm verificado a nível de rede computacional, não obtivemos 
nenhuma resposta.  
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1-Análise do espaço físico 
 

Vamos analisar aqui as instalações da Biblioteca e a forma como estão a ser utilizadas. 
  

1.1-Locais e sua utilização 
 

Pensamos serem insuficientes e de pouca capacidade os sanitários para os utentes localizados 
somente no piso –1. 

 
Achamos que a existência de jornais convida as pessoas a visitarem a Biblioteca e a criarem 

esse hábito. A existência destes em diversos pisos motiva mais a sua leitura, mas poderá tornar o 
ambiente mais ruidoso. Uma zona de jornais, por exemplo no “Ponto de Encontro” (que não os tem) 
ou no piso de entrada, seria uma opção para as pessoas que somente procuram esse tipo de 
informação e/ou fazem um leitura mais ruidosa (mantendo-se na mesma a presença dos jornais nos 
outros pisos). 

 
Pensamos que a localização do “Ponto de Encontro” no 6º andar, não convida ao seu uso: nas 

visitas que fizemos à biblioteca esse espaço estava vazio. Se o “Ponto de Encontro” se tornar muito 
frequentado, poderá se tornar uma sala ruidosa e incomodar as pessoas que estão nas salas de estudo 
e gabinetes de trabalho que coexistem no mesmo andar. O piso mais adequado para o “Ponto de 
Encontro” talvez fosse o –1, onde existem os sanitários e o bar, no entanto esta solução não é viável 
devido à divisão feita desse piso.  

 
Não existe uma zona para colocação de guarda-chuvas, casacos e gabardines e outros 

objectos, que devido ao seu volume podem ser um obstáculo a uma visita agradável. Os guarda-
chuvas e gabardines nos dias chuvosos, não são adequados à circulação dentro da biblioteca. 

 
O monta-cargas está mal localizado (fora da zona de devolução), o que provoca atraso na 

entrega dos livros aos seus pisos de origem, pois só há uma pessoa na zona de devoluções que não 
se pode afastar com frequência devido a controlar também a zona de saída. 

 
A utilização de alcatifas, se bem que pouco recomendada do ponto de vista estético, é no 

aspecto da redução do barulho, uma excelente solução. Uma solução do mesmo tipo deveria ter sido 
utilizada para as escadas de madeira que ligam o piso de entrada ao piso 1. 

 
Deveria existir iluminação individual nas mesas de trabalho de forma a permitir a sua 

utilização por quem gosta ou necessita de uma iluminação mais directa ou intensa. 
 
A zona de elevadores e acesso às escadas (excepto no piso1) fora do espaço de consulta torna 

o ambiente menos ruidoso e forma uma barreira “psicológica” ao barulho. 
 
Quando visitamos a biblioteca o equipamento de ar-condicionado no piso de entrada e os 

computadores ligados à rede não estavam funcionais. 
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1.2-Sinalética 
 
Não existe painel de indicação do horário de funcionamento na entrada. 
 
Há uma sinalização eficaz nas estantes, talvez não muito bonita mas sabemos que se trata de 

uma sinalética provisória. 
 
O mapa da informação geral (que se encontra na zona dos elevadores) deveria ser repetido 

noutros locais do piso. 
 
O mapa dos pisos encontra-se mal localizado: na entrada numa coluna à direita de fraca 

visibilidade. Deveria estar numa zona mais central, por exemplo na zona do balcão de devoluções. 
 
Há poucos indicadores de localização de elevadores, escadas e sanitários para os utentes. 
 
Os sanitários femininos e masculinos não estão diferenciados nas suas portas. 

 

1.3-Segurança 
  

Achamos que a quantidade de pessoas que usam o edifício, justificaria a existência de um 
segurança permanentemente no local. 

 
 As câmaras de vigilância são poucas e pareceu-nos estarem desligadas. 
 
 Existem detectores mas não um verdadeiro controlo do movimento dos livros na zona dos 

sanitários. 
 

 

2-Análise da página da biblioteca 
 

A Biblioteca tem um serviço on-line acessível via Intranet e Internet. A página da biblioteca 
está disponível em http://biblioteca.fe.up.pt. 

 
 A informação sobre o horário, a localização e o telefone da biblioteca não está actualizada. 
 
A notícia da mudança poderia estar anunciada através do link “notícias”. A última notícia 

disponível data de 27/Junho/2000. Várias notícias que têm sido anunciadas por correio electrónico, 
poderiam estar disponíveis. 

 
Alguns pontos positivos detectados: 

• Possibilidade de pedidos de documentos inexistentes na biblioteca; 
• Pesquisa no catálogo da biblioteca eficaz, mais simples que a procura na estante do livro, 

possibilitando a consulta da existência de algum exemplar não emprestado ou a data de 
devolução de livros emprestados; 

http://biblioteca.fe.up.pt/
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• Possibilidade de ter os resultados de uma pesquisa enviados por E-mail. Deveria também 
possibilitar o envio de dados sobre os exemplares existentes. O sistema envia duas 
mensagens que poderiam ser juntas numa única;  

• Possibilidade de consulta de várias Bases de Dados (não foram analisadas em termos de 
conteúdo dentro dos objectivos da biblioteca). 

 
 

3-Análise à informação e serviços 
 

O prospecto de apresentação da Biblioteca está actualizado e útil. 
 
A existência de diversa informação na entrada como mapas da cidade e actividades culturais 

faz da Biblioteca um local privilegiado de difusão cultural extracurricular. Outra informação 
poderia também estar disponível, como por exemplo, os horários dos autocarros que permitem o 
acesso à FEUP. 

 
Existem vários computadores com ligação directa às páginas on-line da Biblioteca, o que 

permite a consulta a qualquer instante do catálogo da biblioteca. 
 
Na pesquisa seria interessante o utilizador poder visualizar apenas ou em destaque diferente, 

os livros que possuem exemplares disponíveis na altura. São necessários mais 2 passos para se 
descobrir se um livro está disponível no sistema actual. Pensamos que muitas vezes quando se 
pesquisa no catálogo, o que o utilizador é um documento disponível naquele instante. 

 
Exemplos de pesquisas realizadas (26/10/2000): 

• Título: Java -> 25 livros encontrados. Escolhemos o livro “Java 2” de “Rogers 
Cadenhead” . Este livro possui um exemplar que já deveria ter sido devolvido a 22 de 
Outubro de 1999 (há 1 ano atrás). 

• Título: Java -> 25 livros -> 28 exemplares mas apenas 8 estavam disponíveis (a maioria 
antigos). 

 
Pareceu-nos haver uma falta de livros sobre determinados assuntos. Não encontramos por 

exemplo um único livro sobre Samba (protocolo usado em UNIX). 
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4-Outras ideias para melhorar o Serviço prestado 
  

Um aproveitamentos dos cartões de aluno e de funcionário ou a criação automática de cartões 
para os novos alunos seriam soluções possíveis para o processo de criação de novos utentes. E 
quando o aluno mudasse de morada, por exemplo não precisaria de se dirigir à biblioteca, bastaria 
simplesmente actualizar a sua informação na secretaria. 

 
Possibilidade de pedido de reserva via WEB. Poder-se-ia talvez usar o sistema de autorização 

do SiFEUP para isso (alunos e pessoal da FEUP). 
 
Na página de link, ligações a publicações on-line de jornais, revistas e mais bibliotecas. 
 
Poder-se-iam usar estatísticas para verificar se os livros mais requisitados, têm um número de 

exemplares adequado, pois pareceu-nos que não. 
 
Seria útil, principalmente para os trabalhadores-estudantes, um horário da biblioteca mais 

alargado, contemplando um período ao fim-de-semana. 
 

5-Conclusão 
 

A nova Biblioteca foi muito bem recebida pela população da FEUP, os comentários que 
ouvimos são francamente positivos. Escutamos com frequência a pergunta: “Já viste a nova 
biblioteca?” com um certo “orgulho académico”. 

 
Achamos a nova Biblioteca atractiva, convidativa e com grande potencial de crescimento 

como serviço, apesar dos problemas que estão por resolver.  
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