
Excelentíssimo Sr. Presidente de Mesa e restantes membros,

Vimos por requerimento – artigo 18º nº1 do Regimento de Mesa - pedir que seja

acrescentado um ponto à ordem de trabalhos da próxima Reunião Geral de Alunos, no

dia 02 de Fevereiro pelas 17:00, com o seguinte teor: Biblioteca - Horário.

A juntar a este pedido, vem a seguinte introdução:

É do conhecimento de todos que desde o início da pandemia do vírus Covid-19, em

2020, a Faculdade, assim como a restante Sociedade, se tem debatido com as mais

variadas problemáticas. No que toca à Biblioteca, a verdade é que as soluções têm

passado pelas regras sanitárias, que vão desde a máscara à redução da lotação, mas,

igualmente, muito pela redução do horário da mesma. Como temos visto, atendendo à

evolução da pandemia e do conhecimento da mesma, as respostas que podem ser dadas

vão sofrendo alterações e, da mesma forma, vão permitindo que nunca se comprometa a

segurança de todos de uma forma aceitável à nossa vida.

Com isto, o intuito deste ponto é defender o restabelecimento do horário da biblioteca,

das 09:00 às 22:00, como existia no período pré-pandemia e, mais ainda, optar pela

reabertura dos gabinetes.

Desta forma iremos responder às ânsias dos 3 ciclos de estudo da nossa Faculdade: do

1º que reconhece a necessidade da Biblioteca no período habitual de aulas, mas

sobretudo na época de avaliações de orais; do 2º e 3º aonde se revela ainda mais

essencial a necessidade de, no dia-a-dia, aceder a bibliografia, sobretudo especializada,

que doutra forma não terão acesso ou se verão impedidos pela sua condição

socioeconómica, algo em que a Biblioteca assume um papel de fulcral relevância. Além

disto, é também um local de estudo diferenciado na nossa Faculdade, pois mais do que

acesso à bibliografia em si, aqui também se coloca a tónica na reabertura dos gabinetes

para quem queira prosseguir a redacção dos seus relatórios e teses.

Com isto, mais uma vez, não se ignora a situação vivida e existe a noção que os

funcionários/estudantes bolseiros têm trabalho no “sistema espelho” que dificulta a

manutenção dos serviços da Biblioteca, contudo, é uma gestão que tem que ser feita



pois estes serviços, ao contrário dos serviços da Divisão Académica - que com a

pandemia sofreu evoluções úteis a todos com o atendimento por Zoom e Whatsapp -,

não tem outras alternativas, sendo que não é viável a solução de digitalização de partes

de obras para todas as necessidades que se vão avolumando. Relembrando as regras

sanitárias actualmente em vigor, mesmo que exista um contacto no local de trabalho

com uma pessoa que testou positiva à Covid-19, a verdade é que isso não representa um

contacto de alto risco, até porque se depreende que as mesmas cumprem todas regras

sanitárias, beneficiam da imunidade conquistada até agora com o sucesso da vacinação

e também não pertencem ao mesmo agregado domiciliar. Ainda assim, se isto se revelar

insuficiente, significa que as necessidades são mesmo estruturais e por isso se vêm a

fazer sentir há cerca de 2 anos. É por isso necessário que a Faculdade aja então com o

intuito de solucionar a falta de recursos humanos, suprindo-a.

Para concluir, dizer que o sucessivo expandir de prazos que tem sido dado, sobretudo

para o 2º ciclo de estudos, não é uma solução, mas um remediar de um problema que

não é resolvido a montante. Havendo o acesso à Biblioteca com um horário normal e

assumindo que a pandemia não nos prega mais nenhuma partida, temos tudo para

retomar a nossa vida habitual e desta forma dar seguimento ao atraso que temos vindo a

acumular nestes últimos 2 anos e que, invariavelmente, acabam a frustrar as

expectativas, de certa forma, de todos que cá entram e esperam ver os ciclos de estudo

terminados dentro dos prazos regulamentarmente apresentados. Ainda assim, cumpre

dizer que todos aqueles que tenham sido de alguma forma prejudicados até agora,

devem, contudo, ser compensados pelo seu tempo nos referentes prazos, como até agora

tem sido feito.

Pede-se à Associação e aos Conselheiros Discentes que levem esta preocupação aos

mais diferentes órgãos de gestão da Faculdade, que influenciam sobre as mais diversas

questões aqui abordadas.

Sem mais nada a dizer, agradecemos a atenção dispensada.
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