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A Biblioteca da Autoridade de Supervisão
de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) é um centro
especializado de aquisição, tratamento, organização,
gestão e difusão de informação de caráter científico
e técnico, visando o apoio ao estudo e investigação
na área dos seguros e dos fundos de pensões.
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UTILIZADORES
A Biblioteca é de acesso livre e gratuito, encontrando-se aberta
a todos aqueles que tenham como interesse o estudo do setor
segurador e dos fundos de pensões.

ESPAÇO
A Biblioteca situa-se no rés-do-chão do edifício da ASF
e é constituída pelos seguintes espaços e áreas funcionais:
Área de tratamento técnico e atendimento, onde se realiza
o tratamento técnico e a gestão documental, bem como
o acolhimento, orientação, pesquisa bibliográfica, empréstimo
domiciliário, devoluções, renovações, reservas e fotocópias.
Sala de leitura, espaço de leitura, pesquisa e consulta de obras
disponíveis, com capacidade para 12 lugares;
Espaço multimédia, dispõe de computadores com ligação
à internet e destinados à pesquisa no catálogo bibliográfico
e a outros recursos eletrónicos.

na Biblioteca. Pode ser prestado presencialmente
ou solicitado através de telefone (+351 21 790 31 00) ou correio
eletrónico (biblioteca@asf.com.pt).
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CONSULTA DO CATÁLOGO BIBLIOGRÁFICO

A Biblioteca dispõe de um catálogo informatizado, o qual permite
a realização de pesquisas simples ou combinadas de cada um dos
fundos documentais.

APRESENTAÇÃO
A Biblioteca da Autoridade de Supervisão
de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) é um centro
especializado de aquisição, tratamento, organização,
gestão e difusão de informação de caráter científico
e técnico, visando o apoio ao estudo e investigação
na área dos seguros e dos fundos de pensões.

UTILIZADORES

SERVIÇOS
SERVIÇO DE APOIO E REFERÊNCIA
O serviço de apoio e referência tem como objetivo principal
informar e orientar os utilizadores sobre o funcionamento
e utilização dos serviços prestados e na definição de estratégias de
pesquisa, exploração e uso dos recursos de informação disponíveis
na Biblioteca. Pode ser prestado presencialmente
ou solicitado através de telefone (+351 21 790 31 00) ou correio
eletrónico (biblioteca@asf.com.pt).

CONSULTA E LEITURA PRESENCIAL

CONSULTA DE BASES DE DADOS

ESPAÇO

A Biblioteca da ASF funciona em regime de livre acesso
às estantes, sendo possível retirar das mesmas as publicações
disponíveis e circular livremente dentro das instalações. Para
consulta de documentação não disponível em livre acesso,
os utilizadores podem solicitar os documentos pretendidos
aos colaboradores presentes.

Os utilizadores podem consultar, através dos postos de
pesquisa, um conjunto de bases de dados referenciais
ou em texto integral, revistas científicas e outros recursos
informativos, disponíveis por assinatura ou em acesso livre,
relacionados com o setor segurador e dos fundos de pensões.

A Biblioteca situa-se no rés-do-chão do edifício da ASF
e é constituída pelos seguintes espaços e áreas funcionais:

EMPRÉSTIMO DOMICILIÁRIO

REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

A Biblioteca é de acesso livre e gratuito, encontrando-se aberta
a todos aqueles que tenham como interesse o estudo do setor
segurador e dos fundos de pensões.

Área de tratamento técnico e atendimento, onde se realiza
o tratamento técnico e a gestão documental, bem como
o acolhimento, orientação, pesquisa bibliográfica, empréstimo
domiciliário, devoluções, renovações, reservas e fotocópias.
Sala de leitura, espaço de leitura, pesquisa e consulta de obras
disponíveis, com capacidade para 12 lugares;
Espaço multimédia, dispõe de computadores com ligação
à internet e destinados à pesquisa no catálogo bibliográfico
e a outros recursos eletrónicos.

O serviço de empréstimo compreende a cedência de documentos
para leitura fora da Biblioteca ou das instalações da ASF e está
acessível a utilizadores registados. Apenas as monografias são
requisitáveis (exceto os fundos especiais e reservados ou as
que se encontram em mau estado de conservação). O número
e o prazo de devolução dos documentos para empréstimo são
regulados pelo tipo de utilizador e encontram-se estabelecidos
no Regulamento da Biblioteca (disponível através do sítio da ASF
na internet - www.asf.com.pt).

Tendo em conta as normas de proteção da propriedade
intelectual, o utilizador tem ao seu dispor um serviço de
fotocópias em regime de autoserviço, que se destina apenas
à reprodução de documentos pertencentes à Biblioteca,
com exceção das obras reservadas, das que se encontram
em mau estado de conservação e dos trabalhos académicos
(quando não autorizados pelos respetivos autores). A partir
dos postos de pesquisa, os utilizadores podem igualmente
proceder a impressão dos resultados das pesquisas efetuadas.

Renovação de empréstimos - os empréstimos podem ser
renovados por igual período de tempo, desde que não exista
nenhum pedido de reserva.

COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DE INFORMAÇÃO

Reserva de documentos - pode efetuar-se reserva de documentos
que se encontrem requisitados por outros leitores, até ao limite
de três.

A Biblioteca da ASF difunde, através da sua pagina web,
(www.asf.com.pt), o catálogo da Biblioteca e um conjunto
de recursos de informação selecionados. Pode ainda consultar
a lista das últimas aquisições e obter informações sobre
o funcionamento dos serviços.

EMPRÉSTIMO INTERBIBLIOTECAS
A Biblioteca proporciona um serviço gratuito de empréstimo
de publicações alargado a utilizadores de outras bibliotecas.
Este tipo de empréstimo obedece aos princípios do empréstimo
domiciliário, exceto no que diz respeito ao prazo de devolução.

CONSULTA DO CATÁLOGO BIBLIOGRÁFICO
A Biblioteca dispõe de um catálogo informatizado, o qual permite
a realização de pesquisas simples ou combinadas de cada um dos
fundos documentais.
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Localização
ENTRECAMPOS

SALDANHA
AV. DA REPÚBLICA

CAMPO PEQUENO

Transportes
Metro: Estação de Entrecampos
Horário
De segunda-feira a sexta-feira
das 09h00 às 12h45 (entrada até às 12h30)
e das 14h00 às 16h45 (entrada até às 16h00)
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