Biblioteca da Fundação Lapa do Lobo
Normas de utilização da internet
O espaço internet da Biblioteca da Fundação Lapa do Lobo tem por principal objectivo
promover a familiarização da população da Lapa do Lobo com o uso desta tecnologia
de informação e proporcionar‐lhe essa mesma utilização de forma gratuita.
Pretende ser um espaço de referência, que contribua para incrementar o
conhecimento e as capacidades dos utilizadores, independentemente da sua idade e
actividade.
Faz parte integrante da Biblioteca e das valências disponibilizadas aos utilizadores.

Disposições gerais
- O acesso é permitido a qualquer cidadão, independentemente da sua área de
residência, no respeito das normas aqui definidas.
- O acesso à internet é gratuito.
- Os utilizadores terão respeitar as normas de utilização em vigor.
- Estas normas de utilização integram‐se no Regulamento de funcionamento da
Biblioteca.
- A Fundação Lapa do Lobo reserva‐se o direito de alterar as normas de utilização da
internet sempre que entenda necessário.

Condições de Acesso
- A utilização da internet está condicionada à inscrição como utilizador da Biblioteca.
- Em casos de utilização pontual, devidamente avaliada, esta inscrição poderá ser
dispensada.
- As crianças com idade inferior a 6 anos só poderão aceder à internet se devidamente
acompanhadas por um responsável.
- Os jovens com idade inferior a 18 anos só poderão aceder à internet após os
respectivos encarregados de educação terem tomado conhecimento e aceite as
presentes normas.
- A Fundação reserva‐se o direito de negar o acesso à internet, temporariamente ou
definitivamente, aos utilizadores que não respeitem este regulamento ou que de
alguma forma atentem contra as condutas correctas de utilização de espaços
públicos.

Horário de funcionamento
- O horário de utilização da internet é o mesmo que vigorar para a Biblioteca.
- Este horário poderá ser alterado pontualmente devido a actividades da Fundação.

Tempos de utilização
- O tempo máximo de utilização da internet para cada utilizador é limitado a 2 horas
por dia, sendo que o período máximo de utilização consecutiva não deverá exceder 1
hora.
- No caso dos utilizadores com idade inferior a 10 anos o limite de utilização será de 1
hora por dia.
- No caso do número de utentes ser superior ao número de equipamentos disponíveis
para este fim, cada utilização fica limitada ao período máximo de 30 minutos
consecutivos.
- Em casos especiais de utilização, como sejam trabalhos escolares ou de investigação,
utilizadores não residentes na área, etc., estas regras poderão ser ultrapassadas por
decisão da Fundação Lapa do Lobo.

Prioridades na utilização
- A utilização da internet faz‐se de acordo com a ordem de chegada.
- São consideradas prioritárias as utilizações para fins académicos, como sejam a
realização de trabalhos escolares ou de investigação.
- Poderão ter prioridade as consultas ou pesquisas que sejam manifestamente
urgentes ou prioritárias, independentemente da hora de chegada dos respectivos
utilizadores.

Acesso a conteúdos e comportamentos
- É expressamente proibido o acesso a páginas cujos conteúdos estejam em desacordo
com objectivos definidos para a utilização deste espaço da Fundação Lapa do Lobo
ou que ofendam a ética e a moral pública (pornografia, sexo, violência, etc.).
- Os utilizadores deverão reger a sua permanência e atitude de acordo com as regras
de civilidade exigidas e não poderão perturbar a actividade dos outros utilizadores
deste espaço, bem como do próprio funcionamento da Fundação.
- Os utilizadores não poderão ter práticas que lesem o bom funcionamento dos
sistemas, do software e dos equipamentos disponibilizados, sendo responsabilizados
por tal.
- A detecção de utilizações indevidas da internet ou de comportamentos impróprios
ou pertubadores do funcionamento da Biblioteca e da Fundação terão como
consequência a penalização dos respectivos utilizadores, podendo mesmo justificar a
proibição do acesso aos espaços da Fundação.
- A Fundação Lapa do Lobo não dispõe de monitores para efectuarem o
acompanhamento dos menores de idade durante a utilização da internet e da
Biblioteca.

- A Fundação Lapa do Lobo não se responsabiliza por quaisquer efeitos nefastos que
más utilizações da internet possam ter nos utilizadores, independentemente da sua
idade.

