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Carta de “Boas Vindas” | Comunidade UAb

Bem vind@ às Bibliotecas da Universidade Aberta 

Informamos que na sequência do registo efetuado lhe foi atribuído o número de leitor 00000 e que, de acordo 

com o Regulamento das Bibliotecas da Universidade Aberta (RBUAb) pode agora usufruir do Serviço de 

Empréstimo. 

As suas credenciais de acesso ao sistema (Código de Leitor) são o username e password de acesso ao Campus 

Virtual.

O acesso autenticado permite-lhe: 

 Renovar o período de empréstimo

 Reservar documentos para empréstimo

 Fazer sugestões de aquisição

 Consultar/ validar os seus dados pessoais

 Consultar o seu histórico de atividades (histórico de leituras, tags, listas pessoais)

Sugerimos desde já a confirmação dos dados relativos à morada e contacto telefónico.

Com os melhores cumprimentos,

Universidade Aberta | Direção de Serviços de Documentação

Registo

https://portal.uab.pt/dsd/wp-content/uploads/sites/19/2022/08/D127-R-2022-_-Homologacao-do-Regulamento-das-Bibliotecas-da-UAb-_-29jul2022-2.pdf
https://catalogo.biblioteca.uab.pt/cgi-bin/koha/opac-user.pl


Car@ leitor@, XXXXXXXXX

A Direção de Serviços de Documentação da Universidade Aberta dá-lhe as boas vindas ao Catálogo online das
Bibliotecas da UAb e informa que na sequência do registo efetuado lhe foi atribuído o número de leitor xxxxx.
De acordo com o Regulamento das Bibliotecas da Universidade Aberta (RBUAb) pode usufruir do Serviço de
Empréstimo Domiciliário.
As suas credenciais de acesso ao sistema (Código de Leitor) são as seguintes:
Utilizador: XXXX
Palavra-passe*: XXXX
A palavra passe é atribuída automaticamente e poderá ser alterada quando aceder ao Catálogo Online e entrar
na sua área pessoal com as credenciais agora enviadas.

O acesso autenticado permite-lhe:
 Renovar os documentos requisitados
 Reservar documentos
 Fazer sugestões de aquisição
 Consultar os seus dados pessoais
 Consultar o seu histórico de atividade (histórico de leituras, tags, listas pessoais)

Com os melhores cumprimentos,
Universidade Aberta | Direção de Serviços de Documentação

Carta de “Boas Vindas” | Leitores externos

Registo

https://portal.uab.pt/dsd/wp-content/uploads/sites/19/2022/08/D127-R-2022-_-Homologacao-do-Regulamento-das-Bibliotecas-da-UAb-_-29jul2022-2.pdf


 Organizar listas de documentos

 Renovar os documentos requisitados

 Reservar documentos para empréstimo

 Sugerir a aquisição de recursos

 Consultar dados pessoais

 Consultar o histórico de atividade

 Receção de notificações por e-mail de todos os movimentos efetuados (empréstimos, 

renovações e reservas) 

Acesso



PERGUNTE-NOS

cdoc@uab.pt

Ainda com dúvidas?

http://www2.uab.pt/servicos/sd/formularios/pergunte_nos.php
mailto:cdoc@uab.pt

