
Abertura dos Serviços Presenciais - Arquivo Histórico Ultramarino
15 de Março de 2021 

Na sequência do comunicado do Conselho de Ministros do dia 11 de março de 2021, aprovando
o decreto  que  regulamenta  o estado de  emergência  decretado pelo  Presidente  da  República,
informa-se que ficam abertos ao público, a partir do dia 15 de março, os Serviços presenciais do
Arquivo Histórico Ultramarino.

Funcionamento

A  Sala de Leitura e  Referência funciona das 13:15 às 18:15 h de 2ª a 6ª fª.
A lotação é de 4 lugares.

A requisição de documentos, com a devida cota e referindo o número de registo de leitor, é
efetuada e  agendada antecipadamente, de 2.ª a 6.ª f.ª, até às 13:00 da véspera do dia da
consulta, exclusivamente através do e-mail ahu@ahu.dglab.gov.pt
Sugere-se a indicação de um contacto telefónico.
Caso não esteja registado como leitor, deverá fazê-lo em 
https://digitarq.ahu.arquivos.pt/oservices

Os pedidos de reprodução são formulados e respondidos em
https://digitarq.ahu.arquivos.pt/oservices

Informações  sobre  pesquisa  documental  ou  outras,  deverão  ser  solicitadas  pelo  e-mail
ahu@ahu.dglab.gov.pt  por correio, ou pelo telefone 210309100 entre as 13:30 e as 17:00.

Reforço de Medidas de Proteção Face à Pandemia de Covid-19

No acesso aos edifícios dos Serviços dependentes da DGLAB são obrigatórias as
seguintes medidas de proteção:
                - Distanciamento físico;
                - Higienizar as mãos com solução antissética de base alcoólica;
                - Usar máscara e mantê-la sempre até à saída do edifício.
É assegurada a desinfeção regular de pontos de contacto, bem como a necessária ventilação.
Sempre que se ausente temporariamente e regresse à Sala de Leitura e Referência deve voltar a
desinfetar as mãos com solução alcoólica disponibilizada. 

https://digitarq.ahu.arquivos.pt/oservices
https://digitarq.ahu.arquivos.pt/oservices


Cacifos - Deve ser mantida a distância de segurança (2 m)
Elevadores - É permitida a utilização por apenas 1 pessoa de cada vez.
Zonas de circulação - Mantenha a distância de segurança (2 m).
Área de Referência e Microfilmes – O acesso a esta área será restrito à utilização de 1 leitor de
microfilmes e de 1 posto de pesquisa, usado prioritariamente para consulta dos recursos
informativos da instituição.
Bar – Está disponível ao público máquina dispensadora de café e de bebidas. 
A lotação máxima do espaço é de 4 lugares, mantendo a distância de segurança (2 m).


