
Redes Intermunicipais de Bibliotecas Públicas 
Oportunidades & Desafios 



Enquadramento 

• Passados mais de 30 anos sobre a criação do Programa da Rede Nacional de Bibliotecas 

Públicas (RNBP), foram abertas ao público mais de 200 bibliotecas públicas municipais 

traduzindo um esforço considerável da administração central e local. 

• Desde 1993 que se realiza um inquérito anual por questionário às bibliotecas que integram a 

Rede, que visa recolher informação sobre os recursos e serviços nelas existentes. Esta análise 

permite não só aferir o grau de cumprimento do Programa da RNBP, como também definir 

estratégias para o futuro. 
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• O Decreto-Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro estabelece o regime jurídico das 
autarquias locais, aprovando o estatuto das entidades intermunicipais. 

• De acordo com o artigo n.º 63, ponto 3, do DL n.º 75/2013 de 12 de Setembro, são 
entidades intermunicipais as áreas metropolitanas e as comunidades metropolitanas. 
Estas são definidas como associações de autarquias. 

• Deverão ainda assegurar a articulação das atuações entre os municípios e os serviços da 
administração central nas seguintes áreas: 

• (…) - Rede de equipamentos culturais, desportivos e de lazer.(…) 
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Lógica de Intervenção  

• Redes Intermunicipais de Bibliotecas formalmente constituídas através de acordos de 

cooperação, formando grupos de trabalho de bibliotecários, representando cada uma 

das bibliotecas municipais integrantes da respetiva Comunidade Intermunicipal, 

podendo ou não, incluir outras instituições regionais consideradas relevantes. 
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• Os grupos de trabalho intermunicipais baseiam-se na criação de uma Rede 

assente num trabalho colaborativo, respeitadora da individualidade de cada 

município/biblioteca, criada com o intuito de prestar um melhor serviço público 

a todos os cidadãos, potenciando o impacto direto na população. 
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# O que é uma Rede? 

• Elementos interligados; 

• Objetivos comuns; 

• Componentes autónomos; 

• Características individuais; 

• Cooperação; 

• Ausência de um componente não compromete a realização dos objetivos da Rede. 

Balduíno (1988, apud Jardim 1995) 
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# OPORTUNIDADES 

• Otimizar recursos disponíveis, rentabilizando os serviços que se oferecem à 

população. 

• Prestar um melhor serviço público a todos os cidadão das respetivas Comunidades; 

• Melhorar e equilibrar os serviços disponibilizados em cada Biblioteca; 

• Melhorar o acesso à informação local e regional; 

• Promover e reforçar a identidade local e regional; 

• Reduzir custos e ganhar escala. 
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# DESAFIOS 

• Identificação de necessidades e objetivos comuns; 

• Melhorar e equilibrar os serviços disponibilizados em cada Biblioteca; 

• Capacidade de negociação, fazer cedências e criar compromissos; 

• Manter as características locais e as especificidades de cada biblioteca, 

perspetivando o impacto regional; 

• Enfoque nos serviços prestados e nas necessidades (reais) das populações; 

• Mudança de paradigma do “livro e da leitura”, para a “literacia e a informação”. 
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# CONSTITUIÇÃO DE REDES INTERMUNICIPAIS DE BIBLIOTECAS 
 

• Contacto entre a DGLAB e a Comunidade Intermunicipal  

 

• Agendamento de reunião com o Presidente ou Secretário Executivo CIM 

 
• Agendamento de reunião com os/as bibliotecários(as) 

 
• Constituição do grupo de trabalho de bibliotecas 
•  

 

• Definição do termos do acordo de cooperação 
 

• Assinatura do acordo de cooperação entre a DGLAB e a CIM 
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# APOIO ÀS REDES INTERMUNICIPAIS DE BIBLIOTECAS 
 

• Acompanhamento técnico nas reuniões grupos de trabalho 

 

• Partilha de conhecimentos e de boas práticas 

 

• Elemento moderador no grupo de trabalho 

 

• Elemento orientador dos trabalhos com propostas de intervenção 

 

• Apoios a projeto comuns e centrados na prestação de serviços 

 

• Ofertas e apoios diversos (formação, coleção, atividades, etc.) 
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# APOIO ÀS REDES INTERMUNICIPAIS DE BIBLIOTECAS 

 

• Contactos com 13 Comunidades Intermunicipais 

 

•  Acordos de cooperação assinados com 9 Comunidades Intermunicipais 

 

•  Ofertas de ações de formação para 134 bibliotecários. 

 

•  Oferta de um conjunto de publicações da editora Tinta da China e Glaciar 

 

•  Acompanhamento de 9 grupos de trabalho de Redes Intermunicipais (mensal) 
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# APOIO ÀS REDES INTERMUNICIPAIS DE BIBLIOTECAS 
 

•  Presença em 56 reuniões dos grupos de trabalho* 

 

•  Realização de 14 visitas técnicas a bibliotecas públicas* 

 

•  22.294 km percorridos do Alto Minho ao Baixo Alentejo * 

 

 

• Presença nas 23 finais regionais (intermunicipais) Concurso Nacional de Leitura 
2017/2018. 

 

• Integração de 16 novas bibliotecas na Rede Nacional de Bibliotecas Públicas 

    (230 pertencentes à RNBP; 74 não integradas)                                                  *Desde janeiro 2017 
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Reuniões dos Grupos de Trabalho 



Reuniões dos Grupos de Trabalho 



 

  CIM com acordo de cooperação 
assinado 

 

  CIM a agendar data de assinatura 
do acordo de cooperação 

 

 CIM com reuniões efetuadas com 
Presidentes ou Secretários Executivos 



# Rede Nacional de Bibliotecas Públicas: fase II 

 

• Três décadas passaram após a criação da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas; 

• Estratégia de criação de redes intermunicipais de bibliotecas assente num contacto direto 
com as CIM e de proximidade com as bibliotecas; 

• Promoção de trabalho em rede descentralizado, de âmbito regional que tem fomentado o 
conhecimento mútuo; 

• Reforço da identidade territorial e evidenciado a importância das bibliotecas públicas no 
combate às diferentes formas de exclusão e no fortalecimento das comunidades; 

• Criação de um novo programa de apoio técnico e financeiro para desenvolvimento de 
serviços das bibliotecas públicas. 
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As bibliotecas públicas como espaços de 
cultura, lazer e formação. 

Biblioteca Municipal de Vila Franca de Xira 



As bibliotecas públicas como equipamentos 
com valor económico e social. 

Biblioteca de Marvila - BLX 



As bibliotecas públicas como agentes de 
inclusão social e digital. 



As bibliotecas públicas como locais de 
socialização, convívio e de coesão social. 

Biblioteca Municipal de Loures 



Eixo 1. Inclusão 
medida 1.1. Promoção das competências digitais 



Eixo 1. Inclusão 
medida 1.2. Desenvolvimento de sistema de 
autodiagnóstico de competências digitais para o cidadão 

Biblioteca Municipal de Loures 



Trânsitos culturais, 
identidades e memórias  

Língua, tecnologias, cultura digital 
e produção de valor 

Biblioteca Municipal do Porto 



Biblioteca Municipal do Porto 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/585882/IPOL_STU(2016)585882_EN.pdf
http://csreports.aspeninstitute.org/documents/Aspen-LibrariesReport-2017-FINAL.pdf
https://cerlalc.org/wp-content/uploads/2018/09/Cat%C3%A1logo-para-la-innovaci%C3%B3n-en-bibliotecas-p%C3%BAblicas.pdf
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Bibliotecas Municipais de Lisboa 

Apoiar o desenvolvimento de serviços nas bibliotecas públicas, 
devidamente enquadrados, sustentáveis e que permitam dar resposta 
às necessidades da população. 
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Biblioteca Municipal de Tábua 

Afirmar, junto das comunidades, o papel das bibliotecas públicas, 
reforçando a sua função de equipamentos de proximidade com 
diferentes valências: culturais, informativas, formativas e de cidadania. 
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Biblioteca Municipal de Leiria 

Contribuir para a atração de novos públicos com diferentes 
necessidades e interesses. 

Biblioteca Municipal de Sever do Vouga 
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Biblioteca Municipal de Beja 

Aumentar a utilização dos recursos e serviços das bibliotecas públicas, 
rentabilizando assim a qualidade dos equipamentos instalados e o 
investimento realizado. 
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Rede Intermunicipal de Bibliotecas do Oeste 

Fomentar a constituição e desenvolvimento de redes intermunicipais 
de bibliotecas, através da oferta e diversificação de recursos e serviços 
que potenciem as bibliotecas enquanto serviços públicos de 
proximidade com relevância cultural e social. 
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Biblioteca Itinerante de Proença a Nova 

Reduzir as desigualdades e as assimetrias nacionais, que também se 
verificam no serviço de biblioteca pública, como forma de valorização 
e desenvolvimento dos territórios mais periféricos. 
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Biblioteca Municipal de Moura 
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Biblioteca Municipal de Estarreja 

Alargar e diversificar os serviços prestados pelas bibliotecas públicas, 
integrando outras entidades, projetos ou serviços, para além da área 
da Cultura, nomeadamente nas áreas   da Modernização 
Administrativa, Emprego, Turismo, Ciência, Ação Social. 
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# Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Serviços das Bibliotecas Públicas    
   (PADES) 

 

Destinatários 

 

• Comunidades Intermunicipais (CIM) e Áreas Metropolitanas (AM), prioritariamente nas 
regiões com menor cobertura de serviço de biblioteca pública ou com indicadores de 
desempenho mais frágeis; 

 

• CIM/AM com redes intermunicipais em funcionamento, grupos de trabalho de bibliotecas 
constituídos e com Acordo de Cooperação formalizado com a DGLAB. 
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# Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Serviços das Bibliotecas Públicas 
   (PADES) 

 

Financiamento 

 

• A dotação orçamental do Programa será a que for inscrita anual no orçamento da DGLAB, 
aproveitando ainda as oportunidades dos fundos comunitários inscritos no Programa 
Portugal 2020, tais como POISE (Plano Operacional de Inclusão Social e Emprego, POCH 
(Plano Operacional de Capital Humano), SAMA (Modernização Administrativa). 
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# Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Serviços das Bibliotecas Públicas    
  (PADES) 

 

Linhas de ação  

 

 

 

Bibliotecas Itinerantes Formação Profissional 
 

 
Coleção 

 
Promoção da Leitura e das 
Literacias 

Tecnologias de Informação e 
Comunicação 
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Bibliotecas Itinerantes 
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# Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Serviços das Bibliotecas Públicas 

     
 

        Bibliotecas Itinerantes 
 

Objeto de financiamento 

Aquisição do veículo e respetiva transformação; 

Coleção; 

Informatização do serviço (hardware, software e comunicações). 
 

Objetivos 

Contribuir para a disponibilização de um serviço de biblioteca pública nos municípios 
onde este é inexistente, ou alargá-lo a uma região, promovendo o trabalho em rede 
entre bibliotecas e a consequente partilha de recursos e serviços. 
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# Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Serviços das Bibliotecas Públicas 

     
 

        Bibliotecas Itinerantes 
 

As entidades beneficiárias comprometem-se a 

Definir pelo menos um percurso estável de circulação com um mínimo de paragens; 

Garantir a gestão coletiva da coleção ou do equipamento; 

Garantir o acesso universal e gratuito ao serviço; 

Garantir a diversidade, abrangência e atualização da coleção;  

Garantir o serviço de empréstimo domiciliário; 

Disponibilizar um espaço físico de apoio ao serviço, incluindo um depósito de difusão 
e espaço de garagem para o veículo; 

Afetar um técnico com formação na área de Biblioteca Documentação. 
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Coleção 
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# Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Serviços das Bibliotecas Públicas 

     
 

        Coleção 
 

Objeto de financiamento 

Obras de ficção e não ficção para adultos, jovens e crianças (coleção BM); 

Outros recursos de informação; 

Materiais para utilizadores com necessidades especiais. 

 

Objetivos 

Contribuir para a atualização e renovação das coleções em diferentes suportes; 

Assegurar a gestão coletiva das coleções. 
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# Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Serviços das Bibliotecas Públicas 

     
 

      Coleção 
 

As entidades beneficiárias comprometem-se a 

Garantir a gestão coletiva das coleções; 

Garantir uma coleção abrangente, atualizada e em diferentes suportes;  

Garantir o acesso universal e gratuito à mesma; 

Garantir um espaço físico adequado para disponibilização da coleção; 

Garantir a sua disponibilização em livre acesso;  

Garantir a sua consulta no local e o empréstimo domiciliário; 
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# Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Serviços das Bibliotecas Públicas 

     
 

      Coleção 
 

As entidades beneficiárias comprometem-se a 

Garantir, no caso dos recursos digitais, os equipamentos necessários para a sua 
consulta/leitura; 

Aprovação de documento relativo à gestão da coleção; 

Afetar, à gestão da coleção, um técnico com formação específica na área de Biblioteca 
e Documentação; 

Reforçar, nos anos subsequentes, a aquisição de novos itens num montante fixo 
anual. 
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      Tecnologias de Informação e Comunicação 
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Biblioteca Municipal da Azambuja 



# Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Serviços das Bibliotecas Públicas 

     
 

        Tecnologias de Informação e Comunicação 
 

Objeto de financiamento 

Hardware; 

Software; 

Serviços. 

 

Objetivos 

Apoiar a informatização das bibliotecas.  

Apoiar a criação de novos serviços com recurso às TIC. 
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# Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Serviços das Bibliotecas 
Públicas 

     
 

     Tecnologias de Informação e Comunicação 
 

Entidades beneficiárias 
Bibliotecas não informatizadas ou cuja rede/equipamento e nível de serviços se revele 
insuficiente ou obsoleto face a necessidades atuais. 
Desenvolvimento de serviços inovadores e inclusivos no âmbito das TIC. 

 

As entidades beneficiárias comprometem-se a 
Garantir o acesso universal e gratuito aos equipamentos e serviços; 
Disponibilizar um espaço físico para o serviço com tecnologia (Wi-Fi); 
Afetar, ao serviço um técnico com formação na área de Biblioteca e Documentação; 
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        Formação Profissional 

DGLAB 



# Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Serviços das Bibliotecas Públicas 

     
 

        Formação Profissional 
 

Objeto de financiamento 

Cursos e ações de formação profissional na área das bibliotecas e documentação, ou 
relacionadas, preferencialmente em regime de formação à distância, de acordo com 
propostas a apresentar pelas Redes Intermunicipais de Bibliotecas e/ou pela DGLAB. 

 

Objetivos 

Promover a qualificação dos técnicos das bibliotecas, promovendo a cooperação e o 
trabalho em rede. 
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# Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Serviços das Bibliotecas Públicas 

     
 

        Formação Profissional 
 

Requisitos mínimos a observar 

Aprovação prévia, pela DGLAB, das propostas de formação certificada que deverão 
obrigatoriamente incluir: designação do curso ou ação, objetivos, entidade 
formadora, CV do formador, regime de formação, orçamento, calendarização, n.º de 
horas, n.º de formandos e identificação dos formandos. 

 

Os beneficiários comprometem-se a 

Frequentar as ações e cursos de formação para os quais foram selecionados; 

Apresentar relatório com avaliação da ação e/ou curso de formação frequentado. 
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Biblioteca Municipal de Ílhavo 

       Promoção da Leitura e das Literacias 



# Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Serviços das Bibliotecas Públicas 

     
 

       Promoção da Leitura e das Literacias 
 

Objeto de financiamento 

Atividades de promoção da leitura e das literacias destinadas aos diferentes públicos; 

Ações de formação de públicos destinadas aos diferentes públicos; 

Ações de formação para animadores e mediadores das bibliotecas públicas. 

 

Objetivos 

Apresentação de uma proposta de trabalho na área da promoção das literacias com 
indicação dos públicos-alvo, objetivos e metas a atingir. 
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# Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Serviços das Bibliotecas Públicas 

     
 

       Promoção da Leitura e das Literacias 
 

Requisitos mínimos a observar 

Apresentação de um plano de trabalho de promoção das literacias adaptado aos 
diferentes públicos da comunidade local. 

 

Os beneficiários comprometem-se a 

Assistir às ações para os quais foram selecionados; 

Apresentar relatório com avaliação da ação, onde deve ser incluída também a opinião 
dos restantes participantes. 
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Redes Intermunicipais 
Uma Estratégia para as Bibliotecas Públicas 

 
Bruno Duarte Eiras 

bruno.eiras@dglab.gov.pt  

Obrigado! 

mailto:bruno.eiras@dglab.gov.pt

