
Ata	nº	2	do	grupo	de	trabalho	para	a	constituição		

da	Rede	Intermunicipal	de	Bibliotecas	da	Lezíria	do	Tejo	

Ordem	de	trabalhos	

Ponto	 1:	Debate	 sobre	 o	 previsível	 impacto	 da	 Rede	 Intermunicipal	 nas	 bibliotecas	 e	 nas	
comunidades	que	servem;	a	ideia	de	"Rede",	visão	e	propostas	para	trabalho	futuro.		

Ponto	2:	Constituição	formal	de	um	grupo	de	trabalho	para	preparação	e	desenvolvimento	
do	trabalho	futuro	na	Rede. 
 	
Ponto	3:	Convites	a	realizar	a	entidades	externas	ao	grupo	de	trabalho.        	

Ponto	4: Marcação	de	nova	reunião	de	trabalho.	
	

Reuniram-se	 no	 dia	 22	 de	 novembro	 de	 2017,	 pelas	 nove	 horas	 e	 trinta	 minutos,	 nas	

instalações	da	Comunidade	Intermunicipal	da	Lezíria	do	Tejo,	em	Santarém,	o	representante	

da	CIMLT,	a	Dr.ª	Clara	Lopes	–	técnica	da	mesma	entidade	e	os	bibliotecários/responsáveis	

da:	Biblioteca	Municipal	de	Almeirim,	Zita	Maria	Galão	Veríssimo;	da	Biblioteca	Municipal	de	

Alpiarça,	 Dr.	 Hermínio	 Duarte	 Paciência,	 Rui	 Manuel	 Agostinho	 Gaspar;	 da	 Biblioteca	

Municipal	 da	 Azambuja,	 Joanna	 Louisa	 Pereira	 Whitfield;	 da	 Biblioteca	 Municipal	 da	

Chamusca,	 Ruy	 Gomes	 da	 Silva,	 Dora	 Marisa	 Ferreira	 César;	 da	 Biblioteca	 Municipal	 de	

Coruche,	 Norberto	 António	 Calhau	 Esperança;	 da	 Biblioteca	 Municipal	 da	 Golegã,	 Maria	

Manuela	 Nunes	 Ferreira	 e	 Liliana	 Vitória	 da	 Silva	 Figueiredo;	 da	 Biblioteca	 Municipal	

Laureano	 Santos	 (Rio	 Maior),	 David	 Manuel	 Carvalho	 Ferreira;	 da	 Biblioteca	 Municipal	

Marcelino	Mesquita	(Cartaxo),	Helena	Maria	Madeira	Montez	e	Elvira	Tristão	(Vereadora)	da	

Biblioteca	Municipal	de	Salvaterra	de	Magos,	Maria	de	Fátima	Godinho	Rodrigues	e	Magda	

Maria	Apolinário	Neves	Coelho;	da	Biblioteca	Municipal	de	Santarém,	Maria	Luísa	das	Neves	

Cotrim.	O	Município	de	Benavente	não	se	fez	representar.		

Ponto	1:	Debate	sobre	o	previsível	 impacto	da	Rede	 Intermunicipal	nas	bibliotecas	e	nas	

comunidades	que	servem;	a	ideia	de	"Rede",	visão	e	propostas	para	trabalho	futuro.		

Dando	 sequência	 à	 última	 reunião,	 em	 que	 este	 ponto	 e	 os	 seguintes	 estavam	

agendados	 mas	 não	 chegaram	 a	 ser	 discutidos	 por	 limitações	 de	 tempo,	 cada	 um	 dos	

responsáveis	 pelas	 bibliotecas	 deu	 a	 sua	 visão	 para	 a	 Rede	 Intermunicipal:	 quais	 as	 suas	

expetativas	para	o	trabalho	futuro	a	desenvolver	pelo	grupo	de	trabalho;	quais	os	benefícios	



para	as	nossas	bibliotecas	e	quais	os	benefícios	para	as	comunidades	que	estas	servem.	Os	

aspetos	focados	foram:	

A	 nível	 técnico	 -	 formação	 profissional	 (tratamento	 documental,	 novas	 tecnologias	 e	

promoção	da	leitura);	trabalho	em	cooperação	e	interajuda;	criação	de	itinerâncias	entre	os	

técnicos,	biblioteca	em	biblioteca,	partilhando	e	fomentando	as	boas	práticas.	

Difusão	da	informação	-	criação	de	um	Portal	da	Rede;	constituição	de	uma	agenda	coletiva	

on-line	 com	os	 eventos	das	bibliotecas;	 constituição	de	um	catálogo	 coletivo;	 empréstimo	

inter-bibliotecas.					

Promoção	da	leitura	-	programa	de	intercâmbio	de	atividades	de	animação	da	leitura.		

Benefícios	para	a	comunidade:	partilha	e	acesso	a	 informação	qualificada	numa	relação	de	

confiança	com	os	utilizadores;	formação	destes	mesmos	utilizadores	nas	diversas	literacias;	

despertar	 de	 consciências,	 tanto	 ao	 nível	 do	 cidadão	 comum,	 como	 junto	 dos	 decisores	

políticos,	 para	 a	 importância	 da	 leitura	 e	 dos	 serviços	 prestados	 pelas	 bibliotecas	 à	

comunidade,	aos	diversos	escalões	etários.	

Como	 ponto	 comum	 a	 todos	 intervenientes:	 a	 necessidade	 de	 formalização	 do	

Protocolo	 de	 Cooperação	 entre	 a	 CIMLT,	 os	 onze	 Municípios	 que	 a	 compõem	 e	 DGLAB.	

Entende-se	 que	 este	 Protocolo	 será	 um	 compromisso	 técnico	 e	 político,	 que	 além	 de	

formalizar	existência	da	Rede	e	definir	a	sua	linha	de	ação,	será	também	uma	das	vias	para	

assegurar	necessidades	futuras	na	captação	de	apoio	e	financiamento	a	nível	governamental	

e	a	nível	da	comunidade	europeia.	

Seguidamente	foi	 lida	e	analisada	a	nossa	“Lista	de	Intenções”,	documento	que	nos	

acompanhou	desde	o	primeiro	momento,	sendo	aceite	por	todos	os	presentes	como	um	dos	

documentos	orientadores	para	trabalho	futuro.	

Por	último,	foi	analisada	qual	a	designação	mais	adequada	para	a	Rede.	Dentro	das	

várias	propostas,	chegou-se	ao	consenso	(unanimemente)	que	a	designação	mais	adequada	

seria:	 Rede	 Intermunicipal	 de	 Bibliotecas	 da	 Lezíria	 do	 Tejo	 (RIBLT).	 Omitiram-se	 termos	

como	 “Comunidade”	 (de	 Comunidade	 Intermunicipal),	 ou	 “Municipal”,	 “Pública”	 (de	

Bibliotecas	 Municipais	 ou	 Públicas)	 com	 vista	 salvaguardar	 a	 eventual	 alteração	 da	

nomenclatura	 da	 atual	 CIMLT,	 e	 de	 poder	 agregar	 futuramente	 à	 Rede	 outras	 Bibliotecas	

que	não	as	Municipais	ou	Públicas,	como	as	Bibliotecas	Escolares,	Universitárias	ou	de	outras	

instituições,	púbicas	ou	privadas.																	



Ponto	2:	Constituição	formal	de	um	grupo	de	trabalho	para	preparação	e	desenvolvimento	
do	trabalho	futuro	na	Rede.	
	 	

	 Deu-se	como	constituído	o	Grupo	de	Trabalho	para	a	preparação	e	desenvolvimento	

do	trabalho	futuro	na	Rede,	de	forma	genérica,	ficando	para	decisão	futura,	e	se	necessário,	

a	criação	de	um	grupo	coordenador	e	de	outros	grupos	específicos.	
	

Ponto	3:	Convites	a	realizar	a	entidades	externas	ao	grupo	de	trabalho.   	

	 Decidiu-se	convidar	para	a	próxima	reunião	a	equipa	da	DGLAB	que	está	a	coordenar	

este	tipo	de	iniciativas	nas	diferentes	CIM	a	nível	nacional,	com	o	objetivo	de	nos	informar	

quais	os	procedimentos	futuros	mais	adequados	ao	contexto,	nomeadamente	na	redação	e	

implementação	 do	 Protocolo	 de	 Cooperação.	 Foi	 unanime,	 também	 o	 parecer	 quanto	 ao	

convite	futuro	a	colegas	de	outras	Redes	a	fim	de	partilhar	connosco	as	suas	experiências	e	

boas	práticas.		

	

Ponto	4: Marcação	de	nova	reunião	de	trabalho.	
	
										A	próxima	reunião	ficou	agendada	para	o	dia	10	de	janeiro	de	2018.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	


