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ATA Nº 41 /2021 

DATA DA REUNIÃO:  Dia 03 de novembro 2021 

INÍCIO DA REUNIÃO: 10h:00m 

    TÉRMINUS DA REUNIÃO:  13h:11m 

Elementos Presentes na Reunião: 

Biblioteca Municipal de Almeirim – João Rocha  

Biblioteca Municipal de Alpiarça – Rui Gaspar 

Biblioteca Municipal de Azambuja – Joanna Luisa Pereira Whitfield   

Biblioteca Municipal de Benavente – Sandra José Ricardo Ferreira 

Biblioteca Municipal do Cartaxo – Anabela Maria Todo Bom Montês Garrido 

Biblioteca Municipal da Chamusca – Dora Marisa Ferreira César 

Biblioteca Municipal de Coruche – Norberto António Calhau Esperança 

Biblioteca Municipal da Golegã – Margarida Trincão (online) 

Biblioteca Municipal de Rio Maior – David Manuel Carvalho Ferreira 

Biblioteca Municipal de Salvaterra de Magos – Marta Sofia de Oliveira Marques 

Biblioteca Municipal de Santarém – Luisa Cotrim (online) 

CIMLT – Representante – Clara Lopes 

DGLAB – Representante – Sandra Dias (online) 

DGLAB – Representante – Maria João Nunes Martins Guerreiro (online) 

DGLAD - Representante – Rosa Midões Domingues (online) 

Responsável pela elaboração da Ata: Dora César. 
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Aos dias três do mês de novembro de 2021 pelas dez horas, e após alguns 

constrangimentos técnicos deu-se início à reunião da RIBLT, realizada por 

videoconferência (Teams) e presencialmente na Biblioteca Municipal de Almeirim, 

enquadrada na seguinte Ordem de Trabalhos. 

1 - BiblioTICs: ponto da situação; 

Pausa para café 

2 - Projeto "Marcas na História"; 

3 - Marcação da próxima reunião e convites a realizar a entidades externas. 

Devido a alguns constrangimentos técnicos, Luísa Cotrim deu as boas vindas e felicitou 

Sandra Dias pelo lugar e desempenho na DGLAB e questionou sobre a Linha de Apoio às 

Livrarias, tendo os municípios de fazer algo em termos contabilísticos. Sandra Dias 

refere que é uma oferta e que esta deve ser registada como todas as outras ofertas 

entregues às bibliotecas. 

Seguidamente, Sandra Dias apresenta-se ao grupo de trabalho, referindo que esta é a 

primeira reunião que tem com a RIBLT e agradece a possibilidade de estar presente na 

reunião em formato online devido a algumas condicionantes para participar em todas 

as reuniões presenciais. Seguidamente esclarece as dúvidas sobre a Linha de Apoio às 

Livrarias. As livrarias receberam todas um subsídio no valor de 4220€, que iniciou num 

processo de candidatura e onde se candidataram e foram consideradas ilegíveis, 146  

livrarias no nosso país. Estas 146 livrarias têm características muito diferentes, alguns 

são alfarrabistas, livrarias especializadas numa determinada área temática como a 

fotografia e outras mais generalistas. Sandra Dias referiu que alguns colegas vão ter um 

desafio acrescido ao tentar adequar os livros pedidos às suas necessidades, alertando 

para a questão preeminente da atualização e renovação dos fundos documentais. 

Sandra Dias refere que esta situação se deve ao facto de esta ser uma linha de Apoio às 

Livrarias e não às bibliotecas. As bibliotecas conseguiram um efeito secundário de um 

financiamento que se pretendeu dirigir às livrarias tendo em conta a pandemia. Para as 

bibliotecas é a custo zero. Não existem muitas bibliotecas no interior, ou não existem 

ou não se candidataram. Nesta Linha de Apoio tentou-se criar uma proximidade 

geográfica entre as bibliotecas e as livrarias o que nem sempre foi possível. Esta é uma 
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oferta para as bibliotecas que pertencem à RNBP. O transporte dos livros fica a cargo de 

cada biblioteca. Sandra Dias alertou para que a articulação entre livraria e a biblioteca 

se concretizasse até ao final do ano, por causa do ano económico das livrarias. 

Dora César interveio referindo que a livraria que tinha sido atribuída à Biblioteca 

Municipal da Chamusca comunicou que apenas podia escolher livros de autores 

portugueses e livros que estariam em stock no presente ano. Sandra Dias pede para 

articular com a livraria sobre a possibilidade de entrar nos primeiros meses do ano 

seguinte, e caso haja alguma questão devolver ao serviço de Apoio ao Livro à DGLAB. 

Luisa Cotrim fala sobre a necessidade de correr para selecionar os livros e as livrarias 

podem não ter os livros que pretendemos para as nossas bibliotecas. Não se pretende 

chegar e levar todos os livros das estantes. Alerta também para a questão da não 

entrega de todos os livros e como justificam perante a DGLAB não querendo levantar 

problemas às livrarias. Caso haja dúvidas, a DGLAB pode fornecer informação, no 

entanto as livrarias devem salvaguardar algum problema se houver livros que ainda não 

forem entregues ou estejam pendentes para entrega. As livrarias deviam ter acesso a 

essa informação pois todos já receberam o devido subsídio. João Rocha diz que no caso  

da Biblioteca Municipal de Almeirim podem passar alguns pedidos para o ano 2022, pois 

a livraria disse que não tinha nenhum inconveniente, só se for por parte da DGLAB. 

Sandra Dias vai verificar essa informação com o Dra. Maria Carlos Loureiro responsável 

pelo Serviço do Livro. 

Sandra Dias pede novamente a palavra para apresentar-se, falar sobre o seu percurso 

profissional, esteve nos últimos 25 anos na Câmara Municipal de Loures, na Biblioteca 

Municipal, Centro de Documentação de Museus, biblioteca especializada em ambiente, 

mas sempre ligada ao utilizador e ao serviço de informação na área das ciências 

documentais. 

Ponto 1- BiblioTics 

João Rocha deu inicio ao ponto 1 da Ordem de Trabalhos dizendo que a formação 

BiblioTics já iniciou, está a correr bem e irá continuar até ao inicio de dezembro. O 

processo cronológico da ANPRI com a DGLAB não vai ser o mesmo. 
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Rui Gaspar tenta fazer uso da palavra, mas como não foi possível fazer-se ouvir aos 

colegas que estavam a aceder à reunião em videoconferência, João Rocha transmite que 

a formação foi em modelação e impressão 3D e apareceu a impressora 3D graças à ação 

de Luísa Cotrim, tendo o formador se adaptado bem às condições existentes. Os 

bibliotecários superaram as expetativas do próprio formador.  

Marta Marques informa que a Happy Code aguarda o contacto da DGLAB para a 

abertura dos procedimentos no início do próximo ano.  

João Rocha informa ainda que na próxima formação vamos ter mais tempo para 

programar e organizar internamente. 

Luísa Cotrim pede para intervir e alerta para que os materiais/equipamentos possam 

estar disponíveis na formação. João Rocha assegura que vai fazer um email a solicitar os 

equipamentos necessários para a próxima ação de formação. 

Joanna Whitfield perguntou se é necessário dar os nomes dos participantes para as 

formações, mas João Rocha esclarece que foi enviado um formulário para preencher 

para essa formação. Cada participante tem que preencher o formulário. Concluiu-se que 

se irá elaborar uma tabela com os nomes dos participantes para cada formação. 

Maria João (DGLAB) interveio para falar sobre o projeto BiblioTics e pede a todos os 

colegas para olharem para o projeto PADES onde estão os requisitos que são necessários 

cumprir. Maria João partilha a tela alertando para o cumprimento de certos 

procedimentos, nomeadamente na atualização do fundo documental. A DGLAB falou 

sobre a coleção da Biblioteca Municipal de Santarém da atualização e avaliação do 

fundo. Luísa Cotrim esclareceu que estava tudo resolvido com a DGLAB que tinha tido 

uma reunião com a vereadora e com o Dr. Bruno Eiras. Clara Lopes reiterou as palavras 

da Luísa Cotrim. Sandra Dias pede desculpa à Luísa Cotrim pela falta de comunicação e 

relembrou as condições que as entidades beneficiárias que se comprometem a realizar 

para o cumprimento do PADES. 

Sandra Dias falou sobre os Grupos de Trabalho nas Comunidades Intermunicipais por 

todo o país e verificou que o resultado é muito positivo, reforçando a ideia que trabalhar 

em conjunto é importante. Luísa Cotrim refere que embora seja evidente a importância 

das redes fala do embaraço da Biblioteca Municipal de Santarém. Relembra ainda que 
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Santarém não estava integrada na RNBP pois a sua construção não foi financiada pela 

DGLAB. Luisa Cotrim espera que as redes venham beneficiar e tragam mais valias para 

as bibliotecas pois os apoios do Município são reduzidos. 

Rosa Domingues (DGLAB) esclarece que a exigência da atualização e avaliação de fundo 

documental deve-se ao facto de integrar o projeto PADES.  

João Rocha solicita a marcação de uma data para o lançamento do projeto. Os colegas 

apontam para o final de janeiro e com uma imagem comum. 

Estipula-se o dia 24 de janeiro para a promoção/apresentação em conjunto do projeto 

BiblioTics. Rui Gaspar sugere a utilização de uma imagem comum, fichas de inscrição e 

fichas de avaliação. 

Clara Lopes informa que a adenda ao contrato foi aprovada em conselho intermunicipal 

e vai ser enviada por correio ainda essa semana para a DGLAB. 

Clara Lopes informa que já tem o material da coleção. Vai dividir o material por cada 

município e quando estiver dividido envia mensagem a cada biblioteca para ir levantar 

na CIMLT. Clara Lopes pergunta se ainda se pode utilizar o restante valor, mas Maria 

João (DGLAB) afirma que já não é possível pois as faturas tinham que ser entregues até 

dia 15 de outubro. 

Clara Lopes informa ainda que para a formalização de aquisição do PressReader cada 

município tem que contratualizar individualmente com a entidade. Rui Gaspar interveio 

sobre a possibilidade de financiamento dando como exemplo a região do Médio Tejo e 

do Oeste. Clara Lopes refere que os financiamentos são diferentes de região para região. 

Ponto 2 – Marcas da História 

João Rocha usou da palavra para, no enquadramento do ponto 2 da Ordem de 

Trabalhos, informar que o projeto Marcas da História vai avançar com a adesão da 

maioria dos municípios da RIBLT. No entanto, a Joanna Whitfield relembra que os 

Municípios da Azambuja e do Cartaxo tem uma nova coordenadora interconcelhia (RBE). 

Norberto informa que já iniciou a divulgação e chama a atenção para a divulgação da 

iniciativa, pois no projeto “Marcas da História” as Bibliotecas Municipais ficam 

responsáveis pela inscrição do público adulto. 
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Rui Gaspar alerta para a obrigatoriedade de adquirir os prémios para o concurso 

“Marcas da História”. Joanna Whitfield diz que precisamos de mais esclarecimentos 

sobre o projeto Marcas da História. A representação da CIMLT passaria a ser de 8 

municípios, outros três municípios têm outra coordenação interconcelhia. 

João Rocha informa que vai questionar a Prof.ª Filomena Rúbio e esclarecer toda a 

dinâmica do projeto, normas e prémios. Marta Marques informa que teve reunião SABE 

mas que ainda não foi aprofundada nenhuma iniciativa, incluindo “Marcas da História”. 

Luísa Cotrim diz que esta é uma iniciativa da RBE e iniciou a 25 de outubro. Santarém 

ainda não teve reunião, por isso não pode dar opinião pois tem que esclarecer algumas 

dúvidas, salientou ainda o desfasamento de datas, a fase municipal, 2º fase e 

intermunicipal, 3ª fase. 

João Rocha informa que na próxima sexta feira vai ter reunião SABE e vai tentar 

esclarecer dúvidas, competindo a cada município dizer se participa ou não no projeto. 

Assuntos fora da Ordem de Trabalhos 

Maria João (DGLAB) usou da palavra para falar sobre o tema Concurso Nacional de 

Leitura (CNL). Maria João perguntou pediu aos colegas quem estaria interessado em 

organizar a fase intermunicipal do CNL. Marta Marques diz que a organização é muito 

interessante. Maria João diz que quem organizou duas vezes foi Salvaterra e Rio Maior, 

Santarém organizou a 4ª edição, Golegã no último ano, Chamusca organizou a 6ª edição, 

Benavente a 13ª edição. Sandra Dias aconselhou que fossem mencionados 

primeiramente os municípios que ainda não organizaram. Maria João informou que a 

Azambuja nunca organizou, mas também não sabe se tem participantes. O Cartaxo 

também nunca organizou e participa todos os anos. 

Norberto Esperança refere que Coruche tem participado sempre, mas não tem local para 

realizar o Concurso. 

João Rocha pergunta se a decisão pode ficar para a próxima reunião, ao que Maria João 

responde que fica muito tarde. Sandra Dias diz que as listas dos inscritos saem a 16 de 

novembro, e sugere que até dia 19 de novembro os colegas da Azambuja e Almeirim 
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articulem entre si e decidam quem vai organizar a fase intermunicipal da CNL, enviando 

seguidamente a resposta por email para DGLAB.   

Ponto 3 - Marcação da próxima reunião 

João Rocha informou que a próxima reunião da RIBL será agendada para o dia 2 de 

dezembro de 2021, pelas 10:00h e sugeriu fosse presencial de forma a iniciarmos o 

périplo pelas bibliotecas da RIBLT. 

ENCERRAMENTO 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi declarada encerrada a reunião eram treze 

horas e onze minutos, lavrando-se a presente Ata que vai ser assinada por todos os 

presentes. 
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