ATA Nº40 /2021

DATA DA REUNIÃO: Dia 6 de outubro de 2021
INÍCIO DA REUNIÃO: 10:00h
TÉRMINO DA REUNIÃO: 12:30h

Elementos Presentes na Reunião:
Biblioteca Municipal de Almeirim – João Rocha Fragoso
Biblioteca Municipal de Alpiarça – Rui Gaspar
Biblioteca Municipal de Azambuja – Joanna Luísa Pereira Whitfield/ Ana Luísa Ferreira
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
Biblioteca Municipal de Rio Maior – David Ferreira
Biblioteca Municipal de Salvaterra de Magos – Marta Sofia de Oliveira Marques
Biblioteca Municipal de Santarém – Luísa Cotrim
DGLAB – Representante – Maria João Nunes Martins Guerreiro
DGLAD - Representante – Rosa Midões Domingues
Elementos que não se fizeram representar:
CIMLT – Representante – Clara Lopes

Responsável pela elaboração da Ata: Margarida Trincão
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ABERTURA DA ATA

Aos seis dias do mês de outubro de 2021 pelas 10 horas, deu-se início à reunião da
RIBLT, realizada por videoconferência (Teams), enquadrada na seguinte Ordem de
Trabalhos.

ORDEM DE TRABALHOS:
1 - Ponto da situação do projeto BiblioTICs;
2 - Eleição dos membros coordenadores da RIBLT;
3 - Marcação da próxima reunião e convites a realizar a entidades externas.

Antes de iniciar a ordem de trabalhos, Margarida Trincão informou que a Dr.ª Dina
Rocha, Diretora da Unidade de Bibliotecas do Politécnico de Santarém iria estar
presente na reunião, por intermédio do colega David Ferreira, a fim de apresentar e
divulgar o Encontro Nacional de Ciência Cidadã.
1- Ponto da Situação do Projeto BiblioTICs
Margarida Trincão informando que Clara Lopes (CIM) não iria estar presente na
reunião, transmitiu a seguinte informação no enquadramento do ponto número um da
presente Ordem de Trabalhos:
1 - A CIMLT recebeu a Adenda ao Acordo de Colaboração com a DGLAB, contudo o
atual presidente não poderá fazer a assinatura do documento, tendo de ir a aprovação
na próxima reunião do Conselho Intermunicipal, que terá lugar após a tomada de
posse dos novos órgãos e, de seguida, será assinada pelo novo Presidente do Conselho
Intermunicipal da CIMLT.
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Margarida Trincão questionou os elementos da DGLAD presentes se o tardar na
assinatura da Adenta implicará a alteração da calendarização da formação com a
ANPRI.
Rosa Domingues (DGLAB) esclareceu que a Adenda existente está em vigor e já foi
possível abrir o concurso para as formações da ANPRI. Vãotambém tentar iniciar este
ano com os procedimentos e contrato com a Happy Code, um processo mais moroso
devido aos valores envolvidos, para que a formação comece no inicio do próximo ano,
entre os meses de Fevereiro e Março.
Rosa Domingues manifestou o agrado e reconhecimento da DGLAB pelo esforço da
coordenação e de todos os elementos da Rede na resposta célere ao pedido de
calendarização das ações de formação.
Margarida Trincão referiu que o cumprimento da calendarização proposta implicará
um esforço para todas as bibliotecas pois terão de deslocar recursos num curto espaço
de tempo para uma formação intensiva.
Rosa Domingues alertou para a necessidade de uma atenção redobrada para a
apreensão dos conteúdos destas ações de formação, pois estes só serão replicados
mais tarde.
Rui Gaspar e Marta Marques referiram que idealmente as ações destinadas ao público
nestes domínios deveriam ser promovidas logo que possível.
Dora César refere que na Biblioteca da Chamusca uma das colegas está a dar
funcionalidade ao equipamento.
2- As ações de formação com a ANPRI terão lugar no Auditório sito no Arquivo Distrital
de Santarém. Este Auditório, que tem a tutela da CIMLT, conforme referiram Rui
Gaspar e Luísa Cotrim, é um espaço com boas condições.
Rui Gaspar sugeriu que, dadas as características do espaço, seria conveniente colocar
algumas mesas para a apresentação dos conteúdos práticos. Sugeriu também que os
formandos levassem um computador portátil, que serviria para dois formandos, onde
seria instalado o software da formação, a partir do qual os formandos acompanhariam
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a ação, e que serviria para a posterior instalação do software nos desktops instalados
nas bibliotecas.
Quanto aos demais equipamentos necessários, Margarida Trincão sugere que devemos
aguardar as orientações dos formadores e da Dr.ª Fernanda Ledesma.
3- Os artefactos e os livros propostos para aquisição no presente ano no âmbito do
projeto BiblioTICs já foram entregues na sede da CIML. Um dos títulos selecionados
não está disponível (9789727983124 - Crianças Internet ) e existem dois títulos com
exemplares em falta, devido a rutura de stock por parte do fornecedor:
9789727228034 - MYSQL - Faltam 2 exemplares,9789722057851 - Constrói, Descobre Falta 1 exemplar.
Margarida Trincão informou que iria enviar a todos a listagem dos documentos
adquiridos, colocando em destaque os títulos em causa para que os colegas pudessem
informar sobre quais as bibliotecas que poderiam abdicar deles. Assim que o material
estiver devidamente separado de acordo com as bibliotecas de destino, a Clara Lopes
(CIM) dará informação sobre quando poderá ser levantado na CIMLT. Informou ainda
da necessidade de todos enviarem à Clara Lopes (CIM) os cabimentos e compromissos
referentes a esta despesa, a serem solicitados junto dos serviços de contabilidade.
Joanna Whitfield questionou se a Clara Lopes teria o valor exato da fatura de cada
Município e solicitou que esse fosse comunicado, para que este valor possa coincidir
com o da cabimentação e compromisso.
Margarida Trincão informou que assim que se decida sobre quais as bibliotecas que
irão abdicar dos títulos, pedirá à Clara Lopes a atualização das faturas e o seu envio a
todos.
A ordem de trabalhos foi suspensa para a anunciada apresentação pela Dr.ª Dina
Rocha, Diretora da Unidade de Bibliotecas do Politécnico de Santarém e membro da
Rede Concelhia das Bibliotecas de Rio Maior, sobre o III Encontro Nacional de Ciência
Cidadã, que o Politécnico de Santarém irá acolher fisicamente nos dias 25 e 26 de
Novembro. O Encontro é promovido e está a ser divulgado pela DGLAB e prevê a
intervenção das Bibliotecas Públicas, motivada pela importância da sua participação e
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do trabalho conjunto e optimizado com as Bibliotecas universitárias e escolares em
projetos que se destinam a um público comum.
A Dr.ª Dina Rocha apela à participação das Bibliotecas Públicas atendendo à sua
responsabilidade social na formação da comunidade e ao interesse do tema em
questão, e à participação dos seus coordenadores, seja física seja em formato digital,
assim como à divulgação da iniciativa.
Margarida Trincão agradeceu a presença e apresentação da Dr.ª Dina Rocha, e falou na
possibilidade da Rede apresentar o projeto BiblioTICs e dos seus elementos
participarem nesta iniciativa.
A Dr.ª Dina Rocha falou na possibilidade da participação da Rede em projetos locais,
nomeadamente na implementação do projeto de Ciência Aberta e fará o seu contacto
com a Rede através do e-mail para transmitir informação a este respeito.
Rosa Domingues (DGLAB), a propósito da segmentação entre unidades de informação,
esclareceu que as Bibliotecas Públicas não são elitistas nem pretendem fazer
segregações e destacou a importância do trabalho conjunto entre as várias unidades,
como acontece na colaboração com as Bibliotecas Escolares, através das Redes
Concelhias, do que é exemplo o projeto Marcas na História. Referiu ainda que embora
os públicos das Bibliotecas de Ensino Superior e Bibliotecas Públicas se cruzem, os seus
objetivos não são os mesmos e, como tal, a sua integração nas reuniões de trabalho
nas Redes poderiam criar dificuldades na regulação de procedimentos e projetos,
sendo preferível manter este modelo.
Rui Gaspar referiu que por vezes sente da parte da DGLAB alguma relutância em
aceitar que as bibliotecas municipais/públicas se envolvam com outros paceiros,
nomeadamente com as Bibliotecas Escolares. Mas é ela própria, DGLAB, que se
envolve

de

forma

marcante,

anualmente

(talvez

no

seu

maior

esforço

logístico/organizacional), no Concurso Nacional da Leitura, promovido PNL, que afinal
é uma forma de aproximação e colaboração das Bibliotecas Públicas e Escolares, e que
é importante continuar a desenvolver projetos que possam promover essa comunhão
e trabalho colaborativo, também com as Bibliotecas Universitárias. Pelos testemunhos
oferecidos pelos múltiplos webinares, encontros, palestras, etc. que tivemos
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possibilidade de assistir on-line, esta parece ser a linha seguida a nível internacional.
Em Alpiarça sempre assim o fez e que pretende continuar a fazer.
Luísa Cotrim informou que existe um acordo e aproximação forte entre a Biblioteca de
Santarém e a Unidade do Politécnico devido ao acolhimento de Estagiários desta
instituição e na divulgação das suas iniciativas, no entanto estas situações individuais
não acarretam o compromisso de incluir na Rede as Bibliotecas escolares ou
universitárias, que deve ser exclusiva das bibliotecas municipais no seu trabalho com a
DGLAB. Manifestou que o convite feito pela Dr.ª Dina Rocha foi uma informação dilata
do encontro e teve como principal intuito o apelo à participação e à divulgação deste
evento.
Margarida Trincão propõe a divulgação do evento na página do Facebook da Rede e
nos meios próprios de cada Biblioteca.
Rosa Domingues sugeriu a realização de atividades que possam ser incluídas ou
adaptadas à temática do Encontro.
Margarida Trincão informou, relativamente ao plano de atividades da Rede, que a
proposta de aquisição do Agregador de Catálogos foi revisto e está concluído, embora
existam dúvidas quanto à inclusão do item Plano de Atividades, devido ao parecer de
Luísa Cotrim no sentido de não incluir este item e da exclusão de algumas alíneas pela
Joanna Whitfield.
Luísa Cotrim argumentou que considera esta eliminação devido à natureza e finalidade
do documento, uma proposta de aquisição, e que a definição do Plano de atividade
deve ser elencado nas atividades da Rede e não para este efeito.
Surgiu a questão da designação a dar ao projeto, se Catálogo Coletivo, se Agregador de
Catálogos. Na opinião da equipa da DGLAB a designação correta seria “Agregador de
Catálogos”, aliás, como o já tinha manifestado via e-mail e no documento produzido na
apreciação do projeto. Rui Gaspar, no entanto, partilhou uma opinião diferente, que a
designação Catálogo Coletivo lhe parecia mais correta. “Coletivo” pela razão de
propriedade, de pertença, que no caso da RIBLT, será dos onze Municípios/Bibliotecas
da CIM da Lezíria do Tejo. Que “Agregador de Catálogos”, refere-se à tecnologia que
permite a constituição do catálogo coletivo, para a qual existem múltiplas
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metodologias. Que este é um projeto para constituição de um Catálogo Coletivo da
RIBLT, o qual prevê a aquisição de software que permitirá efetuar a agregação dos
múltiplos catálogos das bibliotecas cooperantes.
Margarida Trincão informou que os Municípios de Golegã e Alpiarça deram resposta
favorável à aquisição do PressReader e que a Clara Lopes (CIM) irá tratar, junto dos
serviços da CIM, dos procedimentos de contrato e das possibilidades de faturação do
serviço pelos vários Municípios, para que em Janeiro do próximo ano possamos
disponibilizar este serviço nas nossas Bibliotecas.
Maria João questionou se a Biblioteca de Santarém conseguiu autorização, ao que
Luísa Cotrim respondeu que o Executivo de Santarém não se pronunciou.
A propósito da reabertura da Biblioteca de Coruche, Norberto anunciou que desde o
dia 23 de Setembro a 5 de Outubro, período em que decorreu a Feira do Livro, a
biblioteca teve atividades diárias no âmbito do programa do evento que tiveram uma
óptima participação, tendo sido uma das feiras com maior adesão. As atividades foram
desenvolvidas por autores e personalidades locais com muito sucesso, sobre as quais
partilhará sugestões.
Dora César informou que está a tratar da constituição da Rede das Bibliotecas da
Chamusca e questiona os colegas com Redes Concelhias de Bibliotecas constituídas se
fizeram oficialmente alguma apresentação da Rede ou avançaram apenas os
procedimentos, apontando que tem um protocolo formalizado com a Rede de
Biblioteca Escolares, mas que na situação de pretender incluir uma biblioteca
particular, questiona se será necessário existir um protocolo com esta entidade.
Joanna Whitfield respondeu que é conveniente a existência de um protocolo que
formalize o compromisso entre as partes e facilite a regulamentação dos
procedimentos.
2- Eleição dos membros coordenadores da RIBLT
Rui Gaspar disponibilizou a todos os presentes na reunião, através do Google Forms,
um formulário para se proceder à eleição do novo grupo coordenador.
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Após as onze votações dos membros presentes, o resultado foi o seguinte: sete votos
para João Fragoso, três votos para Dora César, um voto para Sandra Ferreira.
João Fragoso foi eleito coordenador e Dora César vice coordenadora.
3 – MARCAÇÃO DA PRÓXIMA REUNIÃO
Margarida Trincão informou que a próxima reunião da RIBLT será agendada para o
próximo dia 2 de novembro 2021, pelas 10:00h, a definir se em formato presencial ou
online.
ENCERRAMENTO
E não havendo mais assuntos a tratar, foi declarada encerrada a reunião eram 12 horas
e trinta minutos, lavrando-se a presente Ata que vai ser assinada por todos os
presentes.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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