
Inscrição da REDE NACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS NO “MUSEU DAS BOAS 
PRÁTICAS DE COLABORAÇÃO NA PANDEMIA” – O VALOR DA COLABORAÇÃO

Nome da Boa Prática de Colaboração
Rede Nacional de Bibliotecas Públicas

Área em que decorreu
Acesso transversal de toda a comunidade à informação, ao livro, à leitura, ao lazer e ao 
conhecimento.

Quem foram as pessoas/parceiros envolvidos?
Municípios/Bibliotecas Públicas Municipais

Descrição da atividade/iniciativa/projeto
Com os  espaços  das  bibliotecas  encerrados  pela  pandemia,  a  maioria  das  Bibliotecas  Públicas
Municipais da RNBP, conseguiu continuar a oferecer às suas comunidades alguns dos serviços e
recursos indispensáveis para o acesso ao conhecimento e à informação, inovando no formato dos
serviços e, em colaboração com outros serviços municipais e com agentes locais (de transportes,
saúde,  segurança  social,  comércio  local  e  associações,  entre  outros),  permitiu  que  as  pessoas
pudessem receber  livros  e  outros  recursos  em sua  casa,  ou  os  pudessem recolher  à  porta  das
bibliotecas, bem como continuarem a poder usufruir do sinal WiFi das bibliotecas que permaneceu
aberto. Foram realizadas inúmeras atividades online (via redes sociais) e prestados outros serviços
personalizados  ao  domicílio  (serviço  de  fotocópias  para  trabalhos  escolares  dos  alunos,  em
articulação  com  as  escolas,  materiais  para  elaboração  de  atividades  manuais,  impressão  de
documentos e de formulários  para obtenção de apoios  e subsídios,  etc.).  Noutro âmbito,  houve
bibliotecas  municipais  que,  em  colaboração  com  os  CLDS–4G  (Contratos  Locais  de
Desenvolvimento  Social)  conseguiram  chegar  às  aldeias  mais  afastadas,  levando  conforto,
companhia e auxílio social, por vezes incluindo livros nos cabazes alimentares oferecidos aos mais
necessitados. Outras ainda (e respetivos recursos) foram alocados para Apoio às Unidades de Saúde
Locais  (Olhão),  colaborando  com  espaços,  equipamentos  e  funcionários.  A  utilização  dos
“makerspaces”  de pelo  menos duas  bibliotecas  municipais  (Pombal  e  Alcobaça)  permitiu,  num
primeiro momento de escassez, contribuir com a produção de viseiras nas impressoras 3D para os
profissionais de saúde e da linha da frente (bombeiros, etc.) no combate à pandemia.
 
Links úteis:

• https://www.flickr.com/photos/126012150@N04/albums/72157714380414587   
• http://bibliotecas.dglab.gov.pt/pt/noticias/Paginas/Historia-de-uma-pandemia-ilustrada-  

pelasbibliotecas-da-RNBP.aspx  
• http://bibliotecas.dglab.gov.pt/pt/noticias/Paginas/INLoco-Online-umprimeiro-balanco.aspx   

Exemplos documentados:
• Castro Marim: http://bibliotecas.dglab.gov.pt/pt/noticias/Pginas%20de%20Arquivo/A-

Biblio-Movel-de-Castro-Marim.aspx  
• http://bibliotecas.dglab.gov.pt/pt/noticias/Pginas%20de%20Arquivo/Impacto-da-pandemia-  

Covid19-nas-bibliotecas-da-RNBP-3.aspx
• Pombal e Alcobaça: http://bibliotecas.dglab.gov.pt/pt/noticias/Pginas%20de%20Arquivo/

viseirasbibliotecas.aspx 
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