
 

 

PRÉMIO BOAS PRÁTICAS EM BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS 

Edição 2015 

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA1 

 

 

1. DADOS DA BIBLIOTECA 

Município 

Município de Castelo Branco 

Biblioteca Municipal 

Biblioteca Municipal de Castelo Branco 

Endereço 

Av./Rua/Praça Praça 25 de Abril 

Nº/lote_____ Código Postal 6000 196 Localidade Castelo Branco 

Telefone272 340 6000 Correio eletrónico bmcb.cmcb@gmail.com 

 

2. DADOS DO RESPONSÁVEL PELA APRESENTAÇÃO DA CANDIDATURA 

Nome  

Dr. Roberto António Reixa Nabais 

Cargo ou função  

Chefe da Divisão Financeira, de Contratação e Recursos Humanos 

Endereço de correio eletrónico  

roberto.nabais@cm-castelobranco.pt 

                                         
1 No caso de candidaturas conjuntas, apenas uma das bibliotecas ficará responsável pela 
apresentação da candidatura; esta deverá fornecer também informação sobres as restantes 
bibliotecas candidatas, nomeadamente os respetivos contactos e a caracterização do 
concelho e da biblioteca. 
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3. DADOS DO PROJETO 

Designação 

DIAS D 

Data de início 06/10/2014 Data de conclusão 24/06/2015 

Orçamento € 2 500 

Fontes de financiamento:  

Município de Castelo Branco 

Outras organizações dos setores público e/ou privado envolvidas no Projeto: 

Escolas, Jardins de Infância e IPSS do concelho de Castelo Branco e Fundação Gérman 

Sanchez Ruipérez 

 

4. APRESENTAÇÃO DA(S) BIBLIOTECA(S) E DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 

4.1  Caracterização do(s) Concelho(s) (máximo 500 palavras — 

aproximadamente uma folha A4) 

(Caracterize resumidamente o concelho no que se refere à sua estrutura 

populacional, social e económica. Inclua igualmente informação relativa a hábitos 

culturais da população e equipamentos educativos e culturais existentes).  

O município de Castelo Branco, capital de distrito, situa-se na região centro de 
Portugal, na Beira Interior Sul. Possui uma área de 1 438, 19 Km2 e tem 56 109 
habitantes, conforme dados dos Censos de 2011. 

O concelho de Castelo Branco é constituído por 19 freguesias. O concelho é limitado 
a norte pelo município do Fundão, a leste por Idanha-a-Nova, a sul por Espanha, a 
sudoeste por Vila Velha de Rodão e a oeste por Proença-a-Nova e Oleiros. 

O concelho de Castelo Branco é um dos mais importantes da região centro, tendo 
tido um desenvolvimento local proporcionado pelas suas acessibilidades. 

A A23, o IC8 e o IC31, são fatores decisivos que reforçam a sua expansão geográfica 
proporcionando um grande desenvolvimento económico, social e cultural. 

Castelo Branco tornou-se cidade em 1771, mantendo o Jardim do Paço, um dos ex-
libris da cidade, o qual continua a ser preservado nos dias de hoje. Este levou José 
saramago, Nobel da literatura, a interrogar-se se existiria outro igual no mundo. 

Nos Censos 2011 a população por grupos etários dos 0-14 anos apresenta um valor 
percentual de 13% (7107), dos 15-24 é de 10% (5424), 25-64 anos refere 54% (30222) e 
o dos 64 ou mais apresenta um valor percentual de 24% (13356). Comparando com os 
Censos de 2001 houve uma variação positiva de 0,72% da população residente. 

Em relação ao nível de escolaridade cerca de 17097 indivíduos têm o 1.º Ciclo (30%), 
4236 têm o 2.º Ciclo (8%), 8284 com o 3.º Ciclo (15%), ensino secundário 9747 (17%), 
pós-secundário 484(1%), ensino superior 9660(17%).A taxa de analfabetismo é de 6%. 

A população economicamente ativa é de 22791 trabalhadores. O setor primário tem 
571 trabalhadores (3%); setor secundário tem 5656 (25%) e o terciário é o que 
engloba mais trabalhadores 16564 (73%). 
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Segundo a análise do tecido empresarial de 2014, a cidade de Castelo Branco tem 
1258 empresas e emprega 8648 trabalhadores, ocupando o 52º lugar no rank 
nacional. 

No concelho de Castelo Branco podemos encontrar 4 agrupamentos com 24 escolas de 
1.º Ciclo e 13 Jardins de Infância; 4 escolas de 2.º e 3.º Ciclos e 3 de Ensino 
Secundário; 3 Escolas Profissionais; 1 Instituto Politécnico com 5 Escolas Superiores. 
Tem também 13 Instituições de Solidariedade Social com valência de creche e Jardim 
de Infância e 2 com valência de 1.º Ciclo. 

O município albicastrense sempre se preocupou em promover a cultura e criar 
espaços para a sua promoção, para além da Biblioteca Municipal tem os seguintes 
espaços: Museu Tavares Proença Júnior; Centro de Arte Contemporânea; Museu 
Cargaleiro; Museu do Canteiro; Cybercentro; Conservatório Regional; Edifício dos 
Antigos CTT; Centro de Interpretação Ambiental. Em fase de projeto temos a Casa da 
Memória da Presença Judaica em Castelo Branco, cujas a inauguração se prevê até ao 
final deste ano; Centro de Interpretação do Bordado de Castelo Branco que se 
encontra em construção e a Fábrica da Criatividade em fase de concurso para 
adjudicação da obra. 

Todos estes equipamentos tentam dar resposta às necessidades dos nossos munícipes.  

 

 

4.2  Caraterização da(s) Biblioteca(s) (máximo 500 palavras — 

aproximadamente uma folha A4) 

(Caracterize resumidamente a Biblioteca no que se refere a serviços disponibilizados, 
a utilizadores e a níveis de utilização. Identifique ainda quais são, em sua opinião, os 
principais pontos fortes e fracos do serviço de biblioteca, atendendo às necessidades 
locais). 

A Biblioteca Municipal de Castelo Branco inaugurada a 27 de Junho de 2007, é uma 
infraestrutura que resulta de um contrato programa assinado entre, a então DGLB e o 
Município Albicastrense. Enquadra-se na tipologia BM3, com uma área total de 3.680 
m2, possui uma fachada em vidro, parte dela com barras de madeira horizontais que, 
para além do objetivo estético, têm como função sombrear as zonas de leituras e 
gabinetes. O edifício é intensamente iluminado com luz natural, existindo no seu 
interior duas zonas ajardinadas que dividem áreas de leitura, refletindo, de fora para 
dentro, a sensação de paz. 
O átrio ou foyer, local amplo, onde o utilizador se consegue localizar e aperceber-se 
dos diversos espaços disponibilizados, é muito solicitado para diversas exposições ao 
longo do ano. 
Neste piso, encontra-se o auditório com capacidade para cerca de 100 pessoas. 
Segue-se o gabinete de trabalho destinado a todo tratamento documental; a sala 
para a leitura de Reservados para consulta do Fundo Antigo, onde se encontra um 
fundo documental em Braille.  
O foyer e o primeiro piso estão ligados por uma escada rolante que transporta os 
utilizadores até ao balcão de atendimento principal, onde funciona o serviço de 
empréstimo domiciliário, e informações ao público em geral. Este espaço é, ao 
mesmo tempo, um espaço individualizado para periódicos, mas também aberto e 
multifuncional, resultante de uma grande bancada oval destinada à consulta da 
Internet. O átrio divide a secção de adultos, da secção de crianças. A de adultos é 
constituída: 2 salas de leitura e espaço multimédia de visionamento e escuta de 
audiovisuais. Do outro lado da Biblioteca encontra-se a Secção Juvenil, e a Infantil 
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localizada no piso dois, sobre a secção juvenil. Os três depósitos, Geral, Reservados e 
Edições da Câmara, estão instalados no piso -1. 
A BMCB é um espaço moderno, vivo, dinâmico, direcionado ao enriquecimento 
cultural e social dos seus munícipes, disponibilizando aos seus utilizadores um 
conjunto de serviços e atividades de forma a cumprir estes objetivos: Serviço de 
Informação e Referência; Leitura de Presença e Consulta Local; Empréstimo 
Domiciliário; Acesso a Computadores, Internet e WIFI; Reprografia; Serviço Braile, 
livros impressos e equipamento para impressão e reprodução destes documentos; 
Serviços de Extensão cultural, Bibliotecas Escolares, Cooperação com outras 
Instituições da Cidade e do Concelho; Serviço de Animação e Hora do Conto, com 
atividades de promoção da leitura. Neste âmbito são vários os projetos dirigidos ao 
público escolar, aos lares, às famílias, às necessidades educativas especiais, entre 
outros. 
O fundo documental é constituído por um vasto conjunto de documentos em diversos 
suportes organizados por temas em livre acesso, com cerca de 220000 documentos.  
A BMCB tem 9146 inscritos, durante o ano de 2014 emprestou 12691 documentos, 
registou 16045 utilizadores de internet, participaram em atividades 7240 crianças e 
1313 adultos.  
Consideramos pontos fortes a sua localização de proximidade com o centro da cidade 
e escolas, plano de atividades e disponibilização do seu espaço a eventos de ordem 
social e cultural. Os pontos fracos prendem-se com falta de pessoal especializado e 
formação profissional. 

 
 
 

4.3 Descrição do projeto (máximo 2 000 palavras — aproximadamente cinco 

folhas A4) 

(Descreva o projeto abordando obrigatoriamente os seguintes pontos: 1) objetivos; 2) 

público-alvo; 3) avaliação dos resultados relativamente aos objetivos (qualidade, 

custo, tempo e valor); 4) impacto na comunidade; 5) impacto nos colaboradores 

(produtividade e satisfação). Sempre que possível, deverá complementar a sua 

resposta com dados numéricos e indicadores de medida). 

A Biblioteca Municipal de Castelo Branco dinamiza e apoia atividades de promoção da 
leitura particularmente dirigidas às crianças. 

O presente projeto de atividades, Dias D, pretende fazer a comemoração dos dias 
internacionais. O calendário está repleto de dias que se celebram anualmente tanto 
nas escolas, como nas bibliotecas. São dias para recordar acontecimentos e 
personagens célebres ou para comemorar conceitos mais específicos, como o Dia da 
Paz ou o Dia do Livro. 

Esta ideia surge a partir da parceria entre a Câmara Municipal e a Fundação Gérman 
Sanchez Ruipérez, de Peñaranda de Bracamonte, em Espanha a qual tem um projeto 
de animação de leitura denominado Dias D Cuentos. O objetivo é apoiar a atividade 
docente no que diz respeito à comemoração destes dias, uma vez que potenciam 
valores, criam bons hábitos, sendo de extrema importância o seu desenvolvimento na 
infância. 

Assim, a BMCB criou este projeto onde se desenhou a comemoração de alguns dias 
em simultâneo com a biblioteca espanhola (meses de Outubro, Janeiro, Fevereiro, 
Março e Abril) sendo os restantes adaptados a outras efemérides que consideramos 
importantes serem trabalhadas, como o Dia Internacional da Família, em Maio. 
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Assim, cada mês será dedicado a uma data específica, como por exemplo o Dia 
Internacional da Tolerância, o Dia Mundial da Paz, da Poesia. Será contada uma 
história que invoque o tema em questão, seguido de uma oficina, onde se pretende 
levar as crianças a explorar o assunto abordado (ver 
anexo1_2ed_BMCB_CasteloBranco_projetodeatividades.pdf) 

1 ) Objetivos:  

As crianças são os utilizadores mais entusiastas, sempre abertos aos novos 
conhecimentos e descobertas. Através de metodologias específicas e adequadas, não 
substituindo de forma alguma o papel formativo da escola, as atividades pretendem 
dar cobertura aos vários níveis etários, não esquecendo nunca, que estas devem ser 
prazerosas e que a brincadeira é para a criança representação e comunicação, 
abertura ao imaginário da fantasia e da criatividade. Tendo sempre por base um 
livro, passa-se para a animação de uma história. Este espaço de comunicação, 
informação e lazer, é também um espaço de cultura, formação e educação 
sensibilizando a criança para a leitura e para a criatividade. A promoção do livro e da 
leitura encontra-se sempre presente, promovendo também a biblioteca e todos os 
seus serviços. Com estas atividades pretendemos que a criança volte com os seus pais 
e requisite livros, criando assim novos leitores.  

2) Público-alvo: público escolar (creche, Jardins de Infância e 1.º Ciclo) 

3) Avaliação dos resultados relativamente aos objetivos:  

A parceria entre a BMCB e a Fundação Germán Sanchez Ruiperez tem sido para nós 
uma mais valia em todos o sentidos. Conforme apresentado no projeto adaptamos as 
atividades desenvolvidas em conformidade com as novas tecnologias.  

As atividades com a utilização do quadro digital, onde se projetam as histórias, com 
possibilidade de inserir som, movimentos, enriquece ainda mais o conto. Para cada 
história, elaboramos jogos interativos em conformidade à faixa etária. Estes jogos 
primam por ser divertidos, interativos e didáticos, uma vez que reforçam a 
motricidade fina, a memória e capacidade de concentração, tendo sido um sucesso 
junto à comunidade escolar do concelho de Castelo Branco. 

Todos os jogos para o quadro interativo são elaborados pela equipa de promoção e 
animação da leitura da BMCB, utilizando um software que se denomina EDILIM. Os 
livros por sua vez são digitalizados para que possam ser projetados no quadro, não 
esquecendo nunca o suporte do livro físico que acompanha todas as atividades. 
Algumas atividades necessitaram da elaboração de cenários específicos, utilizando os 
materiais que a autarquia compra para os mesmos efeitos. 

O projeto é apresentado, no inicio de cada ano letivo às escolas e jardins de infância 
do concelho de Castelo Branco. As atividades previamente marcadas, conforme a 
preferência de cada grupo ou instituição e disponibilidade de calendário, são 
desenvolvidas no espaço da biblioteca. Com uma média de três atividades diárias, 
participaram no ano letivo de 2014/2015 cerca de 6 368 crianças e 1 266 adultos (ver 
anexo2_2ed_BMCB_CasteloBranco_estatística.xls) 

 

4) Impacto na Comunidade   

O impacto foi muito intenso para professores e alunos, que vinham à Biblioteca e 
eram surpreendidos com novas metodologias que, de uma forma consistente, 
reforçam o papel do livro e da leitura nos vários suportes disponíveis. As imagens 
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podem ser facilmente movidas, redimensionadas e rodadas com um toque de dedos 
ou escrever, desenhar e pintar. 

Poderemos dizer que os alunos e professores gostam das atividades porque todos os 
meses participam nelas. 

 

5) Impacto nos colaboradores 

Todos os funcionários da BMCB se encontram disponíveis para ajudar, desde uma 
simples pintura de um cenário, como também ajuda na recolha de materiais de 
desperdício que possam ser utilizados em algumas atividades. 

 

4.4  Divulgação e promoção do Projeto (máximo 250 palavras — 

aproximadamente meia folha A4)  

(Descreva o Projeto para efeitos de divulgação e promoção).  

A BMCB divulga as suas atividades através dos canais de divulgação da autarquia, 
através de cartazes e folhetos de divulgação para escolas e jardins de infância, não 
obstante a utilização de redes sociais: 

-  Facebook 
A Biblioteca Municipal de Castelo Branco possui uma página de Facebook que é 
essencial para a divulgação das atividades que decorrem nesta instituição e é um 
meio de contacto com os utilizadores, ao qual estão extremamente habituados e a 
que recorrem frequentemente. 
- Blogue e Twitter 
Estes dois recursos são essenciais para a manutenção da atualidade da informação 
relativa à atividade da Biblioteca. O blogue permite explicar de forma mais completa 
os projetos e as atividades desenvolvidas e o Twiter, ao invés, tem como objetivo 
disparar, ao segundo, as informações para os seguidores que começam a crescer. 

- Pintereste 
Esta rede social permite à BMCB e à Fundação Gérman Sanchez Ruipérez, de 
Peñaranda de Bracamonte, compartilhar imagens temáticas, jogos e vídeos das 
atividades desenvolvidas nestas duas instituições. 
 
 
 

5. ACORDO DO(S) CANDIDATO(S) 

 

O(s) candidato(s) autorizam os serviços competentes da DGLAB a divulgar, 

reproduzir, distribuir e comunicar ao público, por qualquer meio, incluída a 

colocação à disposição nas redes digitais, do Projeto, no todo ou em parte, posto a 

concurso, estando, porém, excluídos os usos comerciais, sem prejuízo da proteção do 

direito moral, nos casos em que houver lugar à aplicação de direitos de propriedade 

intelectual. 

O(s) candidato(s)  leram e aceitam as condições previstas no Regulamento do Prémio 

«Boas Práticas em Bibliotecas Públicas» . 
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Nome do responsável pela apresentação da candidatura 

Dr. Roberto António Reixa Nabais 

Data 09/10/2015 

Assinatura 

 

 

 

Nome do representante do Executivo Camarário 

Dr. Luís Manuel dos Santos Correia 

Cargo/função 

Presidente Da Câmara Municipal de Castelo Branco 

Data 09/10/2015 

Assinatura  

 

 

 

ANEXOS 

 

Enumere e identifique os anexos: 

1 2ed_BMCB_CasteloBranco_projetodeatividades.pdf 

2 2ed_BMCB_CasteloBranco_estatítica.xls   

3 2ed_BMCB_CasteloBranco_Fotos.pdf 

4 https://www.facebook.com/Biblioteca-Municipal-de-Castelo-Branco-

141488529239825/timeline/ 

5 http://bibliotecamunicipaldecastelobranco.blogspot.pt 

(Obs. Poderá incluir endereços Web)   

 

 

https://www.facebook.com/Biblioteca-Municipal-de-Castelo-Branco-141488529239825/timeline/
https://www.facebook.com/Biblioteca-Municipal-de-Castelo-Branco-141488529239825/timeline/
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Regras para preenchimento dos documentos de candidatura:  

 

1. No preenchimento dos documentos de candidatura deverão ser observadas as 

seguintes regras: 

 Tipo de letra: Trebuchet MS 11 

 Espaçamento entre linhas: simples  

 Margens: normal 

 

2. Para efeitos de ilustração do Projeto poderão ser remetidos, em anexo, até 5 

documentos de suporte (internos ou públicos), tais como apresentações, 

testemunhos, diagramas, etc. No caso dos documentos Web deverá ser indicado o 

respetivo endereço de acesso. No cabeçalho dos documentos em suporte papel 

deverão ser identificados o município, a biblioteca e o projeto. 

 


