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“A rede não existe. A 
um conjunto de 
pontos num mapa 
não pode chamar-se 
rede, porque falta o 
elemento essencial: 
as ligações.  
Cada um de nós 
continua a marchar 
alegremente num 
exército onde só há 
meia-dúzia de 
soldados.” 

http://www.somosbibliotecas.pt/mapa-das-bibliotecas 
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“… a melhor forma 
de colocar a Rede 
Nacional em prática 
é a formação de 
pequenas redes que 
se interligarão entre 
si.” 
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Que vantagens na construção de redes intermunicipais? 
 

Acesso à informação 
 
Regulamento que permita a todos os utilizadores das Bibliotecas da CIMAC 
terem livre acesso ao serviço de empréstimo domiciliário em qualquer uma 
das bibliotecas da rede que agora se constitui.  
 
Harmonizar os regulamentos de empréstimo domiciliário. 
 
Estabelecer uma política de gestão da coleção com vista à rentabilização, 
otimização e circulação dos fundos documentais das Bibliotecas da CIMAC.  
 
Disponibilizar, em portal coletivo, os catálogos das bibliotecas que integram a 
rede, facilitando o acesso dos utilizadores à informação que procuram. 
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Que vantagens na construção de redes intermunicipais? 
 

Promoção e animação da leitura 
 
Selecionar e programar um conjunto de ações de promoção do livro e da 
leitura, destinadas aos diferentes segmentos do público-alvo, partilhadas 
entre várias bibliotecas como forma de reduzir os custos transversais e de 
honorários inerentes à contratação destas ações.  
 
Disponibilizar, em portal coletivo, a informação sobre as atividades 
desenvolvidas, criando um programa intermunicipal de animação e promoção 
da leitura.  
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Que vantagens na construção de redes intermunicipais? 
 

Identidade regional  
 
Produção de conteúdos e divulgação, pelos meios ao seu alcance, das 
características identitárias da região do Alentejo Central. 

 
 
Integração na Comunidade  

 
Estabelecimento de parcerias e acordos de cooperação que permitam a 
valorização do serviço de biblioteca pública e das bibliotecas que integram a 
rede e que resultem em benefícios para as populações. 
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Que vantagens na construção de redes intermunicipais? 
 

Qualificação Profissional 
 
Elaborar um programa de formação continuada, na área da Biblioteconomia 
com o objetivo de colmatar as necessidades formativas dos recursos 
humanos de todas as Bibliotecas.  
 
Intercâmbios profissionais. 
 
 

Partilha e rentabilização de recursos 
 
Todos os recursos podem ser partilhados, reutilizados, otimizados. 
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Por que é tão difícil? 
 

Obstáculos 
 
a) A tutela municipal, a quem tem de ser demonstrada a viabilidade e 

vantagem do trabalho colaborativo; 
 

b) A insegurança dos bibliotecários que temem ver os seus domínios 
invadidos por colegas que formularão juízos de valor sobre o seu 
trabalho. 
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O caso da  
Rede Intermunicipal de Bibliotecas do Alentejo Central 
(RIBAC) 
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O caso da RIBAC 

Bibliotecas Municipais integradas: 
 
Alandroal 
Arraiolos 
Borba 
Estremoz 
Montemor-o-Novo 
Mourão 
Portel 
Redondo 
Reguengos de Monsaraz 
Vendas Novas 
Viana do Alentejo 
Mora 
 
Biblioteca Pública de Évora 
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O caso da RIBAC 

Início do processo de constituição da Rede 
Março / Abril 2017 
 

Assinatura do protocolo de cooperação 
25 Julho 2017 
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O caso da RIBAC 

Metodologia: 
 

Reuniões mensais 
Data fixa: 1ª quinta-feira de cada mês 
Localização rotativa, para permitir que todos conheçam as diferentes bibliotecas 

 

Núcleo Coordenador 
1 Coordenador e 1 Subcoordenador 
Eleição anual 
 

Grupos de trabalho sectoriais 
Apresentam propostas para resolução de temas específicos, planos de 
desenvolvimento, procedimentos a adotar, etc., que depois são analisados, 
discutidos e trabalhados em grupo. 

 

Plataformas de diálogo permanente 
Grupo fechado no facebook 
Lista de distribuição por email 
Dropbox 
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O caso da RIBAC 

Trabalhos desenvolvidos / em desenvolvimento: 
 

Instrumentos de trabalho 
Regulamento de funcionamento da RIBAC 
Regulamento de utilização das Bibliotecas da RIBAC 
Regulamentação dos procedimento de doações, permutas e eliminações 
 

Formação Profissional 
Formação e-learning 
Formação presencial  
Formação disponibilizada pela Biblioteca Nacional de Portugal 
Formação em contexto de trabalho 
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O caso da RIBAC 

Trabalhos desenvolvidos / em desenvolvimento: 
 

 

Circulação de documentos 
Protocolos bilaterais para a cedência temporária de documentos da BPE 
Empréstimo interbibliotecas entre as unidades da Rede 
Empréstimo “ao domicílio”  

 
 

Informatização dos catálogos 
Implementação de software em articulação com os serviços de informática 
dos municípios. 
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O caso da RIBAC 

Perspetivas de desenvolvimento: 
 

Acesso à informação 
Acesso dos utilizadores a qualquer biblioteca da rede 
Catálogo coletivo 
Plataforma conjunta de divulgação 
 

Formação Profissional 
Formação continuada 
 

Animação e Promoção da Leitura 
Elaboração de um programa conjunto e partilhado, de ações de promoção 
da leitura 
Agenda conjunta 
 

Alargamento da Rede 
Possibilidade de integração de outras bibliotecas existentes na área da 
CIMAC, através de protocolos de cooperação 
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Obrigada! 
 
 

Zélia Parreira 
Biblioteca Pública de Évora 

Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central 
 

www.bpe.pt 
www.facebook.com/BPEvora 

bpevora@bpe.pt 
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