
REDE DAS BIBLIOTECAS 
PÚBLICAS MUNICIPAIS DO 
MÉDIO TEJO 

X Encontro de Leitura Pública 
 
Alcochete, 16 de novembro de 2018 
 



Território 



A constituição da Rede de Bibliotecas Públicas Municipais do Médio Tejo 

surgiu por sugestão da DGLAB.  

 

A proposta foi apresentada pelas bibliotecas dos municípios de Ferreira 

do Zêzere e da Sertã. 

 

A rede está constituída desde o dia 12 de dezembro de 2016, data da 

primeira reunião de trabalho. 

 
 

Constituição 



Pertencem à rede 13 Bibliotecas Públicas Municipais: 
1. Biblioteca Municipal Dr. Carlos Nunes Ferreira – Alcanena 

2. Biblioteca Municipal António Botto – Abrantes 

3. Biblioteca Municipal do Entroncamento Biblioteca Municipal Alexandre O'Neill – Constância 

4. Biblioteca Municipal Dr. António Baião – Ferreira do Zêzere 

5. Biblioteca Municipal de Mação 

6. Biblioteca Municipal de Ourém 

7. Biblioteca Municipal de Sardoal 

8. Biblioteca Municipal Padre Manuel Antunes – Sertã 

9. Biblioteca Municipal António Cartaxo da Fonseca – Tomar 

10. Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes – Torres Novas 

11. Biblioteca Municipal José Cardoso Pires – Vila de Rei 

12. Biblioteca Municipal de Vila Nova da Barquinha 

 

 

Membros 



 

Estas bibliotecas representam um universo de aproximadamente 32 000 leitores 

ativos, que fazem parte de uma região que regista cerca de 247.330 habitantes. 

Membros 



Coordenação 

• Depois das primeiras reuniões coordenadas pela CIMT, foi nomeado um 

coordenador e um subcoordenador da rede. 
 

Reuniões 

• Sempre que possível são mensais. 

• Decorrem na sede da CIMT e nos diferentes municípios. 

• Têm a duração de 3 horas. 
 

 

Organização interna 



Comunicação do grupo 

• O grupo de trabalho comunica por e-mail e através de um fórum 

concebido para o efeito. Este é também um espaço para partilha de 

conteúdos e informações úteis. 

 

Subgrupos de trabalho 

• O desenvolvimento de projetos específicos é realizado por subgrupos de 

trabalho. 

 

Organização interna 



A direção executiva da CIM do Médio Tejo está presente em todas as reuniões 

do grupo de trabalho, estando por isso a par de todos os trabalhos 

desenvolvidos. 

 

 

 

Articulação com a CIMT 



No âmbito da candidatura ao PEDIME (Plano Estratégico de Desenvolvimento Intermunicipal da Educação no 

Médio Tejo), cada biblioteca da CIMT foi financiada da seguinte forma: 
 

Programação de espetáculos de teatro - € 4 500,00  

          No ano letivo 2017/2018 já foram realizadas 62 sessões. 
 

Encontros com escritores - € 1 000,00  

          No ano letivo 2017/2018 já foram realizadas 31 encontros. 
 

Aquisição de fundos documentais - € 2 000,00 

          A decorrer o procedimento de contratação pública. 
 

Criação da Wiki Médio Tejo - € 5 000,00 

           

 

 

Articulação com a CIMT 

http://wikitejo.mediotejo.pt/
http://wikitejo.mediotejo.pt/
http://wikitejo.mediotejo.pt/
http://wikitejo.mediotejo.pt/


Logótipo para a Rede 
 

Análise exaustiva aos recursos e serviços tecnológicos e informáticos de cada biblioteca da rede 

 

Identificação de todas as atividades disponíveis em cada biblioteca para itinerância no território 

 

Levantamento das necessidades de formação 

 

Catálogos on-line disponíveis no site da CIMT e no site de cada município 

 

Assinatura do Acordo de Cooperação entre a DGLAB e a CIM Médio Tejo, no dia 28 de 

setembro de 2018 

Projetos desenvolvidos 

http://mediotejo.pt/index.php/areas-de-intervencao/turismo-e-cultura/116-pt/areas-de-intervencao/turismo-e-cultura/783-catalogos-rbpmt
http://mediotejo.pt/index.php/areas-de-intervencao/turismo-e-cultura/116-pt/areas-de-intervencao/turismo-e-cultura/783-catalogos-rbpmt
http://mediotejo.pt/index.php/areas-de-intervencao/turismo-e-cultura/116-pt/areas-de-intervencao/turismo-e-cultura/783-catalogos-rbpmt


Exposição coletiva sobre os Incêndios Florestais de 2017 

Rede Intermunicipal de Escrita 

Elaboração de um projeto para submeter no âmbito do PADES 

Plano estratégico/ação 2019-2020: algumas ideias em discussão: 

• Ação de marketing para promoção das bibliotecas no território 

• Política intermunicipal de gestão das coleções 

• Uniformização dos regulamentos internos 

• Uniformização do SGIB 

• Criação de um portal coletivo das bibliotecas 

• Elaboração e implementar um manual de procedimentos para tratamento documental. 

 

Projetos em desenvolvimento 



Motivação do grupo de trabalho 

Conhecimento das bibliotecas do território 

Troca de experiências e de ideias 

Partilha de recursos 

Os projetos desenvolvidos 

 

Sucessos 



Falta de uma estratégia municipal concertada, em diversos 

municípios,  para uma intervenção técnica e política adequada 

 

Dificuldades de harmonização na Rede, em função da complexidade dos 

pontos de vista divergentes 

 

Sobrecarga de trabalho dos intervenientes e falta de disponibilidade para 

apoio ao desenvolvimento de projetos intermunicipais 

 

Constrangimentos 



Obrigada!  

Ana Sofia Marçal 
 
anasousamarcal@gmail.com  

mailto:anasousamarcal@gmail.com

