
Linhas de reflexão:

O Encontro “Ler e Formar Leitores no Século XXI: Bibliotecas 
em Mudança” visa a criação de um espaço de reflexão sobre as 
mudanças vividas pelas bibliotecas escolares e pelos sistemas 
bibliotecários, em geral, face à evolução tecnológica e às 
transformações que atualmente atravessam a sociedade, a 
cultura e a educação.

As bibliotecas estão a converter-se em espaços físicos 
e virtuais de oferta de livros impressos e eletrónicos, 
recursos digitais, dispositivos móveis, Wi-Fi e serviços 24/7, 
exigentes de uma intervenção crescente nos domínios da 
formação leitora e das literacias digitais.

Com a emergência de uma cultura participativa, surgem 
nas bibliotecas novos espaços de criação, apetrechados 
com tecnologias e ferramentas para a produção gráfica 
e a captação, edição e partilha de imagem, vídeo, som, 
etc., através das quais são dadas novas oportunidades à 
imaginação, criatividade e expressão dos indivíduos.

Face à ubiquidade da informação, as bibliotecas estão 
a tornar-se espaços mais convidativos, flexíveis e 
multifuncionais, de acolhimento, encontro, socialização e 
realização de iniciativas múltiplas, em que são conjugadas 
diferentes formas de ocupação do espaço e coabitam 
diferentes atividades livres e orientadas.

Perante a ameaça da infoexclusão, as bibliotecas afirmam-
se, cada vez mais, como lugares de inclusão social e de 
promoção da igualdade de oportunidades, livres, gratuitos 
e abertos a todos.

A globalização e a comunicação instantânea facilitada 
pelos ambientes digitais alargam o sentido de comunidade 
e facilitam a abertura das bibliotecas a outras organizações, 
mobilizando recursos e sinergias novas e reconfigurando 
os tradicionais conceitos de rede e cooperação.

As bibliotecas acompanham, facilitam e são uma força 
catalisadora de mudança e inovação. Os profissionais 
que trabalham nas bibliotecas são uma peça chave 
nesta mudança, sofrendo, também, uma transformação 
significativa dos seus perfis e formação.

O desenvolvimento contínuo e sustentado das bibliotecas e uma 
visão de futuro que oriente o seu caminho são indispensáveis. A 
reflexão proporcionada por este Encontro procura contribuir para 
esta finalidade, ajudando a compreender os processos de mudança 
em curso e a perspetivar o trabalho e as responsabilidades que 
neste processo a todos cabem.

Objetivos:
Reconhecer os desafios e problemáticas associadas ao valor e 
funcionalidades das bibliotecas na Era Digital.
Refletir sobre a necessidade de adaptação das bibliotecas aos novos 
meios e ambientes de informação e de comunicação e às novas 
necessidades e expectativas dos seus utilizadores e stakeholders.
Perspetivar possibilidades e vias de desenvolvimento das 
bibliotecas no sentido da atualização das suas políticas, estratégias 
e práticas educativas e culturais.
Avaliar as responsabilidades e envolvimento dos poderes públicos, 
dos técnicos e dos cidadãos nos processos de mudança.

Destinatários:
Professores bibliotecários e equipas das bibliotecas escolares, 
órgãos de gestão e de coordenação pedagógica das escolas, 
professores/ educadores, técnicos das áreas da educação e da 
cultura, profissionais das áreas das tecnologias e dos conteúdos, 
pais/encarregados de educação e comunidade, em geral.

Dia 3 de julho

Manhã
9.00h - Receção

9.30h – Abertura 
Representantes: CMÉvora, DGEstE-DSRA, RBE, PNL
Grupo etnográfico de Évora

10.30h – Conferência – José Pacheco Pereira - “ Ler diferente 
é ler melhor?” 
(Moderação - Zélia Parreira)

11.30h – Pausa para café

12.00h –Painel -“Bibliotecas com valor ou o valor das bibliotecas”
(Moderação – Fernando Gameiro)

Teresa Calçada – “Bibliotecas com futuro”

Programa

Nota: O Encontro aguarda acreditação do CCFCP para docentes que 
frequentem o programa de formação complementar do Encontro.

Casimiro Amado (Universidade de Évora) – “Público e “Não-
Público” – desafios específicos no âmbito das bibliotecas 
escolares no século XXI”

Filipe Leal (Câmara Municipal de Oeiras) – “Transformar as 
bibliotecas municipais portuguesas”

Paulo Leitão (Biblioteca de Arte da Fundação Calouste 
Gulbenkian) – “Bibliotecas, tecnologias, informação e 
pessoas”

13.00h - 13.15h - Debate

Tarde
14.45h – Conferência -Cristina Ponte (Universidade Nova 
de Lisboa) – “Acesso à informação em dispositivos móveis: 
oportunidades e desafios”
(Moderação – Lucinda Carrão)

15.45h – Painel  “Ler… como?”
(Moderação – Fátima Bonzinho)

Paula Ochôa (Universidade Nova de Lisboa) – “Valorizar as 
bibliotecas: contributos, temas e paradigmas da gestão da 
informação”

Teresa Mendes (Instituto Politécnico de Portalegre) – 
“Transformações do olhar – a fecundidade do diálogo 
intersemiótico no livro para crianças”

Ana Paula Figueira (Instituto politécnico de Beja) – “Se eu 
soubesse a palavra”

José Moura de Carvalho (Projeto TEA – Fundação Calouste 
Gulbenkian) – “Da leitura à produção digital: estratégias de 
aliciamento”

16.45h – Pausa para café

17.00h – Apresentação de uma Boa Prática – Florinda 
Almeida (EB Fialho de Almeida, Cuba) – “Ler a 2/2 a Ler”
(Moderação – João Simas)

17.30h – Debate

17.45h-18.30h – Coral Évora
Fecho dos trabalhos - CIBE Alentejo
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