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ATA Nº35 /2020 

 

DATA DA REUNIÃO: Dia 07 de abril 2021 

INÍCIO DA REUNIÃO: 10:30h  

    TÉRMINO DA REUNIÃO: 13h e 00 minutos 

 

Elementos Presentes na Reunião: 

Biblioteca Municipal de Almeirim – João Rocha 

Biblioteca Municipal de Alpiarça – Rui Gaspar 

Biblioteca Municipal de Azambuja – Joanna Luisa Pereira Whitfield e Ana Luísa Filipe 

Biblioteca Municipal de Benavente – Sandra José Ricardo Ferreira 

Biblioteca Municipal do Cartaxo – Anabela Garrido e Helena Montêz 

Biblioteca Municipal da Chamusca – Dora Marisa Ferreira César 

Biblioteca Municipal de Coruche – Norberto António Calhau Esperança 

Biblioteca Municipal da Golegã – Margarida Trincão 

Biblioteca Municipal de Rio Maior – David Manuel Carvalho Ferreira 

Biblioteca Municipal de Salvaterra de Magos – Marta Sofia de Oliveira Marques 

Biblioteca Municipal de Santarém – Luísa Cotrim 

DGLAB – Representante – Maria João Nunes Martins Guerreiro 

DGLAD - Representante – Rosa Midões Domingues 

Elementos que não se fizeram representar: 

CIMLT – Representante – Clara Lopes 

 

Responsável pela elaboração da Ata: Joanna Whitfield e Ana Luísa Filipe. 
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ABERTURA DA ATA 

 

Aos sete dias do mês de abril de 2021 pelas dez horas e trinta minutos, deu-se início à 

reunião da RIBLT, realizada por videoconferência através da plataforma Teams, com a 

seguinte Ordem de Trabalhos. 

 

ORDEM DE TRABALHOS 

1 - BiblioTICs – Formação;  

2 - XI Encontro de Leitura Pública, Bibliotecas em Transição, AMRS, Montijo; 

3 - BAD da NUT do Alentejo;  

4 - Marcação da próxima reunião e convites a realizar a entidades externas. 

 

Antes de iniciar a ordem de trabalhos foram dados os parabéns à equipa do Cartaxo 

pelo excelente trabalho realizado no Dia Mundial da Poesia. David Ferreira informou 

que fez uma remodelação da sala de adultos da biblioteca de Rio Maior transferindo 

documentação para uma sala da escola primária da Azinheira. Funciona como depósito 

e está acessível.  

Margarida Trincão informando todos os presentes que a Clara Lopes, representante da 

CIMLT, não podia estar presente e transmitiu 3 mensagens: 

1 – O pedido de que o grupo iniciasse a pesquisa das aquisições a concretizar no ano 

de 2021 na linha de ação da coleção do apoio dado pelo PADES. Foi referido pela Maria 

João Guerreiro para averiguação do processo de aquisição das revistas sendo que em 

2020 tal não foi possível através da CIMLT devido ao tipo de procedimento. Referiu 

ainda que o valor solicitado para comparticipação de aquisições na linha de ação da 

coleção foi inferior ao proposto. Rui Gaspar questionou se tal se deveu aos descontos 

praticados pela empresa tendo em conta o volume da aquisição. Esta questão não 

ficou clarificada ficando por se verificar junto da CIM se houve desconto na aquisição e 
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se esse desconto mais a impossibilidade de aquisição de assinaturas de jornais 

perfazem o valor em falta. 

Ficou ainda a tarefa para todos de pesquisar bibliografia atualizada relevante para o 

projeto Bibliotics. Rui Gaspar alertou para o facto de ser necessário também incluir 

jogos didáticos eletrónicos e de tabuleiro. 

2 – A questão do PressReader foi no geral bem aceite, mas ainda aguarda confirmação 

do interesse por vários presidentes segundo informação da CIMLT. Sandra Ferreira 

informou que é intenção de Benavente adquirir o módulo SIP2 para que seja possível a 

leitura dos jornais em dispositivos fora da biblioteca e Luísa Cotrim concordou que 

somente com essa possibilidade é que faz sentido o investimento. Marta Marques 

informou que por ora não vai ser possível a aquisição do módulo e Rui Gaspar referiu a 

possibilidade de com o Prisma não ser necessário essa aquisição. Joanna Whitfield leu 

o anexo enviado aos presidentes clarificando que a aquisição do módulo e a 

disponibilização dos jornais somente dentro da biblioteca ou fora é opção de cada 

município.  

3 – CIMLT recebeu por parte da DGLAB um pedido de informação sobre os trabalhos 

de requalificação da biblioteca de Coruche. Norberto Esperança informou que já 

decorreram várias obras e melhorias ao nível do edifício e que tem duas colegas novas. 

Informou ainda que o desbaste está a decorrer bem e a bom ritmo, tendo já os PC´s do 

projeto PADES montados e a funcionar. Maria João Guerreiro e Rosa Domingos 

questionaram sobre a sala onde se encontrava e Norberto explicou algumas mudanças 

lá decorridas. A DGLAB expressou vontade de realizar nova visita ao local, querendo 

ainda que a biblioteca de Coruche ingresse na RNBP. 

Joanna Whitfield transmitiu a informação dada pela Clara Lopes que a CIMLT ainda 

aguarda as declarações de não divida da empresa para concluir o procedimento. 

Joanna Whitfield questionou sobre procedimentos da fase intermunicipal do CNL e 

Margarida Trincão esclareceu referindo que iria enviar as últimas informações para 

que fosse possível o reenvio para as escolas. Norberto Esperança referiu as 

dificuldades de rede em várias escolas acrescido da dificuldade de transportar crianças 

para a Biblioteca Municipal devido à situação sanitária e impossibilidade de as crianças 
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saírem da escola. Benavente, Salvaterra e Azambuja referiram que a prova escrita irá 

decorrer nas escolas e que as crianças não sairão do local. 

Margarida Trincão informou que para o apuramento do CNL – Fase Intermunicipal, 

tem inscritas 58 crianças na prova escrita que será feita no Socrative, a realizar dia 14. 

Da prova escrita serão apuradas 5 crianças por cada nível de ensino. A prova oral será 

feita no dia 21 de abril através do Teams. 

 

1 - BiblioTICs – Formação;  

Margarida Trincão perguntou se todos tinham recebido e lido a nova proposta de 

contrato e plano de formação da Happy Code. A proposta é que as formações iniciem 

em junho de 2021 com sessões presenciais e sendo o roleplay em formato on-line. 

Relativamente à formação em formato presencial questionou-se onde é que se 

realizará. Maria João Guerreiro referiu que terão que entrar em contacto com a Happy 

Code para alterações no contrato. Rosa Domingues questionou qual a lógica das 

sessões presenciais e online, se eram por nossa indicação e porquê. Joanna Whitfield 

referiu que em todas as formações a lógica apresentada é de os conteúdos serem 

dados em formato presencial e roleplay online. Rui Gaspar referiu a importância do 

roleplay ser dado em formato presencial e de aliás ser melhor toda a formação ser 

dada em formato presencial o que infelizmente a incerteza do estado da pandemia 

não permitir por ora. 

Margarida Trincão questionou a DGLAB sobre o ponto da situação da prorrogação do 

BiblioTICS. Maria João Guerreiro informou que ainda aguardam autorização/despacho 

da Ministra da Cultura, não sendo ainda possível avançar com assinatura do contrato 

para formação. Solicitou ainda o contacto da empresa. Maria João Guerreiro pediu que 

houvesse sempre um plano B caso a formação presencial não seja possível optando 

pela formação online, devido à pandemia. 

Margarida Trincão questionou a DGALB se terão de ser sempre as mesmas pessoas a 

ter a formação ao que foi respondido que não há nenhuma obrigatoriedade em serem 

sempre as mesmas pessoas.  Rui Gaspar solicitou a colocação de uma alínea no 

contrato com a Happy Code de serem preferencialmente presenciais. A DGALB 
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questionou o valor hora da formação contratada. Margarida vai enviar as datas das 

formações.  

 

 

2 - XI Encontro de Leitura Pública, Bibliotecas em Transição, AMRS, Montijo; 

Margarida Trincão perguntou se já era conhecida a nova data da conferência e Rui 

Gaspar leu email recebido pela organização onde refere a partir de 3 de maio, tendo 

em conta o plano de desconfinamento. Rui Gaspar informou que este encontro será, 

em princípio, presencial. Será dada informação sobre nova data para a conferência 

presencial que respeitará todas as normas da DGS.  

 

3 - BAD da NUT do Alentejo;  

Margarida Trincão informou que foi feito um contacto pela BAD do Alentejo a solicitar 

reunião com os coordenadores da rede e representante da CIMLT para apresentação 

da delegação e respetivos projetos. Será marcada para inícios de maio. Irão ainda 

responder a uma entrevista, denominada “Conversas com Norte” no âmbito do 

projeto do PADES. Margarida vai enviar as respostas, de forma a que todos possam dar 

a sua opinião e complementar, para  que a entrevista seja representativa da RIBLT. 

 

4 - Marcação da próxima reunião e convites a realizar a entidades externas. 

Margarida Trincão informou que a próxima reunião da RIBLT (Videoconferência) será 

agendada para o próximo dia 05 de maio de 2021, pelas 10:00h. 

 

Foi criado um Grupo de Trabalho (Rui Gaspar, Marta Marques, David Ferreira e Joanna 

Whitfield) para trabalhar sobre o assunto do catálogo coletivo. 

 

Maria João Guerreiro deu informações sobre o Programa IN Loco da DGLAB e sobre o 

seu relançamento em formato digital já havendo ações de partilha de experiências 

sendo que as bibliotecas se podem inscrever como participantes ou dinamizadores. 
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Este programa tem 10 bibliotecas em colaboração, tendo além da partilha dos serviços 

que disponibilizam em formato online, a possibilidade de serem dadas explicações 

sobre a forma como são implementados esses serviços.  

 

ENCERRAMENTO 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi declarada encerrada a reunião pelas treze 

horas, lavrando-se a presente ata que será assinada por todos os presentes. 
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