
13º  
CONGRESSO 
NACIONAL BAD
BIBLIOTECÁRIOS, ARQUIVISTAS E DOCUMENTALISTAS

FUNDÃO | 24 - 26 OUT. ‘18

Sustentabilidade e Transformação



PAINEL TEMÁTICO / 1

Memória, Património  e Ciência Aberta

24 OUT. 

24x7 / 1

Redes, Comunidades  e Literacias

MU OC

COMUNICAÇÕES / 1

Memória, Património  e Ciência Aberta

COMUNICAÇÕES / 2

Redes, Comunidades  e Literacias

CX BM

09h00 Recepção e Entrega da Documentação

11h00  Sessão de abertura
 Presidente da Câmara Municipal do Fundão / Paulo FERnanDES  
 Presidente da BAD / alExanDRa louREnço 
 
11h30  Conferência inaugural
 Dá-me um copo de água, por favor?
 / JaIME MElo BaPTISTa

12h30  almoço livre

14h00  Sessão plenária
 A anunciar
  / SEBaSTIan BaRTElEIT

 New Librarianship: How Transformation is Necessary to Sustain Our Communities
 / DavID lankES 
 
15h30 o meu poster num minuto

16h15 Pausa para café

16h45 Sessões paralelas
PAVILHÃO MULTIUSOS OCTÓGONO CAIXA AGRÍCOLA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Gestão de dados de 
investigação: Desafios para as 
bibliotecas do ensino superior 
/ José BorBinha, Maria 
Manuel Borges, irene 
rodrigues, ana alice Baptista , 
cristina riBeiro

Literacia da informação: 
formação de utilizadores, 
a distância e em rede, na 
Universidade Aberta
/ Madalena carvalho

 Espalhando as sementes da 
ciência aberta – ferramentas 
do FOSTER Plus 
/ eloy rodrigues, antónia 
correia, José carvalho 

 Publicar Sem Perecer: 
sobreviver ao turbilhão: 
Uma iniciativa de formação 
avançada da biblioteca à 
comunidade científica
 / Maria José carvalho, 
JoaquiM veríssiMo, olga 
solovova, nancy duxBury 

Lições aprendidas com 
a criação de cursos de 
formação em b-learning para 
estudantes de Engenharia
  / teresa raMos  

Como permanecer perto 
dos utilizadores: os desafios 
da adequação de serviços 
e conteúdos de apoio a 
públicos diversificados
 / cecília reis, cristina cortês, 
diana silva, susana dias  

Leiria em rede: uma teia de 
cooperação e colaboração 
/ liliana gonçalves, dulce 
correia

As estatísticas nacionais sobre 
bibliotecas e arquivos 
/ alexandra lourenço
  
O valor económico das 
bibliotecas Universitárias 
/ dulce correia, Maria Beatriz 
Marques 
 
 O valor económico da 
Biblioteca Pública
 / sónia alMeida, Maria Beatriz 
Marques

Grupos de leitores: potencial 
e impacto no ensino superior 
 / tatiana sanches, gaspar 
Matos 

Acessibilidade dos recursos 
digitais produzidos e 
partilhados pelas Bibliotecas 
de Ensino Superior 
/ Bruno Marçal, Filipe santos  

O profissional de 
informação em saúde no 
apoio à decisão clínica e à 
investigação 
/ alexandra pinto

MU PAVILHÃO MULTIUSOS

18h15 
Reuniões abertas dos 
Grupos de Trabalho 
da BaD

  MU OC CX

BM CA EP
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PAINEL TEMÁTICO / 2

Memória, Património  e Ciência Aberta

25 OUT. 

COMUNICAÇÕES / 3

Redes, Comunidades  e Literacias

MU OC

COMUNICAÇÕES / 4

Tecnologia e Infraestruturas

COMUNICAÇÕES / 5

Redes, Comunidades  e Literacias

CX BM

09h00 Sessão plenária 
 La gestión documental basada en datos: la experiencia del Consorcio de Educación de  
 Barcelona 
 / JoRDI SERRa SERRa
 
  Conceptualising and measuring the societal value of public libraries: Where are we now?  
 / FRank HuySManS  
 
 

10h30  Pausa para café
 
11h00 Sessões paralelas

PAVILHÃO MULTIUSOS OCTÓGONO CAIXA AGRÍCOLA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Bibliotecas e Arquivos: 
património cultural em 
diálogo 
/ leonor antunes, Maria 
Joana Braga, isaBel garcía-
Monge, paula ochôa, ricardo 
Basílio, luana giurgevich

As Bibliotecas públicas e a 
Agenda 2030: a perceção 
dos profissionais
  / luísa alviM 

O Modelo de Gestão 
Partilhada da Rede de 
Bibliotecas de Lisboa como 
uma Boa Prática: Reforma 
administrativa de Lisboa 
/ susana silvestre, isaBel 
Maria gaspar
 
Não há leitores sem leitura: 
Projecto, Construção e 
Consolidação da Rede de 
Bibliotecas do Concelho de 
Arganil 
/ Margarida Fróis, Miriella 
de vocht 

As Bibliotecas Escolares nos 
Açores: o sucesso escolar e os 
primeiros anos da RRBE
 / ana novo, lázaro silva
 

O Registo de Autoridade no 
contexto da Biblioteca do 
Exército: um contributo para 
a investigação
 / osório Miguel santos 

A Heterogeneidade 
na Representação da 
Informação Musical : 
Proposta de uma Ontologia 
para a Música 
/ Maria João alBuquerque, 
helena soFia pinto, José 
BorBinha 

Inovações tecnológicas 
no compartilhamento de 
metadados para elaboração 
de referências
/  erika alves dos santos, 
Marcos luiz Mucheroni 

As Bibliotecas de Ensino 
Superior e a Gestão de 
Ciência
 / João dias, clara Boavida, 
Maria João aMante 

Avaliação dos Sistemas 
de Informação da 
Administração Pública 
Regional dos Açores
  / cláudia santos, elisaBete 
ledo raposo 

Avanços e limites da 
Comissão Milton Santos 
de memória e verdade da 
UFBA: análise arquivística 
/ leandro coutinho silva, 
zeny duarte 

Bibliotecas Digitais e 
Humanidades Digitais: 
contribuição para o 
levantamento de requisitos 
do Livro Antigo
 / dália  guerreiro, José 
BorBinha

 Construir pontes e capital 
social: contribuição de um 
estudo de marketing das 
bibliotecas e arquivos na 
região do Algarve
 / arManda salgado, 
Margarida vargues, gaspar 
Matos, sónia negrão

MU PAVILHÃO MULTIUSOS

13º Congresso naCional de BiBlioteCários, arquivistas e doCumentalistas
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13h00 Almoço livre

14h00 Sessões paralelas

PAINEL TEMÁTICO / 3

Redes Comunidades e Literacias

COMUNICAÇÕES / 6

Tecnologia e Infraestruturas

MU OC

COMUNICAÇÕES / 7

Direito à Informação

COMUNICAÇÕES / 8

Redes, Comunidades  e Literacias

CX BMPAVILHÃO MULTIUSOS OCTÓGONO CAIXA AGRÍCOLA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Redes das Bibliotecas em 
Portugal: construir sinergias, 
perspetivar colaborações, 
planear a cooperação na 
prática 
/ grupo de traBalho das 
BiBliotecas de ensino 
superior da Bad

Transformação digital: novas 
políticas e procedimentos 
para a classificação e a 
avaliação da informação 
/ alexandra lourenço, José 
carlos raMalho, rita gago, 
pedro penteado 

Avaliação de Maturidade da 
Governança da Informação 
em Arquivos
 / diogo proença, ricardo 
vieira, José BorBinha 

Aplicação de modelo de 
maturidade à gestão de 
informação de arquivo nas 
Autarquias em Portugal 
/ antónio Marcos lopes, 
diogo proença, José 
BorBinha  

O RGPD: a articulação e ntre 
a gestão de informação e 
a gestão de segurança da 
informação
 / hélio Balinha, alexandra 
Fonseca, alexandra 
lourenço, José Martins, 
liliana Marques, José dinis 

Expressão do ponto de vista 
da gestão de informação 
de arquivo para uso em 
arquitetura empresarial
 / José BorBinha

O Museu na ponta dos dedos: 
projeto colaborativo IHMT/
CITAD/FCT para a conceção 
de modelos tridimensionais 
tácteis 
/ paula sousa saraiva, João 
couto duarte, José luís 
dória, ana isaBel roxo, Filipe 
silvestre, José Moura 

A Acessibilidade Web dos 
catálogos bibliográficos 
das BM3 e Bibliopolis para 
deficientes visuais
 / ana Filipa pinto 

Sistema Estadual de 
Bibliotecas Públicas do 
Amazonas, meta 32 do Plano 
Nacional de Cultura - Brasil 
/ soraia pereira Magalhães 

A gestão do email 
organizacional: propostas 
para a definição de diretrizes
 / ana lúcia terra

 
 

O ‘novo’ paradigma 
humanista da Ciência da 
Informação: estudo do caso 
da Bibliomóvel de Proença-
a-Nova
 / Maria Beatriz Marques, 
nuno Marçal 

Redescobrir o elemento 
humano nos sistemas de 
informação: uma proposta 
metodológica 
/ Jorge revez, luís coruJo 

Cuidar da memória, 
do futuro e da 
sustentabilidade: comparar 
estratégias profissionais 
/ leonor gaspar pinto, 
paula ochôa 

Panorama formativo 
profissional em promoção 
da leitura e literacias 
nas bibliotecas públicas 
municipais da Área 
Metropolitana de Lisboa
 / vera silva 

Reforço de Competências 
em Literacia Digital em 
Professores Bibliotecários – 
estudo de caso numa IES
 / dina rocha, ana loureiro, 
cristina novo

4
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24x7 / 2

Memória, Património  e Ciência Aberta

24x7 / 3

Redes, Comunidades  e Literacias

MU OC

24x7 / 4

Memória, Património  e Ciência Aberta

24x7 / 5

Direito à Informação /
Tecnologia e Infraestrutura

CX BM

16h00  Pausa para café
 
16h30 Sessões paralelas

PAVILHÃO MULTIUSOS OCTÓGONO CAIXA AGRÍCOLA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Processo de registo e depósito 
de dissertações no Politécnico 
de Leiria 
/ alexandra pereira, dulce 
correia, João sousa, Maria 
João Ferreira, rosa Marcos, 
susana Martiniano,  pedro 
lila

O curso Research Data 
Management da Nova Escola 
Doutoral
 / antónia correia, isaBel 
andrade, sean story, susana 
lopes 

Estratégia Institucional 
para a gestão de dados de 
investigação na UMINHO: o 
papel dos SDUM  
/ pedro príncipe, antónia 
correia, paula Moura, andré 
vieira 

O apoio à publicação na UA: 
os desafios num ambiente 
em mudança 
/ ana Bela Martins, Bella 
nolasco, nuno cruz, rita 
gonçalves 

Salvaguarda e valorização 
do património audiovisual da 
Universidade Aberta (UAb) 
/ Madalena carvalho 
 
FIT4RRI: importância da 
ciência aberta na RRI 
/ pedro príncipe, antónia 
correia, carla Marques, eloy 
rodrigues

Bibliotecas: interface cultural 
para o desenvolvimento 
sustentável? 
/ Maria Margarida chaves, 
olga cidades 

Clube de Leitura da FEUP: 
a valorização da literatura 
numa biblioteca de ensino 
superior 
/ Fernando pontes, sónia 
Braga, susana Medina 

Maratona de Leitura 24 
Horas a Ler 
/ ana soFia Marçal 

“Makerspace BMI — Juntos 
Fazemos!”: um exemplo a 
seguir!
 / inês vila 

(G)LAMs + Wikimédia: uma 
colaboração inadiável 
/ Miguel MiMoso correia 

Redes Intermunicipais de 
Bibliotecas: uma estratégia 
para as bibliotecas públicas 
portuguesas
 / Bruno duarte eiras

Modelo de Regulamento 
de Arquivo: um caminho a 
percorrer
 / Jorge Janeiro 

Os novos contributos da 
proposta de regulamento 
arquivístico para a gestão da 
informação pública
 / daniel de Melo 

Cooperação arquivística 
entre o Município de Gaia e a 
Igreja Lusitana: um exemplo 
de partilha integrada de 
interesse público 
/ alexandra silva vidal, teresa 
cirne, antónio silva, José 
antónio aFonso 

O Arquivo da EURONEXT 
/ paulo gonçalves 

Libros Relege, Volve, Lege: O 
Livro Antigo na Biblioteca do 
Exército 
/ henriqueta santos, Berta 
torrado
 
Património Cultural da 
Justiça: integrar a informação 
de biblioteca, arquivo e 
museu 
/ vitor Manuel salgueiro

As opiniões, necessidades e 
preferências dos utilizadores 
das bibliotecas hospitalares: 
a zona centro de Portugal 
/ rosa Maria saraiva  

Informação estatística e 
tomada de decisão numa 
Biblioteca do Ensino Superior
 / teresa segurado, Maria 
João aMante, ana inácio 

Promoção da originalidade 
nos trabalhos académicos 
na Universidade Aberta 
/ ana novo  

De que falamos quando 
falamos de inclusão? 
O acesso às bibliotecas 
públicas por pessoas 
portadoras de deficiência 
/ Manuela Barreto nunes, 
aBílio guiMarães 

Plataforma Web: Referências 
Bibliográficas e Citações 
/ liliana gonçalves, sandro 
costa, dulce correia, rosa 
Marcos 

O que nos dizem as métricas 
produzidas nas redes sociais? 
O exemplo da página de 
Facebook de uma Biblioteca 
de Ensino Superior
 / João carlos dias, Maria 
João aMante

17h30  assembleia Geral da BaD
 
 
20h00 Jantar do Congresso*  
  
* sujeito a inscrição prévia

MU PAVILHÃO MULTIUSOS

AO HOTEL ALAMBIQUE DE OURO

13º Congresso naCional de BiBlioteCários, arquivistas e doCumentalistas
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26 OUT. 
MU PAVILHÃO MULTIUSOS

09h00 Sessão plenária 
 Conocimiento, protección y difusión del patrimonio bibliográfico desde la experiencia del  
 Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español 
 / ISaBEl GaRCía-MonGE 

 Por uma gestão plural do património cultural  
 / luíS RaPoSo

10h30 Pausa para café
 
11h00 Sessões paralelas

PAINEL TEMÁTICO / 4

Redes, Comunidades  e Literacias

COMUNICAÇÕES / 9

Redes, Comunidades  e Literacias

MU OC

COMUNICAÇÕES / 10

Redes, Comunidades  e Literacias

COMUNICAÇÕES / 11

Memória, Património  e Ciência Aberta

CX BMPAVILHÃO MULTIUSOS OCTÓGONO CAIXA AGRÍCOLA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Uma biblioteca na 
comunidade: em busca de 
um modelo de biblioteca 
pública 
 / zélia parreira, Bruno 
duarte eiras, João de sousa 
guerreiro, Miguel MiMoso 
correia, nuno Marçal 

Crenças epistemológicas 
e evolução da profissão de 
Informação-Documentação 
 / paula ochôa 

Integração das 
competências de literacia 
da informação no currículo 
académico: aplicação da 
Framework da ACRL
 / carlos alBerto lopes, 
Maria da luz antunes, 
tatiana sanches 

Literacia da Informação 
aplicada à educação em 
Igualdade de género
 / cristina doMínguez iglesias 

Recomendações para 
as Bibliotecas do Ensino 
Superior: que impacto, que 
transformação? 
/ tatiana sanches, teresa 
costa, pedro príncipe, andré 
vieira, Maria José aurindo, 
teresa alcoBia Martins, 
susana lopes

Projeto ICON - Integração de 
CONteúdos: para um novo 
modelo de descrição
 / lucília runa, ana Maria 
rodrigues, Francisco 
BarBedo, Maria José alMeida 

A aplicação do PCIAAL na 
Câmara Municipal de Sines
 / cárMen Francisco, sandra 
patrício 

A transcrição e a leitura 
de manuscritos entre 
o crowdsourcing e a 
participação cidadã 
/ ana Margarida dias da silva, 
leonor calvão Borges 

Novos públicos, novas 
modalidades de formação: os 
serviços de apoio ao utilizador 
em adaptação a novos 
contextos 
 / Maria João aMante, teresa 
segurado, ana inácio 

Luz e sombras na paisagem 
da promoção da leitura: 
perspectivas de adjuvantes e 
oponentes nas bibliotecas da 
Área Metropolitana de Lisboa 
/ vera silva

Infraestruturas de 
investigação: o caso do 
Social Sciences DataLab 
/ ana catarina reis 

Avaliação de impacto 
numa Biblioteca de 
Ensino Superior: da 
utilização de informação 
de questionários de 
avaliação de satisfação de 
utilizadores à relevância do 
cruzamento de fontes 
/ ana inácio, Maria João 
aMante, teresa segurado 

Breve diagnóstico 
da investigação em 
Ciências da Informação 
e Documentação em 
Portugal entre 2003 e 2017 
/ Margarida vargues, 
teresa costa 

Gestão de Dados de 
Investigação: o papel das 
Bibliotecas em Portugal 
- estratégias, serviços e 
competências 
/ pedro príncipe, diana silva 

Aplicação de análise 
de conteúdos no 
desenvolvimento de 
modelos de metadados 
para a gestão de dados de 
investigação 
/ cristiana soFia landeira, 
João aguiar castro, 
cristina riBeiro

13h00  almoço livre

 
14h00 Sessão: Sustentabilidade do Associativismo e a Transformação da Profissão 

16h15 Pausa para café

16h30 Sessão de Encerramento

17h00 Momento Cultural

MU PAVILHÃO MULTIUSOS

6

FUNDÃO | 24 - 26 OUTUBRO 2018


