Exma. Senhora
Ministra da Cultura
Doutora Graça Maria da Fonseca
Exma. Senhora
Ministra da Coesão Territorial
Doutora Ana Abrunhosa
Exmo. Senhor
Secretário de Estado Adjunto e do Desenvolvimento Regional
Dr. Carlos Miguel

Assunto: Nova proposta para o funcionamento das Bibliotecas Públicas em período de
confinamento.

No âmbito dos termos do confinamento que agora foram definidos pelo Governo no decreto que
regulamenta as medidas a adotar para todo o território nacional continental aprovado em
Conselho de Ministros de 13 de janeiro de 2021, é claramente definido no anexo 1, ponto 2
(atividades culturais e artísticas) que as atividades culturais e artísticas das Bibliotecas deverão
encerrar e assim iremos proceder.
No entanto, apesar de as atividades culturais das Bibliotecas Públicas passarem a estar
encerradas, de entre os serviços que as Bibliotecas Públicas prestam, enquanto serviços públicos,
há um serviço que estas bibliotecas prestam, enquanto serviços públicos, que é possível continuar
a prestar aos cidadãos, no cumprimento do referido diploma, ou seja, sem qualquer risco para a
comunidade e sem situações de interação que possam colocar as pessoas em risco – o serviço de
empréstimo domiciliário de documentos.

Este serviço poderia funcionar da seguinte forma:


com marcação prévia: à semelhança do que se encontra definido no diploma para
os serviços públicos – artigo 31. / 1. e 2.);



ao postigo (à semelhança do que pode ser aplicado às livrarias, no cumprimento do
artigo 15. / 2 b. ) - “estando nestes casos interdito o acesso ao interior do
estabelecimento pelo público.”

Consideramos que a prestação deste serviço público é ainda mais urgente face à decisão de, no
presente diploma, manter as escolas em funcionamento, pois a comunidade escolar necessita do
acesso aos recursos das Bibliotecas Públicas e Municipais, para de facto continuar a apoiar a sua
prática pedagógica e assim “minimizar o impacto nas atividades educativas, nas aprendizagens e
no futuro das crianças e jovens”, tal como se encontra mencionado no início do diploma.

À consideração de superior,

Lisboa, 15 de janeiro de 2021
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