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Resumo
O painel tem como objetivo geral promover um espaço de debate e planeamento sobre a
cooperação entre redes de bibliotecas em Portugal. A cooperação das redes de bibliotecas
públicas, escolares e de ensino superior assume grande relevância para os próximos anos.
Desenvolver na prática iniciativas de cooperação é um desafio muito importante, e o
Congresso da BAD prevê-se como o espaço mais adequado para perspetivar as sinergias
e as colaborações que irão formatar essa indispensável cooperação. Concretamente,
pretende-se com este painel: i) compreender onde estão as forças e as fraquezas das
colaborações em curso, quer a nível local, quer em iniciativas de âmbito nacional, e ii)
refletir sobre as oportunidades que novas redes e iniciativas transversais na educação e na
cultura trazem, e as ameaças latentes na ausência de cooperação em determinados
sectores. O painel será estruturado em três partes: a primeira, dedicada a apresentação de
iniciativas locais de cooperação entre bibliotecas públicas, escolares e de ensino superior;
a segunda, será realizada com reuniões em pequenos grupos de discussão para
identificação de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças nas atividades de cooperação
das redes de bibliotecas em Portugal; e a terceira, será a análise crítica e a identificação
de ações pelos participantes e responsáveis pelas redes e principais projetos nacionais de
colaboração.
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Breve descrição do tema
Redes de instituições e profissionais são um dos principais temas a debate no 13º
Congresso BAD. Face aos desenvolvimentos recentes nas redes de bibliotecas em
Portugal, com a revitalização da Rede de Bibliotecas Públicas, a expansão da Rede de
Bibliotecas Escolares e a criação da Rede de Bibliotecas de Ensino Superior, reveste-se
de grande relevância proporcionar um espaço de debate sobre a cooperação na prática
entre redes de bibliotecas. Para além disso, têm surgido iniciativas de âmbito nacional
que impõem o desenvolvimento de uma agenda coordenada entre as redes de bibliotecas,

por exemplo, o alargamento do Plano Nacional de Leitura 2027 ao sistema de ciência,
tecnologia e ensino superior, bem como iniciativas transversais de maior inclusão de
bibliotecas públicas e escolares no domínio do património e do acesso ao conhecimento,
como o diretório de repositórios digitais de Portugal, a política nacional de ciência aberta,
ou a iniciativa Portugal INCoDe.2030.
Esta maior interação em iniciativas relevantes de âmbito nacional carece de uma
intervenção coordenada e obriga a construir mais sinergias, perspetivar melhores
colaborações, e planear a cooperação na prática.

Objetivos
Objetivo geral: promover um espaço de debate e planeamento sobre a cooperação entre
redes de bibliotecas em Portugal.
Objetivos específicos: i) compreender onde estão as forças e as fraquezas das
colaborações em curso, quer a nível local, quer em iniciativas de âmbito nacional; ii)
refletir sobre as oportunidades que novas redes e iniciativas transversais na educação e
cultura trazem, e as ameaças latentes na ausência de cooperação em determinados
sectores; iii) planear na prática iniciativas de cooperação ou alinhamentos necessários em
iniciativas de âmbito nacional.

Constituição do painel
O painel será estruturado em três partes:
1) Plenário (30min.): apresentação de iniciativas locais de cooperação entre
bibliotecas públicas, escolares e de ensino superior.
a. Oradores a identificar pelos Grupos de Trabalho BAD: GT-BP, GT-BE,
GT-BES.
2) Reuniões em pequenos grupos de discussão (30min.): identificação de forças,
fraquezas, oportunidades e ameaças nas atividades de cooperação das redes de
bibliotecas em Portugal.
a. Grupos moderados por representantes dos Grupos de trabalho da BAD.
3) Plenário (30min.): análise crítica e identificação de ações de colaboração, planear
cooperação na prática.
a. Representantes das três Redes e dos GTs.

Audiência do painel
Profissionais de informação em geral. Bibliotecários das bibliotecas públicas, escolares e
de ensino superior.

