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#1 

 

Aprendizagem ao longo 
da vida como uma 
dimensão estratégica 
para serviços de 
bibliotecas na próxima 
década – a visão da 
Finlândia 



 

Em 2004, um relatório produzido pela 

Federação Internacional de 
Associações de Bibliotecas (IFLA) 

afirmou que a aprendizagem ao longo 
da vida está fortemente conectada às 

bibliotecas públicas em todo o mundo. 

Reconhecendo, a IFLA definiu a 
aprendizagem ao longo da vida como: 

“uma atividade de aprendizagem totalmente objetiva, realizada numa base contínua e 
com o objetivo de melhorar o conhecimento, habilidades e competências. Inclui várias 

formas de educação e formação; formal, não formal e informal, por ex. o sistema 
escolar tradicional do nível primário ao superior, educação gratuita de adultos, procura 

e formação informal, individual, em grupo ou no âmbito de movimentos sociais” 
(Häggström, 2004)1. Conforme enfatizado por nós, um grupo configurado - 

independente da sua forma - pode liderar ou facilitar a educação, mesmo que seja 
organizado de forma informal. Diante da pandemia COVID-19, essa ênfase parece 

mais importante com a necessidade de mudança: da educação presencial / em sala de 

aula, para a aprendizagem online. Este pode ser um hábito que, uma vez adquirido, 
poderá não ser tão facilmente dispensado no futuro, devido ao acesso, disponibilidade 

de recursos e custos. À medida que a campanha de vacinação está a ser lançada, 
entendemos que é difícil ignorar as vantagens da educação online; no entanto, as 

vantagens da interação face a face estão ainda presentes. Isso leva-nos a concluir 
que, a partir de agora, uma forma de educação de adultos híbrida - envolvendo tanto 

online quanto presencial, é o caminho mais provável e viável a seguir. 
 

Neste contexto, as bibliotecas que foram gravemente atingidas pelo encerramento 

devido à pandemia precisam manter-se fiéis à sua missão de servir a comunidade e, 

ao mesmo tempo, identificar opções de adaptação ao distanciamento social e 
interação mínima segura.  

 

 
1 Häggström, B.M. (ed) (2004) The Role of Libraries in Lifelong LearningFinal report of the IFLA project under the 

Section for Public Libraries, available at https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED510133.pdf, viewed on March 2nd, 2021 

 



Como resultado, os serviços de biblioteca precisarão ser definidos levando em 

consideração as novas limitações. Cada um desses desafios no design de serviços 
também pode desencadear novas 

competências ou qualificações para a 
equipa da biblioteca. É neste contexto que 

gostaríamos de apresentar os produtos 
intelectuais do projeto Círculos de 

Aprendizagem em Bibliotecas Públicas. 

 
Em primeiro lugar, elaboramos para os 

bibliotecários interessados em aperfeiçoar-
se ou à procura de novas oportunidades em 

termos de desenvolvimento pessoal no contexto de novos serviços para bibliotecas, 
um Livro Branco sobre educação de adultos que compreende os desafios e 

transformações, com base nas pesquisas mais recentes.  
 

O Livro Branco fornece pelo menos 3 perspetivas, a partir das quais se pode avaliar a 

aprendizagem de adultos: uma individual (onde nos concentramos nos tipos de 
motivação que as pessoas têm, quais as barreiras que encontram, os aspetos do 

projeto de aprendizagem e a experiência, que podem melhorar a eficácia da 
aprendizagem), um institucional (onde olhamos para os dados específicos e a 

abordagem nacional em cinco países da UE relacionados com a aprendizagem formal, 
não formal e informal), sugerindo medidas corretivas e indicando onde as bibliotecas 

podem desempenhar um papel. A terceira dimensão é política e indica medidas de 
sensibilização, para que a educação de adultos entre na agenda política dos estados 

membros. Aqui, as bibliotecas podem desempenhar um papel central e junto com 
outras partes interessadas, podem gerar boas práticas, exemplos e histórias para 

promover essa agenda. O nosso Livro Branco prepara o terreno para a solução que 

propomos, testámos e entendemos como pode funcionar no contexto europeu. Foi 
inspirado na ideia de criar um círculo de aprendizagem em bibliotecas públicas, 

metodologia criada e implementada pela P2PU - Peer to Peer University dos Estados 
Unidos. Faremos mais referências nos próximos capítulos deste it. Enquanto isso, 

abaixo pode encontrar alguns exemplos do White Paper e, caso pretenda mais 
informações, poderá fazer download de todo o material. 



  



A visão da Finlândia 
 

Na Finlândia, a biblioteca tem um papel essencial na aprendizagem ao longo da vida. 
A biblioteca garante o acesso igual à informação e conhecimento, para todos. Os 

serviços de biblioteca são abertos e gratuitos para todos os cidadãos. A Finlândia tem 
uma lei, ato da biblioteca, que define as diretrizes oficiais para o trabalho das 

bibliotecas públicas. A primeira Lei das Bibliotecas Públicas foi publicada em 1928. A 
versão mais recente é de 2017. O objetivo da lei é promover - entre outras coisas - 

possibilidades iguais para os cidadãos em termos de educação e cultura, maiores 
possibilidades de aprendizagem ao longo da vida, bem como cidadania ativa e 

democracia. As bibliotecas promovem a cultura da leitura e capacidades de 
alfabetização versáteis. Oferecem também um espaço público aberto para residentes 

e comunidades. As instalações podem ser usadas como locais para eventos culturais, 

reuniões, trabalho e aprendizagem. As bibliotecas são ambientes de aprendizagem 
abertos - apoiando assim a aprendizagem voluntária ao longo da vida das pessoas. 

Uma vez que os finlandeses usam as suas bibliotecas muito ativamente, o papel da 
biblioteca finlandesa é muito importante, também na educação ao longo da vida. 

 

  



  

 

#2 

Círculos de 
aprendizagem:  
entre a aprendizagem 
ao longo da vida e o 
desenvolvimento 
comunitário– a visão 
de Portugal  



Vale a pena começar este capítulo citando um texto escrito por Jennifer Howard 

(2019) 2 "Já não há muitos lugares verdadeiramente públicos na América. A maioria 
dos nossos espaços comuns requer dinheiro ou um certo estatuto social para ter 

acesso. Os centros comerciais existem para vender coisas às pessoas. Museus 
desencorajam os vadios. Os cafés esperam que os clientes comprem uma bebida ou 

um lanche se quiserem desfrutar das instalações. Um lugar, no entanto, permanece 
aberto a todos. A biblioteca pública não requer nada dos seus visitantes: sem 

compras, sem taxas de adesão, sem código de vestuário". Sentimos que o mesmo se 

aplica ao espaço europeu. De facto, num projeto recente que foi implementado em 14 
bibliotecas do condado, em toda a Roménia, a Progress Foundation chamou às 

bibliotecas públicas "terceiros espaços" ou santuários de cidadania, onde as pessoas 
vêm exercer o seu papel de membros ativos na sociedade. Dentro do mesmo espírito, 

um relatório do Instituto Aspen dos EUA chama às bibliotecas públicas "America's 
Civic Squares" 3 (Praças Cívicas da América). É, portanto, natural que atividades como 

a aprendizagem ao longo da vida estejam a ter lugar em bibliotecas públicas. É 
também verdade que os serviços que se podem agora encontrar numa biblioteca 

pública vão muito além da educação ou do envolvimento cívico. As bibliotecas 

europeias estão também a gerar grandes exemplos neste processo de remodelação 
do papel das bibliotecas. Adotaram o método de pensamento de conceção para 

compreender e responder às necessidades da comunidade de uma forma mais flexível 
e eficiente, ou desenvolveram intervenções de intervenção direta como uma "oficina - 

onde os indivíduos podem abordar um instrutor ou tutor de pares com um problema 
específico" 4. Tudo tem a ver com um papel mais proactivo das bibliotecas, com 

melhores meios de recolha de dados relacionados com a forma como o público 
percebe as bibliotecas e o valor social dos seus serviços face aos custos de 

funcionamento5.  De facto, o relatório da EBLIDA (European Bureau of Libraries 

Information and Documentation Association) sobre os tipos de impactos gerados pelas 
bibliotecas públicas confirma que, pelo menos em França, a sua ajuda é notável em: 
capacitar as pessoas, criar redes e parcerias, apoiar a empregabilidade, aumentar a 

segurança pública. Um grande papel desempenhado pelas bibliotecas, mesmo 

 
2 https://www.neh.gov/article/complicated-role-modern-public-library 
3 https://csreports.aspeninstitute.org/documents/Libraries_Exponential_Age.pdf 
4 https://epale.ec.europa.eu/en/blog/lifelong-learning-environments-libraries-and-adult-education-centres-21st-
century-approach 
5 http://www.eblida.org/Documents/ELSA-WG-implementation-SDG-Indicators-in-EU-Libraries.pdf 



durante a pandemia, está relacionado com o fornecimento de informação fiável, 

contribuindo assim para combater o fenómeno das notícias falsas. 
 

Como parte do projeto Círculo de Aprendizagem, mapeámos os tipos de cursos que as 
bibliotecas podem oferecer à sua comunidade para desenvolvimento pessoal e 

profissional. Desta forma, as bibliotecas mostram que podem contribuir diretamente, 
não só para uma melhor forma de passar o tempo, mas também para permitir aos 

membros da comunidade viverem uma vida produtiva e aumentarem o seu bem-estar. 

Na página seguinte, oferecemos uma amostra desses cursos, que qualquer pessoa 
interessada pode frequentar, em cinco línguas europeias do projeto. 

  



A visão de Portugal 
 

Para além dos benefícios de ter acesso à coleção de livros, muitas pessoas visitam a 
biblioteca várias vezes por semana para ler os jornais e tomar uma chávena de café 

no refeitório. As nossas atividades são outras atrações para os utilizadores; a 
Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva tem um extenso programa mensal, que inclui, além 

de atividades para todas as idades, formações de aprendizagem gratuitas e também 
formações pagas.   

O nosso trabalho com os utentes tem evoluído de forma muito positiva ao longo de 
todo o processo. Criámos novas relações com eles e tivemos um retorno muito ativo 

em todas as fases. Uma equipa multidisciplinar de patronos, constituída por uma 
especialização mista, foi também um contributo importante para a jornada. 

 A biblioteca acompanha o crescimento de muitos dos seus utilizadores. As famílias, 

que são visitantes regulares, passam grande parte do seu tempo livre nas diferentes 
áreas da biblioteca. Pais e filhos participam em atividades, utilizam as salas para ler ou 

estudar e pedem livros emprestados para todos os membros familiares. As amplas 
salas de estudo onde os estudantes se podem sentar e trabalhar, são também muito 

populares. 
 

  



  

 

#3 

 

Necessidades de 
desenvolvimento da 
comunidade refletidas 
nos temas reconhecidos 
como oportunidades de 
aprendizagem online - 
necessidades dos 
empregadores da Europa 



A forma como os cursos oferecidos pelos círculos de aprendizagem podem retratar-se 

e satisfazer as necessidades da comunidade, será mostrada utilizando o exemplo da 
Biblioteca Pública de Colónia, em Colónia, Alemanha.  O papel da Biblioteca na 

estrutura cívica é o de uma instituição educativa e cultural que promove a 
aprendizagem ao longo da vida, bem como um lugar de participação digital e social.  

 
Há uma necessidade vital nas comunidades de "terceiros lugares", o termo criado pelo 

sociólogo Ray Oldenberg para espaços não comerciais que não são o espaço de 

trabalho nem a casa, e as bibliotecas públicas são um dos poucos espaços restantes 
que cumprem este papel.  A Biblioteca Pública de Colónia promove-se ativamente 

como tal em terceiro lugar, proporcionando um espaço vital de encontro para as 
pessoas se ligarem. Os círculos de aprendizagem alinham-se de forma única com esta 

missão.  Não só satisfazem uma necessidade educativa, como também proporcionam 
um espaço de participação social, uma vez que os participantes do círculo de 

aprendizagem são capazes de encontrar outras pessoas com interesses semelhantes, 
trocar ideias, partilhar as suas experiências e aprender uns com os outros.  

 

A Biblioteca considerou a forma como os círculos de aprendizagem iriam melhorar a 
programação existente. Na área da educação e programação de adultos, a Biblioteca 

já dispunha de uma forte paleta de programas e workshops, centrados principalmente 
na literatura, investigação e educação digital.  Em muitas bibliotecas, particularmente 

nos EUA, os círculos de aprendizagem oferecem cursos de escrita de currículos e de 
procura de emprego. Na Alemanha, estes tipos de serviços sociais são em grande 

parte prestados por outras entidades governamentais, pelo que a Biblioteca não 
precisava de se concentrar nestas áreas. Ao estabelecer o seu programa de círculos 

de aprendizagem, uma das medidas iniciais tomadas pela Biblioteca foi determinar 
quais os cursos online a oferecer. Foi formada uma pequena equipa de pessoas para 

determinar quais os cursos online disponíveis e mais adequados. As próprias ofertas 

digitais da Biblioteca também foram tidas em consideração.  Os cursos online tinham 
de satisfazer os critérios de: serem gratuitos, em alemão, de interesse para o público 

em geral e poderem ser concluídos num prazo máximo de seis semanas.  Uma vez 
encontrados os cursos adequados, o passo seguinte era aferir o interesse da 

comunidade.  Isto foi feito utilizando o Método Q, um termo cunhado pela Universidade 
Peer 2 Peer (P2PU) para descrever uma ferramenta simples de inquérito utilizada para 

descobrir quais os assuntos em que os visitantes da biblioteca estavam mais 



interessados.  Uma lista de 21 cursos das áreas de desenvolvimento pessoal, 

informática, arte e cultura, negócios e finanças, história e ambiente foram listados em 
cartazes que foram expostos durante várias semanas na Biblioteca Central. Os 

visitantes da biblioteca foram convidados a colocar um autocolante em forma de 
coração junto aos cursos que mais os interessavam, resultando num total de 446 

votos.  Entre os cursos de topo estavam desenho, gestão do tempo, fotografia, história 
da arte e finanças pessoais. Os círculos de aprendizagem realizaram-se em todos 

eles. Com base nos resultados do inquérito inicial aos visitantes, nas estatísticas de 

frequência dos círculos de aprendizagem, e no feedback dos utilizadores, a Biblioteca 
pôde, ao longo do tempo, ver em que tipos de círculos de aprendizagem as pessoas 

da comunidade estavam mais interessadas. Em Colónia, os visitantes preferem cursos 
centrados nos interesses recreativos, nas artes, e no desenvolvimento pessoal.  Como 

estes interesses podem mudar com o tempo, os participantes de cada círculo de 
aprendizagem são questionados sobre que tipos de círculos de aprendizagem 

estariam interessados em participar no futuro. Será também realizado um novo 
inquérito aos visitantes para ver se há uma mudança de interesses. Além disso, novos 

cursos online são disponíveis regularmente.  Por conseguinte, as ofertas de círculos 

de aprendizagem da Biblioteca irão mudar e evoluir ao longo do tempo, adaptando-se 
para satisfazer as atuais necessidades de informação, educativas e recreativas da 

comunidade local.   
 

O que é que os 
empregadores 
procuram? 

Aptidões / áreas de atividade / competências necessárias 
 

Alemanha Digitalização e adaptabilidade são fundamentais para as futuras 
necessidades de emprego. São essenciais para o trabalho 4.0 - o futuro do 
trabalho na era digital no país. Os candidatos a emprego terão de navegar 
nesta mudança para a digitalização e necessitarão de experiência e 
conhecimentos crescentes em competências transversais, tais como 
adaptabilidade e criatividade, que lhes permita a adaptação a locais de 
trabalho em rápida mudança.  

Finlândia No sector dos serviços, competências orientadas para o cliente, conceção e 
automatização de serviços. No sector industrial: desenvolvimento 
sustentável, encontrar soluções digitais para problemas, capacidade de 
aprendizagem, gestão de serviços remotos e virtuais, capacidades de 
avaliação de informação, operações digitais, aplicações móveis, perícia 
relacionada com sistemas inteligentes e Internet das coisas. 



Polónia As competências transversais serão importantes na indústria 4.0, tais como: 
resolução de problemas, pensamento crítico, criatividade, gestão de 
pessoas, colaboração, inteligência emocional, capacidade de tomar 
decisões informadas, orientação sobre serviços, capacidade de  
negociação, flexibilidade e capacidade de adaptação. 

Portugal Um estudo de 2019 revela que nos próximos anos as áreas onde haverá 
maior procura de profissionais serão: comercial (30%), tecnologia da 
informação (30%), engenharia (22%), marketing e comunicação (14%) e 
logística e cadeias de abastecimento (13%). 

Roménia Em particular nas zonas rurais, os empregadores procuram as seguintes 
competências transversais: adaptabilidade, mobilidade, capacidade de 
aprendizagem e boas maneiras. No que diz respeito às competências 
ligadas ao campo de trabalho, necessitam de competências técnicas que 
vão desde a matemática básica à mecânica (ter uma boa compreensão de 
como as máquinas funcionam), passando pela produção de animais e pela 
gestão de empresas.  

 
  



  

 

#4 

Fases de implementação 
de suporte para 
serviços de 
aprendizagem online - 
visão dos criadores da 
metodologia de 
Círculos de 
Aprendizagem P2PU 
 



A execução bem sucedida de serviços de aprendizagem online, requer uma série de 

medidas de apoio para além da facilitação/entrega do programa. Identificámos quatro 
papéis para apoiar a aprendizagem entre pares: o facilitador, coordenador, 

organizador e anfitrião. Juntos, estes papéis proporcionam o enquadramento para 
programas bem sucedidos que permitem uma programação consistente e reativa, ao 

mesmo tempo que continuam a posicionar os patrocinadores e as suas experiências 
no centro da aprendizagem. Para algumas bibliotecas, estas funções podem ser 

divididas entre diferentes pessoas e departamentos. Noutras bibliotecas, uma só 

pessoa pode fazer tudo isto. Estes papéis são descritos com mais pormenor no 
manual P2PU. 

 

 
 

O facilitador é a pessoa que lidera o programa de aprendizagem e que interage com 
os patrocinadores. Tal como definido noutros locais, há uma variedade de recursos 

disponíveis para os facilitadores que lhes permitem participar em várias comunidades 

de prática: o próprio círculo de aprendizagem, a sua comunidade de facilitadores na 
biblioteca e uma comunidade global de facilitadores em toda a P2PU. 

 
O coordenador recruta, pratica e mantém relações com os facilitadores fora dos 
serviços de aprendizagem. Esta pessoa é responsável por assegurar qualquer tipo de 

carimbo de aprovação necessário para alguém liderar um programa de biblioteca e 
provavelmente coordenará com a P2PU para oferecer formação. Depois de concluída 



a formação, esta pessoa pode continuar a monitorizar diretamente a ação dos 

facilitadores ou pode transferir a responsabilidade para um anfitrião. 
 

O organizador é responsável pelo estabelecimento, avaliação e marketing do 
programa global de aprendizagem entre pares, para a biblioteca. Este é um papel 

virado para o exterior, interagindo com vários intervenientes na biblioteca e para 
desenvolver um apelo convincente à ação e a via para a participação.  

 

O anfitrião é uma pessoa de primeira linha que trabalha diretamente com a 
comunidade para fornecer apoio logístico diário aos facilitadores e ajudar com a 

tecnologia da biblioteca. 
 
 
Em Abril e Maio de 2020, mais de sessenta membros da comunidade P2PU de todo o 

mundo reuniram-se para 
considerar como estes papéis são 

impactados pela mudança para um 
formato virtual. Estas práticas 

emergentes e estratégias eficazes 

foram compiladas no manual 
virtual da P2PU. 

 
 
Há várias ferramentas que o nosso 
projeto preparou para ajudar os 

bibliotecários a estabelecerem um 
círculo de aprendizagem. Entre 

elas, gostaríamos de apontar o 
nosso Manual para Facilitadores, que se encontra exaustivamente documentado. 

Inclui, tanto dados sobre como organizar o conteúdo, como também folhetos prontos 

para que o trabalho de um bibliotecário ou de qualquer facilitador seja mais fácil. Além 
disso, incluímos uma série de materiais em vídeo que os bibliotecários ou facilitadores  

podem consultar antes de inscreverem os participantes num círculo de aprendizagem. 
Os materiais informam e apoiam os futuros participantes sobre o seu estilo de 

aprendizagem preferido, interesse vocacional ou prontidão tecnológica. Desta forma, 
os participantes no círculo tomarão uma melhor decisão relacionada com o evento. 



  

 

#5 

 

Marketing online - 
fornecimento de 
serviços de biblioteca 
na comunidade –  
pontos de vista da 
Alemanha e Roménia 



 

Como parte do nosso projeto, fizemos os nossos próprios círculos de aprendizagem e 
isso ajudou-nos a compreender a forma como se pode vivê-lo como organizador, 

facilitador ou participante. Partilhar histórias de sucesso, partilhar testemunhos e talvez 
acompanhar alguns dos participantes é crucial para estabelecer os círculos de 

aprendizagem como um serviço de biblioteca. 
 

A visão da Alemanha 
 
 

Entre os dez cursos online que os visitantes da Biblioteca Pública de Colónia disseram 
estar interessados está o curso de história de arte online, oferecido pelo Museu Städel 

em Frankfurt. O círculo de aprendizagem beneficiou muito da excelente qualidade do 

curso online e dos vários interesses e antecedentes de conhecimento dos 
participantes. O curso online foi feito profissionalmente, em alemão, e dividido em 

cinco secções, ideal para um círculo de aprendizagem de cinco semanas. Oito 
participantes inscreveram-se, todas mulheres, desde os seus vinte anos até aos 

cinquenta. A maioria apenas gostava de arte ou tinha um conhecimento rudimentar de 
história da arte, uma era licenciada em história da arte e uma mulher fez o curso para 

refrescar os seus conhecimentos ao concluir o seu doutoramento em história da arte.  
Todos assistiram ao vídeo do curso juntos no grande ecrã, fizeram os questionários e 

questionários que foram incorporados no curso juntos, e passaram muito tempo a 
discutir vários artistas e obras de arte.  

 

Devido ao interesse comum na arte e entusiasmo pelo assunto, foi rapidamente 
estabelecida uma afinidade por outros no círculo de aprendizagem, permitindo 

discussões livres e fáceis. Todos beneficiaram das diferentes perceções e 
conhecimentos dos outros. Após a conclusão do curso, foi decidido fazer um passeio e 

visitar o museu em Frankfurt.  
  



 
 
 
 
No seu feedback, os participantes enfatizaram o quanto gostaram das discussões de 
grupo, o quanto gostaram do formato do curso e o quanto apreciaram os e-mails de 

lembrete que recebiam todas as semanas. Um participante resumiu bem a resposta 
geral: "Penso que é um método de aprendizagem realmente excelente que, se eu 

próprio não o tivesse feito, provavelmente teria dito que não poderia ser eficaz. Mas foi 
uma experiência educativa realmente boa e funcionou tão bem". 

  



 

A visão da Roménia 
 
Os novos profissionais de bibliotecas na Roménia que participaram em 2020 na 

Escola de Verão Online para jovens Bibliotecários, pediram mais apoio na gestão de 
projetos e para bolsas de escrita. O curso online que utilizamos para este círculo de 

aprendizagem, concebido pela Fundação para o Desenvolvimento da Sociedade Civil 
(CSDF), cobriu as bases da redação de propostas, de uma forma prática e 

simplificada, adequada a alunos que não tinham experiência ou tinham muito pouca 
neste campo. 

Inscreveram-se 22 jovens bibliotecários, e a participação permaneceu superior a 13 
pessoas durante as 6 reuniões do 

círculo de aprendizagem.   

Embora o grupo fosse bastante 
numeroso, a troca de informação 

decorreu sem problemas e sem 
incidentes, uma vez que todos os 

alunos estavam muito motivados para 
aprender e partilhar com os seus 

pares.  
Além disso, como não foi a sua 

primeira experiência de aprendizagem 
em grupo online (foram colegas numa 

semana de formação online alguns 

meses antes), as dinâmicas de grupo 
já estavam harmonizadas para uma 

aprendizagem eficiente. 
 

 
 

 



As sessões práticas de 

grupo foram uma boa 
oportunidade para estes 

jovens profissionais se 
familiarizarem com novos 

programas e potenciais 
das bibliotecas para 

diversos grupos 

comunitários, uma vez 
que todas as ideias de 

projetos estavam (e ainda 
estão) disponíveis para o 

grupo no etherpad.  O feedback foi positivo, pois os participantes reconheceram as 
vantagens do formato de círculo de aprendizagem on-line: é cómodo, fácil de 

acompanhar e as noções abrangidas foram bem explicadas. A maioria dos 
participantes disse querer dar o próximo passo e escrever propostas de projetos para 

as suas bibliotecas e tornar-se parte das equipas de implementação do projeto. 

Quando estes eventos terminarem, o que os bibliotecários podem e devem fazer é 
reunir testemunhos em vídeo dos participantes, escrever artigos com algumas 

fotografias, como acima, ou se forem realmente corajosos, podem documentar todo o 
evento numa série de histórias digitais. Uma série dessas histórias pode ser 

recuperada no canal deste projeto. Estas podem ser utilizadas como motivadoras e 
encorajadoras para os membros da comunidade, mas também como fortes 

ferramentas de defesa para as próprias bibliotecas na sua tentativa de assegurar o 
financiamento público e provar a sua importância para a vida da comunidade, o seu 

bem-estar e prosperidade. 
  



 

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu 
conteúdo, que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode 
ser considerada responsável por  eventuais utilizações que possam ser feitas com as 
informações nela contidas. 

 

 

 
 
 

 
O projeto "Círculos de aprendizagem em bibliotecas" é implementado no âmbito do Programa 
Erasmus +, Ação-Chave II - Cooperação para a Inovação e o Intercâmbio de Boas Práticas: 
Parcerias Estratégicas para o ensino superior. O consórcio de parceria integra a Fundacja 
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (Polónia, líder), Universidade P2PU (EUA), 
Stadtbibliothek Kőln (Alemanha), Fundatia Progress (Roménia), Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva 
(Portugal) e Suomen eOppimiskeskus ry (Finlândia).  
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