
BIBLIOTECAS DE LEITURA PÚBLICA. APRENDER A VIVER 

NO NOVO NORMAL
– Aida Alves – Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, Braga

As Bibliotecas em tempos de COVID: novos contextos, novos desafios" | 25 de Setembro 2020
22º Aniversário da Biblioteca Municipal de Pombal

Mesa redonda: Experiências, desafios: como as Bibliotecas se reajustaram em tempo de COVID



JANEIRO DE 2020

MÉDIA DE 1.000 ENTRADAS POR DIA
MÉDIA DE 45 ATIVIDADES PRESENCIAIS MENSAIS
4.327 EMPRÉSTIMOS DOMICILIÁRIOS MENSAIS



Em meados de março 
fomos obrigados a 
confinar e a fechar 
temporariamente o 
serviço regular de 
atendimento público.





https://www.blcs.pt/portal/documentos/Plano_contingencia_BLCS_2020.pdf
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Evolução dos empréstimos domiciliários - jan-set. 2020
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Evolução do Nº de entradas mensais na BLCS – janeiro a setembro 2020



Março
Atendimento de chamadas – 57
Encaminhamento de emails – 100
Atendimento chat – 21
Empréstimos presenciais - 34



Abril 
Empréstimos domiciliários – 554
Pedidos de renovação e inscrição - 653
Atendimento chamadas – 245
Respostas a chat - 65
Resposta a emails - 653







 Redução de lugares 
sentados

 Acesso condicionado às 
estantes

 Quarentena dos livros 
devolvidos

 Renovação automática dos 
empréstimos pela 
Biblioteca

 Alargamento do período 
de empréstimo

 Instalação de painéis 
acrílicos nos balcões de 
atendimento

 Sinalética de 
distanciamento

 Reforço de plantas nas 
salas de leitura para 
barreira natural

Reorganização dos 
espaços físicos









Sinalética
Linha gráfica 
criada pela BLCS





Gestão automática de agendamentos para levantamento de empréstimos domiciliários, a partir do site 
da Biblioteca, articulando com a aplicação “Gestão”







Plano Estratégico BLCS - levantamento gradual das medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença COVID-19

Procedimentos a aplicar 4-8 de maio 11-15 de maio 18-22 de maio 25-29 de maio Junho - 5 semanas

Avaliação das medidas Avaliação semanal Avaliação semanal Avaliação semanal Avaliação semanal Avaliação semanal 

Horário de atendimento público 
9h30-13h00            (junto à porta 

principal do edifício)
9h30-13h00            (junto à porta 

principal do edifício)
9h00-15h00 9h00-12h30; 14h00-17h30 9h00-12h30; 14h00-17h30

Serviços prestados ao público

Atendimento online telefone, chat e 
email; novas inscrições de leitores; 
entregas de requisições domiciliárias 
por marcação prévia 9h00-13h00; 
devoluções de empréstimos - regime 
de quarentena 9 dias; tratamento 
técnico documental para atualização 
das coleções; oferta de livros nas 
floreiras; programação cultural online

Atendimento online telefone, chat e 
email; novas inscrições de leitores; 
entregas de requisições domiciliárias 
por marcação prévia 9h00-13h00; 
devoluções de empréstimos - regime 
de quarentena 9 dias; tratamento 
técnico documental para atualização 
das coleções; oferta de livros nas 
floreiras; programação cultural online

Abertura da BLCS ao serviço de 
atendimento presencial; atendimento 
presencial apenas no hall da receção 
por ordem de marcação ou de 
chegada; distanciamento social 
obrigatório; obrigatória a entrada de 
utilizadores com máscara e luvas; 
atendimento online por telefone, 
chat ou email para marcação prévia de 
entrega

Atendimento presencial: receção; 2 
salas de leitura R/C, 1º piso e Sala 
Infantil durante o tempo estritamente 
necessário para levantamento dos 
livros; obrigatória a entrada de 
utilizadores com máscara e luvas; 
limitação a 2 pessoas de cada vez por 
sala acompanhadas por trabalhadores;  
distanciamento social obrigatório; 
indisponíveis mesas para 
estudo/leitura presencial; 
atendimento online por telefone, chat 
ou email para marcação prévia de 
entrega; abertura da cafetaria 

Atendimento presencial: receção; 2 salas de 
leitura R/C, 1º piso e Sala Infantil;  obrigatória 
a entrada de utilizadores com máscara e 
luvas;  limitação máxima de 10 pessoas por 
sala;  7 utilizadores/máximo por PC em sala 
de adultos com limitação de 1h, passível de 
renovação; 3 utilizadores/máximo por PC em 
sala infantil com limitação de 1h, sem 
renovação; distanciamento social obrigatório;  
acesso condicionado às estantes em livre 
acesso; disponibilização das mesas para 
estudo/leitura presencial; serviço de 
cafetaria

Regime de trabalho e horário dos trabalhadores
Misto Presencial/teletrabalho 7h;   

teletrabalho 7h
Misto Presencial/teletrabalho 7h;   

teletrabalho 7h
Presencial em jornada contínua - 9h-

15h00; teletrabalho 7h
Presencial em jornada contínua - 9h-

15h00; teletrabalho 7h
Presencial em horário flexível 7h:  9h-12h30; 

14h00-17h30; Teletrabalho 7h

Nº mínimo de trabalhadores em regime presencial para 
atendimento e serviços essenciais

5 + 2 beneficiários IEFP 5 + 2 beneficiários IEFP
9 + 2 beneficiários IEFP (rotatividade 

quinzenal no atendimento, se 
acordado pela equipa)

14 + 2 beneficiários IEFP (rotatividade 
quinzenal no atendimento, se 

acordado pela equipa)

14 + 2 beneficiários IEFP (rotatividade 
quinzenal no atendimento, se acordado pela 

equipa)

Nº de trabalhadores em regime de teletrabalho 7h e regime 
misto presencial 3,5h e teletrabalho 3,5h

21 21 17 12 12

luvas, máscaras, viseiras, proteção 
em vinil de balcões de atendimento; 
distanciamento dos postos físicos

luvas, máscaras, viseiras, proteção em 
vinil de balcões de atendimento; 
distanciamento dos postos físicos

luvas, máscaras, viseiras, proteção em 
vinil de balcões de atendimento; 
distanciamento dos postos físicos

luvas, máscaras, viseiras, proteção em 
vinil de balcões de atendimento

luvas, máscaras, viseiras, proteção em vinil 
de balcões de atendimento

álcool gel mãos; prática de 
recolhimento  em caso de suspeita de 
febre; higienização diária dos postos 
de trabalho

álcool gel mãos; prática de 
recolhimento  em caso de suspeita de 
febre; higienização diária dos postos de 
trabalho

álcool gel mãos; prática de 
recolhimento  em caso de suspeita de 
febre; higienização diária dos postos 
de trabalho

álcool gel mãos; prática de 
recolhimento  em caso de suspeita de 
febre; higienização diária dos postos 
de trabalho

álcool gel mãos; prática de recolhimento  em 
caso de suspeita de febre; higienização diária 
dos postos de trabalho

Formação dos trabalhadores específica para atendimento
1h

1h
1h

Condições específicas de funcionamento Limpeza e higienização diária dos 
espaços de circulação e de trabalho

Limpeza e higienização diária dos 
espaços de circulação e de trabalho; 
colocação de sinalética de segurança

Atendimento  hall da receção; 
distanciamento social obrigatório; 
distanciamento do mobiliário de 
apoio à leitura; colocação em 
quarentena de 9 dias os livros 
devolvidos ou utilizados pelos 
leitores

Atendimento nas salas de leitura do 
r/c, 1º piso, Sala Infantil;  
distanciamento social obrigatório; 
lugares de leitura individuais e mais 
separados ; colocação em quarentena 
de 9 dias os livros devolvidos ou 
utilizados pelos leitores

Atendimento nas salas de leitura do r/c, 1º 
piso, Sala Infantil; Uso do hall da receção; 
distanciamento social obrigatório; lugares de 
leitura individuais e mais separados 

Utentes/Leitores - acesso e condicionamento
Atendimento externo junto à porta 
do edifício

Atendimento externo junto à porta do 
edifício Obrigatoriedade de uso de luvas e 

máscaras para entrada
Obrigatoriedade de uso de luvas e 
máscaras para entrada

Obrigatoriedade de uso de luvas e máscaras 
para entrada

          
         
     

   
  

       
1º piso, Sala Infantil, numa lotação máxima 
de 10 pessoas por sala; acesso condicionado 

    
      

      
     

       
   

         
      

      
    

      
      

    

      
      

    

     
     
     

      
     

   
   

       
     

      
      

     
   

      
      

    

      
      

    

Proteção individual dos trabalhadores





Abril, maio e junho 2020



CANAL DO YOUTUBE DA BLCS

https://www.youtube.com/user/BLCSBraga/videos


PROGRAMA
10h00 – Literatura infantil -
testemunho do Professor Doutor
Fernando Azevedo, membro do
Centro de Investigação dos Estudos
da Criança do Instituto de Educação
da Universidade do Minho,
coordenador científico do Plano
Local de Leitura de Braga

11h00- Hora do conto Vozes de
perlimpim com Rita Campos “A
chocolata” de Marisa Nunez

14h00 - Testemunhos
Vídeo – Professora Doutora Sara
Reis da Silva / Instituto de Educação
da Universidade do Minho
(IE/UMinho)

Vídeo – Doutora Lúcia Barros,
Centro de Investigação Estudos da
Criança do IE/UMinho
Vídeo - Diana Martins,
Investigadora do Centro de
Investigação de Estudos da Criança
do IE/UMinho

Podcast e vídeos dos alunos do Agrupamento de Escolas de
Gualtar e André Soares:
Margarida Silva - 1º ano da Turma GUA 3 da EB1 de Gualtar
(Animais de estimação; Cantiga da mãe)
Margarida Barros - 3º ano da turma GUA 6 da EB 1 de
Gualtar (poema de Sophia MBA)
Ivo Tinoco, Mafalda Abreu, Rita Miranda, Francisco Rego,
Guilherme Araújo, Afonso Silva – 5º ano, turma H do
Agrupamento de Escolas André Soares

16h00 – Histórias que ganham vida com Ana Caridade
(professora e contadora de histórias)
“As preocupações do Billy” de Anthony Browne . Editora
Kalandraka.

18h00– Hora do conto Contos, cantigas e comidas na
cozinha com a Companhia Rodamoinho
O caçador de uma só flecha – Neste conto de origem
africana, um hábil caçador consegue afastar a peste da
aldeia em que mora.

21h00 – Hora do Conto A magia do era uma vez com
histórias de embalar. Com voz de Ivone paz Soares
“ A casinha do senhor vento” de Maria do Céu Nogueira ,
ilustrações de Manuela Rocha. Editora Opera Omnia.

Organização:
Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, Rede de Bibliotecas de
Braga, Comissão do Plano Local de Leitura de Braga

Estamos consigo em:
Facebook – http://www.facebook.com/Biblioteca.BLCS -
acompanhe-nos e faça um GOSTO na página da BLCS
Instagran –
https://www.instagram.com/bibliotecaluciocraveiro - siga-

nos
Yoube – https://www.youtube.com/user/BLCSBraga -
subscreva o nosso canal

http://www.facebook.com/Biblioteca.BLCS
https://www.instagram.com/bibliotecaluciocraveiro
https://www.youtube.com/user/BLCSBraga


1. SOMOS O QUE LEMOS - OS LEITORES E AS SUAS LEITURAS
Testemunhos de leitores, em áudio ou vídeo, sobre os livros e os autores que mais os 
marcaram.

2. BOOKFACE - OS LIVROS DA MINHA MEMÓRIA
Fotos alusivas aos livros que mais nos marcaram. Mostre-nos que livro é a sua cara – bookface.

3. AS BIBLIOTECAS DA MINHA VIDA
Testemunhos, em áudio ou vídeo, sobre a importância que as bibliotecas ocupam na vida das 
pessoas.
- Dr. Ricardo Rio – Presidente do Município de Braga – Campanha Somos Bibliotecas
- Dra. Lídia Dias – Vereadora da Educação e Cultura do Município de Braga – Campanha Somos 
Bibliotecas
- Escritores: António Mota, António Vilhena, João Pedro Mésseder, José Moreira da Silva, 
Pedro Seromenho

4. HISTÓRIAS COM VIDA - SESSÕES DE ANIMAÇÃO DA LEITURA
10h00
Cinco “Poemas com cinco flores” 
Extraído do livro “Cinco x cinco cinco” de Maria da Conceição Campos. Editorial Diferença
Vídeo de Beatriz Aluna Estagiária do Curso Técnico de Artes do Espetáculo – interpretação da 
Escola Secundária Alberto Sampaio.

11h00 
Vozes de perlimpim… um ponto aqui, uma virgula acoli e dó ré mi , uma história para ti 
História do dia “Vem e abraça-me” de Michal Snunit. Com um pequeno testemunho sobre o 
dia.
Exercício performativo a partir de uma história com recurso à voz e a objetos de perlimpim. 
Vídeos de Rita Campos. Duração: 15 minutos. Siga-nos na página do Facebook da BLCS –
https://www.facebook.com/Biblioteca.BLCS

11h30
História com IOGA -O capuchinho vermelho e os animais.
Associar as personagens da história com alguns movimentos e posturas do ioga para crianças.
Vídeo de Márcia Sobral. Duração: 15 minutos. Siga-nos na página do Facebook da BLCS –
https://www.facebook.com/Biblioteca.BLCS

14h00 
Conto: "A Árvore Gigante"
Do livro "Histórias de animais em 3 minutos" de Nicola Baxter. Editora: Círculo de Leitores
Vídeo de Ana Ferreira, aluna estagiária do Curso Técnico de Artes do Espetáculo e Interpretação da Escola Secundária 
Alberto Sampaio.

15h00 
As histórias que ganham vida, com Ana Caridade
História do dia “Thiana para além do arco-íris” texto de Ana Caridade, il. Cristina Mouta e Maria José Lopes, com um 
testemunho sobre o dia que se comemora.
Através de um desafio com uma história vamos apelar à criatividade para que cada criança dê outra vida à história 
ouvida de acordo como desafio criado. Cada história um desafio. Vídeos de Ana Caridade. Siga-nos na página do 
Facebook da BLCS – https://www.facebook.com/Biblioteca.BLCS

16h00 
Hora do conto “O coelhinho branco” a história contada + oficina de fantoches 

A história do Livro “O coelhinho branco” de António Torrado ; il. Tânia Clímaco. Editora Soregra, 2018.
Vídeo de Inês Vieira, aluna estagiária do Curso Técnico de Artes do Espetáculo – interpretação da Escola Secundária 
Alberto Sampaio

18h00 
#Conto em casa com o escritor Pedro Seromenho. 
Siga o canal do Youtube do escritor #Contoemcasa.

21H00
A magia do Era uma vez com a histórias de embalar
O conto “ A vassoura mágica “ de Luísa Ducla Soares. Editora Asa.
Chegou a hora de dormir e a história vou ouvir
Podcasts com leitura. Áudio de Ivone paz Soares. Siga-nos na página do Facebook da BLCS

22h00
“A magia do era uma vez… com histórias viajantes sem espaço e sem tempo”
“O Jantar chinês e outros contos” de Maria Ondina Braga, editorial Caminho.
Hoje, neste dia especial, esboçaremos uma rota pela mão de Ondina que nos leva até Macau, numa viagem pela 
sabedoria oriental. Ou duas viagens, pois este livro tem vários contos e convido-vos para outro jantar chinês "O 
amendoim".
Podcasts com leitura. Áudio de Ivone paz Soares. Siga-nos na página do Facebook da BLCS –
https://www.facebook.com/Biblioteca.BLCS

5. Exposições online
Exposição on-line 
Álvaro de Oliveira: 45 anos de vida literária
Com o intuito de celebrar os 45 anos de vida literária do poeta bracarense Álvaro de Oliveira, a BLCS disponibilizará on-
line alguns excertos das suas obras, bem como alguns instantâneos literários.

6. Tónicos e Consultório de Leituras
09h00
Tó i  BLCS A Bibli  dá  b  di

https://www.facebook.com/Biblioteca.BLCS
https://www.facebook.com/Biblioteca.BLCS
https://www.facebook.com/Biblioteca.BLCS
https://www.facebook.com/Biblioteca.BLCS






 Leitura presencial
 Leitura domiciliária
 Utilização dos PC 
 Atividades presenciais na BLCS e noutros espaços da cidade em parceria com outras instituições (museus, 

juntas de freguesia) – junho e setembro – serviço de extensão cultural; algumas atividades online



Continua(re)mos 
a sorrir!

Aida Alves
Obrigada!
Aida.alves@blcs.pt

Um obrigada GIGANTE À EQUIPA 
FANTÁSTICA DA BLCS!


	Número do slide 1
	Número do slide 2
	Número do slide 3
	Número do slide 4
	Número do slide 5
	Número do slide 6
	Número do slide 7
	Número do slide 8
	Número do slide 9
	Número do slide 10
	Número do slide 11
	Número do slide 12
	Número do slide 13
	Número do slide 14
	Número do slide 15
	Número do slide 16
	Desenvolvimento de aplicações
	Número do slide 18
	Número do slide 19
	Número do slide 20
	Número do slide 21
	Número do slide 22
	Número do slide 23
	Número do slide 24
	Número do slide 25
	Número do slide 26
	Número do slide 27
	Número do slide 28
	O que fizemos (junho/agosto)? �O que fazemos agora?
	Número do slide 30

