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4.5. Las entrevistas. 

      Hemos registrado en los párrafos anteriores dedicados a la encuesta, las 

circunstancias iniciales de nuestra investigación, que habían impedido la utilización de 

la entrevista personal y de la observación in locu, como herramientas para la recogida 

de la información. Y de cómo, en conformidad con las circunstancias descritas, hemos 

sido obligados a elegir, entre una variedad de tipos de encuesta, a usar la encuesta 

escrita, estructurada y constituida por cinco preguntas cerradas y apenas una pregunta 

abierta. Y que como, después de haber recibido y analizado los datos informativos 

provenientes de las respuestas de los responsables de la Bibliotecas Nacionales 

seleccionadas, hemos organizado los resultados en cuadros e interpretamos su 

contenido.  

      También hemos señalado el apoyo del responsable del Instituto Camões, que ha 

contactado con algunos de los responsables de las instituciones, seleccionadas como 

objeto de nuestra investigación, con la intención de dar rapidez al envío de las 

respuestas de los cuestionarios. Importa destacar que, más tarde, nos ha proporcionado 

una entrevista con un docente e investigador timorense, becario del mismo instituto, 

doctorando en una universidad portuguesa que residía temporalmente en Portugal.  

4.5.1 La primera entrevista. 

      Cuando se planteó esta oportunidad de usar también la entrevista, como herramienta 

de recogida de información, no dudamos en aceptarla, por estas razones: 

- El retraso de meses de la respuesta de Timor Este al cuestionario enviado. 
- La falta de recepción y de referencia de cualquier tipo de legislación sobre la 

Biblioteca Nacional de Timor Este. 
- La dificultad de establecer comunicación con el responsable de la Biblioteca 

Nacional de Timor Este hasta al momento. 
- La probabilidad de poder no tener ningún tipo de respuesta al cuestionario, ni 

legislación al respecto. 
- La obtención de información muy reducida sobre Timor Este, sobre las bibliotecas u 

otro tipo de instituciones documentales y sobre la universidad del país en una página 
Web, divulgada por la UNESCO. 

- En la mejor de las hipótesis, en el caso de llegar a recibir la respuesta del 
cuestionario y la legislación al respecto, la información a ser recogida a través de la 
entrevista podría tener un valor añadido de datos informativos. 

      Al igual que la encuesta, la entrevista es una herramienta útil y ampliamente 

utilizada en las investigaciones durante la fase de búsqueda de información, con la 

ventaja de ser flexible y adaptable, pudiendo cada respuesta ser desarrollada fácilmente 
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y clarificada a través de otras1131. Sin embargo, la entrevista se reviste de unas 

características propias, que la oponen a la encuesta, como son que favorece la expresión 

libre y la recogida de datos personales significativos y es mucho más rica en la 

captación de vivencias. Además de estos aspectos de inherente subjetividad, conviene 

darse cuenta de sus riesgos, como el hecho de poder posibilitar la parcialidad, perjudicar 

la investigación en términos de tiempo y de la homogeneidad de los objetivos y 

dificultar la comparación de los datos informativos1132. Podemos describirla como una 

conversación entre un entrevistador y un entrevistado que tiene como objetivo extraer 

determinada información del entrevistado. Su simplicidad resulta aparente, pues la 

entrevista exige, por lo tanto, y al igual que la encuesta, una preparación y formulación 

de preguntas cuidadosamente, mucha paciencia, experiencia considerable y riguroso 

análisis de las respuestas1133.  

      La preparación tanto de la encuesta como de la entrevista sigue los mismos 

procedimientos, por lo que hemos dado continuidad, lógicamente, al método aplicado 

anteriormente: preparación del plan, selección de los tópicos, elección del tipo de 

cuestionario y de preguntas, elaboración de las preguntas y consideración del método de 

análisis de los datos informativos. Preparar la totalidad de estos detalles nos exigió un 

repaso de literatura específica, y pensamos que para la toma de opciones teníamos que 

ponderar las ventajas y los inconvenientes de cualquier tipo de elección. Seguros de que 

la entrevista implica siempre un contacto directo entre el entrevistador y el entrevistado, 

la primera cuestión en abierto fue qué modalidad de encuesta escoger1134: 

- Directiva, con un estilo más formal y estructurado, que reduce y simplifica las 
experiencias personales. 

- O, al revés, la semi-directiva o no-directiva, con un estilo más informal y abierto, y 
que propicia el alejamiento en relación al tema en análisis. 

                                                

1131Soares de Carvalho, João. A Metodologia em Humanidades. Subsídios para o trabalho 
científico. Lisboa: Inquérito, 1994: 20. 
 
1132Mayntz, Renate; Kurt Holm; Peter Hübner. Introducción a los métodos de la sociología 

empírica, 1ª. Madrid: Alianza; 1993: 17. 

 
1133Vallés, Miguel. Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y 
práctica profesional. Madrid: Síntesis, 1999: 45. 
1134Kerlinger, F.N. Investigación del Comportamiento. Técnicas y Metodología. México D.F.: 
Nueva Editorial Interamericana, 1983. 
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      Incluso poder también, según otra clasificación, optar por organizar la entrevista 

basada en cuestiones abiertas, a las que se suele llamar libres, y cuyas opciones 

posibilitan1135: 

- La no-estructurada, en la práctica espontánea y sin guión especifico. 
- La no-directiva, con guión mas localizada en el entrevistador, facilitando, por esta 

razón el discurso y siendo centrada en un tema. 
- La centrada en un tema, también llamada no-directiva circunscrita, sobre fenómenos 

o situaciones particulares. 

      Entre el tipo de entrevistas organizadas con base en cuestiones en abierto, 

consideramos la última, la centrada en un tema o no-directiva circunscrita, que nos 

pareció adecuada a nuestra finalidad: la búsqueda de información sobre la Biblioteca 

Nacional de Timor Este y la legislación especifica al respecto. A partir del doble 

objetivo indicado, elaboramos entonces la estructura de la entrevista, constituida por 

una lista de temas que a continuación enumeramos: 

- La Biblioteca Nacional de Timor Este. 
- El Sistema Nacional de Bibliotecas implantado en el país. 
- El uso de las nuevas tecnologías de información y de las telecomunicaciones en la 

Biblioteca Nacional. 
- La cooperación realizada a nivel nacional. 
- Y el funcionamiento de la cooperación internacional. 
      Añadimos una serie de preguntas que en nuestra opinión podrían ser efectuadas 

durante la conversación si las considerásemos oportunas. Estábamos seguros de que este 

tipo de estructura también facilitaría el análisis subsiguiente. A continuación, hicimos 

un simulacro de la entrevista para gestionar el tiempo, familiarizarnos con las preguntas 

y entrenar el registro de las respuestas y de las notas.  

       La entrevista se desarrolló, tal como habíamos previsto, en la biblioteca del 

Instituto Camões, sobrepasando el espacio de tiempo predeterminado y siguiendo el 

plan que habíamos preparado. Durante la conversación registramos las respuestas a los 

temas, subtemas y preguntas planteadas en el plan, y otros temas que surgieron como 

oportunos, y también tomamos algunas notas sobre aspectos que requerían investigación 

posterior y registramos los contactos a emprender en el futuro. Más tarde ponderamos el 

contenido de la entrevista, revisamos las notas, clarificamos ciertos aspectos que 

habíamos registrado con prisa y elaboramos el texto final. En fase posterior, 

                                                

1135Delgado, Juan Manuel; Gutiérrez, Juan. Métodos y técnicas cualitativas de investigación en 
ciencias sociales. Madrid: Síntesis, 1994: 24. 



 482 

establecimos contacto telefónico con el entrevistado para completar algunos detalles de 

la entrevista, encontrar soluciones para viabilizar contacto con los responsables 

encargados del proyecto de la futura Biblioteca Nacional de Timor Este. Y aprobamos 

en conjunto los datos conclusivos, que pasamos a sistematizar y enumerar: 

- Después de las elecciones sobre el futuro de la entonces provincia de Timor Este, 
cuyos resultados fueron favorables a la independencia, hecho que sorprendió y 
disgustó al gobierno indonesio, fueron destruidas en Septiembre de 1999 todas las 
infraestructuras vitales del territorio por el ejército y las milicias indonesias. 

- En la destrucción se incluyeron las infraestructuras de apoyo a la política de 
información que el gobierno indonesio había organizado para Timor Este, adaptado 
para su dominación sobre el territorio. 

- El futuro país fue apoyado durante el periodo de transición por las Naciones Unidas, 
UNANET, que la concedió el estatuto de territorio no autónomo, hasta la 
independencia del país que se realizó en Mayo de 2002. 

- Bajo la ayuda y orientación de la institución creada específicamente para ejercer 
dicha función, el país ha empezado a crear todas las estructuras y las instituciones 
indispensables a su funcionamiento, desde la constitución hasta otras también 
prioritarias. 

- No ha sido creada hasta el momento de la entrevista, la Biblioteca Nacional de 
Timor Este, ni cualquier tipo de institución para actuar con funciones parecidas. 

- Existe una biblioteca universitaria en la recién creada Universidad Nacional de 
Timor Este, en la capital, Dili, en Septiembre de 2000. 

- Existen bibliotecas privadas ubicadas en los seminarios católicos, sea en Dili, sea en 
varias zonas en el interior del país. 

- Existe también la biblioteca del Centro de Língua Portuguesa-Instituto Camões, 
también ubicada en Dili. 

- No ha sido aún creada la ley del depósito legal, ni ningún tipo de institución para 
actuar con funciones al respecto. 

- No han sido aún creadas tipografías en el país y las obras y cualquier otro tipo de 
material impreso, adquiridas en el país o que circulan en él, son impresas en 
Portugal y en Australia (la tipografía estatal fue creada en fase posterior a nuestra 
conversación). 

- No ha sido aún creada la ley de derechos de autor y la mayoría de los textos que 
circulan son fotocopiados. 

- No hay editores en el país. 
- Apenas el Estado publica los documentos oficiales. 
      A partir de los datos enumerados, es fácil deducir que se ha sobrepasado durante la 

entrevista la lista de tópicos que hemos preparado previamente. Lo fundamental es que 

la entrevista fue útil y provechosa en lo que toca a la información adecuada al estudio 

previsto sobre la Biblioteca Nacional de Timor Este y a la legislación al respecto, que 

sabemos no haber sido aún creadas, y a otros temas de interés general que nos tornaron 

inteligibles algunos aspectos de la realidad que representan, el país denominado Timor 

Este y la sociedad timorense en él englobada. También nos abrió nuevos caminos para 

seguir la investigación y despertó nuestro interés personal en poder participar en 
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proyectos en el área de la documentación, que puedan beneficiar al pueblo de Timor 

Este. 

      Concluimos este apartado señalando que la entrevista hizo un relato explicativo de 

algunos aspectos de la situación del país independiente más joven en el mundo, Timor 

Este, en su etapa inicial, ahora como territorio independiente. Se han pasado siglos de 

colonización portuguesa, y más recientemente, tres décadas de opresión colonial 

indonesia con guerra, matanzas y destrucción de la totalidad de las instituciones vitales 

para el funcionamiento del país. Tuvimos el privilegio de conocer, por intermedio de 

nuestro entrevistado, las dificultades, que jamás habíamos pensado podían existir, 

inherentes a la situación referida y, muy especialmente, las soluciones creativas que el 

pueblo está ideando para enfrentarlas, con el apoyo oficial de las Naciones Unidas y de 

algunos países de la comunidad internacional. Relatarlas está fuera del ámbito de esta 

investigación. 

4.5.2. La segunda entrevista. 

      La falta de elementos informativos de parte de la Biblioteca Nacional de 

Mozambique pudo ser completada también de forma inesperada. En una reunión de 

trabajo sobre recogida de recursos bibliográficos sobre la enseñanza del idioma 

portugués como lengua extranjera y de la literatura de expresión portuguesa, surgió la 

posibilidad de realizar una entrevista al responsable de la institución referida por un 

docente e investigador mozambiqueño. Según nuestra opinión, estaban reunidas las 

condiciones ideales, razón por la cual aceptamos la oferta, a saber: 

- El investigador tenía mucha práctica en entrevistas. 
- Se trasladaba a su país y con algún tiempo disponible. 
- Podría efectuar la entrevista con el responsable de la Biblioteca Nacional de 

Mozambique. 
- Podría también encargarse de traer la respuesta al cuestionario enviado y la 

legislación correspondiente. 
- Y regresar a Lisboa en un corto espacio de tiempo. 

      Luego pasamos a la fase de preparación la entrevista. Como sabíamos que el primer 

aspecto fundamental era escoger los tópicos para la entrevista, optamos por mantener 

algunos de los temas que habíamos seleccionado para el cuestionario, y que 

enumeramos en el apartado dedicado a la encuesta, y también algunos de los que 

seleccionamos para la primera entrevista porque los considerábamos válidos para esta 

finalidad y capaces de permitir alcanzar datos informativos más detallados sobre dichos 
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temas. Elaboramos entonces la estructura de la entrevista, constituida por una lista de 

temas que a continuación enumeramos: 

- La Biblioteca Nacional de Mozambique. 
- El Sistema Nacional de Bibliotecas implantado en el país. 
- El uso de las nuevas tecnologías de información y de las telecomunicaciones en la 

institución. 
- La cooperación nacional realizada por la Biblioteca Nacional con otras instituciones 

documentales u otro tipo de institución. 
- Y el funcionamiento de la cooperación a nivel internacional. 
      Y, por pensar que las respuestas a los tópicos de la entrevista aportarían información 

complementaria al análisis del marco legal de la Biblioteca Nacional de Mozambique y 

al cuestionario realizado al responsable de la institución al respecto, enriquecimos el 

listado añadiendo los siguientes tópicos: 

- Las necesidades prioritarias de la Biblioteca Nacional de Mozambique. 
- Los proyectos en preparación a realizar a largo y corto plazo por la institución. 
      Una vez especificados los tópicos, nos tocaba decidir el tipo de entrevista que mejor 

podría suministrar la información ambicionada. Para ello, hemos repasado primero los 

modelos disponibles y estudiados durante la elaboración de la entrevista anterior. Como 

la entrevista que preparábamos presentaba características circunstanciales distintas, 

hemos analizado otras propuestas igualmente válidas, buscando elegir entre la variedad 

de tipos de entrevista, la que mejor se adaptaría a la circunstancia y que pudiera permitir 

alcanzar datos fiables y válidos. Como la entrevista sería realizada en Mozambique, 

lejos de nosotros, y por un entrevistador a cuya experiencia nos hemos referido ya, 

fuimos alertados para una propuesta centrada en el punto de vista del entrevistador1136. 

Según dicha clasificación, los tipos de entrevistas se pueden situar en un continuum de 

formalidad entre posturas extremas: en un extremo la entrevista completamente 

formalizada, en la cual el entrevistador se comporta, hipotéticamente y tanto cuanto 

posible, como una máquina, y en el otro, la entrevista completamente informal, cuya 

forma es determinada por cada entrevistado. Si consideramos interesante esta 

clasificación sobre el carácter flexible de las entrevistas y que tiene el mérito de advertir 

a los investigadores sobre la necesidad de reflexionar a la hora de elaborar modelos de 

entrevistas, desde el punto de vista práctico la consideramos inoperable para realizar 

nuestro objetivo. 

                                                

1136Selltiz, C. Métodos de Investigación en las relaciones sociales. Madrid: Rialp, 1971: 23. 
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     La búsqueda del tipo de entrevista en la bibliografía específica logró encontrar otra 

propuesta también centrada en el entrevistador que nos pareció podía ser adaptada a 

nuestro estudio y que apuntó tres variantes posibles de entrevista1137: 

- La semidirectiva o semidirigida, en el sentido de que no es enteramente abierta ni 
encaminada por un gran número de preguntas precisas. En general, el entrevistador 
dispone de una serie de preguntas-guías, relativamente abiertas, a propósito de las 
cuales el entrevistado debe ir prestando información más sin tener que obedecer a un 
orden determinado. Esta parece ser el tipo de entrevista más utilizada en 
investigación social. 

- La centrada, más conocida por la denominación inglesa focused interview, que tiene 
por objetivo analizar el impacto de un hecho o de una experiencia precisa sobre 
aquellos que asistieron o participaron en esos hechos. En ella el entrevistador no 
dispone de preguntas preestablecidas, sino apenas una lista de tópicos precisos 
relativos al tema en cuestión que serán abordados de forma flexible durante el 
diálogo. 

- La extremamente profundizada y pormenorizada, como en el ámbito del análisis de 
historias de vidas, en que los entrevistadores la aplican a un número restringido de 
entrevistados, durante horas, dividiendo la entrevistas en sesiones largas y varias. 

      Del punto de vista del contenido se pueden también organizar dos tipos de 

entrevistas: 

- La estructurada que puede adoptar la forma de un cuestionario o de un una lista que 
sea completada por el entrevistador y nunca por el entrevistado. 

- La no estructurada, que se centra en un solo aspecto y que cuando conducida por un 
entrevistador habilidoso puede suministrar datos valiosos1138. 

      Acabamos de ver dos propuestas de clasificación de los posibles tipos de entrevistas, 

una desde el punto de vista del entrevistador, la otra desde el punto de vista del 

contenido de la entrevista. Si bien que no las consideramos antagónicas, sino 

complementarias. Teniendo en cuenta una vez más las circunstancias contextuales de la 

entrevista que íbamos a preparar confrontamos así mismo las ventajas e inconvenientes 

del abanico de entrevistas enumeradas en función del objetivo propuesto. Acabamos por 

elegir un modelo compuesto de entrevista estructurada en una lista de tópicos 

previamente seleccionados y semidirectiva o semidirigida a ser conducida y moldeada 

de acuerdo con las circunstancias y necesidades específicas y al criterio de la habilidad 

y, principalmente, de la larga experiencia del entrevistador designado. Conjuntamente 

                                                

1137Merton, Robert K.; Fiske, Marjorie; Kendall, Patricia L. The Focused Interview: A Manual 
of Problems and Procedures. Public Opinion Quarterly, 55, 4, (Winter), 1991: 673-675. 
 
1138Cozby, Paul C. Methods in Behavioral Research, 9ª. Nex York: McGraw-Hill, 2006: 33. 
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con él testamos la entrevista, hicimos comentarios y registramos sugestiones basadas en 

la posibilidad de concretar algunas situaciones que consideramos posibles. 

      La información sobre la Biblioteca Nacional de Mozambique llegó tal y como 

habíamos previsto en conjunto: los resultados de la entrevista, la respuesta al 

cuestionario y la legislación correspondiente. Nos reunimos con el entrevistador y 

durante el encuentro recibimos los resultados de la entrevista al responsable de la 

Biblioteca Nacional de Mozambique, el decreto vigente de la institución al respecto y 

otro tipo de información disponible y registramos los comentarios que el entrevistador 

ha creído que eran significativos.  

      La etapa siguiente fue el tratamiento de tan valiosa información, para lo cual 

separamos de inmediato los tres tipos de documentación, ya que cada una sería tratada 

según el método correspondiente. Para el análisis de la entrevista seguimos los 

siguientes pasos: 

- Elaboración de un listado de todos los datos informativos. 
- Cruzamiento de los datos de la entrevista con los datos propuestos por el 

cuestionario. 
- Registro en un listado separado de los datos informativos coincidentes y que 

representaban información útil, pro redundante. 
- Sistematización de los datos informativos no coincidentes en una lista final. 
- Intento de buscar una explicación para esos datos para comprender la institución 

estudiada, la Biblioteca Nacional de Mozambique, y los fenómenos subyacentes a su 
funcionamiento derivadas de las tomas de decisión de los responsables, de las 
necesidades de los usuarios, de las prioridades de la institución y de un entorno 
específico. 

      En la última reunión efectuada con el entrevistador, clarificamos ciertos aspectos 

dudosos, ponderamos el contenido de la lista de los datos seleccionados, y nos pusimos 

de acuerdo sobre dicha lista. Para hacer más clara la presentación de los datos elegidos 

los hemos separando en dos apartados que describimos a continuación. En el primer 

apartado enunciamos apenas factores de la Biblioteca Nacional de Mozambique: 

- La Biblioteca Nacional de Mozambique atiende a los estudiantes, funcionando de 
este modo también como biblioteca escolar, y al público en general. 

- No ha sido implantado el Servicio Nacional de Bibliotecas en Mozambique, no 
obstante ser una de las funciones atribuidas a la Biblioteca Nacional por el marco 
legal de 1992 que se elaboró en ese sentido. 

- La Biblioteca Nacional de Mozambique necesita de todo tipo de nuevas 
infraestructuras para poder cumplir su misión de forma eficiente. 

- En la Biblioteca Nacional de Mozambique el uso de las TICs ha empezado en el año 
de 2004 para elaborar la base de datos del fondo. Todavía el responsable considera 
muy pertinente la utilización general de las mismas en la institución para la 
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eficiencia de los servicios y reitera que el uso generalizado de las TICs en la 
institución es una de las prioridades a alcanzar. 

- La Biblioteca Nacional de Mozambique tiene necesidad prioritaria de formación 
interna de sus cuadros medios. 

- En este área, se calcula que las necesidades actuales son de, como mínimo, 4 
técnicos en cada una de las unidades documentales. 

- Para colmar las necesidades a nivel medio, el responsable sugirió impartir un curso 
de formación profesional con una duración de 3 años y formar grupos pequeños, 
constituidos por apenas 5 elementos. 

- Y también es prioritario un curso de formación superior, a realizar en Mozambique, 
para los técnicos de la institución que ya tiene curso medio. 

      En cuanto a los factores generales del país, el responsable de la Biblioteca Nacional 

de Mozambique seleccionó los siguientes: 

- Mozambique necesita de todo tipo de nuevas infraestructuras para poder ofrecer de 
forma eficiente a todos los individuos el acceso equitativo a la información y 
conocimiento. 

- En el área de formación profesional, las necesidades se sitúan también por todo el 
país. 

- Para colmar las necesidades del país a nivel medio, sería útil organizar un curso de 
formación profesional con la duración de 3 años. El ideal sería que se constituyese 
cada grupo con 5 elementos y que se formarse 1 grupo para cada una de las 10 
provincias mozambiqueños (totalizaría unos 50 técnicos con formación media). 

- También es prioritario un curso de formación superior, a realizar en Mozambique, 
para todos los técnicos que ya tengan curso medio, algunos de los cuales ya tienen 
experiencia de trabajo en unidades documentales. 

- Necesidades de todo tipo se circunscriben también en el área de las bibliotecas y 
centros de documentación escolares.  

      Cuando observamos los datos informativos que acabamos de enumerar, notamos 

que se ha sobrepasado durante la entrevista el listado de tópicos y subtópicos que 

habíamos preparado previamente y aprobado conjuntamente con el entrevistador. El 

balance final es positivo, porque la entrevista resultó útil y alcanzó su objetivo 

permitido recoger la información adecuada al estudio sobre la Biblioteca Nacional de 

Mozambique y la legislación al respecto, sobre otros temas complementares capaces de 

nos posibilitar el entendimiento de algunos factores del macrocosmo que representan: la 

sociedad mozambiqueña y el país, Mozambique. Nos obstuvimos de relatar otros temas 

de interés general abordados durante la entrevista por estar fuera del ámbito del tema 

que de momento desarrollamos, pero pensamos poder utilizar lo como campo de estudio 

en un futuro no muy lejano. 
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      El trabajo no quedaría completo sin haber recurrido a la estrategia de triangulación. 

Sobre el tema Denzin1139 explicó cuatro tipos básicos: 

- La triangulación de datos con tres subtipos: tiempo, espacio y persona. 
- La triangulación del investigador, que consiste en el uso de múltiplos observadores 

singulares de un mismo objeto.  
- La triangulación teórica que consiste en usar perspectivas múltiples, más que 

perspectivas singulares en relación con el mismo grupo de objetos. 
- La triangulación metodológica que puede implicar triangulaciones dentro de 

métodos y triangulaciones entre métodos. 
      En este sentido, aplicamos el proceso de triangulación para conectar, consolidar y 

validar los resultados obtenidos a través de cada uno de los instrumientos, la 

observación presencial en las bibliotecas nacionales visitadas, la conversación personal, 

el cuestionario y la entrevista a los responsables de las mismas instituciones, el análisis 

de los marcos legales y de otra documentación de las bibliotecas nacionales lusófonas y 

de los documentos constitutivos de cada país, conscientes de poder obtener mayor 

validez de dicho material informativo alcanzado a través de la utilización de una mayor 

gama de herramientas y procedimientos1140.  

      No obstante, los investigadores saben por su experiencia que el análisis ideal, el más 

perfecta, es imposible de ser realizado. Tal hecho no invalida que el rigor sea uno de los 

dos objetivos orientadores que condicionan el trabajo de investigación: el rigor y el uso 

del mayor número de recursos disponibles y posibles. 

      Para concluir este apartado dedicado a las dos entrevistas, hemos de especificar que 

la primera se efectuó en Lisboa a un investigador y docente con responsabilidades en el 

área educativa de su país, Timor Este. Y la segunda se aplicó en Mozambique al 

director de la Biblioteca Nacional por un investigador con larga experiencia en 

entrevistas para el área social. Ambas hicieron posible encontrar algunos aspectos 

                                                

1139Denzin, N. Strategies of multiple triangulation. En: Denzin, N. (ed.) The research act in 

sociology: a theoretical introduction to sociological method. New York: McGraw-Hill, 1970: 

297-313 

 
1140Cuando abordó la triangulación de fuentes, de métodos y de investigadores, el autor 
reconoció que la verificación de datos informativos sobre el mismo tema, obtenida por distintas 
fuentes, mediante métodos distintos o por distintos investigadores, es parte integral de la 
investigación cualitativa. Patton M. Q. Qualitative evaluation and research methods, 2ª. 
Newbury Park, C. A.: Sage, 1990: 187-189. 
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significativos y explicar factores interesantes de la situación de las instituciones 

documentales en los respectivos países, y de las bibliotecas nacionales en particular, que 

han corroborado las hipótesis planteadas al inicio de la investigación. En ambos casos 

se ha determinado que factores como la colonización, la guerra de la independencia o la 

guerra civil causaron la destrucción total o parcial de las infraestructuras vitales para el 

funcionamiento. Del mismo modo, la insuficiencia de las infraestructuras y la falta de 

técnicos con formación especifica y experiencia de trabajo han dificultado la libre 

circulación y el acceso equitativo a la información, piedra fundamental para el 

desarrollo de los pueblos, y uno de los derechos consagrados en la Declaración 

Universal de los Derechos del Hombre.  
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Capítulo V. A cooperação entre as Bibliotecas Nacionais dos Países Lusófonos: 

desde as redes e os consórcios até à Biblioteca Digital Lusófona. 

5.1. Os modelos cooperativos em ambiente bibliotecário. 

     No sentido etimológico do termo, a cooperação define-se como um acto ou efeito de 

cooperar para um fim comum1141, acontece a todos os níveis e âmbitos da nossa vida 

quotidiana e abarca variadíssimas formas e tipos, voluntária ou involuntária, directa ou 

indirecta, formal ou informal, tantas quantas as necessidades sentidas e a capacidade e 

imaginação humana ao serviço da vontade de encontrar em conjunto soluções 

adequadas para solucioná-las. 

      Neste capítulo vamos abordar a cooperação entre bibliotecas e, como queremos 

evitar indefinições, convém desde já estabelecer com precisão a terminologia que vamos 

utilizar, de acordo com as autoridades na matéria. 

      A American Library Association (ALA)1142 afirma que resource sharing é o uso em 

comum de recursos, e que a expressão corresponde a uma variedade de organizações e 

actividades empreendidas conjuntamente por um grupo de bibliotecas com a intenção de 

melhorar os serviços e/ou reduzir as despesas. Para tal, estabelecem-se convénios 

informais ou formais, que podem ser a nível local, regional, nacional e internacional. As 

instituições oficiais que compartilham recursos podem chamar-se empresas de serviços 

bibliotecários públicos, sistemas cooperativos, consórcios, redes, centros de serviços 

bibliográficos, etc. Os recursos compartilhados podem ser a nível de materiais, dados 

bibliográficos, pessoal, actividades de planificação, etc.  

      A tomada de consciência dos benefícios, considerados superiores às desvantagens, 

da cooperação interbibliotecária, tanto para o utilizador, como para o bibliotecário e 

para a própria instituição, é a razão mais lógica da sua existência1143. Por se tratar de um 

                                                

1141Priberam. Dicionário de Língua Portuguesa on line (em linha). Disponível em 
http://www.priberam.pt/dlpo/dlpo.aspx (consultado a 30 de abril de 2006). 
 
1142American Library Association (ALA). The ALA Glossary of Library and Information 
Science, 1983: 194. 
 
1143Boissé, J.A. Library cooperation: a remedy but not a Panacea. IFLA journal, 21, 2, 1995: 89-

93. 
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assunto que adquire cada vez mais importância, a colaboração entre bibliotecas está 

testemunhada em numerosos estudos e segundo diferentes perspectivas, algumas das 

quais nos interessa observar. 

      A existência de colaboração entre bibliotecas remonta a épocas remotas, o estudo de 

Merlo Vega e de Sorli Rojo1144 tenta compreender as mudanças sucessivas e 

significativas da cooperação do século XX, por meio de uma breve evolução histórica, 

que apresentamos num esquema simple ordenado por décadas: 

- Anos 60, quando se iniciam os primeiros processos de automatização de bibliotecas, 
com o objectivo de compartilhar equipamentos e, desse modo, evitar despesas. 

- A década seguinte, em que continua predominando a preocupação económica, a 
cooperação pretende aproveitar os recursos bibliográficos das bibliotecas 
cooperantes e poupar tempo e dinheiro no processo de catalogação.  

- Anos 80, que coincidem com o desenvolvimento, embaratecimento e diversificação 
dos programas comerciais de gestão de bibliotecas, pelo que as actividades de 
cooperação centram-se no aproveitamento das funcionalidades dos paquetes 
informáticos adquiridos pelas bibliotecas e no intercâmbio de produtos e 
experiências, sempre relacionado com o programa utilizado. 

- E os anos 90, em que se introduziram novidades tecnológicas, tais como os novos 
suportes de armazenamento, a articulação de sistemas abertos, os sistemas de 
distribuição remota de documentos, o correio electrónico, a expansão dos sistemas 
hipertexto e hipermédia, e que há influído no contexto bibliotecário, tanto na 
concepção de biblioteca, como no modus operandi bibliotecário. Mais tarde, 
também se notaram modificações graduais com as redes telemáticas e a implantação 
progressiva da Internet e das bibliotecas virtuais, agora com uma nova função, a de 
provedora de informação electrónica.  

     Com as mudanças que acabamos de enunciar, abriu-se um caminho promissor para 

as actividades de colaboração bibliotecária que se podem realizar a través da Internet. 

São cada vez mais variadas e numerosas, estabelecem-se informalmente, por um acordo 

ou por contrato, mediante numerosas formas1145, e pode realizar-se de forma local, 

nacional e internacional.  

                                                

1144Merlo Vega, José Antonio; Sorli Rojo, Angela. La cooperación bibliotecaria en tiempos de 

Internet. Barcelona: SOCADI, 1998: 245-254. 

 
1145A autora enumera e define numerosas formas de colaboração e cooperação no contexto 
bibliotecário (outreach, cooperations, liaison, facilitations, arrangements, relationships, 
collaborations, agreements, consorcio, contracts, partnership, joint use) de forma gradual e 
crescente, tanto os modelos formais como os informais. Todaro, Julie Beth. Community 
collaboration at work and practice today: an A to Z overview. Miller, William; Pellen, Rita M. 
(ed) Libraries beyond their institutions. Partnerships that work. New York: 2005: 137-156. 
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      Seal afirmou que a colaboração a nível informal, algumas vezes caída no 

esquecimento, insere-se na interacção entre os profissionais das bibliotecas quanto1146:  

- Às habilidades e maneiras utilizadas para resolver assuntos técnicos, de conservação 
e de planificação. 

- Aos conselhos grátis sobre aspectos profissionais específicos. 
- Aos relatos de experiências pessoais, ajudando, desta forma, os colegas a aprender a 

partir de erros e êxitos, metas e obstáculos. 
- As opiniões sobre diversos assuntos que preocupam a comunidade bibliotecária. 
- À metodologia utilizada para resolver tarefas em situações diferentes, com recursos 

diversos e escassos. 

      O bibliotecário texano chamou a atenção para o facto de que a cooperação 

bibliotecária, tanto formal como informal, entre instituições ou pessoas, sucede em 

diversos lugares: 

- Diariamente nas próprias bibliotecas, por telefone, por correio electrónico e Web. 
- Nas reuniões profissionais, locais, regionais, nacionais e internacionais, 

consideradas privilegiadas para a partilha de recursos por haver muitas 
oportunidades para contactos pessoais, reforço de vínculos já estabelecidos, criação 
de novas ideias, planear projectos e intercâmbio de conhecimentos.  

- Nas actividades complementares a estas reuniões profissionais, efectuam-se visitas a 
bibliotecas da região, que proporcionam um melhor entendimento da situação local 
e diálogos que podem resultar em actividade mais cooperativa.  

- Na literatura bibliotecária, na qual se reportam resultados da cooperação 
internacional, cujas ideias podem ter um impacto adicional inesperado ao inspirar 
aos bibliotecários que lêem sobre o êxito e o trabalho de outros profissionais 
bibliotecários. 

      Outros autores dedicaram os seus estudos à cooperação formal entre instituições que 

pode adquirir diferentes formas.  

      Segundo a mesma associação (ALA), considera-se que os sistemas cooperativos são 

um grupo de bibliotecas independentes e autónomas reunidas por acordos formais ou 

por contractos, nos quais se estipulam quais são os serviços comuns que o órgão 

directivo do sistema deve planear e coordenar. 

      De acordo com a mesma fonte, uma rede de bibliotecas é um tipo especial de 

colaboração bibliotecária para o desenvolvimento centralizado de serviços e programas 

                                                                                                                                          

 
1146Seal, Robert A. The intangible benefits of international resource sharing (em linha). En: 
INFO 2004, La Habana, Cuba, 2004. Disponível em 
http://www.congresoinfo.cu/UserFiles/File/Info/Info2004/Ponencias/204.pdf. (consultado a 30 
de abril de 2006). 
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cooperativos, em que se inclui a utilização de computadores e as telecomunicações. 

Requer o estabelecimento de uma unidade central e de pessoal para levar a cabo os 

programas da mesma rede e para coordená-los. 

      A mesma associação também define o consórcio como uma sociedade formada por 

um grupo de bibliotecas, geralmente restringida a uma zona geográfica, uma classe de 

bibliotecas com interesses por uma matéria, que se constitui para desenvolver e partilhar 

os recursos de todos os membros e para melhorar os serviços bibliotecários e os 

recursos de que dispõem os respectivos grupos de utilizadores. É necessário certo grau 

de regulamentação na administração e nos procedimentos.       

      Se bem que úteis, as duas últimas definições não parecem ser suficientemente 

diferenciadoras. Nesse sentido, recorremos aos comentários de Orera Orera1147 que, 

considerando que ambas formas de cooperação não se excluem, clarificou alguns 

aspectos que estabelecem os traços que diferenciam os tipos de cooperação em causa. 

      Afirmou a especialista que as redes de bibliotecas, com origem nos anos sessenta, 

estão relacionadas com o desenvolvimento dos sistemas automatizados de gestão 

bibliotecária e com o contexto das redes telemáticas. A criação do formato MARC 

tornou-as possíveis. E, em épocas mais recentes, o protocolo Z39.50, que permite a 

recuperação simultânea da informação em diferentes OPAC, supõe um passo decisivo 

para o desenvolvimento das mesmas. Os campos em que as bibliotecas integrantes da 

rede podem cooperar são variados: a aquisição de fundos, a catalogação, e serviços tais 

como o empréstimo interbibliotecário e de fotodocumentação. 

      Quanto aos consórcios de bibliotecas, forma mais recente de cooperação, diz que 

são criados para adquirir licenças conjuntas para uso de informação digital, por parte de 

um conjunto de bibliotecas. A sua finalidade principal é conseguir o embaratecimento 

das licenças e, em consequência, o desenvolvimento das colecções. 

       Na verdade, as redes de bibliotecas são anteriores à aplicação dos processos de 

automatização e de redes telemáticas nestas instituições, quando ainda se realizava 

intercâmbio de registos informatizados em fichas magnéticas e em CD-ROM (conexão 

                                                

1147Orera Orera, Luisa. La biblioteca universitaria: concepto, funciones y retos futuros. Em: 
Orera, Luisa Orera (ed.). La biblioteca universitaria. Análisis en su entorno híbrido. Madrid: 
Síntesis, 2005: 40. 
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off line). Actualmente, esta última solução ainda pode ser útil em bibliotecas de 

tamanho reduzido ou noutras em que não se justifique a conexão on-line. Mas, de 

momento, interessam-nos estas associações em ambiente mais modernizado, mediante 

dois níveis diferenciados1148: 

- As redes telemáticas, cuja disponibilidade cresceu de forma extraordinária graças à 
Internet, constituídas por linhas telemáticas que unem nós, isto é, centros ou 
estações que implica uma série de serviços como o transporte. 

- As aplicações, que podem ser genéricas, em que as diferenças de equipamentos, de 
formatos dos ficheiros e de interfaces dos utilizadores leva ao crescimento de 
normalização, desejável quando se pretende evoluir para as bibliotecas em contexto 
digital; e específicas, em que os distintos graus de integração destas aplicações entre 
bibliotecas que estejam fisicamente distantes e que sejam distintas umas das outras, 
fará que existam redes de bibliotecas. 

      De acordo com a homogeneidade ou a heterogeneidade das aplicações e das 

plataformas informáticas utilizadas numa determinada rede de bibliotecas, é possível a 

formação de dois modelos de redes:  

- O modelo centralizado com sistemas proprietários que resolve as possíveis 
incompatibilidades entre interfaces utilizadas, formatos de ficheiros e mensagens. 
As redes deste modelo utilizam a mesma plataforma hardware e os mesmos 
programas de automatização de bibliotecas. A informação centra-se fisicamente 
num computador, sendo acedida, modificada e utilizada a partir dos outros 
computadores da rede. 

- O modelo distribuído com sistemas abertos, oposto ao anterior. As redes que 
seguem este modelo têm plataformas hardware e aplicações heterogéneas e de 
diferentes fabricantes, o que obriga ao estabelecimento de acordos entre os 
participantes das redes sobre os processos bibliotecários (catalogação, aquisição 
cooperativa, empréstimo, etc.). As diferentes aplicações das várias bibliotecas 
cooperantes devem coincidir quanto ao uso de normas, protocolos e formatos 
comuns para o intercâmbio de informação entre elas (normas ISO ou equivalentes).  

      Dos muitos exemplos deste tipo de redes, consideramos mais exemplificativas:  

- Online Computer Library Center (OCLC)1149 (rede internacional de origem 
americana).  

- Project for Integrated Catalogue Automation (PICA)1150 (rede internacional de 
origem holandesa). 

                                                

1148Ubierto Artur, Antonio-Paulo. Redes de bibliotecas. Em: Orera, Luisa Orera (ed.) Manual 
de...op. cit.: 457-459. 
 
1149OCLC Online Computer Library Center. Disponível em 
http://www.oclc.org/default.htm(consultado a 30 de abril de 2006). 
 
1150Online Computer Library Center PICA (Project for Integrated Catalogue Automation). 
Disponível em http://www2.oclcpica.org/dasat/ (consultado a 30 de abril de 2006). 
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- Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (REBIUN)1151 (rede de bibliotecas 
universitárias espanholas). 

- Rede Universitária de Bibliotecas e de Informação (RUBI)1152 (rede de bibliotecas 
universitárias portuguesas). 

      Outra abordagem possível1153 pensa que os objectivos comuns a alcançar podem 

estar relacionados, exclusivamente ou de forma complementar, com alvos: 

- Materiais (a construção e manutenção de algo concreto como um serviço, uma infra-
estrutura, etc.). 

- Imateriais (a definição de conceitos e o desenvolvimento comum de regras e 
processos de trabalho, por exemplo). 

- Estratégicos (concertação colectiva visando promover certos temas, assuntos, áreas, 
decisões, etc.). 

      Os dois primeiros casos remetem para cenários internos ou de simbiose dessas redes 

com o seu exterior, ao passo que o terceiro e último, parece ser mais representativo de 

cenários de impacto para o exterior. Num ponto de vista temporal, qualquer dos casos 

pode corresponder a cenários de curto, médio ou longo prazo.  

      A mesma fonte propõe uma classificação possível em que se consideram as redes 

como horizontais ou verticais, sendo: 

- Horizontal se tiver um universo homogéneo de membros e como objectivos temas e 
resultados dentro do espaço de acção restrito dos mesmos. 

- Em contrapartida, a vertical para aquelas que se destine a um universo heterogéneo 
de membros, visando objectivos e produzindo resultados em que esse tipo de 
associação se mostre relevante. 

     As actividades practicadas nas bibliotecas de forma consorciada, quanto a produtos, 

análises e estudos, gestão e direcção e utilização de tecnologia apresentam vantagens e 

                                                                                                                                          

 
1151Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (REBIUN) Disponível em 
http://www.crue.org/rebiun.htm (consultado a 30 de abril de 2006). 
 
1152Rede Universitária de Bibliotecas e de Informação (RUBI). Disponível em http://rubi.ua.pt/ 
(consultado a 30 de abril de 2006).  
 
1153Borbinha, José. Redes de colaboração: alguns elementos para análise e reflexão (em linha). 
Cadernos BAD, 1, 2004: 76-82. Disponível em 
http://www.apbad.pt/CadernosBAD/Caderno12004/Borbinha.pdf. (consultado a 30 de abril de 
2006). 
 
 



 497 

inconvenientes. Para as instituições filiadas e também para os utilizadores foram fixadas 

as vantagens que se seguem1154: 

- Em relação à gestão: agilidade no empréstimo interbibliotecário, redução do tempo 
dedicado à catalogação, implantação de bibliotecas digitais. De notar que a redução 
do tempo de catalogação permite dedicar pessoal a outro tipo de trabalhos 
directamente relacionados com o utilizador, e que podem servir para a realização da 
biblioteca digital: enriquecimentos de registros mediante a digitalização dos 
sumários, resenhas, folhas de rosto, etc. 

- Maior acessibilidade, maximização do uso de fundos e incremento da colecção 
bibliográfica (impressa e electrónica). Este aspecto facilita a redução do número de 
bases de dados a consultar, melhorando o tempo de busca. 

- Redução de custos. Na aquisição de recursos de informação (a compra consorciada 
traz maior capacidade para adquirir produtos inacessíveis a cada uma das 
instituições de forma individual) e na conservação ou aquisição de tecnologia. 

- Avanços tecnológicos: reunião de conhecimentos para projectos em comum e 
facilidades de ordem financeira para aquisição de software.  

      A face negativa da cooperação em forma de consórcio conta com aspectos, 

evidentemente considerados como desvantagens no ponto de vista de Anglada y 

Tort1155, e que são:  

- A sensação de perda de controlo real ou subjectivo sobre os processos cooperativos.  
- A demora em alguns calendários de trabalho das actividades realizadas de forma 

conjunta.  
- Harmonizar os distintos ritmos de trabalho e níveis de serviço das distintas 

bibliotecas.  
- Fazer frente às exigências de uma boa comunicação que aumentam de forma 

extrema num contexto de trabalho cooperativo.  
- Trabalhar conjuntamente com as diferentes culturas corporativas das bibliotecas 

membros do consórcio.  
      Apesar de se encontrarem em evolução, é possível, na opinião de Giordano, 

sistematizar os consórcios emergentes no espaço europeu nos seguintes modelos1156:  

                                                

1154Ferrer Sapena, Antonia; Peset Mancebo, Fernanda; Moreno Núnéz, María T.; Lloret Romero, 
Nuria. Guía metodológica para la implantación de una biblioteca digital. Gijón: Trea, 2005: 
151-152. 
 
1155Anglada, Lluís M; Tort, Marta. Trabajar juntos, aprender juntos: la experiencia del 
Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña (CBUC), 1997 (em linha). Consorcio de 
Bibliotecas Universitarias de Catalunya (CBUC). Disponível em 
http://www.cbuc.es/11articles/11trabajar_anglada.htm (consultado a 30 de abril de 2006). 
 
1156Giordano, Tommaso. Library consortium models in Europe: a comparative analysis (em 
linha), Alexandria, 14 (02) 1, 41-52. Tradução espanhola. Modelos de consorcios de bibliotecas 
en Europa: un análisis comparativo. Disponível em 
http://www.cbuc.es/11articles/Giordanotrad.pdf (consultado a 30 de abril de 2006). 
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- O modelo nacional centralizado com base na biblioteca nacional (ou direcção geral 
de bibliotecas) organiza a gestão compartilhada dos recursos electrónicos dentro do 
contexto de una estratégia nacional ou de um projecto a longo prazo, nos quais está 
incluída a gestão das licencias electrónicas. Embora esteja orientado para bibliotecas 
universitárias, pode aceitar a participação de outro tipo de bibliotecas. Este tipo de 
consórcio não tem estatuto legal, pelo que as bibliotecas se unem através de um 
acordo governado por diferentes órgãos representativos e é administrado por um 
escritório central (muitas vezes um departamento da biblioteca nacional) com 
pessoal e recursos próprios, e pode ter relação ou articulação com outros programas 
nacionais de cooperação inter bibliotecária (redes de bibliotecas, programas digitais, 
etc.). Uma parte do seu orçamento corresponde aos fundos centrais anuais e outras 
contribuições das bibliotecas participantes. Este tipo de contexto organizativo e 
tecnológico permite uma grande sinergia e integração, mas também pode limitar 
iniciativas a nível local. Os países nórdicos seguem este modelo. É representativo 
deste modelo o projecto Kansallinen elektroninen kirjasto (FinELib)1157. 

- O modelo nacional descentralizado actua para a aquisição e gestão de licenças 
electrónicas em contexto universitário. Regra geral tem uma perspectiva nacional, 
mas não forma parte necessariamente de um projecto concreto ou de um plano 
estratégico de maior amplitude unido a outras iniciativas digitais ou projectos 
nacionais. A iniciativa pode surgir da universidade, na qual os administradores ou 
outros corpos directivos podem ter um papel proeminente. O sistema de governo 
está estruturado a vários níveis para garantir ampla participação dos seus membros. 
Mas, em geral, o principal ponto de referência da organização é a junta nomeada 
pelos membros do conselho. Neste caso, o pessoal reduz-se a uma ou duas pessoas 
e, quando é necessário recorre-se a um consultor. A logística do consórcio é mínima, 
centra-se na negociação de licenças para revistas e outras colecções electrónicas. O 
programa baseia-se nas contribuições das bibliotecas e/o subsídios especiais 
centrais, que pode ser a nível de pessoal ou contribuições para adquirir colecções 
electrónicas. Neste grupo, merece referência o Consortium Universitaire de 
Pèriodiques Numériques (COUPERIN)1158. 

- O modelo regional integra todos os programas locais ou regionais de tipo informal 
ou as iniciativas emergentes, cujo futuro ainda não está definido. É uma forma de 
cooperação estruturada dentro de um contexto regional, una zona territorial 
regulamentada por um sistema federal ou descentralizada. Uma das características 
especificidades deste modelo é o facto de que os seus fundos de financiamento têm, 
exclusiva ou principalmente, origens descentralizadas e podem ser de escala e tipos 
distintos, como ocorre com os consórcios de contexto nacional. Este tipo de 
consórcios também pode ter uma dimensão interregional, e incluir bibliotecas 

                                                                                                                                          

 
1157Kansallinen elektroninen kirjasto – FinELib. Disponível em 
http://www.lib.helsinki.fi/finelib/ (consultado a 30 de abril de 2006). 

 

1158Consortium Universitaire de Périodiques Numériques (COUPERIN). Disponível em 
http://www.couperin.org/ (consultado a 30 de abril de 2006). 
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universitárias ou de investigação e as principais bibliotecas das comunidades locais. 
Os recursos electrónicos são considerados como uma das prioridades da 
organização, mesmo quando proporcionam diversos serviços, como seja a rede 
técnica para as bibliotecas associadas. O consórcio tem uma base legal e, em 
consequência, suficiente autonomia administrativa. A estrutura organizativa deste 
modelo baseia-se num escritório central formado por pessoal com dedicação 
exclusiva e que depende do director do consórcio. Os seus órgãos de governo estão 
estruturados de tal de maneira que os associados possam participar ao máximo na 
tomada de decisões. A partilha de serviços e de tecnologias dá coerência ao conjunto 
como é o caso do sistema comunitário de automatização de bibliotecas. O consórcio 
que representa melhor este modelo é o Consorci de Biblioteques Universitàries de 
Catalunya (CBUC)1159. 

      Num estudo realizado sobre os consórcios universitários existentes nos Estados 

Unidos, McFadden Allen e Hirshon concluíram não existir um modelo único e que cada 

modelos se constrói sobre diferentes valores, objectivos e realidades políticas dos seus 

membros. Apesar da diversidade assinalada foi possível a estes investigadores distinguir 

os seguintes tipos de consórcios1160. 

- Federação de uniões livres (loosely knit federation) formados por consórcios de 
base, mais próximas de uma federação do que de um consórcio, dirigido pelas 
bibliotecas membros e não tendo geralmente nem pessoal próprio nem fundo 
centralizados. São muito flexíveis, correm poucos riscos, mas apresentam resultados 
reduzidos. Com poucos interesses comuns e sem uma autoridade central, este 
modelo não tem grupos de compra poderosos, os acordos para compra de recursos 
electrónicos são poucos e as respostas dos editores e outros provedores de 
informação têm um mínimo de retorno.  

- Redes multi-tipos/multi-estados (multi-type/multi-state network), têm geralmente 
um staff central, mas existe uma suborganização acente no voluntarismo da parte de 
cada biblioteca. Os interesses comuns são poucos e os provedores fazem poucos 
descontos, pois a rede de bibliotecas não pode garantir o nível de participação.  

- Consórcios de união forte (tightly knit consortium), com alguma flexibilidade como 
o primeiro tipo apresentado, mas sem a fragmentação do segundo, redes multi-
estados ou multi-tipos de consórcios. Possuem um agente patrocinador e os seus 
membros têm um grau de especialização (p.e. bibliotecas de investigação) ou um 
perfil heterogéneo (p.e. estatais). O seu tipo de organização permite lhes gerir 

                                                

1159Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC). Disponível em 
http://www.cbuc.es/ (consultado a 30 de abril de 2006). 
 
1160McFadden Allen, Barbara; Hirshon, Allen. Hanging Together to Avoid Hanging Separately: 
Opportunities for Libraries and Consortia, Information Technology and Libraries, 17, 1, 1998: 
36-44. Disponível em http://www.nelinet/ahirshon/public.htm-9k (consultado a 30 de abril de 
2006). 
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recursos de fundações ou de outros financiamentos externos. Podem ter catálogos 
virtuais ou catálogos on-line. Os descontos dos provedores são maiores que para os 
tipos anteriores, pois este tipo de consórcio projecta permanentemente agendas para 
conseguir benefícios.  

- Consórcios estatais centralizados (centrally funded statewide consortium) têm um 
agente patrocinador e, geralmente, fontes de fundos independentes. A agência 
central consegue os contratos e os pagamentos, e os correspondentes as subscrições 
de bases de dados. Os membros estabelecem acordos sobre os serviços a comprar 
baseando-se em interesses compartilhados. Mesmo que a autoridade central possa 
operar de forma ineficiente, as bibliotecas membros preferem este tipo de consórcio 
devido à existência de uma fonte central de fundos. 

      Das redes e dos consórcios, a cooperação interbibliotecária tem tido e pode ter 

novos impulsos e adquirir naturalmente outras formas, mediante as necessidades dos 

seus utilizadores e buscando enfrentar novos desafios e novas estratégias com espírito 

inovador. E para os enfrentar conjugam-se recursos físicos, humanos, financeiros e 

electrónicos. Referimo-nos a projectos de actividades de investigação conjunta, cujas 

conclusões, quando divulgadas, beneficiam toda a comunidade bibliotecária e as 

instituições a que pertencem, e a projectos específicos orientados para o 

desenvolvimento, armazenamento e disponibilização de colecções digitais e 

digitalizadas, e outro tipo de informação significativa para as instituições documentais 

que estamos a estudar, tais como a criação de bibliotecas digitais, de Web comuns e de 

portais bibliotecários. 

      Os exemplos que vamos apresentar obedecem a uma selecção demonstram a 

evolução progressiva de redes e consórcios bibliotecários, impossibilitada de obedecer a 

um modelo único, é específica a cada instituição e orientada pela busca das soluções 

consideradas as mais adequadas às situações e desafios que as próprias instituições 

tiveram que enfrentar. Por outro lado, e segundo o objecto inicial, a nossa investigação 

centra-se nas bibliotecas nacionais em geral e nas bibliotecas nacionais lusófonas em 

particular, com a finalidade de propor a criação de uma Biblioteca Digital Lusófona. 

Nessa perspectiva, escolhemos projectos de Bibliotecas Nacionais, embora diferentes 

quanto à estrutura e à situação geográfica: a Biblioteca Europeia (TEL)1161e a Biblioteca 

                                                

1161Biblioteca Europeia (TEL). Disponível em 
http://www.theeuropeanlibrary.org/portal/index.htm (consultado a 30 de abril de 2006). 
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Digital Europeia (EDL)1162 e El Dorado, Biblioteca Digital Iberoamericana e Caribenha 

(BDIC)1163. 

      Os modelos que vamos apresentar são exemplos da evolução de redes e consórcios 

noutras formas de cooperação, com todos os desafios e dificuldades que as instituições 

tiveram que enfrentar, individual o colectivamente. De acordo com a perspectiva da 

nossa investigação enfatizaremos os passos seguidos para a criação da biblioteca digital 

de cada uma das organizações. Longe de nós pretendermos demonstrar que os modelos 

de cooperação bibliotecária destes consórcios sejam os melhores a seguir por outras 

organizações. A experiência ensina que cada instituição documental segue o seu 

percurso de forma individual e única.  

5.2. A Biblioteca Europeia (TEL). 

      A Biblioteca Europeia (TEL)1164 é um portal que oferece acesso a recursos 

combinados, tal como livros, revistas, jornais, etc., tanto digitais como não, de 45 

bibliotecas nacionais da Europa. Para compreendermos a origem, os antecedentes, a 

criação e as perspectivas futuras deste projecto, vão analisá-lo com pormenor, seguindo 

o desenvolvimento das várias etapas evolutivas e tendo em conta o papel e a 

contribuição de cada um dos participantes neste movimento cooperativo.  

5.2.1. A Associação de Bibliotecários de Bibliotecas Nacionais Europeus/ 

Conference of European National Librarians (CENL) e o projecto Gabriel. 

          Todas as bibliotecas nacionais dos estados membros do Parlamento Europeu 

podem ser membros da Conference of European National Librarians (CENL)1165, na 

qual são representadas pelos respectivos directores.  

                                                

1162European Digital Library (EDL). Disponível em 
http://www.theeuropeanlibrary.org/portal/index.htm (consultado a 30 de abril de 2006). 
 
1163El Dorado, Biblioteca Iberoamericana y Caribeña (BDIC). Disponível em 
http://eldorado.ucol.mx/ (consultado a 30 de abril de 2006). 
 
1164About us. The European Library (TEL). Disponível em 
http://www.theeuropeanlibrary.org/portal/index.htm (consultado a 30 de abril de 2006). 
 
1165Fondation. About CENL. Conference of European National Librarians (CENL) Disponível 
em http://www.cenl.org (consultado a 30 de abril de 2006). 
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      A Associação começou em 1987 como um encontro informal de bibliotecários de 

bibliotecas nacionais da Europa Ocidental, que se reuniam uma vez por ano, para troca 

de experiências e para a preparação de projectos de cooperação. O grupo continuou 

crescendo, sobretudo, quando, após a desintegração do bloco socialista, muitos países 

do Leste se tornaram membros do Conselho da Europa, e quando, em consequência, 

foram convidados os bibliotecários das respectivas bibliotecas nacionais a pertencerem 

ao grupo. Em 1999, a Associação de Bibliotecários de Bibliotecas Nacionais Europeus 

(CENL) transformou-se numa fundação segundo a legislação holandesa. Desde então é 

pessoa jurídica, o que traz muitas vantagens na formalização da cooperação entre as 

partes.  

      Actualmente está constituída por um grupo de 45 bibliotecas de 43 estados membros 

da União Europeia (UE): Albânia, Áustria, Azerbeijão, Bélgica, Bósnia e Herzegovina, 

Bulgária, Croácia, Chipre, Republica Cheque, Desmarca, Estónia, Finlândia, França, 

Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda, Itália, Látvia, Liechtenstein, Lituânia, 

Luxemburgo, Malta, Moldávia, Holanda, Noruega, Polónia, Portugal, Republica da 

Macedónia, Roménia, Rússia, São Marino, Sérvia, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, 

Suécia, Suiça, Turquia, Lucrais, Reino Unido, Cidade do Vaticano.   

      Os directores das bibliotecas nacionais continuam a reunir-se uma vez por ano, mas, 

devido às necessidades sentidas, foram-se criando um grande número de grupos de 

trabalho, projectos e planos conjuntos. O apoio de projectos, tradicionalmente e com 

sucesso, foi solicitado à Comissão Europeia. Muitas actividades também são 

financiadas por grupos cooperantes e, principalmente, pelos próprios associados através 

das taxas de associação1166.  

      Desde 1994 que a associação se decidiu por um acesso on-line público, que servisse 

simultaneamente para a comunicação interna sobre os desdobramentos e as actividades. 

Nessa linha, foi desenvolvido o software Gabriel, sob a coordenação da British Library. 

Em Setembro de 1996 o Gabriel foi oficializado como serviço www.cenl e oferecido a 

quatro servidores modelos em toda Europa, cujas páginas principais estão disponíveis 

em três línguas: inglês, alemão e francês. Assim o Gabriel era o servidor para as 

                                                

1166Jauslin, Jean-Frédéric. CENL Report. The Conference of European National Librarians in 
2003-2004 (em linha).  Disponível em http://www.consorcio.bn.br/cdnl/2004/RTF/cenl.rtf 
(consultado a 30 de Abril de 2006). 
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Bibliotecas Nacionais Europeias representado na CENL que visava reunir virtualmente 

as bibliotecas nacionais da Europa fornecendo um único ponto de acesso na Internet 

para a recuperação de informação sobre as suas funções, serviços e colecções, 

permitindo o acesso a1167: 

- Serviços em linha, incluindo bibliografias nacionais. 
- Catálogos em linha (OPAC). 
- Bases de dados de artigos de periódicos. 
- Informação dos próprios servidores das bibliotecas nacionais. 
      Como consequência lógica da capacidade do Gabriel, foi desenvolvida a ideia de 

possibilitar a busca integrada em todos os catálogos e em todas as colecções digitais das 

bibliotecas da CENL, ideia que se pode considerar como o nascimento do projecto que 

vamos investigar em segida. 

5.2.2. A Biblioteca Europeia (TEL). 

      Desde o princípio estava claro que não seria simples abrigar, sob o teto de um 

prestador de serviços, os diferentes padrões técnicos de metadados das bibliotecas 

nacionais europeias, historicamente diferentes. 

      Depois que um estudo sobre a viabilidade de abrigar num único prestador de 

serviços, os diferentes padrões técnicos de metadados das bibliotecas nacionais 

europeias, a Comissão Europeia aceitou um pedido feito nesse sentido. Em 2001 

iniciou-se o trabalho no projecto da The European Library (TEL)1168, cujos parceiros 

eram as Bibliotecas Nacionais da Finlândia, Alemanha, Itália, Holanda, Portugal, 

Eslovénia, Suíça, Inglaterra (coordenadora do projecto), o Instituto Nacional Italiano de 

Catalogação (ICCU) e a CENL. 

      No momento da sua criação, estabeleceram-se os seguintes objectos para a 

instituição1169: 

                                                

1167Conference of European National Libraries (CENL) (en linha). Biblioteca Nacional. 
Portugal. Disponível em http://www.bn.pt/sobre-a-bn/cooperacao/consorcios-
internacionais.html (consultado a 30 de Abril de 2006). 
 
1168The European Library (TEL). Disponível em http://:www.europeanlibrary.org (consultado a 
30 de Abril de 2006). 
 
1169Schwens, Ute; Solberg, Susann; Woldering, Britta; Dale, Peter. The European Library (TEL) 
– The Gate to Europe’s Knowledge, Cultivate Interactive, 2001(en linha). Disponível em 
http://www.cultivate-int.org/issue5/tel/ (consultado a 30 de Abril de 2006). 
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- Negociações com os editores dos países participantes para o uso normalizado das 
publicações electrónicas. 

- Elaboração um modelo conjunto de negócio para o uso de publicações electrónicas. 
- Desenvolvimento de um portal comum. 
- Desenvolvimento de estandares e de infraestruturas da TEL. 

      Para liderar o projecto e atingir os objectivos que acabamos de enumerar, criou-se 

um grupo de trabalho que se fixou num escritório na Biblioteca Nacional da Holanda. O 

projecto foi possível realizar-se com o financiamento da Comissão Europeia, que cessou 

quando o projecto se concluiu como sucesso em 2004. A partir desta data o projecto 

subsistiu apenas com as contribuições dos associados, que aumentou para 15, com a 

integração das Bibliotecas Nacionais de França, Áustria, Croácia, Sérvia e, 

recentemente, a Dinamarca, a Letónia e a Estónia.  

5.2.3. O funcionamento da Biblioteca Europeia (TEL). 

      A Biblioteca Europeia é composta de três aspectos distintos: a busca, as bibliotecas 

e as preciosidades das bibliotecas membros da Biblioteca Europeia (TEL). 

- A busca é feita de forma integrada em todos os catálogos dos actuais 15 associados 
integrais e também nas 152 colecções individuais destas bibliotecas, que 
representam 80% dos acervos digitais disponíveis nestas bibliotecas, sendo que os 
20% restantes estão, no momento, com problemas técnicos ou jurídicos. Uma busca 
simples é a busca padrão, e também é possível uma busca especializada. Os 
resultados são mostrados em forma de lista por ordem de bibliotecas. Se o usuário se 
decide por uma determinada referência, ao clicar sobre esta referência são exibidos 
os dados completos e a informação de onde localizar a obra.  

- A biblioteca propriamente dita corresponde ao antigo Gabriel. O usuário encontra 
informações sobre todas as bibliotecas associadas à CENL, as pessoas de contacto, 
etc, em inglês, alemão e francês. 

- As preciosidades da Biblioteca Europeia (TEL) são uma pequena exposição 
permanente. Nela pode-se ter acesso a imagens de preciosidades de todas as 
bibliotecas cooperantes da CENL, que são mostradas em cada busca, escolhidas ao 
acaso e cada uma é mostrada uma única vez. 

      Para resolver o problema na busca e recuperação da informação dos múltiplos 

idiomas oficiais de todos os associados integrais, e em especial, o problema das 

diferentes pontuações, foram e estão sendo realizados vários projectos: MACS, 

CrissCross, MSAC, VIAF e LEAF. Como se poder observar na Web site institucional, 

até mesmo o logótipo da organização é multilingue: a denominação The European 

Library é apresentada em todas as línguas da CENL. 
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5.2.4. Biblioteca Europeia (TEL): organização e financiamento. 

      A Biblioteca Europeia (TEL) é uma pessoa jurídica que pertence a todos os sócios 

da CENL, a quem pagam uma contribuição, como antes o faziam ao Gabriel. 

      O trabalho diário é realizado por uma equipe de cinco pessoas no escritório da 

instituição na Biblioteca Real em Haia, também biblioteca nacional, remunerada através 

da contribuição dos associados. O trabalho extra, realizado em todas as bibliotecas 

associadas, seja técnico, de conteúdo ou referente a idiomas, não é remunerado. Todos 

os sócios tipo integral estão representados no conselho administrativo através de seu 

director, que toma todas as decisões estratégicas. Como o conselho administrativo se 

reúne apenas duas vezes ao ano, há um grupo executivo de três integrantes, que se reúne 

constantemente por teleconferência, que toma decisões rápidas quando necessário. 

Além deste, há outros grupos de trabalho que completam a estrutura da organização. 

5.2.5. Perspectivas futuras. 

    A Biblioteca Europeia deve se expandir nos próximos dois anos, através da entrada 

de novos sócios integrais e também se prevê uma expansão no conteúdo e na 

funcionalidade. Ambos os tipos de expansão estão em dois diferentes projectos, um em 

andamento, The European Library: Modular Extensions for Mediating Online 

Resources (TEL-ME-MOR)1170 e outro já requerido, a Biblioteca Digital 

Europeia/European Digital Library (EDL). 

      O financiamento do projecto The European Library: Modular Extensions for 

Mediating Online Resources (TEL-ME-MOR) resulta da expansão recente da União 

Europeia, que já disponibilizou recursos para a integração de dez novos estados 

membros. O projecto iniciou-se em 1º de Fevereiro de 2005 e é a primeira medida 

abrangente tomada para a integração dos serviços de informação dos novos estados 

membros da União Europeia nos serviços bibliotecários da Biblioteca Europeia. Com 

                                                

1170The European Library: Modular Extensions for Mediating Online Resources (TEL-ME-
MOR). Disponível em www.telmemor.net (consultado a 30 de abril de 2006). 
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esta decisão, há uma melhoria significativa ao acesso às fontes de informação europeias 

mais significativas das Bibliotecas Nacionais da Europa para cientistas, pesquisadores, 

estudantes e comunidade em geral em toda a Europa. Um outro aspecto da iniciativa é a 

multiplicidade de idiomas. 

5.3. A Biblioteca Digital Europeia (EDL). 

      Outro projecto, cujo financiamento a CENL requereu à Comissão Europeia, é a 

Biblioteca Digital Europeia/European Digital Library (EDL). A ideia que lhe está 

subjacente defende que devem ser integrados os catálogos e as colecções digitais das 

Bibliotecas Nacionais dos estados membros da União Europeia (UE) e também os da 

Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA) que ainda não são sócios integrais da 

Biblioteca Europeia (TEL), Bélgica, Grécia, Islândia, Irlanda, Liechtenstein, 

Luxemburgo, Noruega, Espanha e Suécia. Com essa futura integração, o número de 

associados integrais e outros devem aumentar. Outro foco deste projecto é a 

disponibilização de documentos e a oferta de informações adicionais e, novamente a 

multiplicidade de idiomas. 

5.3.1. Os antecedentes da Biblioteca Digital Europeia (EDL). 

      Quando o Google anunciou em 2004, a sua intenção de digitalizar os acervos das 

bibliotecas das Universidades de Michigano, Stanford, Harvard e Oxford e também da 

Biblioteca Pública de Nova York, chamado Projecto Google Print1171, tomou-se 

consciência de que cerca de 15 milhões de livros, que correspondem a 4,5 mil milhões 

de páginas digitalizadas em inglês num prazo de seis anos1172, em detrimento de outras 

línguas do espaço europeu. 

      Jean-Noël Jeanneney, director da Biblioteca Nacional de França, argumentou, 

repetidas vezes, na imprensa e num livro publicado posteriormente1173, sobre a 

                                                

1171Project Google Print. Disponível em http://print.google.es/intl/es/googleprint/about.html), 
(consultado a 30 de abril de 2006). 
 
1172Google. Library Project – An enhanced card catalog of the world's books. Google Book 
Search. Disponível em http://books.google.com/googleprint/library.html (consultado a 30 de 
abril de 2006). 
 
 
1173Jeanneney, Jean-Noël, Quando o Google desafia a Europe: em defesa de uma reação. Rio de 
Janeiro: Contra-Capa, 2006. 
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necessidade de uma acção europeia para impedir um domínio político e informacional 

cada vez maior da língua inglesa. A campanha alargou-se e atingiu rapidamente outros 

países europeus. Em 2005, o presidente francês Chirac enviou carta1174, assinada 

também pelos chefes de Estado da Polónia, Alemanha, Itália, Espanha e Hungria, ao 

presidente do Parlamento Europeu e ao presidente da Comissão Europeia, na qual 

defendiam a riqueza e a multiplicidade das bibliotecas europeias como herança cultural 

única e expressão da universalidade de uma parte do planeta. Sem digitalização e acesso 

electrónico, esta herança não poderá encontrar a totalidade de seu lugar na geografia do 

conhecimento. Por esta razão, nos esforçamos para obter o apoio dos recém iniciados 

trabalhos de digitalização de algumas bibliotecas europeias, com o objectivo de 

integração em rede e com isto a criação da Biblioteca Digital Europeia, uma acção 

concentrada, para disponibilizar na Internet nossa herança cultural e científica, bem 

estruturada e em grande estilo. A Comissão interessou-se pela proposta.   A iniciativa 

teve a resposta positiva de que nos vamos ocupar em seguida. 

      O documento dos seis chefes de Estado, emitido em Junho de 2005, conduziu à 

iniciativa i2010 – a sociedade da informação e os media ao serviço  do crescimento e 

do emprego1175, com a qual a Comissão Europeia, abordou de modo integrado a 

sociedade da informação e as políticas audiovisuais na União Europeia (UE) propondo 

para as políticas europeias da sociedade da informação e dos media três pilares 

prioritários a realizar antes de 2010: 

- A criação de um espaço único europeu da informação. 
- O reforço da inovação e do investimento em investigação na área das tecnologias da 

informação e das comunicações (TIC). 
- A realização de uma sociedade da informação e dos media inclusiva.  
      No mesmo ano, Viviane Reding, Comissária Europeia da Sociedade da Informação 

e Medias, formulou num comunicado1176, o objectivo estratégico de disponibilizar 6 

                                                

1174Chirac, Jacques. Mensagem de Jacques Chirac, Presidente da República Francesa sobre 
acriação de uma Biblioteca Digital Europeia (em linha). Paris, 28 de abril de 2005. Disponível 
em http://www.ambafrance.org.br/abr/atualidades/europa/europa52.htm (consultado a 30 de 
abril de 2006). 
 
1175União Europeia. i2010 – a sociedade da informação e os media ao serviço  do crescimento e 
do emprego (em linha). Disponível em http://europa.eu/scadplus/leg/pt/cha/c11328.htm 
(consultado a 30 de abril de 2006). 
 
1176Reding, Viviane. The role of libraries in the information society (em linha). En: CENL 
Conference, Luxembourg, September 2005. European Comision. Disponível em 
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milhões de livros na Internet até 2010, uma herança escrita e audiovisual da Europa 

numa Biblioteca Digital Europeia, um portal que congrega 45 bibliotecas nacionais, que 

só pode ser possível a partir de um esforço concentrado de todos os estados membros na 

digitalização desta herança, na guarda e no acesso para todos.  

    A partir da análise de projectos e de programas europeus de bibliotecas em ambiente 

digital, foram identificados como problemas mais significativos1177: 

- Digitalização dos fundos bibliográficos,  
- Recursos acessíveis para a concretização dos projectos digitais. 
- Preservação e arquivo dos recursos digitais.  
      E foi determinado tomar as seguintes iniciativas sobre bibliotecas digitais: 

- Uma comunicação i2010: bibliotecas digitais que incidirá no património cultural 
(2005). 

- Uma consulta em linha (2005) sobre questões relacionadas com a digitalização, 
acessibilidade em linha e preservação digital. 

- As respostas darão contributos para a proposta de recomendação em matéria de 
digitalização e preservação digital (2006). 

- A revisão do quadro jurídico dos direitos de autor (2006).  
- Uma comunicação sobre a acessibilidade da informação científica, incidindo 

especialmente na questão da informação originalmente digital (2006). 
5.3.2. A criação da Biblioteca Digital Europeia (EDL). 

       Para a criação da Biblioteca Digital Europeia foi realizada uma consulta on-line 

sobre questões relativas à digitalização e à armazenagem digital, terminada em Janeiro 

de 20061178. E formou-se um grupo de especialistas, constituído por representantes de 

bibliotecas, editoras, e indústria, de juristas e cientistas, que se reuniu, pela primeira 

vez, a 27 de Março de 2006. Os resultados desta consulta são aguardados com ansiedade 

porque devem influenciar outros programas e actividades na União Europeia. 

                                                                                                                                          

http://europa.eu.int/informationsociety/activities/digital_libraries/doc/de_comm_digital_librarie
s.pdf (consultado a 30 de abril de 2006). 
 
1177Comission des Communautées Europpéennes. Communication de la Commision au 
Parlement Européen, au Conseil, au Comité Économic Social Européen et au Comité des 
Régions. i2010: Bibliothèques numériques (em linha). Bruxelles, 2005. Disponível em 
http://europa.eu.int/information_society/activities/digital_libraries/doc/communication/fr_comm
_digital_libraries.pdf (consultado a 30 de abril de 2006). 
 
1178European Union. Online consultation – Questions (em linha). Europe’s Information Society. 
Thematic Portal. Disponível em 
http://europa.eu.int/information_society/activities/digital_libraries/consultation/index_en.htm 
(consultado a 30 de abril de 2006). 
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      Na primeira fase, devem ser desenvolvidos os seguintes pontos considerados 

prioritários: 

- Manuseio inteligente dos instrumentos digitais, indexação automática de textos, 
sons e imagens. 

- Optimização de ferramentas de busca multilingues. 
- Criação de serviços que possibilitem procedimentos similares à Wikipédia. 
- Optimização dos processos de digitalização. 
- Rápida definição de procedimentos e sistemas de arquivo permanente. 

5.3.3. Actividades previstas para a Biblioteca Digital Europeia (EDL). 

            Quando a Biblioteca Europeia (TEL) se transformar na Biblioteca Digital 

Europeia, como pretendem a Comissão Europeia e a CENL, deve ser desenvolvido um 

amplo cronograma de trabalho. Segundo Elisabeth Niggermann1179, directora da 

Biblioteca Nacional da Alemanha, muitos aspectos a ser formulados, entre todos apenas 

citou: a digitalização em massa ou selectiva, a obtenção de direitos de autor e parceria 

com os detentores dos direitos de autor, o arquivo permanente, a multiplicidade de 

idiomas e as questões administrativas, aspectos que decorrem da ampliação do leque de 

instituições cooperantes, tais como arquivos, museus e outras bibliotecas. Dada a sua 

importância e os aspectos controversos que provocam, passamos agora a analisá-los 

com pormenor. 

      A proposta de Google trouxe à discussão o tema da digitalização em massa, em 

especial as obras em domínio público, sem preocupações de avaliar o seu conteúdo e a 

relevância que possam ter. Como noutras ocasiões, formam-se grupos de opinião 

opostos. O grupo a favor apresenta os seguintes argumentos: 

- Baixo custo intelectual, que pode ser coberto por baixo valor unitário de 
remuneração por cada obra: onde caros e altamente qualificados especialistas não 
precisam avaliar, também não recaem altos custos.  

- Escolha de um acervo inicial abrangente, mesmo que se corra o risco de que a 
mesma obra seja digitalizada múltiplas vezes em diferentes projectos de 
digitalização em massa, sem controlo de qualidade, cujo facto que mantém os custos 
individuais baixos. 

      Contra a digitalização em massa e, em posição diametralmente oposta à anterior, o 

grupo a favor de uma escolha selectiva apresentada as suas razões baseadas em:  

                                                

1179Niggermann, Elisabeth. A Biblioteca Digital Alemã (em linha). En: Colóquio Internacional 
sobre Bibliotecas Digitais. Rio de Janeiro, 2006. Disponível em 
http://www.maisondefrance.org.br/mediateca/agenda-abril-06.html-33k (consultado a 30 de 
abril de 2006). 
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- Dúvida quanto à existência de financiadores (instituições de ensino, fundações, 
União Europeia) dispostos a suportar programas de digitalização em massa em 
detrimento do procedimento selectivo. 

- Preocupação quanto à capacidade das grandes ferramentas de busca e das firmas de 
software para efectuar a digitalização em massa.  

- Dificuldade em decidir qual o formato digital adequado para todas as obras. 
      Segundo a autora, a primeira das hipóteses é a opção mais correcta e pertinente. 

Deve-se efectuar a digitalização em massa, aceitar todos os recursos que forem 

oferecidos neste contexto, seja do Google ou de outra organização, desde que esteja 

garantida a qualidade dos dados digitalizados, principalmente no que diz respeito à 

acessibilidade permanente. 

      Segundo a legislação europeia os direitos de autor1180, não havendo concessão dos 

mesmos, estão vigentes durante 70 anos após a morte do autor, sendo indiferente se as 

obras foram ou não editadas. Nesta linha, é proibido disponibilizar em forma digital 

ilimitadamente, obras cujo autor ainda não tenha morrido no prazo acima referido. Os 

dados digitais só podem estar disponíveis on-line se estiverem em domínio público ou 

se o detentor dos direitos de autor o autorizar. Ora, como a grande quantidade de obras 

dos fundos está protegida por direito de autor, pelo menos tudo o que foi publicado após 

1940, resulta difícil desenvolver as colecções digitais sem negociar e obter os 

respectivos direitos, o que nem sempre é tarefa fácil e a maior parte das vezes sem 

resultados positivos. A alternativa é, então, disponibilizar as obras textos integrais on-

line apenas nas instalações das bibliotecas, e se os direitos de autor não 

disponibilizarem o texto integral, põe-se à disponibilidade dos utentes informações 

digitais adicionais (índices, sumários, resumos, imagens, informações sobre o autor, 

resenhas, etc.) que podem ser adquiridas ou elaboradas dentro da própria instituição. 

      Não tem sentido criar bibliotecas públicas digitais, ou qualquer tipo de projectos 

públicos de digitalização que não assegurem, concomitantemente, o seu arquivo 

permanente, como recomenda o projecto europeu i2010. Existem diversos projectos de 

arquivo permanente na Europa, tanto a nível nacional como europeu. De entre estes 

últimos assinalamos os seguintes: 

                                                

1180Parlamento Europeo. Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de 
mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y 
derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (em linha). Disponível 
em http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/l26053.htm (consultado a 30 de abril de 2006). 
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- O novo projecto europeu Planets1181, sob a coordenação da British Library. 
- O European Task Force Permanent Access1182, coordenado pela Biblioteca 

Nacional da Holanda. 
- Os projectos Nestor1183 e Kopal1184, ambos sob a coordenação da Biblioteca Alemã. 
      Todos eles são projectos de cooperação destinados à criação de arquivos 

permanentes de informações digitais de importância estratégica para preservação 

permanente da herança cultural europeia e mundial, executados em parceria com 

diversas instituições. 

      A Europa é um espaço multilingue, cujo Parlamento é composto por 46 países, com 

uma população de 800 milhões de pessoas e 74 línguas oficiais. No entanto, se 

comparamos as línguas dominantes temos1185:  

- O inglês é a língua mais falada na União Europeia com 47% (16% como língua 
materna e 31% como língua estrangeira). 

- O alemão é língua materna de quase 32% dos cidadãos (24% dos europeus falam o 
alemão como língua materna e outros 8% como língua estrangeira). 

- O francês vem em terceiro lugar com 28% (16% língua materna e 12% como língua 
estrangeira).  

      Falar da Biblioteca Digital Europeia é falar também de uma biblioteca que, através 

da Internet, é parte de uma biblioteca digital global. Há que considerar que um terço da 

população mundial falará inglês, não apenas os que a falam como língua materna, mas 

                                                

1181Preservation and Long-term Access to our Cultural and Scientific Heritage (PLANETS). 
Disponível em http://cordis.europa.eu/ist/digicult/planets.htm (consultado a 30 de abril de 
2006). 
 
1182European Task Force Permanent Access. Disponível em http://tfpa.kb.nl/ (consultado a 30 
de abril de 2006). 
 
1183Nestor Kompetenznetzwerk Langzeitarchivierung und Langzeitverfügbarkeit/Digitaler 
Ressourcen für Deutschland. Disponível em 
http://www.langzeitarchivierung.de/modules.php?op=modload&name=PagEd&file=index&pag
e_id=10 
  
1184KOPAL. Kooperativer Aufbau einer Langzeitarchivs digitaler Informationen. Disponível em 
http://www.google.com/search?hl=pt-
PT&lr=&safe=active&q=related:kopal.langzeitarchivierung.de/ (consultado a 30 de abril de 
2006). 
 
1185Comissão Europeia. Competências em línguas estrangeiras na União Europeia (em linha). 
Línguas da Europa. Educação e Formação. Disponível em 
http://ec.europa.eu/education/policies/lang/languages/index_pt.html (consultado a 30 de abril de 
2006). 
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também os que a utilizam como língua estrangeira1186. Mas a Internet está cada vez 

menos monolínge e os conteúdos noutras línguas que não o inglês tem vindo a 

multiplicar-se, do mesmo modo que o número de usuários da Internet cuja língua 

materna não seja o inglês, bem como se modificou o perfil dos mesmos. No princípio, 

os cibernautas eram primordialmente cientistas e pesquisadores, hoje um largo espectro 

da população utiliza as ofertas do comércio electrónico, da indústria de lazer, de estudo 

e formação, etc. Ambas as modificações, a mudança nos idiomas e do perfil do 

utilizador, aumentam a pressão sobre os prestadores de serviços no sentido de oferecer 

serviços multilingues, eliminando a barreira linguística. É evidente que estes 

acontecimentos afectam o mundo bibliotecário a nível mundial. 

      Para seguir com a sua política de defesa da multiculturalidade e multilinguismo 

defendida pela Comissão Europeia, existem outros projectos que complementam a 

Biblioteca Digital Europeia (EDL) tais como: 

- O Multilingual Access to Subjects (MACS)1187 destinado a desenvolver um sistema 
de gestão e procura que facilite o acesso multilingue a través de encabeçamentos de 
matérias às colecções das bibliotecas. 

- O Multilingual Subject Access to Catalogues of National Libraries (MSAC)1188. 
 
5.3.4. Organização e estrutura da Biblioteca Digital Europeia (EDL). 

      Já nos referimos às políticas de apoio da Comissão Europeia quanto à criação de um 

acesso multilingue às fontes digitais das instituições culturais europeias dentro da infra-

estrutura do projecto TEL sob proposta da CENL e dos seus membros. 

      Desde a sua origem, a TEL é um sistema susceptível de ser desenvolvido, 

permitindo o acesso a muitas fontes de informação descentralizadas. A possibilidade de 

crescimento e o desenvolvimento tecnológico estavam já previstos na estrutura do 

respectivo sistema. Mas os actuais vínculos estabelecidos entre a associação e a 

                                                

1186Gordon, Raymond G., Jr. (ed.), 2005. Ethnologue: Languages of the World (em linha), 15, 
2005. Dallas, Texas: SIL International. Disponível em http://www.ethnologue.com (consultado 
a 30 de abril de 2006). 
 
1187MACS (Multilingual Access to Subjects). Disponível em http://macs.cenl.org/(consultado a 
30 de abril de 2006). 
 
1188MSAC (Multilingual Subject Access to Catalogues of National Libraries). Disponível em 
http://www.nkp.cz/_en/pages/page.php3?page=fond_subjectauthorities_eng2 (consultado a 30 
de abril de 2006). 
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biblioteca impedem um possível desenvolvimento desta, a não ser que se encontre uma 

solução que o viabilize. Várias hipóteses se desenham no futuro1189 Niggermann: 

- A Conference of European National Libraries (CENL) continua a englobar a Biblioteca 
Europeia (TEL) na sua forma actual. 

- A desvinculação de exclusividade entre Conference of European National Libraries 
(CENL) e a Biblioteca Europeia (TEL) pelo que cada uma das organizações segue 
percursos diferentes.  

- A Conference of European National Libraries (CENL) desenvolve separadamente a 
Biblioteca Europeia (TEL), mas disponibiliza-a para a implantação da Biblioteca 
Digital Europeia (EDL). 

      É lógico que qualquer das situações apresenta vantagens e desvantagens, mas seja 

qual for a hipótese escolhida, pensamos que é ponto assente que o desenvolvimento de 

qualquer tipo de consórcio tem de se efectuar mediante as necessidades dos seus 

membros e numa perspectiva de ampliação da cooperação não só bibliotecária, mas 

também de outro tipo de instituições documentais e culturais europeias. 

      As últimas considerações dizem respeito à escolha da denominação da organização, 

se Biblioteca Digital Europeia (EDL) ou se Biblioteca Europeia (EL). O futuro nos dará 

a resposta. 

5.4. El Dorado, Biblioteca Virtual Iberoamericana e Caribenha. 

      O portal El Dorado, Biblioteca Virtual Iberoamericana e Caribenha oferece acesso a 

recursos combinados, tanto digitais como digitalizados, de 33 bibliotecas nacionais de 

Iberoamérica e do Caribe e representativos da vida e da cultura dos referidos países. 

Para compreender o seu funcionamento passamos ao estudo das suas etapas evolutivas, 

tendo em conta o papel das instituições intervenientes no projecto. 

      A Associação de Bibliotecas Nacionais de Iberoamérica (ABINIA)1190 fundada em 

México em 1989, é um foro interregional que reúne as 22 Bibliotecas Nacionais do 

espaço iberoamérico. Quando se constituiu como organismo internacional em 1999, 

adoptou uma nova denominação, a Associação de Estados Iberoamericanos para o 

Desenvolvimento das Bibliotecas Nacionais de Iberoamérica, mas mantém a mesma 

                                                

1189Niggermann, op...cit. 
 
1190Os países membros da associação ABINIA são: Cuba, Equador, El Salvador, Espanha, 
México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Perú e Venezuela. Asociación de Bibliotecas Nacionales 
de Iberoamérica (ABINIA). Disponível em http://abinia.ucol.mx/ (consultado a 7 de Maio de 
2006). 
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sigla. A associação foi precursora e impulsionadora de muitas das actividades realizadas 

na região1191, entre as quais destacamos Catálogo Colectivo de Fundo Antigo dos 

Séculos XV – XIX, a Fotografia na América Latina e do Caribe no Século XIX e a 

Imprensa Iberoamericana do século XIX. 

      Em 1998, cinco projectos regionais, elaborados de acordo com as orientações do 

Programa para a Sociedade da Informação na América Latina e no Caribe 

(INFOLAC)1192, foram apresentados ao Programa Intergovernamental de Informática 

(PII) da UNESCO1193: 

- ANTARES. 
- Biblioteca Digital da Iberoamérica e do Caribe. 
- Cátedra Regional UNESCO sobre as Novas Tecnologias de Informação. 
- Centro Regional de Novas Tecnologias de Informação para o MERCOSUR. 
- Sistema de Catalogação Cooperativa na Internet para América Latina e o Caribe. 

      Os três primeiros foram seleccionados de modo a serem financiados de forma 

conjunta através do Conselho Superior da Administração Electrónica1194 (Espanha), 

decisão que foi considerada como primeiro passo da Grande Biblioteca Virtual da 

Iberoamérica e do Caribe.  

5.4.1. A criação do projecto e as suas fases de evolução.  

      A fase inicial da El Dorado, Biblioteca Virtual Iberoamericana e Caribenha, na 

altura denominada Biblioteca Digital Iberoamericana e Caribenha, teve início em 

                                                

1191Fernández de Zamora, Rosa María; Budnik, Clara. Preservación del pasado para el futuro 
(em linha). En: 66th IFLA Council and General Conference, Jerusalem, Israel, 13-18 August, 
2000. Disponível em http://www.ifla.org/IV/ifla66/papers/045-163s.htm (consultado a 7 de 
Maio de 2006). 
 
1192Programa para la Sociedad de la Información en América Latina y El Caribe (INFOLAC). 
Disponível em http://infolac.ucol.mx/ (consultado a 7 de Maio de 2006). 
 
1193El Dorado, Biblioteca Virtual Iberoamericana y Caribeña. Sobre el proyecto (em linha). 
Disponível em http://eldorado.ucol.mx/menudecontenidos.php?clave=1&pagina=InicioF.htm 
(consultado a 7 de Maio de 2006). 
 
1194Consejo Superior de Administración Electrónica. Ministério de Administraciones 
Públicas, España. Disponível em http://www.csi.map.es/csi/csae.htm (consultado a 7 de Maio 
de 2006). 
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19991195. A UNESCO convocou um grupo multidisciplinar composto por desenhadores, 

bibliotecários, programadores e especialistas em telecomunicações brasileiros, 

mexicanos e cubanos para elaborarem as orientações, os aspectos técnicos do projecto, a 

estrutura de dados e o sitio físico, e a metodologia destinada à catalogação, digitalização 

e comunicação entre servidores.  

      O resultado das reuniões foi um programa piloto para bibliotecas digitais, Versão 

1.0, no qual se explicava como transformar os documentos em material electrónico, 

como catalogar essa informação e pô-la à disposição do público através da rede, 

mediante protocolos estandardizados. Para testar esse programa1196foi necessária a 

participação de todas as bibliotecas nacionais latinoamericanas interessadas, às quais 

foram pedidos alguns documentos das suas colecções, com os quais se fez a primeira 

colecção conjunta, constituída por 300 peças documentais variadas, que funcionou 

como um modelo didáctico. Em 2000, quando já havia alguns resultados, o projecto foi 

apresentado publicamente em Colima. 

      A segunda fase começou em 20011197, a partir de uma reunião que teve lugar em 

Lisboa, na qual a Associação de Estados Iberoamericanos para o Desenvolvimento das 

Bibliotecas Nacionais de Iberoamérica (ABINIA) assinou uma carta de intenção por 

meio da qual se comprometeu em participar, como coordenadora, com a UNESCO no 

desenvolvimento do projecto, considerado de maior importância para as bibliotecas 

latinoamericanas associadas e a para a região. Os participantes do projecto Biblioteca 

Digital Iberoamericana e Caribenha são: 

                                                

1195El Dorado, Biblioteca Virtual Iberoamericana y Caribeña. Antecedentes (em linha). 
Disponível em http://eldorado.ucol.mx/menudecontenidos.php?clave=1&pagina=InicioF.htm 
(consultado a 7 de Maio de 2006). 
 
1196El autor descreve as três versões de Metodologia BVIC elaboradas pelo grupo de 
especialistas. Solorio Lagunas, Javier. Metodogogía BVIC El Dorado. En: 1er Curso 
latinoamericano sobre Bibliotecas Digitales, Fortaleza, Brasil, 2005. Disponível em 
http://clacbd.lia.ufc.br/metodologia.ppt (consultado a 7 de Maio de 2006). 
 
1197Fernández-Aballí, Isidro; Feria Basurto, Lourdes. Informe de Avances (em linha). En: 
Primer Taller MesoAmericano y del Caribe de Biblioteca Digital y de Educación a Distancia. 
Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, México, 2002. Disponível em 
http://www.biblioteca.ucv.cl/novedades/conferencias/mexico/TallerMAC.pdf (consultado a 7 de 
Maio de 2006) 
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- O Centro Regional UNESCO para o Desenvolvimento das Novas Tecnologias de 
Informação, Universidade de Colima, México1198. 

- Algumas Bibliotecas Nacionais da Iberoamérica e do Caribe interessadas em 
participar no projecto1199. 

- A ABINIA, México. 
- A Rede Electrónica de Informação de Saúde (INFOMED), Cuba1200. 
- O Centro Nacional de Informação de Ciências Médicas, Cuba1201. 
- O Instituto Brasileiro de Informação Científica e Tecnológica (IBICT), Brasil1202. 
- O Sistema Regional de Información para la Salud (BIREME), Brasil1203. 

      E foi definido um conjunto de objectivos que a recente organização devia alcançar 

com a execução do projecto1204: 

- Formar uma colecção básica na Internet de aproximadamente 5000 a 6000 obras de 
todo tipo (livros, revistas, mapas, música, vídeo, etc.), livres de compromissos de 
pagamentos por direitos de autor e/o editoriais, representativas da cultura da região 
iberoamericana e caribenha, à qual cada um dos países da região deve contribuir 
entre 100 a 200 títulos. 

- Realizar a descrição analítica e a indexação de 1000 sítios Web representativos da 
cultura da região (de 20 a 40 sítios para cada país).  

- Criar capacidade técnica e metodológica nas Bibliotecas Nacionais da Iberoamérica 
e do Caribe, para que as mesmas dêem os primeiros passos (as que ainda não os 
deram) na criação da sua Biblioteca Digital Nacional. Para tal finalidade, o projecto 
tenciona capacitar alguns especialistas destas instituições. 

- Criar nas Bibliotecas Nacionais as capacidades técnicas para poderem treinar outras 
bibliotecas do seu país na aplicação da Metodologia Geral da Biblioteca Digital.  

                                                

1198Centro Regional UNESCO para el Desarrollo de Nuevas Tecnologías de Información. 
Universidad de Colima, México.  Disponível em http://www.ucol.mx (consultado a 7 de Maio 
de 2006). 
 
1199Os países que compõem a região iberoamericana são: Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, 
Costa Rica, Cuba, Chile, República Dominicana, Equador, El Salvador, Espanha, Guatemala, 
Guiné Equatorial, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Porto Rico, Uruguai 
e Venezuela. Para ser precisos, ainda nem todos aderiram ao projecto. 
 
1200Red Electrónica de Información de Salud (INFOMED). Cuba. Disponível em 
http://www.infomed.sld.cu (consultado a 7 de Maio de 2006). 
 
1201Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas (CNICM). Cuba. Disponível em 
http://www.infomed.sld.cu (consultado a 7 de Maio de 2006). 
 
1202Instituto Brasileiro de Informação Científica e Tecnológica (IBICT). Brasil. Disponível em 
http://www.ibict.br (consultado a 7 de Maio de 2006). 
 
1203Sistema Regional de Informação para a Saúde (BIREME). Brasil. Disponível em 
http://www.bireme.br (consultado a 7 de Maio de 2006). 
 
1204Cisneros Morales, Jorge. Bibliotecas digitales: la historia llega a la red. Milenio semanal, 
2000:166. 
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- Formar uma colecção em CD-ROM das 5000 obras digitalizadas, a Colecção 
Digital Básica da Cultura Iberoamericana e Caribenha.  

- Preparar a Versão 2.0 da Metodologia Geral da Biblioteca Digital. 
- Criar a Cátedra Regional UNESCO de Novas Tecnologias de Informação.  
      Também se estabeleceram os termos de participação dos membros, UNESCO e 

Bibliotecas Nacionais Iberoamericanas e Caribenhas1205, de modo a que cada parte 

soubesse as tarefas e as obrigações correspondentes.  

      A terceira fase de evolução da Biblioteca Digital Iberoamericana e Caribenha foi 

convocar as Bibliotecas Nacionais de América Latina e do Caribe para desenvolvimento 

das colecções e a capacitação do pessoal segundo a metodologia elaborada.  

      Partiu-se do princípio de que qualquer biblioteca desde que tenha recursos para uma 

linha telefónica pode publicar os seus fundos na Internet e fazer parte da Biblioteca 

Digital. Por outro lado, qualquer utilizador, a partir de qualquer lugar, pode aceder a 

todas as bibliotecas nacionais pertencentes ao consórcio. E tomou-se como um dos 

aspectos fundamentais a metodologia que o grupo de especialistas elaborou a partir das 

opções tecnológicas disponíveis tendo em conta as vantagens da interoperatividade, da 

normalização e da universalidade.  

      A Metodologia Geral da Biblioteca Digital1206 compõe-se dos seguintes manuais que se 

complementam: 

Metodología BDigital. Manual de metadatos: 

- Catalogação e clasificação na rede. 
- Elementos: Título, autor, idioma, resumo, descritores, etc. 
- Descrição dos datos de registro. 
- Enlaces a informação na Internet. 
      Os metadatos desta etapa foram adaptados do Government Information Locator 

Services (GILS), MARC21 e Dublin Core, enquanto que os da fase inicial foram 

                                                

1205Fernández-Aballí, Isidro; Quintero, Alfonso. Carta Circular (em linha). El Dorado, 
Biblioteca Virtual Iberoamericana y Caribeña.  Disponível em 
http://eldorado.ucol.mx/menudecontenidos.php?clave=2&pagina=convoc2.htm!carta 
(consultado a 7 de Maio de 2006). 
 
 
 
1206Feria, Lourdes. Nuevas conexión-E-s: la biblioteca Digital Iberoamericana y Caribeña. 
Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 70, 2003: 55-56. 
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definidos apenas com base numa adaptação do Government Information Locator 

Services (GILS). 

Metodologia BDigital. Manual de digitalização: 

- Digitalização de documentos e imagens. 
- Digitalização de documentos (textos). 
- Reconhecimento óptico de caracteres. 
- Digitalização de páginas a partir de documentos em papel. 
- Digitalização de imagens. 
- Software e escaneres recomendados. 
- Enlaces a informação na Internet1207. 

      Quanto ao manuseamento das colecções digitais, o grupo de especialistas analisou 

as opções tecnológicas disponíveis e também as vantagens de trabalhar com formatos 

universais de texto e imagens. Elaborou-se o manual com indicações precisas sobre 

como conservar a tipografia e o formato quando se transforma o documento noutro tipo 

de texto, como transformar uma imagens e as respectivas especificidades. 

Metodologia BDigital. Manual de protocolo normalizado de rede: 

- Servidor Z39.50 
- Instalação sobre Windows 
- Instalação sobre Linux. 

      Por último, a utilização de um protocolo de rede normalizado representa a 

possibilidade de ter acesso a todas as bibliotecas participantes através de um único 

sistema, que embora invisível para o utilizador final, lhe vai permitir, em simultâneo, 

rever a informação de 36 bibliotecas, dum conjunto delas ou de uma só através de 

palavras chave, autores, títulos y outros dados.  

      De acordo com os objectivos iniciais do projecto, outro aspecto da Biblioteca é a 

capacitação de recursos humanos sob responsabilidade da Universidade de Colima1208. 

                                                

1207O responsável apresentou uma descrição detalhada da arquitatura completa deste projecto. 
Solorio Lagunas, Javier. La arquitectura de información en la Biblioteca Virtual El Dorado (em 
linha). En: III Jornadas Internacionales sobre Bibliotecas Universitarias, Universidad Nacional 
Autonoma México (UNAM), México, 2004. Disponível em 
http://www.dgbiblio.unam.mx/eventos/reunion/cinf2004/SOLORIO.pdf (consultado a 7 de maio 
de 2006). 
 
1208Feria B, Lourdes; Machuca, Paulina. Cátedra UNESCO en Nuevas Tecnologías de 
Información: fortaleciendo los recursos bibliotecarios (em linha). En: 69th IFLA General 
Conference and Council, Berlin, 2003. Disponível em 
http://www.ifla.org/IV/ifla69/papers/003s_trans-Feria_Machuca.pdf (consultado a 7 de maio de 
2006). 
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Nesse sentido, foi criada a Cátedra UNESCO em Novas Tecnologias de Informação 

para:  

- Promover a realização de uma variedades de acções formativas, cursos, seminários, 
reuniões de especialistas, colóquios, congressos e bacharelatos com vista a oferecer 
oportunidades para a aquisição e intercâmbio de conhecimentos e para o exercício 
de análise, a crítica e debate.  

- Procurar soluções pertinentes e compartilhadas.  
- Estabelecer, a longo prazo, de um Mestrado em TICs dirigida aos profissionais da 

informação que lhes assegure uma especialização de alta qualidade.  
- Elaborar e publicar documentação sobre o tema. 

      Para iniciar as actividades e para apoiar o projecto piloto da Biblioteca Digital de 

Iberoamérica e Caribe, assumiu-se o compromisso de dar formação a 144 profissionais 

provenientes das 34 Bibliotecas Nacionais dos Estados Membros de América Latina e 

Caribe, assim como das Bibliotecas Nacionais de Espanha e de Portugal Para atingir tal 

finalidade, cada Biblioteca Nacional tinha a possibilidade de formar quatro instrutores, 

um de cada uma das quatro operações básicas para a criação de uma Biblioteca Digital: 

Digitalização, Descrição da Informação Digital, Automatização e Redes de Gestão de 

Bibliotecas Digitais.  

      Em 2002 também se iniciou o Bacharelato a Distância sobre Bibliotecas Digitais 

cujo objectivo fundamental é proporcionar bases sólidas para a integração conjunta da 

Biblioteca Digital, com base numa metodologia normalizada, tanto para o pessoal 

bibliotecário como para o informático. O curso foi estruturado por fases diferentes. A 

primeira versou os seguintes assuntos: 

Módulo 1. Gestão da Biblioteca Digital. 
Módulo 2. Registo de Recursos de Informação. 
Módulo 3. Digitalização: texto, imagem, áudio, vídeo. 
Módulo 4. Redes e automatização. 
      Quando terminou esta fase de formação, o diplomado realizou outra etapa que 

constou na integração das colecções na rede, para o qual já tinham sido seleccionado 

anteriormente 200 peças documentais de cada país, que foram catalogadas, digitalizadas 

e postas à disposição no servidor, assim como os 100 sítios Web classificados com a 

metodologia de metadatos. 
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      Para além da fase de aprendizagem e da aplicação dos conhecimentos adquiridos, e 

tão importante como as anteriores, foi o momento de reflexão do grupo de trabalho e da 

elaboração das actividades a realizar a partir desse momento pelos elementos do grupo 

de formação oriundos de cada país de modo a garantir a continuidade do trabalho. 

      A iniciativa El Dorado, Biblioteca Digital Iberoamericana e Caribenha (BDIC), foi 

projectada como multilingue para abarcar as línguas oficiais dos países da região, o 

espanhol, a predominante, o português e o inglês. Nesta linha, foi decidido efectuar-se 

na Universidade de Pernambuco, Brasil, a tradução portuguesa de documentos e de 

ferramentas de trabalho e promover a sua utilização pelas universidades brasileiras e 

portuguesas, e responsabilizar a Biblioteca Nacional de Trinidad y Tobago da respectiva 

tradução para inglês1209. 

      As actividades futuras do projecto orientam-se por linhas de acção, tais como, 

multiplicar os resultados nas Bibliotecas de cada país membro, avaliar os resultados do 

funcionamento da BVIC e também avaliar dos resultados da Curso administrado.  

     Os exemplos das instituições que acabámos de investigar, El Dorado, Biblioteca 

Digital Iberoamericana e Caribenha (BDIC), a Biblioteca Digital Europeia (EDL) e a 

Biblioteca Europeia (TEL), permitem-nos confirmar que todo tipo de colaboração e 

cooperação ajudam certamente ao avanço da sociedade da informação e do 

conhecimento. Finalmente, podemos fazer algumas reflexões finais que consideramos 

serem princípios básicos da cooperação e que, até ao momento, não perdem a sua 

validez1210:  

- A cooperação deve servir claramente os objectivos planificados e não é uma virtude 
em si mesma. 

- Devem-se contemplar outros meios para conseguir os mesmos objectivos. 
- A cooperação não deveria iniciar-se a menos que tenhamos claro que mediante ela 

se vão a conseguir melhores resultados do que com outros meios. 

                                                

1209Solorio Lagunas, Javier. Biblioteca Virtual Iberoamericana y Caribeña El Dorado (em linha). 
En: Congreso Internacional de Información, INFO 2004. La Habana, Cuba, 2004. Disponível 
em (consultado a 7 de Maio de 2006). 
 
1210Duarte Barrionuevo, Miguel. El Consorcio de Bibliotecas Universitarias Andaluzas. Boletín 
de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 75-76, (junio-septiembre), 2004: 177-192. 
Disponível em http://www.aab.es/pdfs/baab75_76/75a16.pdf (consultado a 7 de Agosto de 
2006). 
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- Nenhum tipo de actividade cooperativa ou actividade conjunta, e nenhum tipo de 
desenvolvimento tecnológico previsível pode ser substituto pela necessidade de ter 
bibliotecas locais bem dotadas. Se as bibliotecas se vêem obrigadas a reduzir 
serviços, reduzir-se-á inevitavelmente o acesso à informação e ao conhecimento. 

- A biblioteca existe dentro de uma rede de conexões que se estendem para além da 
própria instituição. Estas relações podem ser habituais, contratuais, cooperativas ou 
simbólicas. Na cooperação com outras bibliotecas, consórcios, redes, provedores ou 
outros, a biblioteca deveria participar em programas que a ajudem a alcançar as suas 
metas e que sejam coerentes com a missão da instituição. 

-  
5.5. Os países lusófonos e a cooperação na área de informação e documentação. 

      A colaboração e a cooperação entre profissionais de informação e documentação e 

entre instituições dos países lusófonos tem sido efectuada de forma periódica por 

iniciativa da Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivística e Documentação 

(APBAD)1211 e da Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários, Cientistas da 

Informação e Instituições (FEBAD)1212, concretizadas em congressos e encontros de 

arquivistas, bibliotecários e documentalistas, cursos de formação profissional e na 

tomada de estratégias comuns a nível internacional junto das instituições internacionais 

da área, tais como a International Federation Library Associations (IFLA) e o 

Internacional Council of Archives (CIA).  

      As associações dos outros países lusófonos participam nas actividades referidas, 

mas como são organizações fundadas há relativamente pouco tempo, com número 

reduzido de associados, com estruturas organizativas e financiamento insuficientes, não 

podem promover, como gostariam, iniciativas do mesmo teor. Apesar das dificuldades 

apontadas, são dignas de louvor todas as actividades já realizadas, fruto do trabalho 

corroborativo de instituições e de profissionais, sobretudo nas condições acima 

referidas. 

 

 

 

                                                

1211Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas (APBAD) 
Disponível em http://apbad.pt (consultado a 7 de Junho de 2006). 
 
1212Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários, Cientistas da Informação e 
Instituições (FEBAD). Disponível em http://febab.org.br (consultado a 7 de Junho de 2006). 
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5.5.1. A cooperação entre os profissionais e as associações. 

     A partir dos anos 90, a APBAD tem vindo a preocupar-se com a cooperação com os 

outros países lusófonos1213. No âmbito da cooperação entre profissionais lusófonos, a 

Associação fundou o Caucus de Bibliotecários de Língua Portuguesa, que se reúne 

anualmente durante o Congresso da IFLA1214, e organizou ou colaborou em alguns dos 

Encontros de Bibliotecários de Língua Portuguesa, o principal fórum de cooperação 

lusófona na área das bibliotecas (1º Encontro, Lisboa, 1992; 2º Encontro, Niteroi, RJ, 

Brasil, 1994; III; 3º Encontro, Aveiro, 1998; 4º Encontro (Carta de São Paulo1215), S. 

Paulo, Brasil, 2002). Em 2007 deve realizar-se o próximo encontro, o 5º, desta vez em 

Angola, cuja realização tem sido adiada por razões de ordem estratégicas1216. 

      Cumprindo uma das recomendações da Carta de Aveiro1217, aprovada em 1998, a 

APBAD mantém um site de recursos para a cooperação e em 2000 organizou um Curso 

de Técnicos Profissionais de Bibliotecas Escolares em Angola, financiado pelo Instituto 

Camões. 

      Ainda de acordo com decisões tomadas aquando da assinatura do documento 

anteriormente referido, estabeleceu-se o Fórum dos Arquivistas Lusófonos1218, criado 

                                                

1213Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas (APBAD). 
Cooperação (em linha). Disponível em http://www.apbad.pt/Cooperacao.htm (consultado a 7 de 
Junho de 2006). 
 
1214Caucus de Bibliotecários de Língua Portuguesa. En: 64th IFLA General Conference. 
Amsterdam, 1998. Disponível em (http://www.ifla.org/VII/s27/news/1298.htm#2f (consultado a 
8 de Julho de 2006). 
 
1215A Carta de São Paulo é um documento que define as estratégias deste encontro. 4º Encontro 
Internacional de Bibliotecários de Língua Portuguesa. São Paulo, Brasil, 2002. Disponível em 
http://www.febab.org.br/forum/carta_sao_paulo.htm (consultado a 7 de Junho de 2006). 
 
1216Recebemos esta informação por um correio electrónico enviado pela Dra. Maria José Ramos, 
Directora da Biblioteca Nacional de Angola, organizadora deste evento, que nos explicou ter-se 
decidido que a melhor momento para a realização do 4º Encontro de Bibliotecários de Língua 
Portuguesa será por altura do Congresso da IFLA, a realizar-se na Africa do Sul em 2007, 
facilitando aos participantes a deslocação e minimizando as despesas inerentes. 
 
1217Carta de Aveiro. 3º Encontro de Bibliotecários de Língua Portuguesa, Aveiro, 1998, 
Disponível em http://www.apbad.downloads/cartaAveiro.pdf (consultado a 7 de Junho de 
2006). 

1218Fórum Pernamente dos Arquivistas Lusófonos (FAL). Disponível em 
http://www.iantt.pt/instituto.html?menu=closed&conteudo=umanoticia&conteudo_nome=Notíc
ias&noticia_id=95 (consultado em 8 de Junho). 
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no âmbito da CPLP, que visa promover a cooperação na área de Arquivos entre os 

países referidos e articular posições no seio de organismos internacionais. Já se 

realizaram o 1º Forum, Lisboa (Constituição), 1993; 2º Forum, Lisboa, 1994 (aprovação 

do Estatuto); 3º Forum, 1996 (Cadastro dos Arquivistas Lusófonos). Contudo, os 

profissionais entenderam por bem formalizar a constituição de um Forum Permanente 

dos Arquivistas Lusófonos, acção realizada no I Forum Permanente em Lisboa, em 

2003. A reunião de 2004, o II Forum Permanente1219, foi paralela ao XV Congresso 

Internacional de Arquivos, realizado em Viena. O III Forum Permanente1220 teve lugar 

também em Lisboa, em 2005, por ocasião do IV Seminário Internacional de Arquivos 

de Tradição Ibérica, e da Reunião Anual da Associação Latino Americana de Arquivos. 

A maioria dos participantes desta entidade deseja que ele se institucionalize na forma de 

uma associação, que deverá chamar-se Associação dos Arquivistas Lusófonos, ligada ao 

Conselho Internacional de Arquivos.   

      Com vista à continuidade da cooperação interinstitucional, teve grande relevo o 

Seminário: Património Arquivístico nos países da CPLP – Experiências e 

Estratégias1221, realizado no Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo em 

Lisboa, com objectivo de partilhar experiências entre países de língua portuguesa, 

visando contribuir para melhorar as práticas arquivísticas e afinar estratégias, em 

especial, dos Arquivos Nacionais de cada país.  

      A iniciativa abordou os seguintes temas: 

- A gestão de documentos na Administração Pública, área em que o reposicionamento 
dos Arquivos Nacionais é especialmente urgente. 

- Os desafios que se colocam aos arquivos na sociedade da informação. 

                                                

1219Acta da Reunião de Viena do Fórum Pernamente dos Arquivistas Lusófonos (em linha). 
Fórum Pernamente dos Arquivistas Lusófonos. Viena, 24 de Agosto de 2004. Disponível em 
http://www.ahm.uem.mz/actavien.pdf (consultado em 8 de Junho). 

1220III Forum Permanente dos Arquivistas Lusófonos. IV Seminário Internacional de Arquivos 
de Tradição Ibérica, Lisboa, 24-28 de Outubro, 2005. Disponível em 
www.iantt.pt/downloads/BoletimTT_14.pdf (consultado em 8 de Junho). 

1221Seminário: Património Arquivístico nos países da CPLP – Experiências e Estratégias. 
Lisboa, 6-10 de Outubro, 2003. Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo (IAN/TT). 
Disponível em 
http://www.iantt.pt/instituto.html?menu=closed&conteudo=umanoticia&conteudo_nome=Notíc
ias&noticia_id=87 (consultado em 8 de Junho). 
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- As questões mais directamente relacionadas com os arquivos locais e respectiva 
relação com instituições arquivísticas de âmbito regional ou nacional.  

      Por último, foi feita a apresentação do projecto da UNESCO, a Rota do Escravo1222, 

e de outros trabalhos cooperativos. 

      A iniciativa Integrar1223, 1º Congresso Internacional de Arquivos, Bibliotecas, 

Documentação e Museus, foi provida pela Federação Brasileira de Associações de 

Bibliotecários, Cientistas da Informação e Instituições (FEBAB), e com a colaboração 

da Associação de Arquivistas de São Paulo (ARQ-SP), Associação Portuguesa de 

Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas (APBAD), Conselho Regional de 

Museologia 4ª Região (COREM), Federação Internacional de Associações de 

Bibliotecários (IFLA), e outras instituições de prestígio e vem na linha do contexto 

internacional de integração das instituições documentais.  

      Como se pode observar pela designação, congregou profissionais de todo tipo de 

instituições documentais que, em conjunto, discutiram conceitos, métodos e 

experiências que tem aproximado e distinguido as áreas de exercício profissional de 

arquivistas, bibliotecários, documentalistas e museólogos, ante os desafios colocados 

pela nova Sociedade da Informação, propondo o desenvolvimento de parcerias e acções 

conjuntas. O tema central proposto para a iniciativa está ligado ao seu próprio objectivo, 

integrar, e visa obter a integração entre as referidas áreas e respectivos investigadores e 

profissionais, bem como entre os países de língua portuguesa, para cooperarem em 

estudos, pesquisas e trabalhos. 

      Diante dos desafios colocados pela Sociedade da Informação e Conhecimento, o 

Congresso, por meio dos trabalhos, comunicações e interacção entre os elementos do 

                                                

1222Com o objetivo de tornar visível essa tragédia estranhamente ausente dos livros de história e 
por conseguinte, da memória da humanidade, a Conferência Geral da UNESCO instituiu o 
projeto internacional A Rota do Escravo, para criar o marco necessário para uma reflexão 
científica internacional e multidisciplinar com vistas a elucidar as causas profundas, as 
modalidades e consequências do tráfico de negros. Programa Rota do Escravo (em linha). 
UNESCO Brasil Disponível em 
http://www.unesco.org.br/areas/cultura/areastematicas/diversidadecultural/rotaesc//mostra_padr
ao (consultado em 8 de Junho). 

1223Integrar, 1º Congresso Intrnacional de Arquivos, Bibliotecas, Centros de Documentação e 
Museus. Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários, Cientistas da Informação e 
Instituições (FEBAB), São Paulo, 2002. FEBAD. Disponível em http://www.febab.org.br/ 
(consultado a 7 de Junho de 2006). 
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plenário, buscou-se a discussão saudável e aberta a profissionais que actuam em 

arquivos, bibliotecas, centros de informação e documentação, centros de memória, 

museus, centros culturais e instituições congéneres do Brasil, de Portugal e demais 

países da África e Ásia de língua portuguesa. O programa abarcou: 

- O 4º Encontro Internacional de Bibliotecários de Língua Portuguesa.  
- O Encontro Internacional de Autores, Editores, Livreiros e Produtores da Área de 

Informação em Língua Portuguesa (ENAELP).  
- Os Arquivos no mundo digital.  
- O 4º Encontro Regional do SPISIS. 
- O II Fórum de Profissionais de Reservas Técnicas.  
- A Expointegrar. 
- As Rodadas de Negócios.  
- O Seminário de Informação Jurídica do Rio de Janeiro, 3º SIDJ/RJ, Evento Pós-

Congresso, 3 a 6 de Dezembro de 2001, Rio de Janeiro. 
      A experiência tem provado que diferentes tipos de dificuldades, tanto financeiras 

como de comunicação e de controlo, têm impedido a concretização das recomendações 

enunciadas no fim dos encontros. Para tentar evitar esta situação, os profissionais 

reunidos assinaram uma Proposta para a Institucionalização do Encontro Internacional 

de Bibliotecários e Arquivistas de Língua Portuguesa (EIBAL)1224 para manter essas 

parcerias permanentes, sustentar economicamente os projectos sugeridos e ampliar a sua 

actuação, logrando desta forma obter maior compromisso entre os países envolvidos. 

      Foi atribuída à instituição criada a missão de promover, coordenar e acompanhar as 

acções necessárias à elaboração e implantação de programa permanente de trabalhos 

cooperativos e de ajuda mútua na área da Informação entre profissionais e instituições 

de países lusófonos, e o objectivo geral de fomentar trabalhos cooperativos e de 

promover o intercâmbio entre profissionais da área da informação/bibliotecas, incluindo 

museus e arquivos.  

      Quanto aos objectivos de natureza específica, foram definidos os seguintes: 

                                                

1224Proposta para a Institucionalização do Encontro Internacional de Bibliotecários e Arquivistas 
de Língua Portuguesa (em linha). Encontro Internacional de Bibliotecários e Arquivistas de 
Língua Portuguesa (EIBAL). En: Integrar, 1º Congresso Internacional de Arquivos, 
Bibliotecas, Centros de Documentação e Museus, Federação Brasileira de Associações de 
Bibliotecários, Cientistas da Informação e Instituições (FEBAB). São Paulo, 2002. Disponível 
em http://www.febab.org.br/forum/proposta.htm (consulta a 8 de Junho). 
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- Abrir campo para o trabalho conjunto entre os países irmanados pela mesma língua, 
nas áreas de Biblioteconomia e Ciência da Informação, Arquivos e Museus, 
sensibilizando profissionais dessas áreas para a importância da cooperação.  

- Divulgar conhecimentos, frutos de estudos, pesquisas e experiências de autores dos 
vários países, provocando a produção de trabalhos em campo inter e multidisciplinar 
e ampliando a educação contínua.  

- Fortalecer relações de bibliotecas, arquivos e museus, e fomentar projectos de 
parcerias de interesse comum.  

- Dinamizar o intercâmbio cultural e cooperação no domínio das bibliotecas, arquivos 
e museus. 

      O Encontro Internacional de Bibliotecários e Arquivistas de Língua Portuguesa 

(EIBAL) está aberto a todos os membros de associações nacionais de bibliotecários, 

arquivistas e museólogos, e outras instituições dos países de língua portuguesa e a sua 

estrutura baseia-se em três elementos: a Secretaria Executiva, a Junta de Representantes 

e o Comité de Cooperação Voluntária. 

      O Integrar, 2º Congresso Internacional de Arquivos, Bibliotecas, Centros de 

Documentação e Museus1225, realizado em São Paulo, 2006, norteou-se pelo lema 

Compartilhar o Conhecimento: o acesso sem fronteiras, mas não teve a participação 

dos outros países lusófonos, por razões que desconhecemos, mas que facilmente se 

deduzem e compreendem em função dos condicionalismos já apontados. 

5.5.1. A cooperação a nível institucional no âmbito da Comunidade dos países de 

Língua Portuguesa (CPLP). 

      É evidente que urge dar continuidade a todas este esforço realizado e tentar 

organizar estratégias comuns que permitam organizar projectos institucionais 

coordenados a nível do espaço lusófono de modo a estabelecer modelos de cooperação 

internacionais adaptados às necessidades identificadas e tendo em vista a projecção da 

língua portuguesa no ciberespaço e da divulgação das cultura dos povos lusófonos. É a 

iniciativas desse âmbito a que nos vamos referir a partir de agora, tais como o portal 

bibliotecário E-livro em português (o alargamento para a língua portuguesa do E-livro), 

                                                

1225Integrar, 2º Congresso Internacionl de rquivos, Bibliotecas, Centros de Documentação e 
Museos, Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários, Cientistas da Informação e 
Instituições (FEBAB), São Paulo, 2006. Disponível em 
http://www.febab.org.br/integrar/2_Integrar.htm (consulta a 8 de junho) 
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e outras que são resultantes de políticas de informação e comunicação lusófona a nível 

institucional, ePORTUGUESe, Rede de Informação Desportiva da CPLP (CPLP Sport), 

e o Programa Global de Valorização do Património do Instituto de Investigação 

Científica Tropical (IICT), tentando diferenciar as características específicas de cada 

uma. 

     O E-livro1226 é um portal que funciona como biblioteca virtual dando acesso a 

publicações em inglês, espanhol e português de cerca de 150 editoras mundialmente 

prestigiadas que publica livros e conteúdos académicos, investigações científicas de 

formato electrónico para comercializar com as bibliotecas. Os objectivos deste projecto 

orienta-se para:  

- Permitir às bibliotecas aumentar as suas colecções de um modo lucrativo e eficiente, 
ganhando dinheiro, espaço de armazenamento e tempo de trabalho.  

- Oferecer também um banco de dados para integrar o catálogo da biblioteca. 
- Oferecer aos usuários uma documentação considerável, variada, actualizada e 

sempre disponível através dum poderoso motor de busca. 

      A maioria das instituições que comercializam estes produtos digitais são as 

bibliotecas universitárias que, para permitir o acesso aos seus utilizadores a esta 

informação nas línguas inglesa e espanhola, podem escolher dois tipos de acordos com 

a empresa: ou entregar o conteúdo da sua colecção e receber 20% por direitos de autor, 

ou pagar um direito para instalar a plataforma do ebrary. Foi dentro destas modalidades 

que aderiram numerosas bibliotecas dos Estados Unidos, de Espanha e da América 

Latina. 

      Os resultados positivos alcançados neste projecto permitiram o alargamento do E-

livro agora em português, através de um acordo realizado na 3ª Comissão Mundial de 

Ética do Conhecimento Científico e Tecnológico (Comest), efectuado em 2003 no Rio 

de Janeiro, ao qual se seguiu, ainda no mesmo ano, uma Reunião de Ministros de 

Ciência e Tecnologia da CPLP sobre a disseminação de conhecimento e que contou, a 

partir desse momento, com o apoio da UNESCO1227. 

                                                

1226E-livro. Disponível em http://www.e-livro.com/ (consultado a 7 de Maio de 2006). 
 
1227E-livro. Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT). Disponível em 
http://listas.ibict.br/pipermail/bib_virtual/2004-May/000116.html (consultado a 7 de Maio de 
2006). 
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      Assim nasceu o E-livro em português1228, para o qual foram definidos os seguintes 

objectivos: 

- Dar acesso a livros em língua portuguesa (no futuro cerca de 20.000). 
- Beneficiar os países lusófonos que têm acesso restrito à informação científica e de 

qualidade. 
- Possibilitar a publicação da produção científica dos pesquisadores de todos os países 

lusófonos criando, a médio prazo, uma rede de intercâmbio de conhecimento. 
      A cooperação do Instituto de Investigação Científica Tropical (IICT)1229 com os 

outros países da CPLP tem origem na riqueza e variedade do acervo bibliográfico na 

base de dados bibliográfica do seu Centro de Documentação e Informação (CDI) e na 

vasta documentação do Arquivo Histórico Ultramarino (AHU)1230, pertencente ao 

referido instituto. Este arquivo tem obtido resultados positivos com experiências de 

trabalho colaborativo com os países lusófonos no que toca particularmente o património 

arquivístico comum, caso do Projecto Resgate (Brasil)1231 e do Projecto Reencontro 

(Portugal)1232.   

                                                

1228E-livro em português. Disponível em http://www.e.livro.com (consultado a 7 de Maio de 
2006). 
 
1229Instituto de Investigação Científica Tropical (IICT). Disponível em http://iict.pt (consultado 
a 7 de Maio de 2006). 
 
1230Arquivo Histórico Ultramarino (AHU). Disponível em http://ahu.pt (consultado a 7 de Maio 
de 2006). 
 
1231O Projecto Resgate – Barão do Rio Branco foi realizado pelo Centro de Memória Digital da 
Universidade de Brasília (CMD), coordenado pelo Ministério da Cultura do Brasil e visou a 
microfilmagem das fontes histórico-documentais existentes nos arquivos e bibliotecas 
brasileiras e nos países que, de algum modo, partilham uma história comum. Esses países são, 
essencialmente, a Espanha, a França, a Holanda, a Itália, a Grã-Bretanha e, muito 
particularmente, Portugal. O Projecto iniciou-se no Arquivo Histórico Ultramarino (AHU), em 
1995, por ser este o arquivo detentor do maior acervo documental relativo ao Brasil colónia, 
existente em Portugal e fora do território brasileiro. Projecto Resgate – Barão do Rio Branco 
(1995-2001) (em linha). Universidade de Brasília. Disponível em 
http://www.resgate.unb.br/index.html (consultado a 7 de Junho de 2006). 
 
1232Paralelamente, o Projecto Reencontro, de iniciativa portuguesa, teve objectivos similares aos 
do Projecto Resgate, foi coordenado pela Comissão Nacional para as Comemorações dos 
Descobrimentos Portugueses (CNCDP), através do Centro Damião de Góis, e visou a 
organização e microfilmagem da documentação existente nos arquivos e bibliotecas brasileiras, 
com interesse para Portugal. Projecto Resgate/Reencontro (1995-2001) (em linha). Arquivo 
Histórico Ultramarino (AHU). Disponível em http://www.iict.pt/ahu/Home-
95.html#Projecto%20Resgate%20–%20(1995%20–%202001)  
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     Durante a fase preparatória do Projecto de Digitalização do Arquivo Histórico 

Ultramarino (AHU) constatou-se que a sua concretização global passava por permitir o 

acesso e a utilização aos outros países lusófonos do seu fundo documental aos outros 

países lusófonos, com prioridade para a informação e documentação que lhes diz 

directamente respeito. 

      Neste sentido, foram tomadas várias resoluções nas Reuniões de Ministros de 

Educação, de Ciência e Tecnologia1233, e de Cultura1234 para: 

- Desenvolver um processo de intercâmbio entre os museus, arquivos e instituições 
científicas dos Estados membros da CPLP. 

- Apoiar a iniciativa portuguesa de disponibilização do acervo bibliográfico e 
documental do IICT aos outros países da CPLP. 

  

     Para alcançar estes objectivos, o Instituto de Investigação Científica Tropical 

realizou em 2005 um Programa Global de Valorização do Património1235 com a 

finalidade de tratar informaticamente e promover o acesso digital ao património para 

tornar acessível aos países da CPLP o único e valioso património cultural da Instituição, 

disponibilizando conteúdos em português e aumentado o conhecimento da cultura e da 

história lusófonas. 

      Outra dos exemplos de cooperação institucional a nível dos países de CPLP é o 

ePORTUGUESe1236, Rede de Informação de Saúde em Português, com origem no apoio 

da Organização Mundial de Saúde (OMS) para promover redes de informação em 

                                                

1233Declaração de Maputo (em linha). En: III Reunião dos Ministros da C&T da CPLP. Maputo, 
10 e 11 de Novembro de 2004. Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). 
Disponível em 
http://209.85.135.104/search?q=cache:lDQa7hw2ZEAJ:www.cplp.org/estrutura_org_sectoriais_
CT.asp+Reuni%C3%A3o+dos+Ministros+da+CT+CPLP,+2004.&hl=es&gl=es&ct=clnk&cd=1 
(consultado a 7 de Maio de 2006). 
 
1234Acta da II Reunião de Ministros da Cultura da CPLP (em linha). Rio de Janeiro, 10 e 11 de 
Dezembro de 2001. Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). Disponível em 
http://www.cplp.org/docs/estrutura/RMS/Ata%20II%20Reuniao%20MCultura%20CPLP%20Ri
o%20de%20Janeiro.pdf (consultado a 7 de Maio de 2006). 
 
1235Programa Global de Valorização do Património (em linha). Instituto de Investigação 
Científica Tropical (IICT). Disponível em http://www.ippar.pt/actividades/activ_edificado.html 
(consultado a 7 de Maio de 2006). 
 
1236ePORTUGUESe. World Health Organization (WHO). Disponível em 
http://www.who.int/eportuguese/en (consultado a 7 de Maio de 2006). 
 



 530 

línguas não oficiais da organização1237 e para a criação da Biblioteca Global em 

Saúde/Global Health Library. Em 2004, sob proposta da mesma organização, 

formalizou-se a iniciativa ePORTUGUESe, durante a Conferência Ministerial sobre 

Pesquisa em Saúde, realizada no México, a que se seguiu, no mesmo ano, a criação do 

projecto Desenvolvimento de redes de informação em Ciências da Saúde para os países 

de CPLP1238, com o apoio da Health-EIP/KMS-WHO da OMS. 

      Os participantes no projecto ePORTUGUESe são1239a BIREME, o Centro 

Latinoamericano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde com experiência do 

modelo da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e os Ministérios de Saúde dos países 

membros da CPLP. 

      Esta estratégia para a gestão compartilhada do conhecimento tem como 

objectivos1240: 

- Facilitar o acesso à informação actualizada em saúde, removendo a barreira do 
idioma. 

- Capacitar, adaptar e desenvolver o modelo da Biblioteca Virtual em Saúde nos 
países de língua portuguesa. 

- Dar visibilidade e facilitar o acesso à produção técnica e científica nacionais. 
- Contribuir para a transferência do conhecimento, favorecendo acções e políticas de 

saúde. 
- Criar comunidades de práticas, revitalizando a produção e compartilhando o 

conhecimento. 
- Cooperar com os esforços da OMS para promover o multilinguismo. 

                                                

1237Guzzo, Claudia. ePort: Desenvolvimento da Rede de Fontes de Informação em Ciências da 
Saúde para os Países de Língua Portuguesa (em linha). En: IV Reunião de Cordenação Regional 
da Biblioteca Virtual de Salud (BVS). Salvador, Brasil, 2005. Disponível em 
http://bvs4.icml9.org/gt/eport/public/documents/ApresentacaoGT-E-Port-151633.ppt. 
(consultado a 7 de Maio de 2006). 
 
1238Desenvolvimento de redes de informação em Ciências da Saúde para os países de CPLP. 
Fiocruz, Rio de Janeiro, Health-EIP/KMS-WHO da OMS. Disponível em 
http://www.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTemplate=template%5Fingles&tp
l=home (consultado a 7 de Maio de 2006). 
 
1239Rede de Saúde em Português (em linha). ePORTUGUESe (em linha). Organização Mundial 
de Saúde/ WHO. Disponível em info.worldbank.org/etools/ 
library/206799/PresentationEPortuguese2005.pdf (consultado a 7 de Maio de 2006). 
 
1240Strategy and scope (em linha). ePORTUGUESe. World Health Organization (WHO). 
Disponível em https://www.who.int/eportuguese/strategy_scope/en/index.html (consultado a 7 
de Maio de 2006). 
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      A apresentação do ePORTUGUESe foi feita pela Agência Brasileira de Cooperação 

(ABC) numa reunião da CPLP em Lisboa1241, na qual se previu: 

- O lançamento do Relatório Mundial da Saúde e dos Manuais sobre Maternidade 
Segura em português em 2005. 

- Um curso de formação de redacção e de edição científica em português para editores 
médicos dos PALOP. 

- O início do funcionamento do Website institucional 
http://www.who.int/portuguese/en/. 

- A formação de técnicos dos países da CPLP (seminários, cursos, etc.) 
      E para dar continuidade ao projecto foram programadas algumas actividades futuras, 

tais como1242:  

- A preparação da Biblioteca Azul/Blue trunk library-BTL em português1243 que, 
numa primeira fase, abarca os documentos considerados prioritários. 

- A continuação da publicação de documentos, livros, etc. 
- A mobilização de recursos para garantir a sustentabilidade do projecto. 
- A continuação do planeamento e desenvolvimento de estratégias para a 

implementação da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) nos países envolvidos no 
projecto. 

      Finalmente a Rede de Informação Desportiva da CPLP (CPLP Sport)1244, portal de 

informação desportiva em português situado no Brasil, na linha das directrizes da 

CPLP, buscando a integração desses países também por meio do desporto.  

      No momento da sua criação, foram definidos os seguintes objectos no momento da 

sua criação1245: 

                                                

1241Comunidade de Países de Língua Potuguesa (CPLP). Disponível em 
http://www.cplp.org/home.asp (consultado a 7 de Maio de 2006). 
 
1242Recomendações. Rede de Saúde em Português (em linha). En: IV Reunião de Cordenação 
Regional da Biblioteca Virtual de Salud (BVS), Salvador, Brasil, 2005. Disponível em 
http://bvs4.icml9.org/public/documents/recommendations/Salvador_recomendacoes_2005.ppt 
(consultado a 7 de Maio de 2006). 
 
1243Biblioteca Azul. Organização Mundial de Saúde. Disponível em 
https://www.who.int/eportuguese/programmes/Biblioteca_azul_ flyer_portugues_HOME.pdf 
(consultado a 7 de Maio de 2006). 
 
1244Rede de Informação Desportiva da CPLP (CPLP Sport). Disponível em 
http://portal.esporte.gov.br/cplp (consultado a 7 de Maio de 2006). 
 
1245Objectivos. (em linha). Rede de Informação Desportiva da CPLP (CPLP Sport). Disponível 
em http://portal.esporte.gov.br/cplp/objetivos.jsp (consultado a 7 de Maio de 2006). 
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- Desenvolver um sistema de intercâmbio de informações, acções e programas 
desportivos. 

- Defender e promover o uso da língua portuguesa como código de comunicação 
privilegiado na divulgação de informação desportiva. 

- Prevenir e corrigir fenómenos de exclusão, directamente relacionados com o acesso 
à informação desportiva. 

- Promover o desenvolvimento dos sistemas desportivos. 
- Harmonizar os processos de recolha, tratamento e divulgação de informação 

desportiva. 
- Proceder de forma sistemática e criteriosa à recolha, tratamento de informação 

desportiva e à sua divulgação. 
- Facilitar o acesso à informação desportiva em língua portuguesa aos cidadãos 

lusófonos espalhados pelo mundo, em particular os residentes nos países africanos. 
- Caracterizar a oferta e a procura de formação de agentes desportivos e de actividade 

física, bem como as estruturas desportivas. 
- Caracterizar o grau e a natureza da utilização de novas tecnologias por parte dos 

agentes desportivos. 
- Potencializado o desenvolvimento dos sistemas desportivos. 
- Desenvolver mecanismos interactivos de participação generalizada na colecção de 

informação a tratar e divulgar. 
- Estimular o desenvolvimento dos projectos de cooperação por parte das federações 

desportivas. 
- Rentabilizar os processos de cooperação bilateral e multilateral no domínio do 

desporto nos países de língua portuguesa, aumentando a velocidade e a qualidade de 
recolha da informação, produzindo também, desta forma, uma redução dos custos 
relativos a essa cooperação. 

- Promover processos de formação à distância via Internet.  

      A rede nasceu em 2000, numa reunião de Ministros responsáveis pelo Desporto da 

CPLP, que teve lugar em Cabo Verde, a qual se seguiu um curso de formação de gestão 

e a planificação da construção da Website da instituição. No ano seguinte iniciou-se o 

funcionamento do portal e da respectiva Website instituicional, foi feita a instalação da 

estrutura e das missões técnicas em todos os países membros da CPLP.  

      Actualmente o portal tem apenas disponível a informação brasileira e alguma 

portuguesa, mas projecta ir integrando gradualmente a documentação dos outros países 

lusófonos. 

5.5.3. A Biblioteca Digital Lusófona: proposta de uma metodologia para a sua 

implantação. 

5.5.3.1. A conceptualização. 

     Nesta altura da investigação chegou o momento de construir um projecto que 

julgamos poder plasmar os diferentes saberes que alcançámos ao longo do nosso 
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percurso de vida: a formação académica, a participação em grupos de investigação e a 

experiência profissional. 

      A formação académica foi adquirida ao longo dos cursos universitários que 

realizámos em diferentes universidades e países: Moçambique, Portugal e Espanha. 

      A par da formação, e como seu complemento, validamos a aprendizagem e a 

experiência em vários projectos investigação que permitiram desenvolver o gosto pelo 

aprofundamento das ideias e a capacidade de compreender a multiplicidade de 

perspectivas, a dinâmica do trabalho de grupo e o processo retroalimentador da 

investigação científica. 

      A experiência profissional permitiu-nos aplicar os saberes adquiridos em 

instituições públicas e privadas, nas áreas de tradução, biblioteca, gestão e direcção de 

instituições educativas, sendo, contudo a docência, exercida nos vários tipos de ensino, 

a que consideramos ter sido mais gratificante. Convém assinalar que foi exercida em 

condições de trabalho completamente distintas, fruto de diferentes contextos políticos: 

na passagem de Moçambique à independência, com limitações e condicionalismos 

inerentes a um processo revolucionário político e social, e na passagem de Portugal à 

democracia e durante a integração gradual do país na União Europeia. Também 

consideramos francamente proveitosa a aprendizagem efectuada nos cursos de 

aperfeiçoamento e de actualização postos à nossa disposição pelas instituições onde 

exercemos a nossa actividade profissional. 

      A globalidade destes saberes e experiências lograram as bases conceptuais, 

metodológicas e operativas para conceber um projecto de investigação, que julgamos 

ser inovador e aplicável, com o qual esperamos poder contribuir para a melhoria das 

instituições seleccionadas.  

      A proposta que desenhámos dá continuidade aos exemplos cooperativos que 

acabámos de enumerar e tenta organizar estratégias comuns que possibilitem um 

projecto institucional a nível das Bibliotecas Nacionais dos países lusófonos, 

instituições com grandes responsabilidades a respeito do património cultural dos povos 

que habitam nesses países. 

      Por outro lado, tenta promover e estabelecer modelos dinâmicos de cooperação 

internacional no espaço lusófono, adaptados às necessidades identificadas nas 

instituições, tendo em vista a projecção da língua portuguesa no ciberespaço e a 
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divulgação das culturas dos povos lusófonos. Convém ter presente que para trabalhar 

em modelos cooperativos é necessária e obrigatória uma formalização prévia através 

de1246: 

- Um marco institucional claramente definido. 
- Uma situação política propícia. 
- Uma situação homogénea com respeito a normativa, instrumentos e ferramentas 

técnicas. 
- Um bom sistema de informação e uma excelente rede de comunicações. 
- O convencimento de que as organizações participantes podem melhorar através de 

projectos cooperativos.   

      Partimos da ideia de que um projecto de informação é um conjunto planificado de 

actividades que é objecto de gestão destinado a criar ou modificar sistemas de 

informação ou alguns dos seus componentes, dentro de um marco de recursos e de 

tempo1247. 

      Neste contexto, os objectos dos projectos de informação são sistemas de 

informação, entendidos como organizações mais ou menos complexas com recursos 

humanos especializados, equipas, instrumentos e financiamento, cuja missão é obter, 

compilar, armazenar, recuperar e disseminar tanto documentos como a informação, quer 

dizer, são entidades que transformam informação com o fim de torná-la acessível aos 

utentes ou grupos de utentes previamente definidos1248. 

      Quando aplicado às organizações, o conceito de sistema foi definido por Kovacevic 

como o conjunto de elementos interactuantes ou grupo de unidades combinadas que 

formam um todo organizado e cujo resultado é maior que a soma das partes que as 

unidades poderiam ter se funcionassem independentemente1249. 

                                                

1246Torres Santo Domingo, Marta. Los consorcios, forma de organización bibliotecaria en el 
siglo XXI. Una aproximación desde la perspectiva española. Em: Gómez Campillejo, Maribel 
(ed). Consorcios de bibliotecas. Cádiz: Servicio central de Bibliotecas de la Universidad de 
Cádiz, 1998: 23. 
 
1247Menares Espinoza, María Luisa. Manual para formulación de proyectos de información. 
Santiago del Chile: Universidad tecnológica Metropolitna, 1999: 27. 
 
1248CEPAL/CLADES. La infrestructura para el desarrollo. América Latina y el Caribe. Informe 
de Diagnóstico Regional. Santiago de Chile, 1981: 8. 
 
1249Kovacevic, Antonio; González, Alfredo. Sistemas de Información: conceptos e 
implicanciones para la empresa. Santiago, Pontificia Universidad Católica de Chile, 1989: 23. 
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      Embora os projectos de informação sejam de índole distinta, podem classificar-se 

quanto1250: 

- À temática abrangente: socioeconómicos, culturais, de infraestruturas, científicos e 
educacionais. 

- Ao seu âmbito: nacionais, regionais e internacionais. 
- Ao objectivo de mudança ou de estudo: de desenvolvimento, de investigação e de 

informação. 
      Já Abadal, aplicando uma perspectiva distinta e mais complexa, agrupa-os em1251: 

- Investigação ou desenvolvimento. Os projectos de investigação são habitualmente 
de carácter teórico e realizam-se em ambiente universitário e em centos de 
investigação. Neste caso o investigador desenha um projecto que propõe estender, 
corrigir ou verificar o conhecimento, sem se preocupar com a aplicação directa ou 
imediata dos resultados. Enquanto que os de desenvolvimento tem um carácter 
marcadamente prático, de aplicabilidade, levam-se a cabo, na maioria das vezes, no 
âmbito profissional, como desenvolvimento de produtos e serviços aplicáveis em 
centros e empresas de informação e documentação, mas também se executam em 
ambientes académicos, graças às novas vias de financiação que tem vindo a aparecer 
neste âmbito. 

- Novidade ou reforma, que estão relacionados com novos desenvolvimentos, ou seja, 
com a implementação de um novo produto ou serviço. Também é frequente 
encontrar projectos com orientação perfectiva ou correctiva, para a manutenção, em 
que se aborda uma evolução ou mudança importante num determinado produto ou 
serviço, ou no melhoramento de alguma deficiência encontrada. 

- Estratégicos ou operacionais. Um projecto estratégico implica uma mudança 
profunda na organização e nele participam directamente as máximas instâncias 
governamentais, uma vez que se pressupõe uma reorientação dos seus objectivos ou 
funções. O mesmo não se passa com um projecto de carácter operacional porque o 
seu impacto não vai afectar, de forma especial, a orientação estratégica da 
organização na qual se vai efectuar. 

- Individuais ou em cooperação. Os primeiros realizam-se por uma única organização, 
sendo contudo substituídos por projectos cooperativos de características mais 
vantajosas, tais como maior riqueza conceptual e um valor de aplicabilidade mais 
elevado, embora obriguem a maiores esforços de coordenação e de planificação das 
actividades a realizar. 

- Simples ou complexos. É lógico que os simples são o oposto dos complexos. Estes 
incluem a realização de objectos amplos e variados e mobilizam uma quantidade 
notável de recursos (económicos, humanos, etc.), pelo que requerem um esforço 
adicional, como mínimo, na planificação e na execução. 

      Qualquer taxionomia não é exclusiva, pelo que se podem elaborar projectos cujas 

características possibilitem ser incluídos em mais de uma das categorias apresentadas. 

                                                

1250Menares Espinoza,...op...cit.: 23-24. 
 
1251Abadal,...op...cit.: 19-21. 
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      Tendo em conta este conjunto de conceitos, considerados condição sine qua non 

para alcançar resultados positivos, também considerámos outra condição de igual 

importância, a estrutura do projecto que vai dar forma à Biblioteca Digital Lusófona 

(BDL). 

5.5.3.2. A estrutura do projecto: factores essenciais, processo e fases. 

      Na intenção de buscar a metodologia mais adequada, consultámos e comparámos 

várias propostas de estratégia de planificação1252, com algumas diferenças 

terminológicas de pouco vulto e por alguns projectos já concretizados1253. Acabámos 

por nos orientarmos pelo modelo de um projecto semelhante da Biblioteca de 

Massachusetts1254e pelo Guía Metodologica para la Implantación de una biblioteca 

                                                

1252Menares Espinoza, op…cit.: 67-81. McClure, Charles; Owen, Amy; Zweizig, Douglas; 
Lynch, Mary; Van House, Nancy. Manual de planificación para bibliotecas. Sistemas y 
procedimientos. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez/Pirámide, 1991: 31-38. 
UNESCO. Guía de tesis y disertaciones electrónicas (em linha). Disponível em 
http://www.etdguide.bibliored.cl/guide (consultado a 7 de Maio de 2006). Orera Orera, Luisa 
(2003) Bibliotecas digitales de tesis doctorales: metodología para su planificación. Boletín de la 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 72: 56-72. Stielow, Frederick. Creating a Virtual 
Library: A How-To-Do-It Manual (em linha). Disponível en http://onleinc.com/onlinemag 
(consultado a 7 de Maio de 2006). 
 
1253López Guzmán, Clara. Modelo para el desarrollo de bibliotecas digitales especializadas. 
(em linha). Disponível em http://www.bibliodgsca.unam.mx/tesis/tes7cllg/tes7cllg.htm. Peset 
Mancebo, Fernanda; Ferrer Sapena, Antonia; Lloret Romero, Núria; Tolosa Robledo, Luisa; 
Moreno Núñez, María T.; Díaz Novillo, Susana (2003) El proyecto WinEcs: una visión práctica 
para la implantación de bibliotecas digitales. In Proceedings IV Coloquio Internacional de 
Ciencias de la Documentación. V Congreso del Capítulo Español de ISKO, Salamanca (Spain). 
Disponível em http://eprints.rclis.org/archive/00000386/. Manual para la creación de una 
biblioteca virtual (em linha). Innovapyme, Conocimiento e innovación al servicio de la 
empresa. Disponível em http://www.innovapyme.com/conocimiento/manual_biblioteca.asp. 
Coto, Laura y Gil, Marcela. Sistema de información y documentación agropecuario de América 
(SIDALC). Propuesta para la formación del consorcio de bibliotecas agropecuarias de América 
(em linha). Em: I Simposio Virtual de Información “Cooperación entre unidades de 
información: consorcios. Turrialba, Costa Rica, 2001. Disponível em 
http://biblio.ivic.ve/simposios/consorcios/trabajos/html/agr01.html Second Meeting of the 
Committeeon Development Information (CODI), Econonomic Commission for Africa. Building 
the African Virtual Library and Information Network:Concepts, Issues, Challenges and 
Opportunities. Econonomic Commission for Africa/United Nations Econimic and Social 
Council (UNESCO), Addis Ababa, Ethiopia, 2001. Disponível em 
http://www.uneca.org/Library/AVLIN/documents/codiavlin.pdf (consultados a 7 de Junho de 
2006). 
 
1254Stuart, op... cit...: 56. 
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Digital Universitária1255, ambos válidos, segundo os seus autores, para qualquer tipo de 

instituição, que adaptámos às necessidades específicas do presente projecto, com que 

obtivemos o modelo designado Metodologia para a Implantação da Biblioteca Digital 

Lusófona. 

      No sentido geral, a elaboração de um plano, seja qual for a actividade proposta, 

requer uma série de passos ou etapas a seguir que permitam uma estruturação coerente 

do que se deve fazer agora para alcançar óptimos resultados no futuro.  

      Contudo, a planificação é um procedimento analítico que implica uma avaliação do 

futuro, a determinação de uns objectivos desejados no contexto desse futuro, o 

desenvolvimento de diferentes vias alternativas de actuação para alcançar tais objectivos 

e a selecção de uma ou várias dessas alternativas de acção1256 e está fundamentada na 

medição dos resultados destas em relação às expectativas, mediante uns mecanismos de 

resposta igualmente estruturados e sistematizados1257.  

      Sendo um processo complexo deve ser executado tendo em conta alguns factores 

essenciais que intervêm na sua formulação e que vamos observar adaptados ao projecto 

em estudo1258: 

- O tempo: podendo ser um projecto a médio ou longo prazo ou de planificação 
estratégica, se decorrem ou não poucos ou vários anos desde que se inicia o projecto 
até ao momento em que se alcançam os objectos determinados. 

- A recolha e análise dos dados: a documentação e informação sobre as instituições 
em estudo e respectivo contexto, bem como outro tipo de informação relativa a 
projectos semelhantes devem ser extensiva, actualizada e pormenorizada, embora, 
como é lógico, apenas sejam válidas para um período de tempo determinado.   

- Os níveis de planificação: a planificação de um projecto costuma ser efectuada por 
altos responsáveis, o que não exclui a participação de pessoal especializado e 
experiente que possa trazer uma visão complementar aos aspectos práticos. 

- A flexibilidade: é essencial que a planificação se adapte às necessidades de 
mudanças, razão pela qual convém ser revista periodicamente.  

                                                

1255Ferrer Sapena, Guía metodológica....op...cit. 
 
1256Stuart, Robert D. Gestión de bibliotecas y centros de información. Lleida: Pagès 
Editors/Barcelona: Diputació de Barcelona, 1998: 51-54. 
 
1257Drucker, Peter F. Management: tasks, responsibilities, practices. New York: Harper & Row, 
1974: 34. 
 
1258Drucker, op…cit.: 36. 
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- A responsabilidade: compete ao responsável ou aos responsáveis pela planificação 
fazer com que os participantes do projecto cumpram os objectivos traçados.  

      Uma planificação adequada conduz a uma gestão eficiente e, em consequência, a 

uma alta qualidade de serviços, assim como, a uma melhor coordenação das actividades 

a programar para alcançar os objectivos estabelecidos. Salgueiro argumenta que na área 

da planificação existe o processo das 10 questões1259, cujas respostas facilitam a 

elaboração da mesma, e que apresentam no quadro que se segue. 

Quadro Nº 19: Processo das 10 questões segundo Salgueiro. 

Porque se vai actuar? 
 

Motivo 

O que é que se vai fazer? Funções; Actividades 
  

Quando se vai fazer? Data; Pontualidade 

Como se vai fazer? 
 

Métodos; Procedimentos 

Onde se vai fazer? 
 

Lugar    

Para que se vai actuar? 
 

Resultados; Objectivos 

A quem se dirige a acção? 
 

Para quem; Clientes 

Com quem se pode contar? 
 

 Pessoas; Departamentos                                                        

Com que é que se vai trabalhar? 
 

Recursos 

Quanto custará? 
 

Orçamento 

Fonte: Elaboração própria. 

      A estrutura do projecto da Biblioteca Digital Lusófona (BDL) desenvolve-se em 

quatro fases:  

1. A análise. 
2. A definição. 
3. O desenho.  
4. A implementação.  

      Tendo em vista a extensão de cada uma das partes e com a intenção de facilitar o 

seu estudo, debruçámo-nos sobre cada uma delas separadamente, sem contudo perder de 

                                                

1259Salgueiro, Amadio. Planificación: el arte de establecer objectivos. Madrid: AENOR, 1998: 
28. 
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vista o desenvolvimento das suas tarefas de forma sequencial e simultânea e a 

perspectiva global do projecto.  

5.5.3.2.1. A fase de análise 

      Esta fase incide sobre a análise da informação indispensável como ponto de partida 

do projecto, na qual temos em conta os seguintes pontos: 

1. A análise interna. 
2. A análise externa. 
3. A informação. 

           Para conhecer o estado das bibliotecas envolvidas no projecto é necessário 

utilizar uma ferramentas clássica, o diagnóstico interno, aplicado a cada uma das 

instituições com vista à respectiva caracterização, identificando as problemáticas, as 

necessidades imediatas e futuras, as expectativas e as sugestões dos profissionais das 

instituições envolvidas, todos eles elementos considerados indispensáveis para a 

elaboração de uma planificação eficaz e credível. 

      O diagnóstico é um procedimento metodológico, a conclusão do estudo da 

investigação de uma realidade, expressada num juízo comparativo sobre uma dada 

situação1260e permite, através da análise dos resultados, estabelecer as normas e 

orientações gerais sobre a estratégia a seguir com vista a dar solução às deficiências 

encontradas e a fortalecer os aspectos positivos. Pode-se aplicar, entre outras 

ferramentas igualmente eficazes, a SWOT, considerada simples mas funcional e capaz 

de definir as fortalezas, as debilidades, ameaças e oportunidades da realidade que se 

pretende analisar1261. Este tipo de análise é dividido em duas partes: o ambiente externo 

à organização (oportunidades e ameaças) e o interno (pontos fortes e pontos fracos), 

                                                

1260Martínez Chávez, Vitor Manuel. Teoría y práctica del diagnóstico administrativo. Un 
enfoque de sistemas. México: Trillas, 1989: 20. 
 
1261Macktelow, James. SWOT Analysis. Discover new opportunities. Manage and eliminate 
threats (em linha). CEO. Mindtools. Disponível em 
http://72.14.221.104/search?q=cache:vqao64Npu10J:www.mindtools.com/pages/article/newTM
C_05.htm+SWOT&hl=pt-PT&ct=clnk&cd=2 (consultados a 7 de Junho de 2006). 
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divisão necessária em virtude das diferentes actuações da organização num e noutro 

caso1262. 

      Foram identificados alguns aspectos relativos às Bibliotecas Nacionais lusófonas, 

Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e 

Príncipe, nos questionários que realizámos aos seus directores e que abordaram uma 

lista de tópicos considerados fundamentais, cuja análise e sumário se procedeu segundo 

a seguinte ordem: o Sistema Nacional de Bibliotecas, o uso das novas tecnologias de 

informação e das telecomunicações aplicadas, a cooperação nacional e a cooperação 

internacional, sendo subdivididas algumas perguntas em subtemas considerados 

oportunos, de modo a obter das respostas informação mais precisa1263.       

      Nesse momento, como não disponhamos de informação da Biblioteca Nacional de 

Timor Leste, e desconhecíamos que a instituição ainda estava em fase de criação, 

realizámos uma entrevista a um investigador e docente universitário timorense, através 

de quem obtivemos informação importante sobre o respectivo país, sobre as instituições 

de documentação e informação nele existentes e sobre outros aspectos. Também 

entrevistámos o director da Biblioteca Nacional de Moçambique que nos deu 

informações complementares ao inquérito realizado anteriormente. 

      Em relação à problemática do diagnóstico, os professores Pinto Molina e Sánchez 

Ámbriz1264 afirmam que para projectar os seus programas de desenvolvimento a prazo 

curto, médio e longo prazo, deve-se partir, em primeiro lugar, de um diagnóstico, no 

qual se estabeleçam os pontos fortes, os pontos débeis, os riscos e as oportunidades. 

                                                

1262Goldschmidt, Andrea. Análise SWOT na captação de recursos – avaliação de oportunidades, 
ameaças, pontos fortes e pontos fraco (em linha). IntegrAção- A Revista Electrônica do Terceiro 
Setor, 27, 2003. Centro de Estudos do Terceiro Setor (CETS). Fundação Gertúlio Vargas (FGV) 
– EAESP. Disponível em 
http://72.14.221.104/search?q=cache:LoAVMvUnzKoJ:integracao.fgvsp.br/ano6/06/financiador
es.htm+SWOT&hl=pt-PT&ct=clnk&cd=4 (consultados a 7 de Junho de 2006). 

 
1263 Os resultados globais deste inquérito foram sumariados no quadro Nº 18 no capítulo 4. 

 
1264Pinto Molina, María; Sánchez Ámbriz, Gerardo. Planificación estratégica y calidad en los 
sistemas de información científica, Ciencias de la Información, 28, 4, 1997: 246. 
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      Nessa linha, verificamos que os resultados do inquérito e das entrevistas referidos 

identificaram alguns aspectos essenciais das instituições abrangidas, e embora tenham 

aplicação limitada no projecto que estamos a elaborar, são válidos para como uma 

proposta metodológica e como ponto de partida para o diagnóstico a realizar.                   

      Outro método utilizado na busca de informação das instituições a analisar é a 

auditoria, um exame metódico e independente que se realiza para determinar se as 

actividades e os resultados relativos à qualidade satisfazem as disposições previamente 

estabelecidas e para comprovar que estas se levam realmente a cabo e que são 

adequadas aos objectivos previstos1265. 

      A auditoria tradicional pode-se dividir em função1266: 

- Dos objectivos orientadores: financeira, organizativa, de gestão e de sistemas de 
informação. 

- Do pessoal que a leva a cabo: interna e externa. 
- Da extensão no âmbito da aplicação: operativa e funcional.  

      Devido ao interesse que suscitou e à sua evolução, a auditoria aplica-se a vários 

campos, o marketing e a empresa, sendo considerada como um dos melhores 

instrumentos para gerir a informação. Nessa perspectiva, a auditoria de informação 

consiste num exame periódico dos recursos de informação de uma unidade ou de uma 

empresa de informação, com o objecto e conhecer a sua utilização e as barreiras 

impeditivas e estabelecer processos de melhoria dentro da organização. Põe em jogo os 

seus elementos mais importantes, ou seja1267: 

- A identificação dos recursos de informação e fluxos de informação. 
- A valorização do uso das tecnologias de informação. 
- O controlo e a racionalização dos custos. 
- O marketing da unidade e os seus problemas. 
- O desenho das tarefas das pessoas que trabalham com informação dentro da unidade 

e da organização, aspectos que redundam na avaliação da qualidade da organização. 
      Como se pretende alcançar bons resultados com a aplicação da auditoria, obedece-se 

a um conjunto de etapas a desenvolver, e que, segundo o mesmo autor, são: 

                                                

1265NP EN ISO 9000: 2000. Sistemas de gestão da qualidade. Fundamentos e vocabulário, 
Lisboa, 2000: 15. 
 
1266Gil Pechuán, Ignacio. Sistemas y tecnologías de la información para la gestión. Madrid: 
McGraw-Hill, Interamericana de España: 1997: 150. 
 
1267Ramos Simón, L. Introducción....op...cit.: 183. 
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- A identificação dos aspectos relevantes para o estudo dos objectivos, prioridades, 
etc. 

- O desenho dos modelos de recolha de informação. 
- O desenho do sistema de informação da unidade. 
- As linhas de produtos de informação. 
- As necessidades que satisfaz cada produto informativo. 
- A rentabilidade (económica, social) de cada produto. 
- A estrutura organizativa da unidade de informação e da organização. 
- Os canais de distribuição da informação, e as alternativas de rentabilidade. 
- A política de preços, e as estratégias. 
- As actividades promocionais e publicitárias. 
- A redacção das recomendações e as propostas de actuação. 
      Observa-se uma clara diversidade de opiniões quanto aos métodos utilizados para a 

realização da auditoria. Vamos estudar algumas mais significativas. González Ramírez 

reconhece que as tarefas do auditor ou auditores tornam-se mais eficazes coma ajuda de 

uma série de ferramentas de software como1268: 

- Os processadores de texto para elaborar relatórios e todo o tipo de documentação. 
- As folhas de cálculo para os estudos comparativos de números para registar a 

informação numérica. 
- As bases de dados destinadas à gestão e ao tratamento de um conjunto elevado de 

dados de maneira simples e eficiente. 
- Os programas estatísticos para realizar cálculos estatísticos com a informação 

numérica disponível. 
- O software de auditoria que permitem realizar operações de cálculo, de manipulação 

de ficheiros, edição de relatórios, estatísticas, etc., típicas da actividade de auditoria 
informática. 

      Com o mesmo objectivo, Soy Aumatell aponta1269: 
- O Infomap que proporciona um sistema para identificar, fazer mapas e avaliar os 

recursos de informação, cujo resultado final é um inventário muito completo. 
- A análise dos fluxos de informação baseada em fluxos de informação dinâmicos, 

cujo produto final que é o assentamento de uma política de informação corporativa. 
- Os Software systems methodology, que através dos requerimentos de informação 

estabelece a relação entre as necessidades e o uso da informação com respeito aos 
objectivos corporativos e cujo resultado final é uma radiografia em que aparecem 
representadas as actividades, os agentes, o fluxo e os papéis relacionado com a 
informação. 

- A análise dos processos de negócio, em que se analisam os processos de negócios e 
de informação que flúem em cada um deles. 

                                                

1268González Ramírez, Mª de los Reyes. Sistemas de información para la empresa. Alicante: 
Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2001: 44. 
 
1269Soy Aumatell, Cristina. La auditoría de la información componente clave de la gestión 
estratégica de la información. El Profesional de la Información. Barcelona, 12, 4, 2003: 261-
268. 



 543 

      Apesar da importância das ferramentas informáticas, o uso do computador não pode 

substituir as técnicas tradicionais, as entrevistas e os inquéritos, ambos necessários para 

obter as evidências sobre as quais se vai basear a auditoria informática.   

       Tratamos agora da identificar as infraestruturas externas às Bibliotecas Nacionais 

lusófonas, através do estudo do contexto em que cada uma está inserida, buscando 

encontrar elementos tão importantes como os identificados na fase anterior. A 

preparação e a implementação da Biblioteca Digital Lusófona (BDL) e a possibilidade 

de alcançar os resultados positivos previstos estão directamente relacionadas com a 

existência de uma situação política propícia ao projecto e com um bom sistema de 

informação e uma excelente rede de comunicações. Vamos observar alguns exemplos 

que nos elucidam o estado da questão relativo a ambos assuntos. 

      Sabemos que os países da CPLP têm procurado orientar-se por uma política definida 

por estratégias comuns como se pode comprovar com a intervenção do representante da 

CPLP na Assembleia Geral das Nações Unidas1270 numa reunião de trabalho sobre 

questões relacionadas com a Informação, em que foi abordados vários temas:  

- O sucesso do programa de língua portuguesa do Departamento de Informação 
Pública da ONU, como uma ferramenta para disseminar a mensagem das Nações 
Unidas para o mundo lusófono. 

- O processo de reestruturação do Serviço de Rádio do Departamento de Informação 
Pública (DPI), tendo em conta a importância e o impacto das suas actividades 
através de 21 cadeias de rádio (nacionais e internacionais, públicas e privadas), que 
abrange milhares de emissoras, bem como as estratégias e a necessidade de mais 
recursos humanos e materiais para poder desempenhar de forma adequada a 
respectiva tarefa.  

      Pese embora as diferenças dos níveis de desenvolvimento no que respeita à rede de 

comunicações e telecomunicações, a Autoridade Nacional de Comunicações de Portugal 

(ANACOM) tem seguido e potencializado com o maior empenho as acções promovidas 

no âmbito da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, nas quais tem como 

parceiras as instituições congéneres, Instituto Nacional de Telecomunicações de Angola 

                                                

1270Monteiro, António. Discurso de S. E. Dr. António Monteiro, Embaixador de Portugal e 
Representante Permanente de Portugal junto das Nações Unidas, em Nome da Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa (CPLP). Na Quarta Comissão da 55ª Sessão da Assembleia Geral. 
(Assunto da Agenda 87: Questões relacionadas com Informação). Nações Unidas (ONU). Nova 
Iorque, 14 Novembro de 2000. Disponível em 
http://www.un.int/portugal/55agCPLP(versaoportuguesa) (consultado a 7 de Junho de 2006). 
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(INACOM)1271, Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique (INCM)1272, bem 

como outras, Angola Telecom1273, Brasil Telecom1274, Cabo Verde Telecom1275, Guiné 

Bissau Telecom1276, Moçambique Telecomunicações1277, Companhia Santomense de 

Telecomunicações1278 e Timor Telecom1279, que se têm apoiado para a criação de novas 

oportunidades no plano das comunicações. A cooperação multilateral entre as 

instituições reguladoras das telecomunicações no espaço lusófono consubstanciou-se a 

partir de 1996 em Reuniões Técnicas de Telecomunicações da CPLP e em Encontros 

                                                

1271Instituto Nacional de Telecomunicações de Angola (INACOM). Disponível em 
http://www.inacom.og.ao/ (consultado a 1 de Julho de 2006). 

 
1272Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique (INCM). Disponível em   
http://www.incm.gov.mz/ (consultado a 1 de Julho de 2006). 

 
1273Angola Telecom. Disponível em http://www.angolatelecom.com/pt/home/index.htm 
(consultado a 7 de Junho de 2006). 
 
1274Brasil Telecom. Disponível em http://www.brasiltelecom.com.br/home/inicial.jsp 
(consultado a 7 de Junho de 2006). 
 
1275Cabo Verde Telecom. Disponível em http://www.cvtelecom.cv (consultado a 7 de Junho de 
2006). 
 
1276Guiné Bissau Telecom. Disponível em http://sol.gtelecom.gw (consultado a 7 de Junho de 
2006). 
 
1277Moçambique Telecomunicações. Disponível em http://www.tdm.mz/index.html (consultado 
a 7 de Junho de 2006). 
 
1278Companhia Santomense de Telecomunicações. Disponível em 
http://www.cstome.net/default.html (consultado a 7 de Junho de 2006). 
 
1279Timor Telecom. Disponível em http://www.timortelecom.tp (consultado a 7 de Junho de 
2006). 
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Ministeriais e de Administrações dos Correios e Telecomunicações da CPLP1280 e na 

assinatura de acordos1281 para minimizar as diferenças existentes. 

      Na mesma linha, outra iniciativa a tomar em conta foi a proposta lançada em Março 

de 2006 pelo Director da Biblioteca Nacional de Portugal, Professor Jorge Couto, às 

autoridades competes no Brasil para promover sinergias com vista à formação de uma 

rede de bibliotecas digitais com os países da CPLP1282. Reconhecemos nesta proposta 

                                                

1280O último encontro teve como tema Convergência das TIC, Regulação e Redução do Fosso 
Digital, merecendo especial destaque questões como a Internet e as novas tecnologias de 
informação e comunicação (TIC), o sector postal e as TIC e a cooperação entre os países da 
CPLP. Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). Autoridade Nacional de 
Comunicações (ANACOM) Portugal. Disponível em 
http://www.icp.pt/template12.jsp?categoryId=8047 (consultado a 7 de Junho de 2006). 
 
1281No quadro da III Reunião Técnica sobre Telecomunicações da Comunidade de Países de 
Língua Portuguesa (CPLP), que teve lugar em Novembro de 2004, foi acordado desencadear um 
processo de estabelecimento de uma rede de pontos de contacto, para efeitos de coordenação da 
participação em organizações internacionais de telecomunicações, visando facilitar a 
comunicação entre os membros. Daqui resultou a elaboração de uma Lista de Pontos de 
Contacto dos representantes de cada país e da própria CPLP. Autoridade Nacional de 
Comunicações (ANACOM) Portugal. Disponível em 
http://www.icp.pt/template20.jsp?categoryId=774&contentId=241630 (consultado a 7 de Junho 
de 2006). 
 
1282O director da Biblioteca Nacional, Jorge Couto, apresenta quinta-feira no Brasil, nas 
comemorações dos 80 anos da Biblioteca Municipal Mário de Andrade de São Paulo, uma 
proposta para promover sinergias com vista à formação de uma rede de bibliotecas digitais 
com os países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). Na conferência 
subordinada ao tema "A Língua Portuguesa e as bibliotecas digitais: um desafio do século 
XXI", Jorge Couto vai acentuar a importância do desenvolvimento desta ideia, já que se trata 
de "uma área crítica na concorrência linguística e cultural de disputa que está a acontecer 
entre os grandes espaços continentais"... Jorge Couto vai falar da experiência da digitalização 
da nossa Biblioteca Nacional – com parte já digitalizada (www.bnd.bn.pt) –, e discutir a sua 
importância, com o cruzamento das obras digitalizadas pela Fundação Biblioteca Nacional do 
Rio de Janeiro (www.bn.br), para a eventual formação de uma biblioteca digital dos CPLP. 
"Seria bom articular língua e cultura, caminhando para um projecto no âmbito da CPLP, 
através de plataforma tecnológica que permita aos parceiros integrar os conteúdos", disse ao 
DN. A iniciativa enquadra-se na inauguração do Museu da Língua Portuguesa – Estação da 
Luz, na cidade de São Paulo, que decorre no dia 20. Reconhecemos nesta proposta uma tomada 
de posição da parte de Portugal na linha de outras posturas tomadas por outros países europeus 
como resposta ao projecto da Google de digitalizar milhões de documentos oriundos do mundo 
anglosaxónico, que está no origem da criação da Biblioteca Digital Europeia, a que nos 
referimos anteriormente. Portugal vai propor no Brasil biblioteca digital da CPLP (em linha). 
Diário de Notícias, 13 de Março de 2006. Disponível em 
http://dn.sapo.pt/2006/03/14/artes/portugal_propor_brasil_biblioteca_di.html (consultado a 7 de 
Junho de 2006). 
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uma tomada de posição da parte de Portugal sincronizada com posturas identicas 

tomadas por outros países europeus como resposta ao projecto da Google de digitalizar 

milhões de documentos oriundos do mundo anglosaxónico e que está no origem da 

criação da Biblioteca Digital Europeia (EDL), a que nos referimos anteriormente. 

     Em função dos exemplos anteriores, e evitando posturas narcisísticas, podemos 

observar que a nossa proposta de criar o Consórcio das Bibliotecas Nacionais Lusófonas 

(CBDL) não é um capricho pessoal, nem uma postura isolada, antes pelo contrário, 

enquadra-se:  

- No contexto internacional dinâmico de âmbito digital. 
- No movimento de sensibilização propícia a projectos de divulgação na Internet da 

língua portuguesa e das culturas dos povos lusófonos. 
- No âmbito dos esforços para melhorar o sistema de informação e a rede de 

comunicações entre os países da CPLP.  
- No reconhecimento do direito à informação, ao conhecimento, ao desenvolvimento 

e à melhoria gradual, significativa e harmoniosa da vida dos povos em geral e dos 
lusófonos em particular.  

- Na preocupação e interesse de desenvolver, modernizar, promover e valorizar, a 
nível nacional e internacional, as Bibliotecas Nacionais, instituições a quem 
compete a salvaguarda do património cultural dos povos e dos países. 

      Concluímos que o diagnóstico externo respeita aos factores extrínsecos que directa 

ou indirectamente, beneficiem ou afectem a criação da BDL, tipo de administração dos 

paíse envolvimos, estrutura organizativa dos respectivos Estados, situação económica e 

política de cada um e as políticas nacionais de Informação. Quanto ao diagnóstico 

interno, toma em consideração a problemática e as necesidades das componentes 

básicas da instituição a criar, fundos documentais, bibliotecas nacionais participantes e 

respectivos profissionais, pelo que se aconselha indagar em cada biblioteca nacional os 

seguintes pontos: o tipo de instituição, a sua organização, as infraestruturas, os recursos 

humanos e o nível tecnológico disponíveis, o tipo de orçamento e os utentes que 

habitualmente servem. A análise dos dois tipos de contexto de uma organização serve 

para avaliar a situação actual, contribue para tornar a planificação mais eficaz, ao 

conhecerem-se mais variantes e ao reduzir o factor risco na tomada de decisões, para 
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intensificar os pontos fortes e as oportunidades e para minimizar as debilidades e 

carências1283.  

      É necessário indagar se já foi realizado algum trabalho relacionado com a área da 

documentação e informação, estudá-lo atentamente, pois qualquer projecto antecedente 

servirá de referência ao que nos propomos elaborar. Além do mais, é fundamental 

conhecer os resultados alcançados e concretizar as causas pelas quais não se conseguiu 

materializar ou não foi concluído. 

      Também é essencial analisar outros projectos similares, correspondentes à 

implementação de outras bibliotecas digitais noutras latitudes, analisar a metodologia 

utilizada, as experiências e os resultados para poder aprender com eles e evitar cometer 

os mesmos erros. Por ambos serem projectos de consórcios de bibliotecas nacionais, a 

European Library (TEL) que, na actualidade, evoluiu para a European Digital Library 

(EDL) e a Biblioteca Virtual Iberoamericana y Caribeña (BVIC), foram os que mais 

contribuiram para o modelo presente e que analizámos com pormenor em parágrafos 

anteriores. Em seguida investigámos outro consórcio, a Biblioteca Virtual Andina1284, 

cujos membros são na maioria universidades, mas ao qual pertencem também as 

Bibliotecas Nacionais de Perú e Venezuela. Também analizámos outras instituições 

                                                

1283Muñoz Cruz, Valle. Gestión y planificación de sistemas y servicios de información. Em: 
García Gutiérrez, Antonio (ed.) Introducción a la Documentación Informativa y Periodística. 
Madrid: MAD, 1999: 11. 
 
1284O projecto Biblioteca Digital Andina é impulsionado pela Secretaria Geral da Comunidade 
Andina, com a participação de doze instituições da subregião andina, bibliotecas nacionais e 
universidades estatais e privadas, com o apoio do Instituto Francês de Estudos Andinos (IFEA) 
e é financiado com recursos do Programa da Cooperação Francesa. Consiste numa biblioteca 
digital, fisicamente alojada nas infraestructuras centrais da Secretaria Geral da Comunidade 
Andina (Lima, Perú), e está acessível de modo universal via Web. A BDA reúne obras 
representativas do acervo cultural dos cinco países membros, no âmbito da informação, 
conhecimento e serviços nas distintas áreas da integração regional. Os membros dos 5 países 
andinos são: de Bolívia (Universidad Mayor San Andrés e Universidad Andina Simón Bolívar -
Sede de Bolívia), de Colômbia (Biblioteca Luis Angel Arango, Pontificia Universidad 
Javeriana, Universidad de Los Andes), de Equador (Universidad del Azuay e Universidad 
Andina Simón Bolívar-Sede de Ecuador), de Peru (Biblioteca Nacional del Perú, Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos e Pontificia Universidad Católica de Perú), de Venezuela 
(Biblioteca Nacional de Venezuela e Universidad de Los Andes). Simultaneamente, pretende 
impulsionar esquemas cooperativos e integrados de trabalho subregional e o desenvolvimento 
de habilidades para autofinanciamento de projectos culturais. Biblioteca Virtual Andina. 
Comunidad Andina. Disponível em 
http://www.comunidadeandina.org/bda/encales_bibliotecas.htm (consultado a 7 de Junho de 
2006). 
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similares, a Biblioteca do Congresso1285, as Biblioteca Nacional de Espanha1286, de 

França1287, do Brasil1288, do Reino Unido1289 e de Portugal1290, todas elas com projectos 

de digilitação dos seus fundos documentais. 

 

5.5.3.2.2. A fase de definição.  

      Esta fase diz respeito a vários pontos: 

1. A justificação. 
2. A descrição.  
3. O público-alvo. 
4. A missão.  
5. As metas. 
6. Os objectivos. 

      Para justificar um projecto é imprescindível expor com detalhe as suas vantagens 

tanto para os bibliotecários, investigadores e outros profissionais de documentação e 

                                                

1285Arms, Caroline R. Historical Collections for the National Digital Library: Lessons and 
Challenges at the Library of Congress (em linha). D-Lib Magazine, 1996. Disponível em 
http://www.dlib.org/dlib/april96/loc/04c-arms.html (consultado a 7 de Julho de 2006). Arms, 
Caroline R. Keeping Memory Alive: Practices for Preserving Digital Content at the National 
Digital Library Program of the Library of Congress (em linha). RLG DigiNews, 4, 3, 2000. 
Disponível em http://www.rlg.org/legacy/preserv/diginews/diginews4-3.html#feature1 
(consultado a 7 de Julho de 2006). 
 
1286Esteban, José Luis. La Biblioteca Nacional en la Red: The Spanish National Library on the 
Net (em linha). RedIris, 56, 2001. Disponível em 
http://www.rediris.es/rediris/boletin/56/enfoque1.htm (consultado a 7 de Julho de 2006). 
 
1287Sanz, P. Les développements en matière de périodiques électroniques a la Bibliothèque 
Nationale de France: la numérisation de la presse quotidienne française du milieu du XIXème 
siècle a 1944 (em linha). En: 71 th IFLA Council and General Conference, 2005. Disponível em 
http://www.ifla.org/IV/ifla71/papers/141f-Sanz.pdf (consultado a 7 de Julho de 2006). 
 
1288Biblioteca Virtual da Cartografia Histórica do século XVI ao XVIII (em linha). Catálogos 
on-line. Biblioteca Nacional. Brasil. Disponível em http://catalogos.bn.br/ (consultado a 7 de 
Julho de 2006). 
 
1289Carman-Brown, Lesley. The progress of digitization technology, particularly multimedia, 
within some British cultural institutions (em linha). En: VALA Conference, Melbourne, 2000. 
Disponível em http://john.curtin.edu.au/aboutus/papers/lcbvala2000.html (consultado a 7 de 
Julho de 2006). 
 
1290Biblioteca Nacional. Relatório de Actividades 2003: Documento Síntese (em linha). Lisboa, 
2004. Disponível em http://www.bn.pt/relatorio-actividades/2003-html/BN_NET/index.html 
(consultado a 7 de Julho de 2006). 
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informação, como para as instituições da mesma área científica e para a sociedade em 

geral. É necessário ter em conta as inquietudes e opiniões dos seus potenciais 

beneficiários, para que tenha o apoio da comunidade que mais necessita dele e que não 

apareça apenas como uma invenção anacrónica de um pequeno grupo ou como mais 

uma iniciativa de carácter administrativo. 

      Convém justificar a necessidade de realizar o projecto e que este se visualiza como 

uma solução alternativa aos problemas identificados nas instituições documentais 

abrangidas. Além do mais, é preciso argumentar sobre qual será o impacto que terá a 

sua implantação no terreno, porque qualquer projecto, seja grande ou pequeno, 

ambicioso ou conservador, causa sempre impacto com os outros sistemas em curso, e 

pode fazer mudar condutas e comportamentos1291. 

      Nesta sequência lógica, deve-se indicar qual a instituição, existente ou a criar, 

responsável pelo acompanhamento do projecto e o justificativo de tal atribuição, o 

relacionamento da mesma com o contexto profissional da área, bem como informar as 

instituições nacionais, regionais ou internacionais que apoiam e prestam colaboração à 

iniciativa. 

      Vários são os fundamentos justificativos para um projecto desta envergadura, entre 

os quais salientamos os negativos, mais numerosos e que é necessário alterar, e outros 

positivos, altamente motivadores, que se pretendem alargarem. Uns e outros podem-se 

ver no seguinte quadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

1291CEPAL-CLADES. Curso a distancia sobre la formulación de proyectos de información. 
Santiago de Chile: CEPAL, 2000: 78. 
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Quadro Nº 20: Fundamentos justificativos para a criação da Biblioteca Digital 

Lusófona (BNL) 

                      Negativos                         Positivos   
  

- A falta de acesso às TICs da maioria das 
bibliotecas nacionais dos países 
lusófonos.  

- A inexistência de uma Associação de 
Directores das Bibliotecas Nacionais 
Lusófonas, habitualmente impulsionadora 
de cooperação, como a Conference of 
European National Librarians (CENL) e 
a Associación de Estados Ibero-
Americanos para el Desarrollo de las 
Bibliotecas Nacionales de los Países 
Ibero-Americanos (ABINIA). 

- A inexistência de um consórcio 
representante das bibliotecas nacionais 
lusófonas, como a European Library 
(TEL), a European Digital Library (EDL) 
e a Biblioteca Virtual Iberoamericana y 
Caribeña (BVIC). 

 
  

- O contexto internacional dinâmico na 
criação de produtos digitais. 

- A necessidade de divulgação na Internet 
da língua portuguesa e das culturas dos 
povos lusófonos segundo os objectivos da 
CPLP. 

- A continuidade das Políticas de 
Informação da CPLP de acordo com os 
Objectivos do Milénio. 

- A existência de duas destas instituições 
acessíveis por Website e com biblioteca 
digital, a Biblioteca Nacional de Brasil 
http://www.bn.br e a de Portugal 
http://www.bn.pt.  

- A existência de associações de 
profissionais de documentação e de 
informação a nível da CPLP. 

- A existência de consórcios bibliotecários 
a nível da CPLP. 

  

Fonte: Elaboração própria. 

      A Biblioteca Digital Lusófona, a partir de agora designada por BDL, pode 

descrever-se como um ponto de acesso para que os utilizadores possam aceder de forma 

transparente, livre e gratuita através da Internet aos conteúdos digitais e digitalizados 

das colecções das bibliotecas nacionais lusófonas, repositório da cultura dos povos 

lusófonos e de outro tipo de informação disponível no ciberespaço. 

      De acordo com a função específica das bibliotecas nacionais e das bibliotecas 

nacionais digitais, o público-alvo da BDL abrange os cerca de 200 milhões de 

lusófonos1292, numa primeira fase, e um número infinito de possíveis cibernautas 

quando os documentos digitais e digitalizados da instituição forem disponibilizados 

noutras línguas, segundo uma política de defesa da multiculturalidade e do 

                                                

1292Consideram-se 201.876.353 os falantes do português nos Países da CPLP, tendo em conta as 
estatísticas de 2005 do Banco Mundial. Estimativa dos Falantes de Português como Língua 
Materna. Observatório da Língua Portuguesa. Disponível em http://www.observatoriolp.com/ 
(consultado a 7 de Junho de 2006). 
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multilinguismo1293, e de acordo com critérios de identificação das necessidades 

prioritários dos mesmos utentes. 

      A missão de qualquer organização é a razão da sua existência. Nela se especifica um 

objectivo específico através de uma declaração de princípios e propósitos identificados 

com as particularidades do contexto em que está integrada, pelo que foram identificadas 

algumas características a contemplar na sua formulação1294: 

- Ser diferenciada, de tal forma que não se possa confundir com qualquer outra. 
- Ser aberta ao futuro de modo a estar preparada a incidências que possam vir a 

afectar directa ou indirectamente todos os seus componentes, como é o caso das TIC 
e dos avanços tecnológicos de qualquer tipo. 

- Ser motivadora, de forma a conseguir integrar todos os participantes no projecto. 
Esta é, segundo a nossa opinião, uma das missões mais importantes. 

- Ser breve, pelo que se sugere que não ultrapasse uma página. 
- Ser escrita, evitando, deste modo, ambiguidades.  

      Por outro lado, da sua correcta definição depende, em grande medida, a identidade 

da organização, visto que está estreitamente ligada ao seu sistema de valores e hábitos, 

isto é, a sua cultura. 

      A missão desta iniciativa conjunta, denominada BDL, consiste concretamente na 

criação de um consórcio de Bibliotecas Nacionais dos países lusófonos, Angola, Brasil, 

Cabo Verde, Guiné Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor Leste, 

a respectiva infraestrutura e diversos serviços orientados para a recolha, acesso, 

preservação e distribuição em suporte digital do património cultural das instituições 

consorciadas. 

      As metas são as principais aspirações de uma organização definidas em forma de 

objectivos e actividades operacionais e medíveis. Proporcionam um guia a seguir, 

                                                

1293Este documento indica algumas directrizes a seguir para conseguir que todas as minorias 
étnicas, linguísticas e culturais disponham de materiais bibliotecários e de acesso a serviços de 
informação em rede, no seu idioma preferido, e que reflictam a sua própia cultura. IFLA. 
Comunidades multiculturales. Directrices para el servicio bibliotecario (em linha), 2, 1998. 
Sección de Servicios. Bibliotecarios para Poblaciones Multiculturales. Disponível em 
http://www.ifla.org/VII/s32/pub/guide-s.htm (consultado a 7 de Junho de 2006). 
 
1294Mateos Aparicio, Petra. Dirección y objetivos de la empresa actual. Madrid: Centro de 
Estudios Ramón Areces, 1999: 91. 
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geram maior efectividade e facilitam uma estrutura para a planificação futura, ao 

mesmo tempo que ajudam a motivar os indivíduos1295.  

      Para evitar ambiguidades, Hampton diferencia entre os objectivos e as metas, 

dizendo que estas indicam com quanto, quando e onde se realizam os objectivos e que 

se referem a uma situação concreta realizada1296. 

      Nesta perspectiva, podemos considerar como metas da BDL: 

- Desenvolver as bibliotecas nacionais lusófonas de modo que alcancem um seu alto 
nível tecnológico. 

- Oferecer serviços eficientes e eficazes aos povos lusófonos em particular e à 
sociedade em geral, num período de cinco anos, que serão avaliados por um 
conjunto de critérios a estabelecer.  

      Depois de delineadas as metas, definem-se os objectivos que são os propósitos a 

curto prazo e que descrevem os resultados que devem ser alcançados num período de 

tempo determinado. Devem ser medíveis, realizáveis em tempo limitado e começar o 

seu enunciado com um verbo de acção1297. 

      Para delinear objectivos concretos, claros, flexíveis, alcançáveis, medíveis, factíveis, 

quantificáveis, compreensíveis, desejáveis, realistas e motivadores, é habitual que 

apresentem algumas características, das quais destacamos1298: 

- A imediatez, porque se referem ao presente e tratam de fixar metas concretas de 
âmbito individual. 

- A mensurabilidade, de modo que permitam ser facilmente medíveis e quantificáveis 
mediante parâmetros concretos que reflictam a produtividade e a adequação das 
tarefas a realizar respeitantes aos resultados esperados. 

- A temporalidade, uma vez que se fixam para um período de tempo, e portanto, 
variam quando as circunstâncias se modificam. 

- O controlo, realizado a partir da análise quantitativa e exercido, como complementa, 
por cada nível hierárquico superior, em relação ao imediatamente inferior. 

      Como objectivo geral da BDL estipula-se: 

- Desenvolver e estabelecer no âmbito da CPLP, a metodologia, as habilidades, os 
procedimentos e os standards para o processamento digital do património cultural 
de base bibliográfica e documental das bibliotecas nacionais da mesma comunidade, 

                                                

1295Stuart, op...cit.: 70. 
 
1296Hampton, David. Administración, 3. México: MacGraw-Hill, 1990: 34. 
 
1297Mcclure, op...cit.: 92.  
 
1298Mateos Aparicio, op...cit..: 92. 
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tendo como objecto contribuir para o conhecimento, a promoção e a divulgação da 
cultura lusófona, o fortalecimento da identidade comum com base em valores 
partilhados e construir uma cultura de integração. 

      Quanto aos objectivos específicos da BDL, podemos apontar os seguintes: 
- Disponibilizar na Internet informação em português oriunda das bibliotecas 

nacionais lusófonas. 
- Satisfazer as necessidades de informação dos utentes em geral e dos lusófonos em 

particular. 
- Potenciar o uso das TICs e do software livre aplicado à documentação e à 

informação aos povos lusófonos e permitir que a informação contida da BDL se 
transforme num recurso estratégico para o seu desenvolvimento e para a sua 
participação activa na Sociedade de Informação e do Conhecimento. 

- Facilitar a construção de uma sociedade democrática, plural e participativa e 
fortalecer a identidade nacional em cada países lusófono. 

- Facilitar a construção de uma sociedade lusófona democrática, plural e participativa 
e fortalecer a identidade lusófona de acordo com os objectivos da CPLP. 

- Potenciar as Políticas de Informação de cada país participante e da CPLP.  
- Potenciar o alargamento e a criação de redes e consórcios nacionais na área da 

documentação e informação em cada um dos países participantes. 
- Desenvolver cooperação aberta e constante entre as bibliotecas nacionais lusófonas 

de acordo com as políticas a estabelecer e nas formas consideradas adequadas. 
- Dar capacitação e formação aos profissionais envolvidos no projecto e, em fase 

posterior, a outras necessidades formativas. 

5.5.3.2.3. A fase do desenho. 

      A estratégia do projecto indica a trajectória de acções previstas para obter mudanças 

e posições significativas durante a sua execução, para ser mais promissora em termos do 

alcance dos objectivos do projecto, permitir ultrapassar os obstáculos previstos e 

fortelecer as circunstâncias que potencem a sua realização1299.  

      Nesta linha de pensamento, corresponde nesta terceira fase ao desenho da BDL 

propriamente dita, cujos aspectos são de natureza distinta dos das fases anteriores, razão 

pela qual aplicámos uma abordagem diferente, perspectivada em quatro níveis, e que 

são:  

- Organizacional: a equipa, o consórcio, a associação, as políticas, a apresentação e a 
difusão. 

- Funcional: o inventário, o cronograma, o orçamento e o financiamento.  
- Técnico: a arquitectura e o projecto- piloto. 
- Pedagógico-didáctico: a capacitação, a formação e os manuais.  

                                                

1299CEPAL-CLADES, op...cit...: 78. 
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      A escolha desta metodologia baseia-se na especificidades das vertentes abordadas, 

estando contudo articuladas entre si e as tarefas, de distinta índole e durabilidade, 

destinadas a concretizar cada um dos níveis executam-se em sincronidade e/ou 

assincronidade. 

      Tal como acabámos de observar, o nível organizacional, o primeiro da fase do 

desenho da BDL, abarca:  

1. A equipe. 
2. O consórcio. 
3. A associação. 
4. As políticas. 
5. A apresentação.  
6. A difusão.  

      Segundo Stueart e Moran, o primeiro passo a dar na hora de empreender a 

planificação é a selecção de uma equipe responsável para levar a cabo a fase estrita de 

planificação, assim como de comprometer o processo global a outros equipas e grupos 

de trabalho a seu devido tempo1300.  

      Para poder planificar e executar todas as fases correspondentes à elaboração do 

projecto que dará origem à BDL é imperioso e imprescindível contar com uma equipe 

diversificada composta, na opinião de Abadal, pelo chefe, a direcção ou comité de 

seguimento, a equipe de trabalho e a consultoria1301: 

- O chefe é a peça chave que se ocupa de planificar e controlar todas as tarefas 
relacionadas com a gestão e o controlo do projecto, cuja função corresponde ao 
tempo da duração do mesmo. Além disso, competem-lhe outras responsabilidades 
entre as que se destacam, manter informados do andamento do projecto a direcção e 
toda a equipa, prevenir e resolver conflitos, criar um ambiente de trabalho positivo, 
supervisionar a qualidade dos resultados. 

- A direcção ou comité de acompanhamento é formada pelo chefe e por outros 
membros da organização escolhidos em função das características do projecto, cujas 
funções são estabelecer as linhas mestras do mesmo, dirigi-lo, controlar o seu 
progresso e informar sobre esse mesmo progresso.  

- A equipe de trabalho, composta por profissionais com diferentes tipos e níveis de 
formação, dedica-se às tarefas planificadas no projecto. O chefe deve animar e 
controlar a dinâmica deste grupo. Quando a distância física ou a disponibilidade 
impede a presença do chefe tão amiúde, existem hoje à disposição instrumentos que 

                                                

1300Stueart, op...cit.: 59. 
 
1301Abadal Falgueras. Gestión de Proyectos en información y documentación. Gijón: Trea, 2004: 
57-59. 
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permitem a comunicação à distância que facilitam o intercâmbio de impressões de 
forma virtual, como o correio electrónico e a videoconferência.  

- A consultoria corresponde à subcontratação de uma empresa externa para a 
realização e planificação do projecto. É cada vez mais frequente, especialmente em 
projectos de tipo tecnológico, e costumam recorrer a ela as médias e grandes 
empresas com grandes disponibilidades orçamentais. 

      Uma ajuda útil para visualizar a relação entre os diferentes componentes da equipa 

consiste em desenhar uma representação gráfica da sua estrutura, o organigrama. Este 

tipo de instrumentos podem utilizar-se para definir e descrever os canais de autoridade, 

comunicação e fluxo de informação. Também podem ser utilizados para mostrar o 

status dos membros da organização, ou para descobrir facilmente a área de gestão de 

cada supervisor. Desenvolver um esquema ajuda à direcção a identificar os problemas 

ou equívocos da organização, tais como a distribuição de actividades confusas ou 

distintas a uma mesma unidade1302. 

      Para um compromisso e uma tarefa de tamanha importância, como a da BDL, 

equivale uma equipe integrada por elementos relacionados, directa ou indirectamente, 

com o ambiente bibliotecário, documental e informativo, com prestígio a nível nacional 

e internacional, tais como: representantes de associações, responsáveis de formação e do 

ensino superior e de profissionais de outras áreas e também de utentes. 

      Como o funcionamento do projecto está dependente da direcção é imprescindível 

que ela motive, integre, dirija, dê segurança, integridade, seja leal à equipe e ao projecto 

e que determine os aspectos que regem e caracterizam a BDL em consonância com as 

necessidades, as problemáticas e as aspirações dos países envolvidos no projecto. Além 

do mais, e em função do disposto nos parágrafos anteriores, é importante que se 

respeitem as seguintes considerações: 

- A situação política, administrativa, económica, social, cultural e tecnológica dos 
países participantes, para que a BDL esteja em acordo com essa realidade complexa. 

- A função que a BDL vai exercer no espaço lusófono, de modo que as escolhas 
estejam em consonância. 

- Os aspectos a determinar na criação da BDL devem guardar uma relação directa 
com a missão da mesma instituição e ser coerentes com os objectivos identificados. 
Na mesma linha, deve existir uma concomitância entre as metas e as políticas 
determinadas. 

- Os aspectos da BDL devem estar em conexão com as teorias da Documentação e da 
Ciência de Informação, para evitar ambiguidades na formulação de conceitos. 

                                                

1302Stueart, op...cit.: 132. 
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- Os aspectos da concepção da BDL devem respeitar o contexto global da Sociedade 
da Informação e Conhecimento, do uso das TIC e da informação em geral. 

- Os resultados dos diagnósticos internos e externos são um reflexo fiel da situação 
em que se encontram os países lusófonos no que toca às Bibliotecas Nacionais e ao 
contexto nacional e internacional em que estas instituições estão envolvidas. Assim, 
deve-se partir dessa realidade para procurar soluções que beneficiem todos os 
colectivos abrangidos para minimizar as debilidades e fortalecer os aspectos 
positivos identificados. 

- Embora seja a direcção responsável pela definição e criação da BDL, deve pedir a 
participação de elementos representantes de todos os abrangidos no projecto, escutar 
as suas opiniões, comentários, críticas e sugestões sobre os aspectos a regulamentar 
conseguindo, desta forma, maior diversidade de critérios e uma participação mais 
produtiva e democrática. 

      Para que o seu funcionamento seja eficaz, a direcção deve estabelecer um 

procedimento que permita recolher as opiniões e sugestões dos colectivos que 

integraram a BDL, pelo que propomos a seguinte metodologia: 

- A elaboração de um documento com os aspectos que a direcção considere deverem 
fazer parte da BDL, tendo como base os resultados do diagnóstico interno e externo 
e as teorias das Documentação e da Ciência da Informação. 

- A nomeação de uma amostra representativa entre os diferentes grupos profissionais 
relacionados com o contexto do projecto. 

- A análise da proposta da estrutura do projecto feita pelos elementos dos grupos que 
devem expor os seus comentários, sugestões, opiniões e críticas. 

- A elaboração de um documento final tendo em conta os dados informativos dos 
documentos enviados pelos grupos. 

- A apresentação do documento final a todos elementos que participaram na sua 
feitura e respectiva aprovação. 

- A distribuição de tarefas a executar aos elementos participantes no projecto de modo 
a concretizá-lo. 

- O acompanhamento de todas as fases do projecto. 
- A avaliação parcial e final do projecto. 
      A direcção do projecto define o modelo de consórcio da BDL. Para o efectuar 

devem pôr-se de acordo sobre: 

- A escolha do tipo de consórcio. 
- O respectivo estatuto.  
- O local físico da sua sede. 

      Para escolher o tipo de consórcio é mister relacioná-lo, num primeiro momento, 

com a missão e os objectivos que foram atribuídos à nova instituição. É ponto assente 

que não existe um modelo único de consórcio e, por essa razão, cada modelo se constrói 

sobre diferentes valores, objetivos e realidades políticas dos seus membros. Antes de 

definir o modelo convém observar as vantagens e inconvenientes segundo a natureza 

das actividades identificadas como seu objectivo, produtos, análises e estudos, gestão e 
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direcção e utilização de tecnología, enumeradas por Ferrer Sapena1303 e os modelos 

analisados em parágrafos anteriores e outros1304: 

- Os consórcios congéneres, a TEL e a Biblioteca Virtual Iberoamericana y Caribeña. 
- Os consórcios mistos: Biblioteca Virtual Aldina1305 (BN e bibliotecas universitárias, 

Council of Australian State Libraries (CASL)1306 (BN, bibliotecas estatais e 
territorais), Biblioteksystemet for bibliotekene på alle universitetene, 
Nasjonalbiblioteket og en rekke høgskoler (BIBSYS) (BN, Bibliotecas universitárias 
e de investigação).  

- Os sistemas de consórcios emergentes no espaço europeu (modelo nacional 
centralizado, modelo nacional descentralizado e modelo regional) propostos por 
Giordano1307. 

- Os sistemas de consórcios universitários existentes nos Estados Unidos estudados 
por McFadden Allen e Hirshon1308 (federação de uniões livres (loosely knit 
federation) formados por consórcios de base, redes multi-tipos/multi-estados (multi-
type/multi-state network), consórcios de união forte (tightly knit consortium) e 
consórcios estatais centralizados (centrally funded statewide consortium). 

      Depois deste estudo fica facilitada a escolha de alguns aspectos que sejam possíveis 

e desejáveis adoptar no modelo a criar e a elaboração do texto do respectivo estatuto, 

documento legal da constituição da organização, da competencia da direcção, com o 

apoio de um jurista com experiência em legislação constitucional e administrativa, que 

exerça a função de assessor legal e, se necessário, por mais especialistas.  

                                                

1303Ferrer Sapena, Guía Metodológica...op...cit. 
 
1304O Consorcio para el Acceso a la Información Científica y Electrónica (CINCEL) 
disponibiliza uma base de dados com a maior parte de consórcios existentes em todo o mundo 
distribuidos por regiões geográficas. Disponível em 
http://www.cincel.cl/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 (consultado a 7 de Junho de 
2006). 
 
1305Biblioteca Virtual Andina. Disponível em 
http://www.comunidadandina.org/bda/participantes.htm (consultado a 7 de Junho de 2006). 
 
1306Council of Australian State Libraries (CASL). Disponível em http://www.casl.org.au/ 
(consultado a 7 de Junho de 2006). 
 
1307Giordano, op...cit. 
 
1308McFadden Allen e Hirshon, op...cit. 
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       A International Coalition of Library Consortia (ICOLC)1309 criou um guia com as 

principais directrizes para os consórcios em formação e desenvolvimento e que contém 

um conjunto de declarações com o fim de servir de ponto de partida para o diálogo entre 

os provedores de informação e os consórcios de bibliotecas. Além do mais, o 

documento é muito completo e útil, porque contém uma introdução, uma descrição dos 

problemas existentes e as necessidades futuras, as estratégias em relação aos preços, as 

medidas de eficácia, as práticas mais desejáveis no âmbito da informação electrónica 

emergente (negociação de contratos, preços, acesso, arquivos, sistemas e licenças), o 

conteúdo e a administração de dados e respectivo uso.  

      A American Library Association (ALA)1310 também preparou um documento, tão 

valioso como o anterior, e de análise obrigatória para os novos consórcios, com um 

plano de acção das novas tecnologias num consórcio de bibliotecas multisistema, e 

incluiu uma declaração de missão, as metas tecnológicas e 24 programas ou passos para 

o alcance das mesmas.  

      Consideramos que uma das estratégias da BDL é que o seu local físico seja junto da 

Biblioteca Nacional portuguesa, em Lisboa, pelas seguintes razões: 

- É uma instituição de prestígio a nível nacional e internacional, e pode dar apoio 
institucional. 

- Tem experiência de cooperação internacional em vários consórcios de bibliotecas 
nacionais e noutros mistos. 

- É pioneira em projectos nacionais e internacionais em ambiente digital. 
- Tem experiência de formação de profissionais nacionais e de outros oriundos dos 

países lusófonos.  

                                                

1309ICOLC. Statement on Electronic Information International Coalition of Library Consortia 
(em linha), 1998. Disponível em http://www.yale.edu/consortia/statement.html (consultado a 7 
de Junho de 2006). 
 
1310Boss, Richard W. The Information Technology Plan for a Consortium, (Model Technology 
Plans for Libraries, part 4) Library Technology Reports, 1998, 34, 1,: 69. American Library 
Association (ALA). Disponível em http://www.ala.org/ (consultado a 7 de Julho de 2006). Foi 
elaborada uma tradução espanhola do plano. Siitonen, Leena. Información electrónica en 
bibliotecas universitárias: esfuerzos cooperativos para su adquisición. Disponível em 
http://fesabid98.florida-uni.es/Comunicaciones/1_siitonen.htm (consultado a 7 de Julho de 
2006). 
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- Existe sensibilidade, interesse e apoio por parte dos responsáveis da Biblioteca 
Nacional portuguesa para projectos na área da documentação e informação, em 
geral, e no âmbito da promoção da língua portuguesa no mundo, em particular1311. 

- A Biblioteca Nacional portuguesa trabalha em estreita colaboração com o Instituto 
Português do Livro e das Bibliotecas, que conduz todas as acções que visam 
promover o livro, a leitura e a informação documental em língua portuguesa, cuja 
Rede Bibliográfica da Lusofonia (RBL) é o programa de intervenção na área do 
livro e da promoção da leitura nos (PALOP) e em Timor Leste 

      Chegou o momento de nos referirmos às associações profissionais na área da 

documentação e informação, cujo campo de trabalho é amplo e ambicioso, como 

podemos verificar nesta proposta1312:  

- Incidir junto das instâncias públicas, para conseguir políticas activas orientadas à 
melhoria substancial da infraestrutura bibliotecária, em dois níveis, a leitura pública, 
importantíssima para facilitar o acesso à cultura, sem a qual não é possível uma 
democracia real, e as bibliotecas e serviços de documentação das universidades e 
instituições científicas, para que melhorem a qualidade do trabalho científico e de 
I+D no país, e assumi-la como tarefa fundamental. 

- Contribuir para criar uma consciência colectiva da importância que as bibliotecas, os 
centros de documentação, os arquivos têm num país. 

- Esforçar-se para que os profissionais se formem de forma continuada, e adquiram os 
melhores níveis de capacitação técnica para o desempenho das suas funções. 

- Promover o intercâmbio de experiências e a cooperação tanto a nível nacional como 
internacional. 

- Exigir ser consultados em todos os processos de regulamentação jurídica que 
afectam a gestão do património documental e os serviços bibliotecários e de 
informação científica. 

- Impulsionar todas as actividades destinadas a melhorar e tornar mais eficaz, para o 
país, o trabalho técnico-científico dos bibliotecários e dos documentalistas. 

- Promover a investigação e o desenvolvimento das ferramentas de trabalho e adequar 
cada vez mais os serviços às necessidades do país. 

                                                

1311Nas visitas que efectuámos à Biblioteca Nacional portuguesa encontrámos sempre 
demonstrações de apoio da parte da sub-directora, Doutora Fernanda Campos. Toda a 
informação necessária sobre a instituição foi – nos prontamente disponibilizada. Os conselhos e 
sugestões que recebemos, durante os encontros de trabalho, por parte desta responsável, 
relativos à proposta que estamos a elaborar, a BNL, demonstraram o interesse pelo mesmo, 
facto que nos provocou maior motivação. Sobre a possibilidade de situar a sede da BDL na 
Biblioteca Nacional portuguesa, a mesma responsável confessou que a instituição está 
convenientemente preparada para fazer face ao seu próprio futuro, mas não para albergar um 
projecto dessa grandeza. No caso de se decidir por essa via, de acordo com a nossa opinião, é 
necessário efectuar-se no seu espaço físico as adaptações exigidas para um projecto novo e com 
requisitos distintos. 
 
1312Román Román, Adelaida. Bibliotecarios y documentalistas: el asociacionismo profesional. 
Métodos de Información, 1994, (MEI) 1 (0): 16-24. Disponível em 
http://eprints.rclis.org/archive/00003789 (consultado a 7 de Julho de 2006). 
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      As associações devem ser um lugar de encontro, aberto a todos os que queiram 

contribuir para fazer das profissões da documentação e informação, bandeiras de 

progresso científico e de enriquecimento cultural para todos. 

      Sobre este assunto a IFLA recomenda1313 que todas as associações profissionais 

devem ter um sistema claramente definido de regulamentos e de procedimentos que 

regulam o seu funcionamento interno e as suas relações com a sociedade. Portanto, as 

associações de bibliotecários devem estabelecer a estrutura necessária de normativas e 

de procedimentos que lhes permitam alcançar o consenso, a conformidade e um enfoque 

colectivo às questões internas e externas que possam surgir e que seja aceite na 

generalidade. Essas normativas e procedimentos promovem a infraestrutura que é o 

fundamento das actividades de uma associação, e devem ser cuidadosamente 

formulados, aprovados e aplicados. Em consequência, as associações devem estabelecer 

um estatuto, um regulamento interno e um código de conduta/ética. 

      Na nossa opinião, o modelo para configurar esta nova organização deve nortear-se 

pelas suas congéneres pertencentes à Conference of Directors of National Libraries 

(CDNL)1314: 

- A Conference of Directors of National Libraries of Asia and Oceania 
(CDNLAO)1315. 

- A Asociación de las Bibliotecas Nacionales de Iberoamerica (ABINIA)1316, cuja 
designação actual é Asociación de Estados Iberoamericanos para el Desarrollo de 
las Bibliotecas Nacionales de Iberoamerica. 

- A Standing Conference of African National and University Libraries in Eastern, 
Central and Southern Africa (SCANUL-ECS)1317. 

                                                

1313IFLA. Management of Library Associations Section (em linha). Disponível em 
http://www.ifla.org/VII/s40/pub/devpol-e.htm (consultado a 7 de Julho de 2006). 
 
1314Conference of Directors of National Libraries (CDNL). Disponível em http://www.cenl.org/ 
(consultado a 7 de Junho de 2006). 
 
1315Conference of Directors of National Libraries of Asia and Oceania (CDNLAO). Disponível 
em http://www.nla.gov.au/lap/aboutcd.html(consultado a 7 de Junho de 2006). 
 
1316Asociación de Estados Iberoamericanos para el Desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de 
Iberoamerica (ABINIA). Disponível em http://abinia.ucol.mx/ (consultado a 7 de Junho de 
2006). 
 
1317Standing Conference of African National and university Libraries in Eastern, Central and 
Southern Africa (SCANUL-ECS). Disponível em http://www.scanul-ecs.org/ (consultado a 7 de 
Junho de 2006). 
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- A Conference of European National Librarians (CENL)1318. 

      Como se pode observar não existe unanimidade nem nas designações, nem no tipo 

de membros participantes e, em consequência, a estrutura, os estatutos regulamentários, 

a missão, os objectivos e os projectos que desenvolvem, reflectem essas divergências. 

No que respeita à BDL, a ideia não é copiar nenhum dos modelos apresentados, mas 

sim desenhar um próprio, adaptado à situação e necessidades específicas dos 

profissionais associados, utilizando os ensinamentos da experiência do seu trabalho. À 

nova organização podem-se atribuir os seguintes objectivos: 

- Divulgar e manter informação actualizada e retrospectiva sobre as Bibliotecas 
Nacionais Lusófonas. 

- Divulgar o significado e a importância do património bibliográfico e documental 
dos países membros. 

- Elaborar fontes de referência nacionais e regionais que fomentem a investigação, o 
estudo e o intercâmbio de informação.  

- Criar vínculos entre as bibliotecas nacionais lusófonas com outras bibliotecas, assim 
como com redes e sistemas de informação existentes. 

- Informar, apoiar e divulgar programas de formação académica e de capacitação 
orientados para a actualização e o aperfeiçoamento dos recursos humanos das 
instituições associadas, bem como de utentes. 

- Fazer intercâmbio de experiências e realizar investigações conjuntas sobre 
problemas inerentes às Bibliotecas Nacionais. 

      A criação da Associação dos Directores das Bibliotecas Nacionais Lusófonas 

(ADBNL) é um marco significativo e decisivo, pois estes profissionais são os que 

melhor conhecem as respectivas instituições e o ambiente documental e informativo 

nacional, têm experiência adquirida noutros projectos em que participam, ou 

participaram, as instituições a seu cargo. Por outro lado, o trabalho colaborativo deste 

tipo de associações profissionais costuma ser positivo e motivador. Convém não 

esquecer que algumas das bibliotecas nacionais dos países lusófonos são responsáveis 

pelo sistema nacional bibliotecário e participam no desenho das respectivas políticas de 

informação. Ninguém melhor que os bibliotecários das instituições indicadas para 

contribuir com sabedoria e eficácia para a melhoria do ambiente nacional bibliotecário 

em geral e documental em geral.  

     Com vista a proporcionar facilidade de funcionamento e de articulação, convém que 

a localização física da Associação dos Directores das Bibliotecas Nacionais Lusófonas 

                                                

1318Conference of European National Librarians (CENL). Disponível em http://www.cenl.org/ 
(consultado a 7 de Junho de 2006). 
 



 562 

(ADBNL) e da Biblioteca Digital Lusófona (BDL) seja a mesma. E para dar 

visibilidade a esta iniciativa e fomentar a interactividade entre os associados e outros 

profissionais da área, incluímos um espaço próprio para esta associação na Web que 

criámos e desenvolvemos para o projecto da BDL, e que mais adiante explicaremos com 

pormenor. 

      O ponto seguinte, último elemento que compõe a definição da estrutura lógica da 

BDL, é a elaboração de documentos que contenham orientações e estratégias comuns a 

adoptar no espaço da CPLP, segundo os objectivos definidos aquando da sua criação da 

mesma comunidade e conducentes à integração dos seus países comunitários na 

Sociedade de Informação e Conhecimento: o Livro Verde para a Sociedade de 

Informação e Conhecimento na CPLP e, em consequência, Livro Branco.  

      As preocupações dos países lusófonos em participarem na nova sociedade 

informacional não são inéditas1319. Tratamos de dar continuidade às políticas já 

existentes, bem como aos respectivos instrumentos, tais como os documentos 

orientadores, a criação de organismos estatais específicos e os programas dedicados a 

concretizar essas políticas. Algumas dessas iniciativas podemos conhecer no parágrafo 

que se segue: 

- Angola – O Instituto Nacional de Telecomunicações de Angola (INACOM)1320, a 
Comissão Nacional das Tecnologias de Informação (CNTI)1321, o Livro Branco-
Estratégia para a Desenvolvimento das Tecnologías de Informação em Angola 
(2000-2010)1322, as 8ª Jornadas Técnico – Científicas1323, a Intervenção de Sua 

                                                

1319PNUD. Fazendo as novas tecnologias trabalhar para o desenvolvimento humano. 
Disponível em http://www.pnud.org.br/rdh/ (consultado a 1 de Julho de 2006). 

 
1320Instituto Nacional de Telecomunicações de Angola (INACOM). Disponível em 
http://www.inacom.og.ao/ (consultado a 1 de Julho de 2006). 

 
1321Comissão Nacional das Tecnologias de Informação (CNTI) Angola. Disponível em 
http://wwwcnti-angola.gv.ao (consultado a 1 de Julho de 2006). 
 
1322Uma estratégia para introdução massiva das tecnologias de informação em Angola, situação 
que, segundo o governo, terá repercussão em toda a estrutura econômica e social do País. 
Estratégia para a Desenvolvimento das Tecnologías de Informação em Angola, 2000-2010. 
Comissão Nacional das Tecnologias de Informação (CNTI). Disponível em 
http://mirror.undp.org/angola/estrategica%20tecnologias.htm (consultado a 7 de Junho de 
2006). 
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Excelência Licínio Tavares Ribeiro, Ministro dos Correios e Telecomunicações de 
Angola na Cimeira Mundial sobre a Sociedade da Informação1324. 

- Brasil – O Livro Verde – Sociedade de Informação no Brasil1325, o Programa da 
Sociedade de Informação no Brasil (SocInfo)1326, o Livro Branco – Ciência, 
Tecnologia e Inovação 1327. 

- Cabo Verde – A Comissão Interministerial para Inovação e Sociedade de 
Informação (CIIN) e o Núcleo Operacional da Sociedade de Informação (NOSI)1328, 
o I Fórum sobre a Sociedade de Informação em que foi apresentado o Relatório 
Nacional do Desenvolvimento Humano, Cabo Verde- 2004: As novas tecnologias de 
informação e comunicação e a transformação de Cabo Verde1329, elaborado pelo PNUD, o 

                                                                                                                                          

1323O acontecimento teve lugar no Palácio dos Congressos, em 2004, sob o lema: Angola e a 
Sociedade de informação – Constrangimentos e Oportunidades. 8ª Jornadas Técnico 
Científicas. Fundação Eduardo dos Santos (FESA). Disponível em 
http://www.fesa.og.ao/noticias/not_16.htm (consultado a 7 de Junho de 2006). 
 
1324Intervenção de Sua Excelência Licínio Tavares Ribeiro, Ministro dos Correios e 
Telecomunicações de Angola. Cimeira Mundial sobre a Sociedade da Informação. Genebra, 
2003. Disponível em http://www.itu.int/wsis/geneva/coverage/statements/angola/ao-pt.pdf 
(consultado a 1 de Julho de 2006). 
 
1325Documento que procurou despertar a sociedade brasileira para o imenso desafio a enfrentar 
como nação para criar condições de participação activa e mais igualitária na nova sociedade da 
informação e do conhecimento, cujos indicadores de penetração das tecnologias de informação 
no país eram ainda discretos e limitados, observa-se, contudo, um crescimento significativo de 
expansão. Outro dos objectivos era buscar estratégias que propiciem a inclusão do maior 
número possível de pessoas às novas tecnologias, ampliando oportunidades de educação, 
promovendo o surgimento de novos negócios, a valorização de nossa identidade cultural e da 
cidadania através da universalização de acesso e de uma adequada exploração dos benefícios da 
ciência e tecnologia. Sociedade de Informação no Brasil – Livro Verde (em linha). Ministério 
de Ciência e Tecnologia, Brasília, 2000. 
 
1326Programa da Sociedade de Informação no Brasil (SocInfo). Disponível em 
http://www.socinfo.org.br/perguntas/index.htm (consultado a 1 de Julho de 2006). 
 
1327Livro Branco – Ciência, Tecnologia e Inovação (em linha). Ministério de Ciência e 
Tecnologia, Brasília, 2002. Disponível em 
http://www.cgee.org.br/arquivos/livro_branco_cti.pdf (consultado a 1 de Julho de 2006). 
 
1328Comissão Interministerial para Inovação e Sociedade de Informação (CIIN) e do Núcleo 
Operacional da Sociedade de Informação (NOSI). Cabo Verde. Disponível em 
http://www.nosi.cv/default.asp (consultado a 1 de Julho de 2006). 
 
1329Este relatório é um instrumento de argumentação eficaz para a implementação de uma 
política nacional em matéria das NTIC, apropriada e centrada no desenvolvimento humano 
sustentável. Respondeu assim a dois objectivos essenciais, nomeadamente: 1- conduzir uma 
análise crítica em matéria das NTIC em Cabo Verde, fazendo um levantamento das políticas, 
dos programas e das infrastruturas existentes; 2- formular recomendações com vista a optimizar 
a contribuição das NTIC para o desenvolvimento humano sustentável em Cabo Verde. 
Programa PNUD. Relatório Nacional do Desenvolvimento Humano. Cabo Verde- 2004: As 
novas tecnologias de informação e comunicação e a transformação de Cabo Verde. Disponível 
em http://www.cv.undp.org/rndh04/pt/rndh2004.pdf (consultado a 1 de Julho de 2006). 
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II Fórum sobre a Sociedade de Informação em que foram apresentados o Programa 
Estratégico para a Sociedade de Informação (PESI) e o Plano de Acção para a 
Governação Electrónica (PAGE)1330. 

- Guiné Bissau – O Decreto-Lei Nº 03/99, de 25 de Agosto de 1999 – Lei de Base das 
Telecomunicações1331e o Decreto Nº 09-99 – Declaração de Política Sectorial das 
Telecomunicações1332, ambos emanados pelo Ministério do Equipamento Social. 

- Moçambique – O Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique 
(INCM)1333, as Telecomunicações de Moçambique (TDM)1334, a Comissão para a 
Política de Informática1335, a Unidade Técnica de Implementação da Política de 

                                                                                                                                          

 
1330O PESI descreve a estratégia para o desenvolvimento da Sociedade da Informação em Cabo 
Verde que pretende mobilizar os recursos nacionais e internacionais necessários e reunir as 
energias positivas da sociedade. Por seu turno, o PAGE que é um dos pilares de 
desenvolvimento da Sociedade da Informação, tem como objectivo definir as linhas de 
orientação estratégica a serem adoptadas, as prioridades de actuação e as acções e projectos com 
vista a tornar a Governação Electrónica uma realidade em Cabo Verde. Esses dois documentos 
essenciais para a planificação da entrada durável do país na era da sociedade de informação têm 
por objectivo principal promover as TIC numa abordagem estratégica e prática perspectivando o 
engajamento irreversível de Cabo Verde na via do desenvolvimento humano. Discurso da Sra. 
D. Patrícia de Mowbray, Representante Residente do PNUD. II Fórum sobre a Sociedade de 
Informação. Praia: 2006. disponível em 
http://www.nosi.cv/forum2/documento/Discurso%20de%20abertura%20da%20representante%2
0da%20Pnud%20em%20cabo%20verde.doc (consultado a 1 de Julho de 2006). 
 
1331Cabo Verde. Decreto-Lei Nº 03/99, de 25 de Agosto de 1999 – Lei de Base das 
Telecomunicações. Ministério do Equipamento Social. Disponível em 
http://www.icgb.org/portuguese/decree399.pt.html (consultado a 1 de Julho de 2006). 

 
1332Cabo Verde. Decreto Nº 09/99, de 25 de Agosto de 1999 Declaração de Política Sectorial 
das Telecomunicações. Ministério do Equipamento Social. Disponível em 
http://www.icgb.org/portuguese/decree999.pt.html (consultado a 1 de Julho de 2006). 

 
1333Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique (INCM). Disponível em   
http://www.incm.gov.mz/ (consultado a 1 de Julho de 2006). 

 
1334Telecomunicações de Moçambique (TDM). Disponível em 
http://www.tdm.mz/portdm/apresentacao.htm (consultado a 1 de Julho de 2006). 

 
1335Comissão para a Política de Informática. Disponível em 
http://www.infopol.gov.mz/index.htm (consultado a 1 de Julho de 2006). 
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Informática (UTICT)1336e a Estratégia de Implementação da Política de 
Informática. Rumo à Sociedade de Informação1337. 

- Portugal – O Livro Verde para a Sociedade de Informação em Portugal1338, a 
Missão para a Sociedade de Informação, Unidade de Missão de Inovação e 
Conhecimento (UMIC) – Agência para a Sociedade de Informação1339, o Programa 
Nacional para a Sociedade de Informação – Ligar Portugal1340, o Programa 
Operacional da Sociedade do Conhecimento (POSI)1341. 

- São Tomé e Príncipe – A Companhia Santomense de Telecomunicações (CST)1342. 

                                                

1336Unidade Técnica de Implementação da Política de Informática (UTICT), Disponível em 
http://www.infopol.gov.mz/utict/index.htm (consultado a 1 de Julho de 2006). 
 
1337Documento elaborado a partir do Inquérito Nacional sobre a Capacidade Informática do País, 
realizado como parte do esforço de elaboração da Política de Informática, forneceu uma imagem 
clara da situação de desequilíbrio em Moçambique em que mais de 70% da capacidade 
informática nacional está concentrada na capital do país. Na intenção de corrigir essa situação 
detectada a Estratégia de Implementação pretende-se fazer das tecnologias de informação e 
comunicação um instrumento decisivo para a materialização do Programa do Governo e do 
Programa de Luta contra a Redução da Pobreza. Estratégia de Implementação da Política de 
Informática. Rumo à Sociedade de Informação. Comissão para a Política de Informática, 2002. 
Disponível em http://www.infopol.gov.mz/pdf/estg_pt.pdf (consultado a 1 de Julho de 2006). 
 
1338Este documento recebeu um largo conjunto de colaboração provindas dos mais diversos 
sectores da sociedade portuguesa, mas a sua elaboração foi da responsabilidade da Missão para 
a Sociedade da Informação, constituída por um grupo de especialistas. Inclui uma série de 
medidas de política, estuda as implicações sociais e jurídicas, e visa a ilustrar experiências na 
Administração pública e nas empresas portuguesas que se inserem no contexto da Sociedade da 
Informação, ou seja de integração de todo o país (Estado, escolas, empresas, mercado de 
trabalho, indústria, infraestrutura nacional, investigação e desenvolvimento) nesse novo modo 
de desenvolvimento social e económico em que a aquisição, armazenamento, processamento, 
transmissão, distribuição e disseminação da informação desempenham um papel central na 
actividade, de modo geral, do mundo de hoje. Fazendo parte de uma Iniciativa Nacional para a 
Sociedade da Informação, o seu intento é levar à elaboração de planos de acção que favoreçam 
o aproveitamento, pelo país, da nova disponibilidade do saber, da revolução da informação e das 
ferramentas existentes. Pretende constituir uma reflexão estratégica para a definição de um 
caminho de implantação da Sociedade da Informação em Portugal, de maneira a que as medidas 
enunciadas, depois de aprovadas pelos órgãos competentes, sejam postas em acção pelo 
Governo. Livro Verde para a Sociedade de Informação em Portugal (em linha). Iniciativa 
Nacional para a Sociedade de Informação, 1997. Disponível em 
http://www.terminometro.info/ancien/b25/es/eslivro.htm (consultado a 1 de Julho de 2006). 
 
1339Unidade de Missão de Inovação e Conhecimento (UMIC) - Agência para a Sociedade de 
Informação. Ministério de Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior Disponível em 
http://www.umic.pt/UMIC/QuemSomos/ (consultado a 1 de Julho de 2006). 
 
1340Programa Nacional para a Sociedade de Informação Ligar Portugal. Disponível em 
http://www.ligarportugal.pt/ (consultado a 1 de Julho de 2006). 
 
1341Programa Operacional da Sociedade do Conhecimento (POSI). Disponível em 
http://www.posi.pcm.gov.pt/ (consultado a 1 de Julho de 2006). 
 
1342Companhia Santomense de Telecomunicações (CST). Disponível em 
http://www.cstome.net/qsomos/default.html (consultado a 1 de Julho de 2006). 
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- Timor Leste – O Decreto-Lei Nº 11/2003, de 29 de Julho, que estabelece as bases 
das telecomunicações1343e o Decreto-Lei Nº 12/2003, de 29 de Julho, que revoga o 
Regulamento Nº 2001/15 e aprova os novos estatutos da Autoridade Reguladora 
das Comunicações (ARCOM)1344. 

      Podemos constatar que nem todos os países se encontram no mesmo estado de 

desenvolvimento em políticas de informação e no acesso à documentação e informação. 

É evidente que os programas e os projectos se têm desenvolvido segundo as políticas e 

as estratégias traçadas por cada país e de acordo com as prioridades estabelecidas e as 

disponibilidades financeiras. 

      Contudo, seguindo o exemplo de outras organizações internacionais como a União 

Europeia, União Africana, União dos Estados Americanos e outras instituições 

similares, a CPLP também uniu esforços e participou em 2003 na Cimeira Mundial 

sobre a Sociedade da Informação, na qual enfatizou a sua preocupação com o hiato 

digital.  

      O representante da CPLP defendeu nessa Cimeira1345 que se considere a Internet não 

somente como uma plataforma para o comércio electrónico, mas também como um 

espaço para o desenvolvimento de políticas públicas de significado social e reconheceu 

que o relacionamento entre a sociedade civil e o Estado está a ser alterado, a partir do 

aparecimento de novos modos de expressão da cidadania. Afirmou ainda que a CPLP 

apoia um novo modelo de Governo através da Internet que seja multilateral, 

transparente e democrático e aponta entre outros os seguintes factores de sucesso:  

                                                                                                                                          

 
1343Timor Leste. Decreto-Lei n.º 11/2003, de 29 de Julho, que estabelece as bases das 
telecomunicações. Governo. República Democrática de Timor Leste. Disponível em 
http://www.icp.pt/streaming/decreto_lei_11_2003.pdf?categoryId=189783&contentId=353956
&field=ATTACHED_FILE (consultado a 1 de Julho de 2006). 
 
1344Timor Leste. Decreto-Lei n.º 12/2003, de 29 de Julho, que revoga o Regulamento n.º2001/15 
e aprova os novos estatutos da Autoridade Reguladora das Comunicações (ARCOM). Governo. 
República Democrática de Timor Leste. Disponível em 
http://www.icp.pt/streaming/decreto_lei_12_2003.pdf?categoryId=189783&contentId=353955
&field=ATTACHED_FILE (consultado a 1 de Julho de 2006). 
 
1345CPLP. Discurso do Secretário Executivo da CPLP Embaixador João Augusto de Medicis 
durante a Cúpula Mundial sobre a Sociedade de Informação/WSIS (World Summit on the 
Information Society), Genebra, 2003. Disponível em http://cplp.org/main/destaque010.htm 
(consultado a 1 de Julho de 2006). 
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- A maior diversidade linguística na Internet, em particular a criação de conteúdos em 
língua portuguesa na Internet e nas aplicações. 

- A importância da liberdade de expressão como um dos pilares de funcionamento da 
Sociedade de Informação. 

- Os programas de código aberto e de software livre. 
- Uma melhor repartição dos custos de conecção entre os diferentes países. 
      Na mesma perspectiva, no Conselho de Ministros sobre a Cimeira da Sociedade da 

Informação, o colectivo decidiu: 

- Recomendar aos Estados membros que, envidem esforços no sentido de valorizar os 
aspectos ligados à diversidade cultural e à promoção de conteúdos locais, incluindo 
o direito de todos os povos se expressarem na própria língua e estarem 
representados na Internet, como instrumento catalisador da presença da língua 
portuguesa na sociedade da informação. 

- Recomendar que as políticas de desenvolvimento e cooperação retirem o máximo 
partido da utilização das tecnologias de informação e de comunicação. 

- Apoiar no âmbito da preparação da Cimeira acções políticas e acções que 
contribuam para a diminuição do fosso digital e, por essa via, para uma partilha mais 
harmoniosa à escala global dos benefícios da Sociedade da Informação. 

- Apoiar as acções resultantes da Cimeira Mundial que visem a troca de experiência e 
a capacitação de pessoal na área de Governo Electrónico entre os Estados membros 
da CPLP e desta com outras organizações internacionais. 

- Estimular a criação de um sítio na Internet, ligado ao Portal CPLP, contendo 
informações sobre a Cimeira, os documentos em discussão e as contribuições dos 
países, como maneira de ampliar a participação e de estimular o empenhamento das 
comunidades lusófonas no processo da Cimeira. 

      Inspirado noutros documentos homónimos, pensamos que o Livro Verde para a 

Sociedade da Informação e Conhecimento na CPLP deve seguir as seguintes linhas:  

- Ser um modelo básico de apoio à Sociedade da Informação segundo as 
recomendações da Cimeira da Sociedade da Informação de 2003. 

- Ser elaborado por um largo conjunto de colaboração oriundas dos mais diversos 
sectores da sociedade lusófona.  

- Ser da responsabilidade de um grupo responsável pelo acompanhamento da sua 
elaboração. 

- Ser uma proposta inicial de acções concretas e estruturadas.  
- Estar exposto a toda a sociedade lusófona e à comunidade internacional, ambas 

convidadas a participar democraticamente no processo de crítica, de consulta e nos 
debates em torno de seu conteúdo. 

- Ser resultado da depuração das propostas apresentadas, de forma a construir-se um 
projecto em parceria, compartilhando as responsabilidades entre governo, 
organizações privadas, sociedade civil e sector académico, um modelo básico de 
apoio à Sociedade da Informação segundo as recomendações da Cimeira da 
Sociedade da Informação de 2003. 

      Como consequência dos resultados do documento anteriormente referido, poder-se-á 

sentir a necessidade de elaborar um Livro Branco que apresente propostas de acção 
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comunitária que contribuam para o seu desenvolvimento das estratégias definidas 

anteriormente.  

       Para melhor se compreender a sequência do processo, prevê-se, ao longo do 

período de um ano, a fase de implementação que compreende: 

- A elaboração do Livro Verde, uma primeira proposta detalhada de programa. 
- Um amplo processo de consulta à sociedade lusófona e internacional. 
- A consolidação das ideias e das opiniões colhidas no processo de consulta num 

Livro Branco, um projecto final, que contenha um plano definitivo de actividades 
para o Programa. 

- A fase de execução, mais alargada que a anterior, é, em contrapartida, composta por 
distintas etapas (a de arranque em que se executam as principais acções iniciais 
previstas, a de operação em que se iniciam novas acções e se faz o acompanhamento 
das que estão em curso e a de consolidação, em que se fará uma avaliação geral dos 
progressos) e se elaborará um conjunto de propostas futuras, à luz dos resultados 
alcançados. 

      É no âmbito das acções deste programa que se perspectiva o projecto da BDL. 

Consideramo-lo prioritário em função do papel que cabe às Bibliotecas Nacionais de 

cada país na construção de democracias multiculturais1346, embora a sua concretização 

não dependa do processo de elaboração e execução dos documentos que acabámos de 

propôr, o Livro Verde e o Livro Branco para a Sociedade da Informação e 

Conhecimento na CPLP e o respectivo Livro Branco  

      A apresentação pública da BDL deve ser marcada e efectuada depois da avaliação 

dos resultados obtidos na programa piloto e dando a conhecer a primeira colecção da 

BDL posta à disposição do público. Pela importância que a caracteriza, esta iniciativa 

destina-se a: 

- Dar visibilidade ao projecto. 
- Descrever as suas características e peculiaridades. 
- Divulgar as instituições nele envolvidas. 
- Permitir um debate público sobre o projecto. 
- Conseguir a participação da sociedade civil dos países lusófonos.  

      É habitual integrar-se a apresentação de projectos em eventos que reunam 

numerosos especialistas da área e público em geral, mas também se pode criar um 

                                                

1346Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Relatório do 
Desenvolvimento Humano 2004. Lisboa: 2004: 47. Disponível em 
http://hdr.unpd.org/reports/global/2004/portuguese/pdf/hdr04_po_complete.pdf (consultado a 1 
de Julho de 2006). 
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espaço e um tempo destinado apenas à sua realização atribuindo-lhe, desse modo, a 

importância política que o projecto tem a nível da CPLP e do mundo. 

      A divulgação do projecto de criação da BDL complementa-se com a organização de 

eventos que são actividades pontuais que se desenvolvem dentro de um curto espaço de 

tempo, mas que podem implicar segundo a sua envergadura, uma planificação 

importante e detalhada, para que possam trazer muitos benefícios ao projecto, difíceis 

de alcançar por outros meios. Vejamos os passos a seguir para a planificação de 

eventos, tal como aconselha Pymm1347: 

- Estabelecer metas claras e prioridades do evento. 
- Dar visibilidade à ideia do projecto. 
- Estabelecer os elementos do plano e preparar um cronograma. 
- Definir um orçamento. 
- Atribuir e distribuir as responsabilidades e planificar e verificar os recursos 

respectivos. 
- Promover e publicitar o evento. 
- Dirigir o evento. 
- Realizar o seguimento e a avaliação. 

      Em função dos objectivos e da envergadura do projecto e da disponibilidade 

orçamental, e em complementaridade com os mesmos, há uma série de eventos a que se 

pode recorrer, tais como comunicados de imprensa, mesas redondas, entrevistas, edição 

de artigos e de publicações de divulgação, seminários e outro tipo de reuniões 

científicas, correio electrónico, etc., para dar a conhecer e promover o projecto e os seus 

aspectos intrínsecos perante os colectivos relacionados com a área de documentação e 

informação, a nível da comunidade lusófona e da internacional.    

      O terceiro nível do desenho da BDL, que denominámos funcional ou operativo, 

inclui: 

- O inventário. 
- O cronograma.  
- O orçamento. 
- O financiamento.  

                                                

1347Pymm, Bob. Administración de bibliotecas. Bogota: Rojas Eberhard, 2000.: 45-50. 
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      Quando falamos em inventário referimo-nos a obter uma relação, completa, 

ordenada e contrastada fisicamente, do acervo de uma biblioteca ou de uma colecção 

determinada1348 e os seus objectivos específicos são: 

- Obter uma relação dos materiais documentais perdidos.  
- Obter uma relação de materiais documentais enviados para alguma parte 

(encadernação, etc.), capturados erradamente por processos técnicos, etc.  
- Actualizar o catálogo electrónico.  
      Segundo a mesma perspectiva, a sua realização práctica orienta-se pelos seguintes 

conselhos: 

- A informação mínima que se deve incluir na lista de inventários é: título, autor, 
número de aquisição ou código de barras, editorial e preço (estimado, no caso de 
não se conhecer), entre outros. 

- A biblioteca deve ter o seu acervo (considerar todos os materiais que o constituem) 
devidamente classificado, ordenado topográficamente e cada ítem deve estar 
identificado com o seu ID ou número de adquisição respectivo.  

- Deve-se ter uma lista de pré-inventário actualizado, e ordenado topográficamente, 
do acervo ou da colecção da que se deseja elaborar o inventário (os sistemas para 
automatização de bibliotecas como Unicornio ou qualquer outro similar, 
proporcionam generalmente essa lista.)  

- Não se deve marcar físicamente o material, caso se danifique ou deteriore.  
      Aplicando estas considerações ao nosso projecto, verificamos que a relação do 

dados reais do património bibliográfico das bibliotecas nacionais consorciadas, é um 

instrumento vantajoso porque possibilita a identificação das áreas mais problemáticas 

em que é preciso investir e maior controlo sobre o acervo.  

      Quando o objectivo é digitalizar os fundos documentais, como é o caso da BDL, 

convém proceder da seguinte maneira1349: 

- Inventariar os recursos existentes a través da análise física do fundo documental no 
que respeita a número, tipos de suportes e a respectiva distribuição no fundo, as 
matérias existentes e sua distribuição por suportes, nível de consulta do fundo por 

                                                

1348Procedimiento para la obtención del inventario por el método de contraste físico 
(Documento de Trabajo). Dirección Técnica y de Vinculación. Instituto Politécnico Nacional. 
Coordinación general de Bibliotecas y de Servicios de Información. Disponível em 
http://azul.bnct.ipn.mx/RIB/parte_9/Proc_Obt_Inv_Met_Cont_Fis.doc. (consultado a 1 de Julho 
de 2006). 
 
  
  
 
1349Ferrer Sapena, op…cit.: 45-52. 
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matérias e por suporte, nível de empréstimos do fundo por matérias e por suporte e o 
número de exemplares que se pretende digitalizar. 

- Analisar o material com possibilidade de digitalização do ponto de vista legal, tendo 
em vista os directos de autor e afins, facto que só por si é uma selecção prévia. 

- Analizar as ofertas comerciais de produtos electrónicos para não cair no erro de 
digitalizar os materiais já disponíveis em suporte digital e comparar os preços das 
diferentes ofertas editoriais. 

- Analisar as necessidades dos utilizadores visto que cabe à biblioteca digital uma 
função social igual à que se atribue à biblioteca tradicional. 

      Outra sugestão, tão válida como a anterior, aponta os princípios orientadores básicos 

quando se selecionam recursos para bibliotecas digitais1350: 

- Elaborar uma política para a selecção de materiais a digitalizar, ainda numa fase 
preliminar ao projecto. 

- Identificar as razões principais que presidem ao projecto (aumentar e melhorar o 
acesso? apoiar o programa de preservação? uma mistura de ambos?). 

- Definir, nos objectivos do projecto, os critérios relativos a requisitos técnicos, 
(descrição, indexação e pesquisa), bem como estratégias de preservação dos 
ficheiros digitais criados. 

- Determinar um conjunto de critérios de selecção, cuja relação seja evidente com os 
objectivos e missão da biblioteca, o (re) conhecimento do valor das suas colecções e 
o valor acrescentado para investigadores ou outro tipo de público-alvo que tais 
conteúdos, em formato digital, possam ter. 

- Constituir uma comissão ou comissões consultivas mistas (formadas por 
bibliotecários, académicos e outros investigadores), que representem, por um lado, a 
perspectiva da instituição e, por outro, os potenciais utilizadores das colecções 
digitais. Tal comissão pode ajudar na selecção do material a digitalizar.  

- Capturar as imagens dos conteúdos seleccionados, de modo a que seja possível usá-
las para diversos fins, armazenando-as off-line de forma barata e segura (ficheiro 
mestre ou de segurança). Cópias de substituição destas imagens serão usadas para o 
acesso (ficheiros de acesso) e também para imagens de apresentação, com o 
objectivo de dar uma ideia do conteúdo (ficheiros thumb nail).  

      A partir do inventário é mais fácil a selecção dos documentos que se podem utilizar 

no programa piloto, que podem vir a constituir a primeira colecção da BDL posta à 

disposição do público e de outros a serem digitalizados gradualmente, respeitando a lei 

do depósito legal1351. 

                                                

1350Campos, Fernanda Maria G. Selecionar recursos para bibliotecas digitais: princípios 
orientadores. En: 8º Congresso Nacional de Bibliotecários Arquivistas e Documentalistas. 
Estoril (Portugal). Maio de 2002. Disponível em 
http://sapp.telepac.pt/apbad/congresso8/com17.pdf (consultado a 7 de Junho de 2006). 
 
 
1351Campos, Fernanda Maria G. Gestão de colecções e Depósisito Legal: Princípios e boas 
prácticas. En: Conferência Internacional Comemorativa do Bicentenário da Biblioteca Pública 
de Évora: Bibliotecas para a Vida: Literacia, conhecimento, cidadania. Évora., 27 a 29 de 
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      Existem vários softwares para essa finalidade, desenvolvidos com o objectivo de 

permitir a produção de relatórios para análise a partir das existências e movimentos 

associados (empréstimo), útil para todas as bibliotecas que regularmente têm de fazer o 

inventário, mas esse tipo de procedimento só se aplica a bibliotecas automatizadas. É o 

caso do Sistema de Biblioteca1352, que segue a filosofia do software livre e que põe à 

disposição de todos os interessados um programa para o controlo do inventário, dos 

registos e dos empréstimos dos livros. 

     Sem os recursos materiais necessários o projecto não avança. A definição da 

quantidade e qualidade dos mesmos será directamente proporcional aos objectivos 

definidos a longo prazo. A BDL deve contar com certos recursos materiais tendo em 

vista que as actividades programadas não sofram atrasos nem deixem de ser executadas 

por falta deles. Para poder contratar ou adquirir o que fassa falta para o 

desenvolvimento do projecto, é imprescindível saber o material existente, o qual se 

pode agrupar em: 

- Os recursos materiais propriamente ditos, tais como o equipamento. 
- Os recursos tecnológicos, em que se engloba o equipamento informático (hardware 

e software), impressora, scaner, ligação à Internet e fotocopiadora, etc. 
- Os recursos de informação que dizem respeito ao material bibliográfico, em suporte 

impresso ou electrónico, que serve de apoio e referência, entre os quais se incluem 
manuais para sustentação conceptual teórica da proposta da instituição a criar, para a 
formulação de projectos, sobre administração e outros relacionados com a 
planificação estratégica. 

      É determinante que, para além da própria direcção se conte com pessoal que exerça 

as tarefas específicas e de carácter técnico, tais como a recolha de informação, a visita a 

centros de documentação e todo o trabalho de campo que esta actividade requer. 

Menares Espinoza comenta, a propósito deste tema, que a variedade e quantidade de 

pessoal depende do tamanho, da natureza e da complexidade do projecto. Dessa forma, 

poder-se-á determinar para o inventário quantos profissionais estão disponíveis e qual é 

a sua experiência, o grau de conhecimentos técnicos e especializados que possuem, a 

                                                                                                                                          

Outubro de 2005. Disponível em 
http://www.evora.net/BPE/2005Bicentenario/dias/27_out05/textos/fernanda.pdf (consultado a 7 
de Junho de 2006). 
 
1352Desarrollo de Sistemas en el INICTEL. INICTEL (Usando software libre). Disponível em 
http://www.inictel.gob.pe/sistemas/index.htm (consultado a 7 de Junho de 2006). 
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função exacta e as responsabilidades exercidas atribuidas1353. Com estes dados, 

planifica-se um módulo ou módulos de capacitação e de actualização para o pessoal que 

vai desenvolver as tarefas técnicas e outras acções de formação a nível de ensino 

superior destinadas aos quadros com outro tipo de responsabilidades. Com o 

conhecimento dos fundos, dos materiais e do pessoal, o inventário dispõe de muita 

informação indispensável e útil. 

      Dentro das estratégias que dão origen à BDL, há que ter em conta o espaço de 

tempo em que o projecto se vai desenvolver. Muñoz Cruz1354 reconhece que a 

elaboração de um calendário é um dos aspectos essenciais ao desenvolvimento da 

planificação e consiste em determinar a duração de cada uma das actividades propostas 

e permite julgar a factibilidade do projecto: se existe uma distribuição uniforme de 

trabalho, se os prazos são realistas, se se considera o tempo suficiente, se os limites de 

tempo designados a cada actividade são proporcionais entre si ou se há desajustes 

graves. 

      Tomamos de Santana a definição de actividade, que se estende ao conjunto de 

tarefas e acções que permitem levar a cabo um projecto, que consomem recursos e 

tempo e se vinculam com os outros elementos do projecto, unidades ou componentes. 

Segundo a sua relação com as outras classificam-se em1355: 

- Actividade antecedente o precedente, a que é necessário estar terminada para que se 
inicie uma seguinte. 

- Actividade seguinte, a que só se pode realizar se as antecedentes estiverem 
terminadas. 

- Actividade paralela, aquela que se pode executar sem que seja necessário um 
antecedente ou um requerimento parcial de actividades precedentes. 

- Actividade independente, a que não requer nenhuma actividade precedente. 

      Qualquer tipo de actividades tem atributos e uma duração para a sua concretização, 

além de datas em que se iniciam ou terminam, pelo que pensamos dever-se aplicar o 

                                                

1353Menares, op...cit.: 115. 
 
1354Muñoz, op...cit.: 128. 
 
1355Santana, op...cit.: 39. 
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cronograma de Gantt1356 para a planificação das actividades, uma ferramenta de trabalho 

prática, flexível, largamente testada e utilizada na maioria dos projectos nos últimos 

trinta anos. Consiste fundamentalmente num gráfico que serve de referência e que 

inclue, duma maneira concisa, a seguinte informação: 

- Uma coluna que enumera as actividades mais importantes do projecto (eixo 
vertical). 

- Várias colunas que indicam o período de tempo específico (dias, semanas, meses e 
anos) e que mostram quando se realizarão as ditas actividades (eixo horizontal). 

- Uma coluna que indica as pessoas encarreguadas de efectuar a respectiva actividade 
e os responsáveis pelas mesmas (eixo horizontal). 

      O cronograma facilita a revisão da sequência planeada dos acontecimentos e permite 

detectar actividades que se sobrepõem, confirmar que actividades devem terminar-se 

antes que outras comecem e assegurar-se que sejam sequenciais. Também pode ser útil 

para verificar se o volume de trabalho se distribuie de forma adequada entre o pessoal, 

quer dizer, se alguns membros da equipa têm demasiado trabalho enquanto que outros 

estão subutilizados1357. 

      Embora o cronograma de Gantt ou diagrama de barras seja o método de 

programação mais ampliamente conhecido e difundido em todos os níveis de uma 

organização e áreas de actividade, estão à disposição outros instrumentos tão úteis como 

este: o Método de Trajectória Crítica, o Métodos das Setas, o Método dos Nós ou 

Método de Roy, o Método Pert, os Modelos de Simulação, os Métodos CPM 

Modificados e a Programação Rítmica, apresentando cada um vantagens e 

desvantagens1358. 

                                                

1356Projetos. 21W.785. Mitopencourseware. Massachusettes Institute of Thecnology (MIT), 
2003. Disponível em 
http://www.universiabrasil.net/mit/curso.jsp?menucurso=313&codcurso=59 (consultado a 7 de 
Junho de 2006). 
 
1357Encontra-se acessível o software livre GanttProject na versão 2.0.1. GanttProject. Disponível 
em http://www.ganttproject.sourceforge.net/  (consultado a 7 de Junho de 2006). 
    
1358Santana, Gerardo. Planificación y control de Proyectos., 3. Santa Fé de Bogotá: Rojas 
Eberhard, 1999: 57-99. 
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      A concretização do projecto parte da elaboração de um orçamento, isto é, um 

cálculo ou prognóstico aproximado das despesas de um projecto num período de tempo 

determinado, e nele se incluem1359: 

- Os gastos directos, que se produzem de forma directa nas actividades do projecto, 
nos quais se incluem os gastos de inversão, como o equipamento, mobiliários e 
infraestrutura, e também alguns gastos temporais como a contratação de recursos 
humanos especializados, consumos, manutenção e reparação, serviços externos e a 
compra de material bibliográfico. 

- Os gastos indirectos correspondem aos gastos correntes originados pelo pojecto, que 
se dividem em fixos, se constituem compromissos gerais, no caso de arrendamento, 
seguros e energia, e em variáveis, segundo a respectiva utilização, tais como as 
remunerações ou os pagamentos ao pessoal, telefone, higiene, e vigilância. 

      A experiência ensina-nos que a realização parcial, ou a falta de êxito de muitos 

projectos, se deve a um orçamento ineficaz. Segindo Peón Pérez, as características dos 

orçamentos são as seguintes1360: 

- Constituem actos de previsão, quer dizer, recolhem as despesas de funcionamento 
previstos para um lapso determinado, normalmento um ano. 

- Elaboram-se regularmente. 
- Devem, como previsão económica, estar equilibrados formalmente. 
- Devem aparecer expressos em linguagem contabilística, com a estrutura e forma 

própria. 
- Como instrumentos de gestão, são previsões normativas de cumprimento 

obrigatório, já que não podem exceder os limites de gastos atribuídos. 

      Também se pode incluir no orçamento dum projecto uma estimativa dos fundos que 

se podem obter, bem com a indicação da sua procedência: orçamento ordinário, 

subvenções, pagamento de serviços, entradas, benefícios, créditos, ajudas de programas, 

etc1361. 

   A preparação do orçamento é da responsabilidade da direcção, com apoio de 

documentação justificativa e deve estar bem ordenado, com apresentação clara e 

precisa. E para que seja convincente, é preciso que a sua apresentação seja clara e 

                                                

1359Menares, op...cit.: 127. 
 
1360Peón Pérez, J. L. La gestión de servicios bibliotecarios. Em: Orera Orera. Manual, op...cit.: 
315-323. 
 
1361Muñoz, op...cit.: 125. 
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concisa, sem deixar de indicar os objectos desses gastos, entre os quais se podem 

assinalar1362: 

- Os recursos humanos, em que se incluem os salários do pessoal contratado para o 
projecto e, quando for o caso, as prestações de serviço adicionais dos assessores e da 
consultoria. 

- O material bibliográfico em suportes impresso ou electrónico, assim como os 
materiais especiais e audiovisuais. 

- O equipamento técnico corresponde à compra de computadores, impressoras, 
scaneres e outro material tecnológico indispensável. 

- O mobilbiário do escritório, mesas, cadeiras, prateleiras, etc. 
- O material de escritório, tais como papel, disquetes, esferográficas, etc. 
- O material docente necessário para levar a cabo as actividades de capacitação e 

aperfeiçoamento, os cursos, as aulas, os estágios, ou seja, os produtos a usar nessas 
actividades, manuais, fichas, quadros e outros. 

- Os serviços externos dizem respeito às despesas com os contratos especiais, correio, 
encadernação, Internet, etc. 

- As despesas de manutenção e reparação do equipamento para conseguir o bom 
estado do equipamento. 

- As rendas do espaço alugado e os transportes utilizados para mercadorias e pessoal. 
- Os serviços gerais que se destinam à água potável, à electricidade, ao telefone e ao 

gás. 
- As deslocações, incluindo as viagens e as estadias dos elementos da equipa afecta ao 

projecto. 
- As despesas de administração e os serviços contratados para a contabilidade, para a 

secretaria, etc. 
- Os gastos imprevistos, que sempre surgem, logicamente não incluídos no 

orçamento. Costuma-se recomendar que os mesmos não ultrapassem 10% do custo 
total do projecto. 

      Quando se elabora um orçamento recorre-se a uma série de técnicas, entre as quais 

se destacam1363: 

- O orçamento por partes, o mais tradicional, que divide as despesas em categorias 
amplas, por sua vez subdivididas noutras, nele se projecta as despesas actuais sobre 
o ano seguinte tendo em conta os prováveis aumentos do custo. 

- O orçamento de base zero, que combina a planificação corporativa e a tomada de 
decisões com a elaboração do orçamento, o que requer um bom conhecimento da 
organização. 

- O orçamento por programas, que se baseia na provisão de serviços. 
- O orçamento por rendimento, que calcula as despesas no rendimento das actividades 

e dos serviços. 

                                                

1362Menares, op...cit.: 128-132. 
 
1363Bryson, op...cit.: 476-480. 
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- O sistema de orçamento por planos e programa, que combina os melhores aspectos 
dos dois anteriores, mas consome muito tempo a elaborar. 

      Como consequência do orçamento de um projecto, e em sua complementaridade, o 

financiamento dá-lhe a base de sustentação económica, sem o qual dificilmente se 

poderá concretizar, ficando apenas no reino das boas intenções. Ora bem, a direcção do 

projecto tem de gerir perante as autoridades pertinentes um orçamento capaz de suportar 

os custos do projecto, para o qual necessita de um financiamento que o faça viável. 

Habitualmente, as fontes de financiamento de projectos de informação e documentação 

podem ser: 

- Os programas internacionais: a União Europeia com os seus programas marco1364, 
dentro dos quais se realizam projectos, como o eEurope – Uma sociedade da 
informação para todos1365, o de Telemática para as Bibliotecas, já terminado1366, 
i2010: Bibliotecas digitais1367e outros. 

- Os organismos internacionais relacionados com o mundo da documentação e 
informação, como a IFLA1368, através das actividades organizadas por National 
Libraries Section, ALP Programme, Action for Development through Libraries 
Programme, to further the library profession, library institutions and library and 
information services in the developing countries of Africa, Asia and Oceania and 
Latin America and the Caribbean. IFLA Core Activity on Preservation and 
Conservation (PAC) e segundo as políticas do Manisfesto de Alexandria1369proposto 
pela mesma instituição. 

- Outros programas realizados por organismos internacionais, tais como o Programa 
para la Sociedad de la Información en América Latina y El Caribe (INFOLAC) da 

                                                

1364Sexto Programa-Quadro (2002-2006). Disponível em 
http://europa.eu/scadplus/leg/pt/lvb/i23012.htm (consultado a 7 de Junho de 2006). 
 
 
1365eEurope- Uma sociedade da informação para todos. Disponível em 
http://europa.eu/scadplus/leg/pt/lvb/l24221.htm (consultado a 7 de Junho de 2006). 
 
1366Programme Results 1990-1998. Telematics for Libraries. Disponível em 
http://cordis.europa.eu/libraries/en/stat/stats.html (consultado a 7 de Junho de 2006). 
 
1367i2010: Bibliothèques numériques. Disponível em 
http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/l24226i.htm (consultado a 7 de Junio de 2006). 
 
1368Activities & Services. IFLA. Disponível em http://www.ifla.org/act-serv.htm (consultado a 7 
de Junho de 2006 
 
1369Alexandria Manifesto on Libraries, the Information Society in Action (em linha). IFLA. 
Disponível em http://www.ifla.org/III/wsis/AlexandriaManifesto-es.html (consultado a 7 de 
Julio de 2006). 
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UNESCO, bem como os programas da Economic Commission for Africa (ECA) das 
Nações Unidas e do Banco Mundial. 

- Os programas nacionais de I+D organizados em cada país com objectivos 
específicos e segundo as necessidades de desenvolvimento. 

- Os programas regionais de I+D, iniciativas empreendidas por organizações de 
âmbito regional como o MERCOSUL, UA, UEA. 

- Os patrocínios comerciais de grandes empresas. 
- O apoio de fundações ao abrigo da lei do mecenato, como as Fundações: Ford1370, 

Tides1371, Belinda and Bill Gates Fondation1372, Aga Khan1373e a Calouste 
Gulbenkian1374, entre outras. 

                                                

1370Ford Foundation. Disponível em http://www.fordfound.org/ (consultado a 7 de Julho de 
2006). 
  
1371A fundação Tides Foundation está relacionada com outra instituição com objectivos 
identicos, a Heinz Foundation, http://www.heinz.org/. Disponível em 
http://www.tidesfoundation.org/index.html (consultado a 7 de Julho de 2006) 
  
1372O programa Global Libraries consiste em duas áreas: U.S. Library Programa das Bibliotecas 
Americanas e o das Bibliotecas Internationais. Bill and Belinda Gates Fondation Disponível em 
http://www.gatesfoundation.org/default.htm (consultado a 7 de Julho de 2006) 
 
1373A Aga Khan Foundation fundada pelo príncepe Aga Khan em 1967, foi criada como uma 
fundação privada e sem lucro, segundo a lei suíça, e tem representações e filiais em 15 países. 
Disponível em http://www.akdn.org/agency/akf.html (consultado a 7 de Julho de 2006). Está 
organizada por uma rede, denominada Aga Khan Development Network (AKDN), cujas agências 
trabalham para o desenvolvimento económico, social e cultural, principalmente em África e na 
Ásia, sendo composta por: Aga Khan Foundation (AKF), Aga Khan Health Services (AKHS), 
Aga Khan Agency for Microfinance (AKAM), Aga Khan Fund for Economic Development 
(AKFED), Aga Khan Planning and Building Services (AKPBS), Focus Humanitarian Assistance 
(FOCUS), Aga Khan Education Services (AKES), Aga Khan Trust for Culture (AKTC), 
University of Central Asia (UCA) e Aga Khan University (AKU). Aga Khan Development 
Network (AKDN). Disponível em http://www.akdn.org/index.html (consultado a 7 de Junho de 
2006). Em Portugal actua a Fundação Aga Khan (Portugal). Disponível em 
http://www.fakp.pt/fundacao.htm (consultado a 7 de Junho de 2006). 
 
1374Fundação Calouste Gulbenkian é uma instituição portuguesa de direito privado e utilidade 
pública, cujos fins estatutários são a Arte, a Beneficência, a Ciência e a Educação e foi criada 
por disposição testamentária de Calouste Sarkis Gulbenkian em 1956. Entre os vários 
programas resaltamos os seguintes: o Programa Gulbenkian de Língua Portuguesa para a 
promoção e o desenvolvimento da língua portuguesa, o Programa Gulbenkian de 
Desenvolvimento para fortalecer a capacidade interna dos Países Africanos Lusófonos e de 
Timor-Leste, promovendo o seu desenvolvimento institucional, de forma a melhorar o 
desempenho e a qualidade dos serviços prestados e a sua adequação às necessidades das 
populações e o Projecto THEKA (2004-2008) para a formação de docentes responsáveis pela 
criação, organização e dinamização de bibliotecas escolares/centros de recursos educativos, 
através da frequência de um curso anual em projectos de desenvolvimento de bibliotecas 
escolares/centros de recursos educativos em estabelecimentos de Educação Pré-escolar e 1º e 2º 
Ciclos do Ensino Básico de diferentes regiões do País. Fundação Calouste Gulbenkian. 
Disponível em http://www.gulbenkian.pt/home.asp (consultado a 7 de Junio de 2006). 
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      Pela sua importância dedicamos atenção à proposta de Decisão do Parlamento 

Europeu e do Conselho relativa ao Sétimo Programa-Quadro da Comunidade 

Europeia1375 de actividades em matéria de investigação, desenvolvimento tecnológico e 

demonstração (2007 a 2013), que se inscreve num conjunto de novas medidas em favor 

do crescimento e do emprego no âmbito do próximo programa financeiro de 2007-2013 

e dispõe de um orçamento de 4 734,621 milhões de euros correspondente aos quatro 

principais objectivos da política de investigação europeia: 

- Cooperação: será concedido apoio ao conjunto das actividades de investigação 
realizadas em cooperação transnacional, sob a forma de projectos em colaboração, 
de redes ou da coordenação de programas de investigação. A cooperação 
internacional entre a UE e os países terceiros faz parte integrante desta acção.  

- Ideias: será criado um Conselho Europeu de Investigação autónomo, a fim de apoiar 
actividades de investigação exploratória da iniciativa dos próprios investigadores, 
realizadas por equipas em concorrência à escala europeia, em todos os domínios 
científicos e tecnológicos, incluindo engenharia, ciências socioeconómicas e 
ciências humanas.  

- Pessoas: serão reforçadas as actividades de apoio à formação e à progressão na 
carreira dos investigadores, denominadas Acções Marie Curie.  

- Capacidades: será dado apoio a aspectos essenciais da investigação europeia e das 
capacidades de inovação, nomeadamente as infra-estruturas de investigação, a 
investigação em benefício das PME, a libertação do potencial de investigação nas 
regiões de convergência da UE, bem como as questões ligadas ao tema Ciência na 
sociedade e as actividades horizontais de cooperação internacional. 

       Pensamos ser oportuno observar as possibilidades do Programa Erasmus-

Mundus,1376 programa de cooperação e de mobilidade no âmbito do ensino universitário 

que pretende contribuir para transformar a União Europeia num centro de excelência no 

âmbito da aprendizagem em todo o mundo, mediante o apoio aos masters 

interuniversitários. Além disso, concedem-se bolsas de estudo aos nacionais de terceiros 

                                                

1375Está ainda vigente o Sexto Programa-Quadro (2002-2006) destinado à concretização de 
acções em matéria de investigação, desenvolvimento tecnológico e demonstração que visam 
contribuir para a realização do espaço europeu da investigação e para a inovação. Actividades. 
União Europeia. Disponível em http://europa.eu/scadplus/leg/pt/lvb/i23012.htm (consultado a 7 
de Junio de 2006). 

1376Programa Erasmus-Mundus. Programas. Comissión Europea. Disponível em 
http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/index_es.html (consultado a 7 de Junio de 
2006). 
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países que participem nestes programas europeus de postgraduação, assim como bolsas 

para os nacionais da União Europeia que cursem estudos em terceiros países.  

      Este programa é um instrumento útil para enfrentar os desafios em que se encontra 

hoje o ensino superior europeu, em particular a necessidade de estimular o processo de 

convergência da estrutura dos títulos e de aumentar o atractivo deste tipo de ensino à 

escala mundial, temas centrais do Processo de Bolonha1377, e das reformas nacionais do 

ensino superior nos Estados membros. Segundo esta perspectiva, o Programa Erasmus 

Mundus compõe-se de quatro acções concretas: 

Acção 1 – Cursos de master de Erasmus Mundus, elemento central do programa 
Erasmus Mundus. São integrados, de alto nível e leccionados por um consórcio de pelo 
menos três universidades de três países europeus diferentes. Entende-se por integrados 
os cursos que prevêem um período de estudo em pelo menos duas das três 
universidades, e que culminam com a obtenção de um diploma conjunto, duplo ou 
múltiplo devidamente reconhecido.  
Acção 2 – Bolsas Erasmus Mundus para dar projecção externa à escala mundial aos 
masters Erasmus Mundus seleccionados através da acção 1. Os docentes universitários e 
os possuidores de título superior que tenham obtido um primeiro título num centro de 
ensino superior de terceiros países podem beneficiar deste sistema de bolsas. Está 
dedicado a pessoas muito qualificadas que venham à Europa para cursar masters 
Erasmus Mundus ou para trabalhar.  
Acção 3 – Associações, a fim de animar as universidades europeias a abrir-se mais ao 
mundo e a reforçar a sua presença global. Os masters Erasmus Mundus seleccionados 
através da acção 1 podem também estabelecer associações com instituições de ensino 
superior de terceiros países. Estas associações favorecem a mobilidade externa dos 
estudantes e académicos da União Europeia que participem nos cursos master de 
Erasmus Mundus.  
Acção 4 – Melhoria da capacidade de atracção do ensino superior europeu. Erasmus 
Mundus apoia também medidas destinadas a potenciar a capacidade de atracção do 
ensino superior europeu e o interesse que possa suscitar. Suporta as actividades que 
melhorem o perfil, a visibilidade e o acesso ao ensino superior europeu, assim como as 
questões essenciais para a internacionalização do mesmo, como o reconhecimento 
recíproco dos títulos com os terceiros países.  

      O programa desenvolve-se durante cinco anos (2004-2008) e dispõe de uma dotação 

financeira de 230 milhões de euros para todo o período. Pensamos que as instituições 

indicadas e os exemplos apresentados dão uma amostra alargada das possibilidades de 

financiamento para as acções de formação integradas no projecto da BDL. 

                                                

1377Processo de Bolonha. Ministério de Ciência e do Ensino Superior (MCES). Portugal. 
Disponível em http://www.territorio.pt/plano_accao_mces.pdf (consultado a 7 de Junio de 
2006). 
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            Em seguida, vamos analisar os aspectos que respeitam o nível técnico do 

desenho da BDL, que abrange: 

- A definição da arquitectura. 
- O desenho, implantação e avaliação do projecto-piloto. 
      Em primeiro lugar necessitamos de criar ou adquirir infraestruturais básicas para 

assegurar a eficiência do projecto, em relação ao acesso do material digitalizado e 

também durante todo o processo de digitalização, e, sobretudo, para suportar os 

trabalhos das várias fases, seja o início, a fase de desenvolvimento e a do crescimento 

futuro da biblioteca digital, razão pela qual vamos tratar as necessidades de hardware, 

de software e de redes. 

      Com respeito ao hardware será necessário definir 1378: 

- Os servidores (um para albergar a informação a digitalizar ou já digitalizada e as 
respectivas bases de dados e outro que armazene a informação diária). 

- Os sistemas massivos de armazenamento calculados em função da especificidade 
dos documentos do fundo documental, em que se incluem os discos duros, os CD-
ROM, os DVD e outros. 

- Os monitores para visualizar a informação tanto para os servidores, como para os 
computadores de trabalho. Pode-se calcular as necessidades a este respeito, seguindo 
a fórmula sugerida pela Universidade de Cornell: armazenamento total necessário = 
quantidade de arquivos de imagens + quantidade de arquivos de texto x tamanho de 
arquivos da média aritmética x 1,25.  

- As impressoras, cujas características sejam adequadas aos documentos da biblioteca 
digital, escolhidas dentro dos tipos disponíveis no mercado. 

- As capturadoras de imagem, tais como os scaneres, as câmaras de vídeo digital e as 
de fotografias. 

      Propusemos a perspectiva de potenciar a utilização do software livre1379e de estar 

em consonância com propostas feitas sobre os benefícios e as possibilidades de uso 

deste recurso para o espaço lusófono1380, ter uma visão das necessidades presentes e 

                                                

1378Ferrer Sapena, Guía Metodogógica…op...cit.: 62- 83. 
 
1379Este site contém 1048 de softwares livre aplicados a divesas àreas. Logiciels 
Libre.Framasoft. Disponível em http://www.framasoft.net/ (consultado a 7 de Junio de 2006). 
 
1380Recomendações Sobre o uso do software livre na CPLP, elaboradas tendo em conta a 
UNDP/UNESCO Free and Open Source Software (FOSS) Consultation de Novembro de 2003, 
a Declaração sobre a Sociedade de Informação como Contributo paraa Boa Governação e 
Transparência de Julho de 2004 e dos trabalhos realizados no workshop nos dias 14 e 15 de 
Fevereiro de 2005, e que abarcam os objectivos, as acções, a infra-estrutura, a 
legislação/regulamentação e a cooperação. Recomendações. Workshop Internacional: Software 
Livre na Educação e Processamento de Informação na CPLP: Oportunidades, Experiências e 
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futuras e ter em conta que o software e hardware a seleccionar devem estar 

relacionados, isto é, serem compatíveis ou adaptáveis.  

       Convém começar por definir o sistema operativo a utilizar1381, tais como MS-DOS, 

UNIX (ou LINUX), Solaris, WINDOWS NT, 2000, Milenium, Mvs (IBM), para 

oferecer o catálogo na rede e para iniciar o processo de digitalização segundo o modelo 

previamente definido para a biblioteca digital. 

      As Bibliotecas Nacionais de Angola, Cabo Verde, Guiné Bissau, Moçambique, São 

Tomé e Príncipe e Timor Leste ainda funcionam com modelo tradicional, embora já 

estejam a preparar-se para a via da automatização e informatização dos catálogos e de 

outros serviços, enquanto que as Bibliotecas Nacionais de Brasil e de Portugal já 

possuem catálogo colectivo nacional (formato MARC). 

      A Biblioteca Nacional do Brasil formou o Consórcio Electrónico de Bibliotecas1382 

em 1999, a fim de permitir às bibliotecas associadas copiar ou baixar registos 

bibliográficos, via Internet, das bases de dados da Fundação Biblioteca Nacional, 

disponíveis no seu site e visa apoiar o desenvolvimento dos projectos de automatização 

bibliográfica no Brasil, permitindo às bibliotecas brasileiras, através da partilha dos 

recursos de catalogação on line da Biblioteca Nacional, a formação de bases de dados 

locais ou de redes de bases regionais1383.  

      A Biblioteca Nacional de Portugal disponibilizou ao público em 1988 a Base 

Nacional de Dados Bibliográficos (PORBASE)1384 com o Catálogo Colectivo em Linha 

                                                                                                                                          

Estratégias. Lisboa, 2005. Disponível em http://slepi2005.ansol.org/pt/docs/slepi2005-
recomendacoes.pdf (consultado a 7 de Junio de 2006). 
 
1381Os autores apresentam uma lista de softwares existentes no mercado, indicando as 
respectivas caracteristicas. Ferrer Sapena, Guía Metodogógica…op...cit.: 83- 87. 
 
1382Biblioteca Nacional. Brasil. Disponível em http://consorcio.bn.br/consorcio/ (consultado a 7 
de Junho de 2006). 
 
1383Zaher, Celia Ribeiro. Consórcio Electrónico de Bibliotecas: un plan de cooperación 
bibliográfica. 70th IFLA General Conference and Council, Buenos Aires, Argentina, 2004. 
Disponível em http://www.ifla.org/IV/ifla70/papers/010s_trans-Ribeiro-Zaher.pdf (consultado a 
7 de Junio de 2006). 
 
1384 O Catálogo Colectivo em Linha das Bibliotecas Portuguesas contém mais de 1.300.000 
registos bibliográficos. Base Nacional de Dados Bibliográficos. PORBASE. Biblioteca 
Nacional. Disponível em http://www.porbase.org/ (consultado a 7 de Junho de 2006).  
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das Bibliotecas Portuguesas, ambos coordenados pela própria instituição. É actualmente 

a maior base de dados bibliográficos do país e reflecte não só as colecções da Biblioteca 

Nacional, mas também de mais de outras 160 bibliotecas portuguesas. 

      Como ambas estão consorciadas com outras instituições a nível regional e 

interregional, tendo feito a sua integração nos catálogos colectivos respectivos, é 

evidente que toda a experiência adquirida deve ser uma base de partida na hora de tomar 

decisões destinadas ao projecto da BDL. Convém estudar a perspectiva de alargar a sua 

utilização do software usado pelas Bibliotecas Nacionais de Brasil e de Portugal neste 

novo consórcio mesmo que seja necessária a aplicação de um integrador de diferentes 

softwares, como o MoCCAM1385, como ocorreu com as redes da Fundação Humbolt1386 

e do International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT)1387, 

exemplos cooperativos coroados de êxito. 

      Outra possibilidade é o uso do software MPB que é um sistema de gestão de 

bibliotecas (SIGB) 1388 que apresenta as seguintes características: 

- Está de acordo com as regras da biblioteconomia, respeita a norma UNIMARC, a 
recomendação 995 e permite a importação de notícias originárias de BDP.   

- Pode funcionar em monoposto, cuja máquina faz de servidor e de posto de trabalho.  
- Pode funcionar em multiposto apenas com uma ligação à rede e sem que seja 

necessária uma licença suplementar, nem qualquer outro tipo de pagamento.  
- Utiliza as plataformas existentes no mercado Windows, MacOs, Linux e, 

principalmente, UNIX. 
- Usa tecnologia e linguagem estandardizadas. 
- Foi desenhado e adaptado para as redes de bibliotecas. A possibilidade de albergar a 

base de dados do exterior faz do PMB um instrumento ideal para a catalogação 
comum à rede de bibliotecas. 

- É adaptável e duradouro. As origens do programa podem ser modificadas e a 
interface gráfica pode ser adaptada.  

- Está aberto. Além do código de origem, tem-se também acesso ao modelo 
conceptual da base de dados.  

                                                

1385MoCCAM, pour Mon Catalogue Collectif A Moi. Disponível em 
http://www.framasoft.net/article3336.html (consultado a 7 de Junio de 2006). 
 
1386Fundation Alexander von Humbolt. Disponível em http://www.humboldt-foundation.de/ 
(consultado a 7 de Julho de 2006). 
 
1387L'Institut International pour l'Unification du Droit Privé (UNIDROIT) Disponível em 
http://www.unidroit.org/french/accueil.htm (consultado a 7 de Julho de 2006). 
 
1388MPB Services. Disponível em http://www.sigb.net/index_logiciel.php (consultado a 7 de 
Junho de 2006). 
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- Está em constante desenvolvimento. A Difusão Selectiva de Informação (DSI) 
disponível na versão 2.1 assegura a valorização da acção e dos fundos documentais.  

- Está preparado para o futuro. O formato XML garante a disponibilidade e a retoma 
de dados nos próximos 10 ou 15 anos.  

- É livre. A licença livre garante a perenidade do SIGB e a evolução de acordo com as 
necessidades.  

- É fiável e robusto. Utiliza servidores livres e reconhecidos: serveur Web Apache 
(71% dos servidores web mondiais) e servidor de dados MySQL (mais de 5 milhões 
de servidores em todo o mundo).  

- É full-web. Moldado para Web, utiliza apenas um simples navegador, orientado para 
as novas interfaces de busca habituais da web. O OPAC está integrado. 

      Pela descrição que acabámos de fazer podemos verificar que o MPG é um 

instrumento de trabalho inteiramente livre, inovador, evolutivo, com técnicas flexíveis e 

está preparado para a criação de uma rede em qualquer tipo de instituição documental. 

Por tais características, já é utilizado por mais de 2.000 (duas mil) instituições 

internacionais, estando a versão em português parcialmente realizada. Para evitar 

duplicação de tarefas no tratamento documental, devem ser transferidos os documentos 

que já estão catalogados pelas Bibliotecas Nacionais portuguesa e brasileira.  

      Tratamos neste momento das infraestruturas de redes, quer dizer, das características 

tecnológicas de suporte para a optimização da digitalização. É aconselhável1389 que a 

biblioteca digital esteja dotada de uma rede ISND ou Integrated Services Digital 

Network (RDSI) ou ADSL, ou cabo, que permita ao utente o acesso à Internet e ao 

respectivo catálogo digital, a uma velocidade média de cerca de 128 Kbps, fazendo a 

ligação à rede telefónica convencional sem ter a obrigação de usar modem, o qual reduz 

de forma considerável a velocidade de acesso.  

      Tendo este tipo de rede ou utilizando tecnologia sem fios permite-se o acesso 

interno, e se a rede tem saída ao exterior permite pôr o catálogo à disposição do público, 

respeitando sempre os directos de autor dos documentos da colecção.       

       Lembramos que segundo Rusbridge1390 devem existir numa biblioteca moderna o 

OPAC (On line Public Access Cataloge), o COPAC (Curl On line Public Access 

Catalogue) e os regionais constituindo assim um catálogo virtual unificado, ao que se 

                                                

1389Ferrer Sapena, Guía Metodogógica…op...cit.: 87-89. 
 
1390Rusbridge C. Towards the hibrid library (em linha). D-Lib Magazine, 1998. Disponível em 
http://www.dlib.org/dlib/july98/rusbridge/07rusbridge.html (consultado a 10 de junho de 2006). 
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sumam ainda os CD-ROM e as disquetes off line, os CD-ROM em redes, os serviços de 

acesso a textos completos, os sistemas de reservas electrónicas, os grupos de dados 

remotos nas universidades, os grupos de dados locais, baseados na web de bibliotecas e 

de instituições, os portais locais de recursos da web, os portais remotos da web, as 

revistas electrónicas remotas, os livros electrónicos locais ou remotos, as revistas 

impressas, as colecções especiais, os mapas, os slides, as gravações de áudio e vídeo.      

      Vejamos agora o desenho e a criação da Website das bibliotecas nacionais que ainda 

não o têm, e da Website institucional da própria BDL. Para dar visibilidade e permitir 

comunicação interactiva entre a instituição e os utentes estabelece-se uma sede Web, 

recurso cada vez mais utilizado, devido à facilidade para chegar a uma audiência cada 

vez ampla e para oferecer informação actualizada de todos os relatórios e documentos 

que o projecto produz1391.  

      Stover1392 afirmou que a missão de um sítio Web bibliotecário depende da 

organização à qual pertence e dos seus utentes e que as bibliotecas académicas, as 

públicas e as especiais devem ter diferentes missões, contudo alguns aspectos 

contextuais podem causar impacto na natureza da missão da biblioteca. Segundo esta 

perspectiva, em qualquer dos casos apresentados, os desenhadores de sítios Web devem 

ter presente os aspectos enumerados ao iniciar a arquitectura e o desenho de um sítio. 

Por outro lado, acrescentou o especialista, que o papel do sítio Web bibliotecário deve 

ser distinto do atribuído à missão da mesma instituição, quer dizer que enquanto esta é 

mais teórica e está relacionada com as necessidades da organização, aquele, tal como o 

papel tradicional dos bibliotecários, deve ser seleccionar, organizar, prover e preservar 

recursos informativos. Aconselhou que todos os tipos de bibliotecários beneficiariam se 

incorporassem as quatro funções mencionadas no sítio Web das instituições. Por fim, 

reconheceu que esta aplicação poderá apresentar aspecto muito diferente nas várias 

bibliotecas, mas que o resultado será semelhante pois ajudará a alcançar recursos 

informativos na Internet para cobrir as necessidades de informação dos utentes. 

                                                

1391Abadal, op...cit.: 64-65. 
 
1392Stover, M. Library Web sites: mission and functions in the networked organization. 

Computers in Libraries, 1997, 17 (19): 55-57. 
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      As funções atribuídas às bibliotecas nacionais registadas nos documentos que as 

criaram e são o resultado das necessidades de informação previamente identificadas em 

cada país e da política informacional consequente. Mas estas instituições, com utentes, 

objectivos e serviços tradicionais, tiveram que se adaptar ao contexto digital. Podemos 

inferir dos argumentos apresentados que os sítios Web das bibliotecas nacionais, a sua 

missão, e seu papel e as suas funções estão relacionados com as instituições a que 

pertencem, a quem, por sua vez, também se lhes atribuem uma missão, um papel e 

algumas funções previamente identificadas. 

      Para garantir o acesso à informação, os sítios Web das bibliotecas nacionais, 

encarregados de alojar e difundir a informação digital da nação devem cumprir com 

uma série de condições, que passamos a enumerar: 

- Formalmente, os sítios desenvolvem-se a partir de uma arquitectura de informação 
que se encarrega da organização, apresentação e recuperação da informação1393, com 
a ajuda de convenções e princípios de desenho1394.  

- No ponto de vista informativo, os sítios requerem o máximo aproveitamento e a 
maior versatilidade das ferramentas para aceder à informação desde os mais 
variados pontos de acesso1395.  

- No que respeita à visão ergonómica, a interacção entre o utilizador e o sistema de 
recuperação da informação alcançará o seu objectivo específico, se utilizar 
princípios ergonómicos gerais1396. 

                                                

1393Baeza Yates, Ricardo; Rivera Loaiza, Cuauhtémoc; Javier Velasco Martín, Javier 2004. 
Arquitectura de la información y Usabilidad en la Web (em linha). El profesional de la 
Información, 2004, 13, 3: 168-178. Disponível em http://www.temorivera.com/documentos/ai-
usab-web-10.pdf (consultado a 7 de Julho de 2006). 
 
1394Tosete, Herranz F.; Rodrígez Mateos, D. 2004. Arquitectura de la información y el diseño de 
Sedes Web. Em: Caridad Sebastián, Mercedes, Nogales Flores, J. Tomás. La información en la 
posmodernidad: la sociedad del conocimiento en España e Iberoamérica. Madrid, Centro de 
Estudios Ramón Areces, Universidad Carlos III de Madrid. 

 
1395Jasek, C. 2004. How to design Library Web site to maximize usability (em linha). San Diego: 
Library Connect, Elsevier User Centered Design Group. Disponível em 
http://www.elsevier.com/framework_librarians/LibraryConnect/lcpamphlet5.pdf (consultado a 7 
de Julho de 2006). 

 
1396Marcos, M. C. 2001. HCI (human computer interaction): concepto y desarrollo, El 
profesional de la información, 10 (6), 2001: 4-16. 
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      Os serviços disponíveis na biblioteca digital estão acessíveis por um portal, um 

espaço virtual flexível onde o utente tem acesso à Web, e que se pode adaptar a um sem 

número de situações específicas ou locais de apoio que os utentes utilizam durante as 

navegações, os quais formam a comunidade virtual. É óbvio que para realizar com êxito 

uma tarefa tão complexa, costuma-se organizar, em cada instituição, uma equipa 

multidisciplinar responsável por elevar ao máximo a sua qualidade, favorecendo a 

selecção, o tratamento e a disseminação da informação, de forma segura, para um 

público extremamente heterogéneo1397. 

     Conscientes de que este recurso é uma grande vantagem tanto para os responsáveis 

de qualquer projecto, como para os utentes interessados nele, razão pela qual a maioria 

dos projectos não dispensam ter a sua Website, registámos e alojámos um domínio para 

o portal da nova instituição1398, www.bdlusofona.org, que, de momento, apresenta a 

seguinte configuração: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

1397Barboza, E. Ma. Nunes, E. M. ; Sena, N. Web sites gobernamentais, uma espalanda à parte. 

Ciência da Informação, 29 (1), 2000: 118-125. 

 
1398Hospedaje y Dominios. Disponível em http://www.hospedajeydominios.com/ (consultado a 
24 de julho de 2006). 
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Quadro Nº 21: A Página Web provisória da Biblioteca digital lusófona (BDL). 

Welcome to the home of bdlusofona.org 

To change this page, upload your website into the public_html directory 

 

Date Created: Wed Jul 19 10:00:40 2006 

 

      Num primeira fase, definiram-se como funções do Website da BDL: 

- Seleccionar, organizar, preservar e divulgar os recursos informativos sobre o 
projecto da BDL e do Consórcio das Bibliotecas Nacionais Lusófonas (CBNL) a 
criar para esse efeito. 

- Disponibilizar informação sobre a futura Associação dos Directores das Bibliotecas 
Nacionais Lusófonas (ADBNL) e as respectivas actividades. 

- Seleccionar, organizar, preservar e divulgar os recursos informativos das bibliotecas 
nacionais lusófonas. 

- Promover a utilização da língua portuguesa na Internet e a cultura dos povos 
lusófonos. 

- Estabelecer diálogo e interacção sobre o desenvolvimento do projecto. 
      E consideramos prioritário integrar, nesta fase do projecto, os segunites conteúdos: 

- Sobre a biblioteca, em que se informa a sua origem e as futuras projecções do 
projecto. 

- O espaço lusófono, através do qual se pretende divulgar informação sobre os países 
e povos lusófonos e as instituições culturais e patrimoniais mais representativas de 
cada um.  

- Funções, de modo a clarificar as incumbências que lhe são atribuídas. 
- Recursos, para disponibilizar informação e documentação dentro do contexto 

definido. 
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- Notícias, quer sobre a instituição, quer sobre actividades relacionadas com as 
funções previamente definidas. 

- Contacte-nos, um espaço interactivo entre todos os utilizadores que estejam 
interessados no projecto. 

      Os conteúdos enumerados serão introduzidos gradualmente e o projecto pretende 

responder às necessidades que se forem detectando, de modo que a BDL se converta 

numa numa página obrigatória de consulta para todos os lusófonos. Numa fase futura 

pretende-se disponibilizar informação e documentação noutras línguas para alargar o 

número de utilizadores. Tal como se passa com outros projectos, esperamos que o 

projecto da BDL evolua, pelo que está à disposição dos todos os que nele queiram 

participar. 

      Depois de identificados os requisitos do sistema é possível desenhar, como 

alternativa do modelo completo, um protótipo, que embora tenha as mesmas 

características gerais e de arquitectura do sistema final, é apenas um modelo provisório 

utilizado para o desenvolvimento de uma versão mais duradoura destina-se a ser 

utilizado de forma generalizada pelas instituições consorciadas. O protótipo evolui 

através de várias versões até que finalmente fica pronto para trabalhar e destina-se a ser 

utilizado de forma generalizada pelas instituições consorciadas. E para a sua evolução 

contribuem os vários utentes que vão interagindo com o sistema e dando sugestões úteis 

para a sua melhoria e eficácia1399. A escolha dos documentos para digitalizar, para a 

qual contribui o inventário dos fundos documentais, deve obedecer a um critério de 

selecção previamente definido, sem deixar de observar aspectos gerais da política de 

digitalização em massa1400.   

       Quanto à abordagem pedagógico-didáctica, faceta complementaria das anteriores, 

assinala os seguintes pontos: 

1. A capacitação profissional. 
2. A formação superior. 

                                                

1399González Ramírez, Mª de los Reyes. Sistemas de Informação para la Empresa. Zaragoza: 
Universidad Alicnte, 2001: 129-130. 
 
1400U.S. National Commission on Libraries and Information Science (NCLIS). Mass 
Digitization: Implications for Information Policy Report from Symposium Scholarship and 
Libraries in Transition. Disponível em 
http://www.nclis.gov/digitization/MassDigitizationSymposium-Report.pdf (consultado a 7 de 
Junho de 2006). 
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3. Os manuais.  

      O tema da formação metodológica e técnica que tem preocupado, há várias décadas, 

diferentes autores e instituições, entre os quais destacamos a UNESCO1401, é sem 

dúvida um dos pontos de maior relevância. Na formação vamos considerar dois níveis: 

a capacitação de profissionais das Bibliotecas Nacionais lusófonas para as tarefas 

inerentes ao projecto e a formação de profissionais a nível superior das mesmas 

instituições do consórcio, bem como a especialização dos que já a possuem e até de 

futuros profissionais que seja necessário integrar no projecto. A uns e a outros lhes cabe 

protagonismo para a concretização da BDL e de outros projectos consequentes.  

      Aplicado a qualquer sector produtivo, o primeiro objectivo do desenvolvimento dos 

recursos humanos é1402: 

- Aumentar a satisfação pessoal fazendo com que os indivíduos tirem proveito das 
suas capacidades. 

- Melhorar o rendimento humano no trabalho. 
- Superar as deficiências. 
- Melhorar a qualidade no trabalho. 

      No âmbito bibliotecário, entende-se por capacitação o processo de ensino-

aprendizagem orientado para dotar uma pessoa de conhecimentos, desenvolver-lhe 

habilidades e adequar-lhe atitudes para desempenhar um posto de trabalho determinado. 

Neste sentido, a capacitação provê ao pessoal que trabalha nas bibliotecas as habilidades 

e conhecimentos que lhe permitam realizar melhor a sua actividade específica1403. 

      Depois de analisarem separadamente os benefícios da capacitação para as 

organizações, para o indivíduo, que repercutem favoravelmente na organização, e os 

                                                

1401Referimo-nos, entre outros, a guias mantêm que ainda mantêm a sua validez. Atherton, 
Pauline. Guidelines for the Organization of Training Couses, Workshops and Seminars in 
Scientific and Tecnical Information and Documentation. (SC/75/WS/29). Paris: UNESCO, 
1975. Evans. A. J; Rhodes, R.G; Keenan, S. Educación y formación de los usuários de la 
información científica y técnica. Guia del UNISIST para los profesores. Paris: UNESCO, 1980. 
Unesco. General Information Programme. Harmonisation of training in librarianship, 
information sciences and archives. (PGI87/WS/2). Paris: Unesco, 1987. 
 
1402Bryson, Jo. Técnicas de gestión para bibliotecas y centros de información. Madrid: 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1992: 139-144. 
 
1403Morales Campos, Estela; Almada de Ascencio, Margarida. La capacitación de empleados de 
bibliotecas universitarias de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM. Jornadas 
Mexicanas de Biblioteconomía (12: 1981: San Luis Potosí, S.L.P.) Memorias. México: 
AMBAC, 1982. 99-114.  
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benefícios nas relações humanas, nas relações internas e externas e na adopção de 

políticas, William B. Werther Júnior e Heith Davis distinguem uma variedade de 

possibilidades neste âmbito1404: 

- A instrução directa no local de trabalho durante as horas de trabalho. 
- A rotação de postos sendo cada início de actividade normalmente precedido por uma 

sessão de instrução. 
- A relação especialista – aprendiz, em que se observam níveis de participação e de 

transferência de trabalho muito altos, com vantagens na retroalimentação imediata. 
- As conferências, vídeos, filmes e similares que tendem a depender mais da 

comunicação e menos da imitação e da participação activa.  
- A simulação de condições reais que permite um nível elevado de transferência, 

repetição e participação, assim como a organização significativa de materiais e da 
retroalimentação. 

- A actuação ou sócio-drama que obriga o capacitando a desempenhar diversas 
identidades. 

- O estudo de casos, mediante o estudo de uma situação específica ou simulada. 
- A leitura, os estudos individuais e a instrução programada, porque os materiais de 

instrução são muito úteis para os capacitandos quando existe grande dispersão 
geográfica ou grande dificuldade de reunir um grupo de assistentes para um 
programa de capacitação. 

- A capacitação em laboratório (sensibilização), uma modalidade de capacitação em 
grupo. 

      A capacitação é destinada aos profissionais das instituições participantes no 

projecto, a quem compete aprender novos saberes e procedimentos práticos para exercer 

novas tarefas relacionadas com o processo de automatização e informatização das 

bibliotecas e de outras adequadas à digitalização dos fundos. Além disso, os mesmos 

profissionais têm que estar preparados para a formação dos utilizadores em matéria de 

alfabetização informacional, tomando em linha de conta os princípios básicos da 

Declaração de Praga1405. 

      Segundo Tarapanoff1406, este tipo de profissional deve ser inovador, criativo, líder, 

comunicador, negociador, empresário, especialista na busca de informação, diante da 

                                                

1404Werther Jr., William B; Davis, Heith. Administración de personal y recursos humanos, 5. 

México: Mc. Graw Hill, 2000: 34.  

 
1405Praga Declaration. International Information Literacy conferences and Meeting, Praga, 
2003. http://www.nclis.gov/libinter/infolitconf&meet/post-
infolitconf&meet/PragueDeclaration.pdf  
 
1406Tarapanoff, Kira. O profissional da informaçao e a sociedade do conhecimento: desafios e 
oportunidades. Tranasinformaçao, Campinas, 11, 1: 27-38, 1999. 
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explosão da informação, e especialista em redes para participar na globalização da 

informação. 

      Neste mesmo sentido, Pérez considera que o meio está a exigir a mudança e, 

portanto, a base desta mudança deve iniciar-se nos organismos ou instituições 

responsáveis pela formação de profissionais da informação. O importante é que as 

escolas formadoras destes profissionais preparem efectivamente um indivíduo que 

responda às exigências gerais desta nova sociedade1407. A modernização da formação 

implica uma mudança substancial no conteúdo, nos enfoques, nas metodologias de 

ensino/aprendizagem e na mentalidade dos docentes/tutores1408. 

      Para a formação de nível superior consideramos ser pertinente a criação da Cátedra 

UNESCO, na linha de colaboração que esta instituição realiza noutros programas 

formativos de numerosas instituições universitárias1409, na qual se irá incluir 

gradualmente as licenciaturas, os mestrados e os doutoramentos, e os projectos de 

investigação a serem ministrados por universidades em modelo cooperativo. Os 

objectivos fundamentais para da Cátedra UNESCO de apoio ao projecto da BDL são: 

- Proporcionar bases sólidas com base na metodologia normalizada da BDL. 
- Formar quadros de nível superior nas áreas da documentação e da informação. 
- Dar continuidade às vertentes pedagógico-didáctica do projecto e contribuir para a 

formação de equipas de investigação e de docência nos países1410 participantes no 
projecto, segundo as necessidades identificadas.  

                                                                                                                                          

 
1407Pérez Ormeño, Carmen. Nuevo enfoque en la formación del trabajador de la información en 

las Escuelas de Bibliotecología de América Latina, Boletín Técnico no.2 (AIBDA): 1-7, 1992.  

 
1408Babini, Dominique. Bibliotecas Virtuales Cooperativas: capacitación vía Internet de. 
Bibliotecarios y Editores. 70th IFLA General Conference and Council. Disponível em 
http://www.ifla.org/IV/ifla70/papers/054s-Babini.pdf (consultado a 7 de Junho de 2006). 
 
1409Programa Unitwin e de Cátedras UNESCO. UNESCO. Disponível em  
http://portal.unesco.org/education/es/ev.php 
URL_ID=4170&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
(consultado a 7 de Junho de 2006). 
 
1410Associação Brasileira do Ensino a Distância (ABED). I Encontro de Educação a Distância 
dos Paises de Língua Portuguesa. En: 11º Congresso Internacional de Educação a distância. 
Avaliação- compromisso para a qualidade e os resultados. Salvador, 2004. Disponível em 
http://www.abed.org.br/congresso2004/por/1eeadplp.htm (consultado a 7 de Junho de 2006). 
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      Para maximizar o tempo de formação e o financiamento disponível, para ambas 

formas de formação, pensamos ser conveniente a utilização de um processo pedagógico-

didácticos adaptado à especificidade do projecto, tendo atenção especial à localização 

física dos participantes na formação e das instituições envolvidas e as disparidades 

regionais. Como se situam em zonas geográficas muito distantes umas das outras, 

resulta lógico sugerir uma vertente de inovação tecnológica que promova mudanças nos 

paradigmas educacionais, tais como a formação a distância, seja no modelo virtual 

puro1411, seja, em situações determinadas, no semi-presencial/blended learning, que, 

segundo a opinião de alguns especialistas e pedagogos, é mais eficaz, tendo as conta as 

vantagens deste tipo de modelo educacional. Igual perspectiva conduziu os trabalhos da 

V Reunião dos Ministros da Educação da CPLP, em que os seus participantes decidiram 

incluir as seguintes recomendações relativas à Educação a Distância: 

- Registrar com agrado a disponibilidade manifestada pelos países possuidores de 
metodologias e materiais na área de educação à distância, em apoiar os demais 
estados no desenvolvimento desta modalidade de ensino. 

- Recomendar, como prioridade da cooperação no âmbito da CPLP, a vertente da 
formação de professores através de acções concertadas, com recurso às tecnologias 
da informação e comunicação e ao ensino e formação à distância. 

- Recomendar ao país coordenador, Portugal, a realização de uma reunião para 
identificação das áreas e dos conteúdos no ensino mediatizado e no ensino através 
da utilização das TIC1412.  

      A questão da escolha da instituição ou instituições a seleccionar para ministrar os 

cursos superiores deve ter em consideração numerosas ofertas formativas e os 

financiamentos disponíveis. A situação da formação de profissionais na área de 

Documentação nas universidades portuguesas1413 evoluiu nos últimos anos, desde que 

                                                

1411A autora deste artigo é presidente de um consórcio de universidades denominado FOR.COM 
(Formazione per la Comunicazione) com experiência neste modelo educativo. Briganti, 
Alessandra. A New Model of Open University, 2003. President, FOR.COM (Formazione per la 
Comunicazione). Ways of Learning and Teaching. Elearningeuropa. Comissão Europeia. 
Disponível em 
http://www.elearningeuropa.info/index.php?page=doc&doc_id=4339&doclng=6&menuzone=1 
(consultado a 7 de Junho de 2006). 
 
1412Patterns for blended, Person-Centered learning: strategy, concepts, experiences, and 
evaluation, Session Engineering e-learning systems (ELS). En: Symposium on Applied 
Computing archive, Proceedings of the 2004 ACM. Nicosia, Cyprus, 2004. Disponível em 
http://portal.acm.org/citation.cfm?id=968087 (consultado a 7 de Junho de 2006). 
 
1413Esta comunicação analisa a evolução da legislação e o estado da formação nas áreas de 
Documentação e Informação em Portugal até 2000, situação que, entretanto, já mudou. 
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se oferecem várias licenciaturas a partir de 20011414, embora estas instituições tenham 

experiência de várias décadas leccionando distintos cursos de pós-graduações e de 

especialização1415 e, mais recentemente, alguns mestrados1416 e doutoramentos1417. No 

entanto, verificámos que os todos os cursos de que damos notícia são presenciais. 

      A oferta formativa nas universidades brasileiras em Biblioteconomia e Ciências de 

Informação tem grande tradição, é diversificada e abrange todos os níveis de 

                                                                                                                                          

Gonçalves, Carlos César Correia; Satar, Edna. Evolução da Documentação em Portugal e a 
formação dos seus profissionais. En: I Congreso Universitario de Ciencias de la 
Documentación. Teoría, Historia y Metodologia de la Documentación en España (1975-2000), 
Madrid, 2000. 643-646. 
 
1414Licenciaturas nas seguintes instituições: Universidade Autónoma de Lisboa (UAL). 
Disponível em http://www.universidade-autonoma.pt/curso.asp?cid=1&id=60. Universidade 
Portucalense Infante D. Henrique (UPT). Disponível em http://www.uportu.pt/site-
scripts/cursos/curso.asp?codlice=80210. Universidade do Porto (UP). Disponível em 
http://sigarra.up.pt/flup/cursos_geral.FormView?P_CUR_SIGLA=LCI. Universidade de 
Coimbra (UC).  Disponível em http://www.uc.pt/iciab/lciab_planos.html. Universidade do 
Algarve (UALG). Disponível em 
http://www.fchs.ualg.pt/menuCursos/detalheCurso.asp?codCurso=81 (consultados a 7 de Junho 
de 2006). 
 
1415Cursos de Pos-graduação e de Especialização nas seguintes instituições: Universidade de 
Coimbra (UC). Disponível em http://www.uc.pt/iciab/cecd_planos.html. Universidade de 
Lisboa. Disponível em http://www.fl.ul.pt/posgraduados06/ciencias_doc_candidaturas.htm. 
Universidade Autónoma de Lisboa (UAL). Disponível em http://www.universidade-
autonoma.pt/curso.asp?cid=2&id=99. Universidade do Porto (UP). Disponível em 
http://sigarra.up.pt/flup/cursos_geral.FormView?P_CUR_SIGLA=MOB. Universidade Nova de 
Lisboa (UN) Disponível em http://www.fcsh.unl.pt/cpg/e_cid.asp. Universidade do Minho 
(UM) Disponível em http://www.eng.uminho.pt/ensino/mestrados/curso.aspx?id=MCI. 
Universidade do Algarve (UALG). Disponível em 
http://www.fchs.ualg.pt/menuCursos/detalheCurso.asp?codCurso=106. Universidade de Évora 
(UE). Disponível em http://www.uevora.pt/?module=ensinos&action=mest (consultados a 7 de 
Junho de 2006). 
 
1416Mestrado na Universidade Portucalense Infante D. Henrique (UPT). Disponível em 
http://www.uportu.pt/site-scripts/cursos/curso.asp?codlice=61320. Universidade Autónoma de 
Lisboa (UAL). Disponível em http://www.universidade-autonoma.pt/curso.asp?cid=3&id=93. 
Mestrado em Estudos de Informação e Bibliotecas Digitais (MEIBD). Instituto Superior de 
Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE) Disponível em http://dcti.iscte.pt/eibd/index.html 
Universidade de Évora (UE). Disponível em 
http://www.uevora.pt/?module=ensinos&action=mest (consultados a 7 de Junho de 2006). 
 
1417Doutoramentos nas seguintes instituições: Universidade do Porto (UP) Disponível em 
http://sigarra.up.pt/flup/cursos_geral.FormView?P_CUR_SIGLA=DOUT. Universidade 
Portucalense Infante D. Henrique (UPT) Disponível em http://www.uportu.pt/site-
scripts/cursos/curso.asp?codlice=80210 (consultados a 7 de Julho de 2006). 
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formação1418. Contudo não dispomos de informação de experiências de formação a 

distância nesta área1419.     

       Depois de consultarmos as várias instituições de ensino superior dos PALOP, 

verificámos a inexistência de formação na área de Documentação e Informação tanto 

nas instituições públicas, como nas privadas. Os alunos e os profissionais interessados 

em frequentar um curso superior ou fazer uma especialidade têm que se deslocar a 

outros países, habitualmente Brasil, Portugal, Reino Unido e Estados Unidos da 

América, quando conseguem uma bolsa que os financiem. 

      Como estratégia de formação para o projecto da BDL, propomos o estudo de um 

programa formativo internacional entre as seguintes instituições: 

- Universidad Carlos III de Madrid, Espanha, www.uc3m.es, Departamento de 
Biblioteconomía y Documentación. 

- Universitée Paul Valéry, Montpellier III, http://www.univ-montp1.fr, Département 
des Sciences de l’Information et de la Communication. 

- Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE), http://iscte.pt, 
Departamento de Ciências e Tecnologias da Informação (DCTI). 

  

     A sistematização e normalização de procedimentos testados no programa piloto 

permitem, em consequência, a elaboração de manuais e outros instrumentos afins para 

servirem de apoio à formação de profissionais, como ponto de partida.  

                                                

1418Relação de Cursos de Grado em Biblioteconomia e Ciências de Informação das 
Universidades Brasileiras. Disponível em http://www.facc.ufrj.br/biblionobr.pdf. Relação 
Escolas e Cursos de Biblioteconomia, Ciência, Arquivística e Museologia. Biblioteca Virtual 
nas áreas de Biblioteconomia e Ciência da Informação Disponível em 
http://www.ced.ufsc.br/bibliote/virtual/escolas.html. Portal de Referência – Arquivologia, 
Biblioteconomia, Ciência da Informação e Áreas Afins. Disponível em 
http://www.ndc.uff.br/portaldereferencia/diretorios_abci.asp (consultados a 7 de Julho de 2006). 
 
1419Ainda não existem no Brasil cursos de graduação em Biblioteconomia na modalidade a 
distância ou semi presencial. O Portal de Referência desenvolvido pelo Serviço de Informação 
Referencial (SIR) do Núcleo de Documentação (NDC) da Universidade Federal Fluminense 
(UFF), é, por um lado, um serviço virtual e de informação especializada em Arquivologia, 
Biblioteconomia e Ciência da Informação. Por outro lado é um serviço de referência voltado aos 
profissionais e estudantes dessas áreas e de outras que desejam localizar fontes de referência e 
sites de serviços de informação disponíveis na Web. Portal de Referência. Arquivologia, 
biblioteconomia. Ciências da Informação. Disponível em 
http://www.ndc.uff.br/portaldereferencia/visualizarrespostas1.asp?pergunta=186 (consultado a 7 
de Julho de 2006). 
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      Uma vez que, para além de formação presencial, também propomos a formação a 

distância, nos distintos modelos, a elaboração dos materiais didácticos para este tipo de 

ensino/aprendizagem apresenta determinadas características a ter em linha de conta no 

processo de elaboração dos mesmos, como se pode observar nos cursos de e-learning 

disponibilizados gratuitamente por duas organizações internacionais1420. Estão 

disponíveis na Internet e em CD-ROM os seguintes cursos produzidos pela 

FAO/IMARK1421: 

- Management of Electronic Documents. 
- Information Management Resource Kit (IMARK). 
- Building Electronic Communities and Networks. 
- Investing in Information for Development. 
- Digitization and Digital Libraries. 

      O Curso TDR de Capacitação do HINARI1422 resultou de uma colaboração entre 

várias instituições, o Special Programme for Research and Training in Tropical 

Diseases (TDR), a Health InterNetwork Access to Research Iniciative (HINARI), a 

National Library Medicine (NLM, USA), a Yale University Cushing-Whitney Medical 

Library (EUA) e a Paterson Institute for Câncer Research (Manchester, GB). É 

composto por módulos individuais, desenvolvidos pelo programa TDR, organização que 

financiou as oficinas de capacitação em África e na Ásia, foi testado por bibliotecários e 

gestores de informação de dezasseis países em desenvolvimento e pode ser usado tanto 

por bibliotecários como por pesquisadores. Cada módulo baseia-se no anterior e é 

completado por sessões com os tutores e o CD-ROM do curso pode ser usado on-line ou 

sem uma conexão de Internet, e é gratuito. Os módulos do curso são os seguintes: 

Módulo 1 – Conceitos de Internet. 
Módulo 2 – Website do HINARI. 
Módulo 3 – Recursos das Editoras. 
Módulo 4 – Como usar o PubMed (Part 1, 2, 3, 4, 5). 
Módulo 5 – Apresentação – Gerenciamento de referências. 

                                                

1420Pela nossa própria experiência comprovámos que estes cursos estão bem elaborados. 
1421Information Management Resource Kit (IMARK). FAO/IMARK. Disponível em 
http://www.imarkgroup.org/modulelist_en.asp (consultado a 7 de Julho de 2006). 
1422InterRed-Saúde de Acesso à Pesquisa (HINARI). Organização Mundial da Saúde 
EIP/KMS/E-Health. Curso TDR de Capacitação do HINARI. Disponível em 
http://hinari.bvs.br/capacitacao.htm (consultado a 7 de Julho de 2006). 
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      Ambos os exemplos que acabamos de descrever são válidos para o projecto a que 

nos estamos a referir. 

5.5.3.2.4. A fase da implantação e execução. 

      Na última das fases trata-se de implantar a BDL segundo os seguintes pontos:  

1. A formalização legal. 
2. A execução. 
3. A documentação. 
4. A cooperação. 
5. A avaliação.  

      Completadas as fases de criação e desenho do projecto, a BDL não existe de facto 

sem um instrumento jurídico que lhe dê origem e regule todos os seus fundamentos. 

Além de atribuir carácter legal ao projecto, regula e obriga as actuações, funções, 

direitos, obrigações, limites e alcances do sistema para que possa cumprir a sua missão. 

Funciona como suporte legal para qualquer eventualidade que possa surgir e outorga-lhe 

hierarquia, respeito e reconhecimento em relação às outras instituições dentro do espaço 

lusófono e do internacional. 

      É oportuno que na redacção do mesmo se tenham em consideração alguns atributos 

que permitam que o documento jurídico sirva de apoio ao longo do período de 

desenvolvimento do projecto. Nesse sentido o marco legal deve ser dinâmico, moderno, 

versátil e estar de acordo com as mudanças presentes e futuras que englobam a 

Sociedade de Informação e Conhecimento nos campos político, económico, social, 

cultural educativo e tecnológico. E deve também ser compatível com as iniciativas 

promovidas na área de documentação e informação pelas associações profissionais, 

pelas instituições de ensino, pelos organismos internacionais e com as adequações de 

integração regionais e mundiais. 

      Uma vez que já esteja elaborado o documento fundacional da BDL deve ser 

apresentado à comunidade envolvente para a discussão sobre o mesmo e posterior 

aprovação pelos órgãos competentes. 

      Depois das fases anteriores, e disponibilizados os fundos do financiamento, chega a 

hora da execução do projecto propriamente dita, e sem dúvida a mais longa, que diz 

respeito a um conjunto de operações relacionadas com a posta em funcionamento do 

projecto e com a sua realização, que deve ser faseado e segundo o plano de actividades 

do cronograma elaborado para esta finalidade.    
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      Durante todo o ciclo vital do projecto vão-se produzindo documentos, entre os quais 

se assinalam1423: 

- Os relatórios de trabalho ou de desenvolvimento, que descrevem aspectos técnicos e 
que correspondem, normalmente, às fases de análise e desenho do projecto. Neles se 
incluem os estudos descritivos, análises comparativas, manuais de exploração e 
manuais de utilizadores, que, em alguns casos, são postos à disposição do público. 

- Os relatórios de controlo ou seguimento, destinados a informarem sobre o progresso 
do projecto que incluem todas as operações de controlo que se vão efectuando, 
como registos de mudanças, relatórios de desvios, comunicados de incidências, 
actas de reuniões, etc. 

- Os relatórios de avaliação para avaliar o processo, o resultado e o impacto do 
projecto e podem ser elaborados internamente ou por uma instancia externa. 

- Os relatórios de difusão, um conjunto de textos preparados para divulgar o projecto, 
destinados a distintas audiências, tais como, resumos, comunicados de imprensas, 
artigos de revista e comunicações de congressos. 

- O relatório final, a memória da vida do projecto que recolhe os seus objectivos, 
planificação, resultados e a sua avaliação.  

      Um projecto de bases cooperativas, como é o consórcio de bibliotecas nacionais dos 

países lusófonos, articula-se em colaboração e em cooperação com: 

- Outras instituições documentais dentro do espaço lusófono. 
- Instituições de formação, de ensino superior e de investigação. 
- Instituições internacionais da mesma área científica, tais como a IFLA, bem como 

outras, a UNESCO, o Banco Mundial, a União Europeia, que apoiam actividades e 
projectos cooperativos. 

- Outras instituições cuja missão é a divulgação e projecção da língua portuguesa e da 
cultura dos povos que a utilizam, CPLP/IILP, Instituto Camões/Centro Virtual 
Camões, Instituto Machado de Assis (recentemente criado no Brasil), Observatório 
da Língua Portuguesa, Fundação Luso Brasileira para a Língua Portuguesa.  

      A avaliação ou controlo é o processo que permite verificar e garantir que as 

actividades levadas a cabo correspondam com as planeadas e, por tanto, que conduzam 

às metas e objectivos estabelecidos. Assim sendo, compara-se a actuação real com a 

prevista e marca os desvios, para corrigir a acção, ou então rever as decisões e os 

planos1424. Segundo esta perspectiva a planificação e o controlo são actividades 

interrelacionadas e que têm pontos em comum: 

- O processo de planificação produz um marco de referência de estratégias, políticas e 
objectivos. 

                                                

1423Abadal, op...cit.: 65-66. 
1424Melnik, Diana; Pereira, María Elina. Bases para la administración de bibliotecas. 
Organización y servicios. Buenos Aires: Alfagrama, 2005: 23-25. 
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- O processo de controlo cumpre com a finalidade de garantir que o desempenho real 
se ajuste ao esperado, ou então, que os planos sejam modificados segundo 
circunstâncias. 

      Sobre o mesmo tema, Drucker menciona três tipos possíveis1425: 

- O controlo antecipado, que se relaciona com a previsto dentro da planificação, 
antecipando situações antes da implementação das actividades, quando se definem 
políticas, procedimentos, regras e standares. Também é realizado quando se resolve 
o orçamento ou se selecciona correctamente os recursos humanos. Como a 
informação que se manuseia é hipotética e especulativa deve complementar-se com 
outros tipos de controlo. 

- O controlo concorrente, que é realizado ao longo do próprio processo e que requer a 
observação directa de quem intervém para evitar desvios ou que estes Sejas ainda 
mais graves. Pode ser motivante para os que nele participam. 

- O controlo de retroalimentação, o que é posterior à actividade e relaciona os 
resultados com os objectivos e permite confirmar os procedimentos ou modificar os 
mesmos ou até a própria planificação. 

      Contudo Abadal propõe o estabelecimento de um método de avaliação destinado a 

comprovar o grau de adequação dos objectivos propostas assim como o funcionamento 

do sistema, através de um procedimento em que se possa contrastar os erros possíveis 

ou as limitações do mesmo e tomar nota dos mesmo para futuras ocasiões1426. Nesta 

óptica, avaliamos, como mínimo: 

- O processo de execução do projecto, através de indicadores como, o calendário, o 
orçamento, a organização, os conflitos surgidos, etc., de modo a termos o grau de 
consecução ou de ajuste respeitante à planificação estabelecida. 

- Para os resultados, estabelecem-se indicadores segundo os objectivos e mede-se o 
grau de consecução dos objectivos propostos determinando, como complemento, 
quais as razões que facilitaram ou obstruíram a sua consecução. 

- O impacto traduz-se pelo aparecimento de mudanças apreciáveis sobre o contexto 
abarcado pelo projecto. 

      É lógico que nos referimos aos vários tipos de avaliação e controlo dado que todos 

se podem aplicar ao projecto da BDL, mas compete ao chefe do projecto estabelecer os 

parâmetros da avaliação adequada ao mesmo. 

      É habitual surgir, a partir de um projecto, um outro para cobrir novas necessidades 

já identificadas, como continuidade do anterior. De momento, esse futuro remoto está 

fora dos objectivos desta investigação, porque primeiro esperamos que o presente 

projecto elaborado possa ter a possibilidade de provar a sua viabilidade. 

                                                

1425Drucker, Peter. The five most important questions you will ever ask about your non-profit 
organization. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1993: 3. 
 
1426Abadal, op...cit.: 59. 
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Alea jacta est. 

 


