A BIBLIOTECA EM PROXIMIDADE
Colaborar para Qualificar
Introdução: Promover
a
proximidade
na
comunidade através da
criação
de
redes
colaborativas
interinstitucionais tem sido
a estratégia utilizada
pelo
Instituto
de
Higiene e Medicina
Tropical (IHMT) para
envolver os cidadãos
na Ciência e no
Conhecimento.

O Centro de Gestão de Informação e Conhecimento tem centrado
as atividades da Biblioteca numa relação de proximidade com
entidades congéneres na comunidade e outras com as quais se tem
vindo a revelar interessante o fomento de parcerias de colaboração,
como a que tem vindo a ser realizada entre a Biblioteca e o IEFP Serviço de Formação Profissional de Lisboa, cujas ações incluíram
visitas guiadas, sessões de formação sobre recursos em acesso
aberto e culminaram com a integração de dois formandos para
orientação de estágio de final de curso para Técnicos de Informação,
Documentação e Comunicação e uma candidatura a estágio de
emprego.

“COLABORAR PARA QUALIFICAR” é por
isso o mote deste projeto de
proximidade da Biblioteca com a
comunidade, garantindo também que
os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável da Agenda 2030 se
cumprem, neste projeto de qualificação
do cidadão através do ODS 4 (Educação
de qualidade); do acesso à informação
(ODS 16.10) e do fortalecimento das
redes e parcerias com a comunidade
(ODS 17).

Sendo uma estrutura do IHMT com intervenção ao nível da gestão do património e do conhecimento, o Centro de Gestão de Informação e
Conhecimento (CGIC), tem procurado integrar a comunidade nas suas atividades museológicas, de gestão de informação e literacia, quer
através do Museu quer através da Biblioteca, estabelecendo laços de proximidade com a comunidade, nomeadamente, escolas, municípios,
associações e grupos de cidadãos.
Neste âmbito, desde abril de 2017, a Biblioteca do IHMT desenvolveu parcerias com os cursos do IEFP de Alcântara que decorreram em 3
fases e resultaram nas seguintes ações:

1ª FASE
Técnicos de Informação, Documentação
e Comunicação

Abril 2017

2ª FASE

Nov. 2017 a Jun. 2018

Ações

Ações
 Sessões de formação sobre o acesso livre ao conhecimento

Técnicos de Acção
Educativa

Técnicos de
Saúde

 Visitas de estudo à Biblioteca e ao Museu do IHMT
Por ocasião da inauguração da Exposição

 Visitas de estudo à Biblioteca e ao Museu do IHMT

“Saúde nos Trópicos”
(Comemorações da UNESCO - Ano Internacional de Turismo
Sustentável)

3ª FASE
Técnicos de Informação, Documentação
e Comunicação

Jun. a Out. 2018

Ações
 Estágio de 2 formandos do IEFP na Biblioteca do IHMT
no âmbito de conclusão do curso (formação em
contexto de trabalho de 240 horas) para equivalência
ao 12º ano.
 Visitas de estudo com os formandos às Bibliotecas da
Escola Superior de Agronomia e à Biblioteca Histórica
do Palácio Nacional da Ajuda.
 Candidatura em outubro a estágio de emprego IEFP
no IHMT por 9 meses de um dos formandos (em
processo)

Conclusão: “Colaborar para Qualificar” é garantia de cumprimento do ODS 4 (Educação de qualidade) e promoção de novas oportunidades de
aprendizagem ao longo da vida para todos; do acesso à informação e capacitação nas competências necessárias para compreender e utilizar a
informação (ODS 16.10) e do fortalecimento das redes e parcerias com as comunidades com vista ao desenvolvimento local e à sustentabilidade
da comunidade (ODS 17). Assim, este projeto da biblioteca do IHMT aproxima a comunidade local, incentivando a sua qualificação, educação e
desenvolvimento.
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