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Resumo
Este poster resume os cinco anos de atividade do Programa de Mobilidade de
Bibliotecas do Ensino Superior – “A Minha Biblioteca é a Tua Biblioteca” – promovido
pelo Grupo de Trabalho das Bibliotecas do Ensino Superior da BAD. Apresentam-se os
principais dados estatísticos de execução do programa, destacando os resultados mais
relevantes, as opiniões mais marcantes e perspetivando os principais desafios que
colocam à organização anual do programa e à sustentabilidade da iniciativa. O
programa tem como objetivo promover a colaboração e o conhecimento das Bibliotecas
do Ensino Superior portuguesas, entre os profissionais da área, através da realização de
visitas de trabalho de curta duração.
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Proposta
A experiência de 5 anos de funcionamento do Programa de Mobilidade de Bibliotecas
do Ensino Superior “A Minha Biblioteca é a Tua Biblioteca”1 tem possibilitado
melhorar continuamente o projeto e os seus procedimentos. O programa, iniciativa do
Grupo de Trabalho das Bibliotecas do Ensino Superior da BAD (GT-BES), mantém o
objetivo central e inicial de realização de visitas de curta duração, em Bibliotecas do
Ensino Superior, para troca experiências e incentivo à colaboração entre os
profissionais.
Ao longo dos anos de realização desta inovadora iniciativa tem sido possível introduzir
melhorias nos processos de contacto com os participantes, no recrutamento de
instituições a oferecer programas, nos métodos de comunicação entre a BAD e as
instituições de acolhimento e ainda na divulgação da iniciativa. Após o arranque
promissor do projeto em 2014, uma das apostas fortes do GT-BES em 2016 foi a
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sensibilização dos responsáveis institucionais para os méritos do programa no âmbito da
formação profissional, com o envio de um ofício a várias dezenas de responsáveis
institucionais (Reitores, Vice-reitores de Universidades, Presidentes e Vice-Presidentes
de Institutos Superiores, e outros responsáveis de bibliotecas) e a apresentação do
programa em vários eventos de profissionais e bibliotecas e em iniciativas da BAD.
O crescimento do programa tem sido contínuo e sustentado, quer no número de
programas oferecidos e instituições envolvidas, quer no número de participantes, quer
na diversidade de temáticas propostas.
 2014: 13 programas em 7 instituições
 2015: 17 programas em 10 instituições
 2016: 19 programas em 16 instituições
 2017: 21 programas em 18 instituições
 2018: 21 programas em 18 instituições
A avaliação feita pelos participantes ao longo dos anos tem sido bastante positiva, com
uma taxa superior a 70% de elevado grau de satisfação pessoal dos participantes no
programa e superior a 90% o elevado grau de utilidade prática do programa.
O GT-BES agradece a participação das bibliotecas que aderem anualmente à iniciativa
com a oferta de programas e que avaliam de forma muito positiva o envolvimento no
projeto. O programa pressupõe que as Bibliotecas do Ensino Superior apresentem
programas de acolhimento, à BAD, que procede à sua divulgação de modo a que estes
possam ser conhecidos pelos eventuais interessados. A diversidade geográfica tem sido
uma aposta do GT-BES ao longo dos cinco anos de realização do programa.
“A Minha Biblioteca é a Tua Biblioteca” tem como objetivo promover a colaboração e
o conhecimento das Bibliotecas do Ensino Superior (BES) portuguesas, entre os
profissionais da área, através da realização de visitas de trabalho de curta duração, tendo
em vista a troca de experiências e o contacto in loco e hands on com boas práticas, dos
quais poderão igualmente resultar parcerias e projetos em rede. Pretende-se que os
visitantes cumpram o horário normal de trabalho e haja a possibilidade de interação
direta, quer com os funcionários, quer com os utilizadores da instituição.
Estando o programa claramente a atingir o seu propósito, favorecendo o conhecimento e
a troca de experiências e boas práticas entre os profissionais das BES, o poster pretende
apresentar de forma resumida os cinco anos de atividade do Programa de Mobilidade,
identificando dados estatísticos de execução do programa, destacando os resultados
mais relevantes, as opiniões mais marcantes e perspetivando os principais desafios que
se colocam à organização anual do programa e à sustentabilidade da iniciativa.

