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ENUNCIADO DA ATIVIDADE FORMATIVA 1 

1. Visitar uma Biblioteca 
No sentido de sedimentar a perceção não só arquitetónica mas também funcional dos modelos das 

bibliotecas, propõe-se que visitem uma biblioteca, à vossa escolha, tentem sentir como se estabelecem 

algumas relações entre o edifício e os utilizadores dessa biblioteca. 

 

1.1 Pretende-se que sejam aferidas no local, um conjunto de questões de ordem sensorial, ligadas ao 

espírito do lugar. Para esse efeito, propõe-se que estejam atentos e respondam aos pontos que se 

seguem e que ajudam a registar os momentos dessa visita, baseados na vossa opinião e vivência 

individual, dessa experiência de contacto direto com o espaço em três dimensões. 

 

1.2 Recomenda-se que durante a visita ao edifício da biblioteca que escolherem, levem o documento 

em anexo designado por “Roteiro de visita a um edifício de uma biblioteca”, vão tomando notas, 

respondam às questões ali contempladas, para melhor poderem observar, com vista ao 

desenvolvimento de competências individuais específicas de cada aluno. 

 

1.3 Será muito importante realizarem a visita ao edifício com o referido roteiro. Caso contrário, será 

muito difícil tomarem consciência sobre a vossa sensibilidade na interpretação dos diversos 

espaços envolventes, exteriores ou interiores. 



CIÊNCIAS DA INFORMAÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO MAIOR EM BIBLIOTECAS E DOCUMENTAÇÃO 

UNIDADE CURRICULAR : ORGANIZAÇÃO E FUNCIONALIDADE DO ESPAÇO 

Código : 51056  ANO LETIVO: 2011/2012  2.º SEMESTRE 

Docente : Teresa Teixeira 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA 

 

ENUNCIADO  DA  ATIVIDADE  FORMATIVA  1 – ROTEIRO DE VISITA A UM EDIFÍCIO DE UMA BIBLIOTECA 1 / 2 

ROTEIRO DE VISITA A UM EDIFÍCIO DE UMA BIBLIOTECA 
 

1. Nome da biblioteca: 
2. Endereço: 
3. Localidade: 
4. País: 
5. Designação da entidade gestora da biblioteca: 
6. Qual é o tipo de biblioteca (de acordo com a classificação do Capitulo 1, do Manual desta Unidade 

Curricular): 
7. Descrição sumária da zona envolvente do edifício (situa-se numa zona urbana consolidada, 

residencial, industrial, zona histórica, rural, ambiente de rua, atividade predominante da zona, etc.): 
 

8. Qual a integração do edifício na envolvente (qual o impacto visual do edifício na paisagem; o edifício 

está integrado ou rompe com a envolvente): 
 

 
9. Acessibilidades ao edifício da biblioteca (meios de transporte privado/estacionamento ou público): 

 
10. Dados de projeto 

10.1 Qual o tipo de obra que foi efetuada (edifício novo construído de raiz num terreno livre, edifício 

remodelado/ampliado/adaptado): 

10.2 Constrangimentos de projeto em edifícios existentes, impostos por elementos pré-existentes e 

que foram preservados: 

10.2.1 Elementos patrimoniais e arquitetónicos a serem preservados: 

10.2.2 Imóveis classificados que tiveram limitações de intervenção: 

10.2.3 Questão funcionais que foram acauteladas: 

10.3 Tipo de procedimento tido na escolha da equipa projetista que elaborou o projeto (escolha direta, 

concurso público de ideias, concurso com prévia seleção de candidatos): 

10.4 Autor do projeto do edifício: 

10.5 Data do projeto: 

10.6 Data da conclusão da obra: 

10.7 Data de abertura ao público: 

11. Caracterização física do tipo de edifício onde se encontra a biblioteca 
11.1 Qual é a forma geral do edifício (um único volume, vários volumes articulados entre si com 

corredores e galerias): 
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11.2 Organiza-se em torno de um elemento central estruturante (pátio, torre, etc.): 

11.3 Qual é a localização das entradas (única ou múltipla; é na fachada principal ou lateral): 

11.4 Qual o n.º de pisos: 

11.5 Possui elevador ou escadas rolantes: 

11.6 Possui condições de acesso a utilizadores com mobilidade condicionada: 

11.7 Qual a área bruta de construção: 

11.8 Qual a área bruta correspondente aos espaços públicos: 

12. Qual é o universo de população que a biblioteca serve: 
13. Qual é o tipo de atendimento e de disponibilização de obras (livre acesso; acesso restrito, com 

requisição; empréstimo domiciliário, utilização restrita, seletiva): 
13.1 Possui acesso a informação em suporte papel, acesso multimédia, redes e bases de dados: 

13.2 Possui novas tecnologias de informação e comunicação (informatização dos documentos, acesso 

à internet, etc.): 

13.3 Sistema de controlo contra furto de documentos: 

14. Condições de conforto dos utilizadores das bibliotecas 
14.1 Características do mobiliário e equipamento existente em cada área: 

14.2 Qualidade da insonorização dos espaços: 

14.3 Qualidade da climatização: 

14.4 Existe alguma lógica da organização dos espaços: 

14.5 Como é a expressão facial das pessoas que frequentam e trabalham na biblioteca (tente perceber 

se se sentem confortáveis e inspiradas): 

14.6 Tente perceber se as pessoas usufruem a 100 % o que lhes é oferecido: 

15. Repare e registe como é feita a iluminação dos espaços: 
15.1 Qual é o tipo de iluminação natural (ver se é direta, indireta ou através de clarabóia, etc.): 

15.2 Qual é o tipo de iluminação artificial (ver se as armaduras de iluminação produzem o efeito 

desejado aos utilizadores do espaço): 

15.3 Qual é o tipo de luz existente que predomina (luz orientada ou luz difusa): 

15.4 Qual a orientação solar do edifício e a sua exposição solar (ver a partir dos eixos principais do 

edifício): 

15.5 Qual o tipo de contacto visual existente entre as salas de consulta e o exterior do edifício: 

15.6 Quais os elementos existentes no edifício que permitem que a luz entre filtrada e não seja direta: 

15.7 Como é feito o controlo de luz (natural e artificial) nas zonas de materiais multimédia: 

16 Qual a relação entre o interior e o exterior do edifício 
16.1 Existência de elementos naturais como a água e a natureza/zonas verdes ou elementos 

paisagísticos: 


