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PROPOSTA 

1. Este estudo, que tem como tema a “gestão de colecções”, propõe-se 
avaliar se as bibliotecas pertencentes à rede municipal de Lisboa estarão a 
responder aos desafios da sociedade de informação. Para tal, as autoras 
propõem-se estudar a funcionalidade da colecção e o grau de adequação às 
necessidades da comunidade de utilizadores e possíveis utilizadores. 

2. A “Rede Municipal de Bibliotecas de Lisboa” é constituída por um conjunto 
de bibliotecas que se distribuem pela cidade de Lisboa: Alvalade, Bedeteca, 
Belém, Biblioteca-Museu, República e Resistência, Biblioteca por Timor, 
Camões, Central, David Mourão Ferreira, Hemeroteca, Jardim da Estrela, 
Maria Keil, Natália Correia, Olivais, Orlando Ribeiro, Penha de França, Poço 
do Bispo, Sophia de Mello Breyner e São Lázaro, a mais antiga. Embora 
funcionando em rede no que toca à gestão da colecção, todas estas 
bibliotecas prestam serviços de natureza diversificada de acordo com as 
especificidades do público utilizador. 

3. O público-alvo da colecção é, naturalmente, constituído pela população 
residente em Lisboa, embora as bibliotecas sejam também frequentadas por 
pessoas que, habitando nas zonas limítrofes da capital, recorrem aos seus 
serviços. As estatísticas apontam para um envelhecimento populacional 
acentuado, verificando-se também alterações do tecido social, como, por 
exemplo, a existência de imigrantes oriundos de países vários, aumentando 
assim o número de estrangeiros residentes (cerca de 415 934 cidadãos de 
nacionalidade estrangeira, metade dos quais, residindo no distrito de Lisboa). 
De salientar que, de acordo com este estudo, apenas 3,56% da população 
residente na cidade se encontra inscrita como utilizador da rede de 
bibliotecas. 

4. O serviço de gestão documental encontra-se centralizado, ou seja, é um 
único para toda a rede: “Serviço de Aquisições e Tratamento Técnico” (SATT). 
Com este tipo de organização, tentou-se, a partir de 2003, agilizar o processo 
de aquisição, classificação, catalogação e processamento documental, sendo 
um único órgão a gerir a colecção de todas as bibliotecas. 

5. Embora este estudo tenha revelado que não existe propriamente uma 
política específica relativa ao desenvolvimento desta colecção, há contudo 
um conjunto de orientações que têm norteado os procedimentos relativos à 
selecção, à aquisição e ao desbaste dos documentos da colecção. A aquisição 
de documentos decorre de formas várias: compra, oferta, incorporação, 
permuta, doação e depósito legal. 

 



Desenvolvimento de Colecções 

Resolução da actividade formativa 3 

2 

 

 

 

 

 

2

6. Esta rede de bibliotecas está também abrangida pelo “depósito legal”, ou 
seja, recebe exemplares de obras que são publicadas em Portugal e cuja 
entrega, ao Estado, é obrigatória por lei. A grande vantagem é financeira, 
uma vez que poupa dinheiro à instituição que, provavelmente, iria comprar 
algumas daquelas obras. A desvantagem prende-se com a necessidade de 
tratamento documental de todas as obras que chegam pela via do “depósito 
legal”, sobrecarregando os procedimentos e, consequentemente, a 
disponibilização das obras aos utentes em tempo útil. 

7. Na verdade, as ofertas e doações são muitas vezes tidas “como um dos 
pesadelos dos profissionais de bibliotecas”, pois nem sempre correspondem às 
necessidades dos utilizadores daquelas bibliotecas. Se os conteúdos das obras 
oferecidas são de pouca relevância e as mesmas não são procuradas pelos 
utilizadores, tal oferta traduz-se num desperdício de trabalho, tempo e 
dinheiro, sem a correspondente valorização para a colecção. Por esta razão, 
numa “Política de Desenvolvimento da Colecção” deverão constar os critérios 
relativos à aceitação de ofertas, nomeadamente com a aplicação dos mesmos 
critérios que são estabelecidos para a selecção dos documentos que vão 
integrar a colecção. 

8. O conjunto documental aqui em consideração é o que consta do catálogo 
automatizado entre o início de 2004 e o 1º semestre de 2006. Segundo este 
estudo, “as BLX apresentavam, no seu catálogo, até ao final de Junho de 
2006, um fundo documental de carácter enciclopédico, composto por 420 271 
exemplares (0,79 itens por habitante) […]. Destes, a esmagadora maioria era 
composta por monografias (402 805 exemplares), num total de 0,76 livros por 
habitante, valor manifestamente reduzido e significativamente distante do 
preceituado pela IFLA/UNESCO.  […] Secundando as monografias, surgiam os 
audiovisuais (4953 CD’s e 4 451 DVD’s, 1613 CD-ROM’s), correspondendo a 
0,02 itens por habitante. Destacavam-se ainda os títulos das publicações em 
série, correspondendo a 645 títulos em catálogo. Outras tipologias assumem 
uma percentagem residual. Tal é o caso das colecções especiais. A dimensão 
das colecções disponíveis em catálogo, e como tal passíveis de serem 
utilizadas pelo público das bibliotecas, é manifestamente reduzida quando 
avaliada à luz do prescrito pelas directrizes da IFLA/UNESCO.” (pp. 6-7) 

9. Seguindo uma das recomendações relativas à avaliação de colecções e não 
sendo possível, neste âmbito, efectuar uma avaliação da colecção na sua 
totalidade, elegeu-se como objecto de análise a “literatura de ficção para 
adultos”. 

10. Depois de uma primeira apreciação quantitativa da prosa narrativa, esses 
títulos foram analisados por comparação com “listas de melhores livros e de 
bestsellers” anunciadas pelas livrarias e pelas revistas da especialidade, 
procurando-se avaliar se as obras eram actualizadas e quais as línguas de 
origem. Este método comparativo é muito utilizado quando se analisa a 
colecção de uma biblioteca pública, uma vez que as listagens disponíveis 
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compreendem a bibliografia fundamental da especialidade, neste caso, da 
literatura ficcional para adultos. 

 

11. Tomando-se como observação a evolução entre o ano de 2004 e o ano de 
2006, este estudo constatou “uma ligeira oscilação, nem sempre positiva, na 
totalidade de exemplares criados de literatura de ficção para adultos, desde o 
início de 2004 e o 1º semestre de 2006 a qual deverá merecer futuramente 
maior atenção. Sublinha-se, igualmente, a profunda assimetria quanto ao 
modo de repartição deste segmento documental pelas diferentes bibliotecas 
da rede. Novamente se refere o facto de as línguas de publicação deste 
segmento de documentos não estarem a acompanhar a evolução demográfica 
da cidade de Lisboa nos últimos anos, considerando, nomeadamente, as 
comunidades imigrantes do Leste europeu. A este propósito, registou-se a 
presença de um único documento em língua eslovena. Constata-se o não 
cumprimento da necessidade da diversidade linguística e cultural, aspecto 
que permitirá às BLX constituírem-se como espaço de garantia para a 
prossecução da cidadania. Da comparação das listas com os títulos de prosa 
narrativa publicados em 2005 e 2006 e disponibilizados em catálogo no 
decurso do 1º semestre de 2006, se reconheceu a frágil representatividade das 
“Novidades/melhores livros de 2005 e 2006“ de prosa narrativa nas BLX 
durante este período. Acrescenta-se o facto de estes documentos terem sido 
distribuídos por um escasso número de bibliotecas face à totalidade da rede. 
Por outro lado, reparou-se ainda que algumas das espécies descritas em 
catálogo no 1º semestre de 2006, permaneciam por classificar em Janeiro de 
2007, tornando-se evidente a necessidade de agilizar o processamento 
documental, de modo a acelerar a disponibilização da documentação.” (pp. 
10-11) 

12. Das vantagens explicitadas nas páginas 12 e 13 deste artigo, selecciono as 
seguintes: 

• Instrumento de planeamento. 
• Garante da consistência ao longo do tempo independentemente das 

mudanças de staff. 
• Descarte e guia de preservação. 

 
Como sabemos, uma Política de Desenvolvimento (e Gestão) da Colecção tem 
como objectivo estabelecer princípios que devem ser escrupulosamente 
respeitados, independentemente de quem a executa, só sendo assim possível 
formar colecções consistentes e coerentes. Por outro lado, tão importante 
como a selecção e a aquisição é o desbaste da colecção, acção que está 
prevista e regulada nesse documento, que prevê também actuações relativas 
à preservação dos documentos. Por fim, provando a importância do 
estabelecimento dessa política está a necessidade de um planeamento 
sustentado, o que obriga à avaliação sistemática da colecção.  
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Se essa política já estivesse implementada, ter-se-ia avaliado esta colecção 
mais cedo, não deixando agudizar o desfasamento entre os itens da colecção 
e os reais interesses dos utilizadores, tal como nos dá conta este estudo: 
“Relativamente à realidade das colecções da rede municipal de bibliotecas de 
Lisboa, é possível afirmar a existência de um desajustamento entre o que 
estas bibliotecas possuem para utilização pelo público e a utilização efectiva 
que este público faz das colecções. Além da rede possuir um número pouco 
significativo de utilizadores inscritos, considerando a população de Lisboa, 
assim como de outras metrópoles europeias, a taxa anual de empréstimos 
revela também um uso pacato, por parte dos seus utilizadores, das colecções 
disponíveis para empréstimo. Tal situação parece evidenciar uma 
desadequação das colecções face ao interesse do público que as bibliotecas 
servem, o que parece resultar não só por ausência de uma política de gestão 
das colecções em que a avaliação desempenha um aspecto fundamental, 
como também pelo peso significativo que o D. L. exerce sobre as aquisições, 
condicionando em demasia a compra de novos títulos e a consequente 
actualização regular do que é disponibilizado ao público. O depósito legal, 
com as inerentes limitações de utilização dos documentos em virtude da 
natureza dos seus objectivos, tem constituído um problema de difícil solução 
ao pretender-se geri-lo em consonância com a missão e objectivos da 
biblioteca pública.” (p. 13) 

13. Na sequência do texto anteriormente citado, as duas considerações que 
considero mais significativas são precisamente o desajuste verificado entre o 
que as colecções destas bibliotecas oferecem e as necessidades e interesses 
dos seus utilizadores (já que são pouco utilizadas); e, “last but not least”, a 
urgência de uma Política de Gestão da Colecção que sirva a Rede Municipal de 
Bibliotecas de Lisboa. 
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