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INTRODUÇÃO 

 

Poderá à partida parecer estranha, ou mesmo desprovida de 

sentido, a inclusão de uma unidade curricular intitulada “Organização 

e Funcionalidade do Espaço" numa Licenciatura em Ciências da 

Informação e da Documentação como esta que a Universidade Aberta 

disponibiliza on-line, destinada a formar técnicos de bibliotecas. No 

entanto, a experiência dos autores deste manual no 

acompanhamento técnico do programa de criação da Rede Nacional 

das Bibliotecas Públicas ao longo de mais de vinte anos permite 

concluir que tal inclusão é, pelo contrário, da maior oportunidade. 

Com efeito, os bibliotecários são chamados com frequência a elaborar 

programas funcionais para novas bibliotecas, em particular 

municipais e universitárias, tarefa de grande complexidade e 

exigência, para a qual a sua formação académica não lhes deu à 

partida qualquer preparação especial. Uma vez cumprida melhor ou 

pior tal tarefa e escolhida pela entidade promotora a equipa 

encarregue de elaborar o projecto do novo edifício, cabe ainda aos 

bibliotecários fazer o acompanhamento de todo o processo da sua 

concepção, em estreito diálogo, nem sempre fácil, com o arquitecto e 

restante equipa projectista, mas também com a entidade 

financiadora, seja a DGLB no caso das bibliotecas públicas, seja a 

Direcção-Geral do Ensino Superior no caso das universitárias, seja 

uma empresa, fundação ou associação no caso das especializadas. 

Salvaguardada a autonomia e a independência de concepção do 

arquitecto, são pois muitos os domínios a reclamarem a intervenção 

atenta do bibliotecário ao longo deste processo, na nem sempre fácil 

compatibilização entre os aspectos estéticos e arquitectónicos que 

cabe ao primeiro estabelecer e desenvolver, e os aspectos funcionais 

e programáticos que cabe ao segundo salvaguardar e garantir. 

Mas caberá também ao bibliotecário, na sua qualidade de futuro 

gestor do novo edifício, ter uma palavra a dizer em relação às 
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diferentes soluções técnicas a adoptar em matérias tão distintas 

como a climatização, a acessibilidade a utentes com mobilidade 

condicionada, a segurança contra incêndios, os sistemas anti-furto, 

ou as redes de cablagem informática e de distribuição de sinal 

áudio/vídeo. 

Outro aspecto a requerer a participação do bibliotecário é a 

elaboração do estudo de distribuição do mobiliário pelos vários 

espaços da biblioteca. Este estudo, embora da responsabilidade do 

arquitecto, deve contar na sua elaboração com a colaboração activa 

do bibliotecário enquanto futuro responsável pela gestão e 

manutenção do edifício, tanto em relação aos espaços destinados ao 

público, em cuja organização e estruturação em diferentes zonas o 

mobiliário joga um papel fundamental, como em relação aos 

destinados aos serviços internos. 

Uma vez concluída e inaugurada a biblioteca, será também o 

bibliotecário o principal responsável pelo seu bom funcionamento, 

quer quanto à boa conservação e manutenção da construção e de 

todas as suas redes de infra-estruturas e instalações técnicas, quer 

quanto à utilização dos seus diferentes espaços e à necessidade da 

sua frequente adaptação a novos públicos e a novos serviços, em 

particular os que decorrem das novas tecnologias da informação e 

comunicação, em permanente e vertiginosa evolução. 

Escusado será referir que tudo o que atrás se disse em relação 

às responsabilidades dos bibliotecários no bom funcionamento das 

novas bibliotecas, se poderá dizer por maioria de razão quanto às 

bibliotecas existentes, em particular aquelas que têm mais anos de 

vida, onde é natural que haja uma maior desadequação dos espaços 

do edifício e das suas redes e instalações técnicas face às exigências 

actuais, obrigando a uma maior e mais qualificada intervenção por 

parte de quem tem a responsabilidade do seu funcionamento. 

São pois inúmeros os desafios colocados hoje aos bibliotecários 

e técnicos de ciências documentais na sua actividade profissional, no 
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âmbito da organização e funcionalidade dos espaços de uma 

biblioteca, desafios para os quais não têm, na maior parte dos casos, 

quaisquer conhecimentos ou formação específica anterior. Daí a 

importância desta unidade curricular, com um programa pensado e 

desenvolvido para fornecer as competências necessárias e suficientes 

a uma resposta adequada a tais desafios, no âmbito de uma 

licenciatura em Ciências da Informação e da Documentação que, após 

formação complementar ao nível de mestrado, permitirá o acesso à 

função de bibliotecário, ou técnico superior de bibliotecas e 

documentação. 

O manual está estruturado em diferentes capítulos que 

abrangem a generalidade das matérias respeitantes à organização e 

funcionalidade do espaço das bibliotecas, os quais por sua vez se 

organizam em vários sub-capítulos. 

No primeiro capítulo é feita a caracterização, do ponto de vista 

dos espaços e da sua organização funcional, dos diferentes tipos de 

biblioteca existentes, desde as bibliotecas nacionais às bibliotecas 

especializadas ou centros de documentação, passando pelas públicas, 

universitárias e escolares. Tal caracterização permitirá aos estudantes 

aperceberem-se, quer das diferenças sensíveis existentes entre tais 

tipos em função dos seus objectivos específicos, dos serviços que 

prestam e dos públicos a que se destinam, quer também de tudo 

aquilo que têm em comum. 

No segundo capítulo apresenta-se o quadro legal existente no 

nosso país para cada um dos vários tipos de bibliotecas, tomando-se 

como ponto de partida os direitos e deveres consagrados nesta 

matéria na nossa Constituição. No caso da Biblioteca Nacional e das 

bibliotecas públicas apresenta-se ainda uma breve resenha histórica 

da evolução de tal quadro legal desde a primeira lei até aos nossos 

dias. 

No terceiro capítulo faz-se uma abordagem, ainda que 

resumida, da evolução das bibliotecas enquanto edifícios com uma 
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função específica, quer no que respeita à sua arquitectura, quer em 

relação à organização e funcionalidade do seu espaço interior. A parte 

final do capítulo é dedicada às bibliotecas modernas e 

contemporâneas, sendo analisados com algum pormenor os 

diferentes modelos e posturas em presença, com base numa grande 

diversidade de exemplos concretos, tanto nacionais como 

estrangeiros. A completar o capítulo são apontados os principais 

desafios que se colocam hoje, num tempo de permanente e acelerada 

mutação, às bibliotecas e ao seu funcionamento, e lançadas algumas 

perspectivas em relação ao seu futuro. 

O quarto capítulo é dedicado à programação e planificação das 

bibliotecas. Nele se aborda sucessivamente, em vários sub-capítulos, 

os programas e redes existentes para os diferentes tipos de 

bibliotecas e os princípios e instrumentos de programação utilizados - 

rácios, standards e padrões - bem como os parâmetros 

programáticos que têm servido de base para a elaboração concreta 

dos programas. Nele se descrevem ainda as diferentes tipologias 

adoptadas para as bibliotecas públicas, escolares e universitárias em 

Portugal, assim como as formas mais comuns de organização e 

articulação funcional das bibliotecas. 

O quinto capítulo refere-se essencialmente aos princípios que 

fundamentam a organização e funcionalidade das bibliotecas, 

incluindo-se a referência aos conhecidos “Dez mandamentos de 

Faulkner-Brown para a concepção de bibliotecas” e à actualização 

destes feita posteriormente por Andrew McDonald, Director da 

Biblioteca da Universidade de Londres - Este. São ainda 

desenvolvidos diversos aspectos relativos à funcionalidade nas 

bibliotecas, abordando-se nomeadamente a existência de uma base 

programática comum, a interacção entre os circuitos internos e a 

articulação e conexões entre as diferentes secções e áreas. 

O sexto capítulo aborda genericamente os vários aspectos a ter 

em conta na construção de um edifício, com um especial enfoque no 
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caso das bibliotecas. Nele se descreve, de forma necessariamente 

aligeirada, uma construção nas suas várias componentes, 

designadamente a estrutura, as paredes e vãos exteriores, a 

cobertura, as divisórias interiores e os acabamentos e revestimentos 

interiores a aplicar nos pavimentos, paredes e nos tectos, bem como 

as múltiplas soluções que é possível adoptar para cada caso e as suas 

vantagens e inconvenientes. 

No sétimo capítulo abordam-se os diferentes sistemas de infra-

estruturas instalações técnicas que permitem assegurar o 

funcionamento de uma biblioteca em boas condições de segurança, 

acessibilidade, conforto e ambiente, numa perspectiva de 

sustentabilidade e eficiência energética: os dispositivos de segurança 

contra incêndios, tanto em relação às pessoas como às espécies 

documentais; os diferentes sistemas de ventilação, aquecimento e ar 

condicionado (AVAC) que permitem assegurar o necessário conforto 

térmico das instalações; as medidas e dispositivos relativos à 

acessibilidade a pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 

condicionada; as disposições relativas ao condicionamento acústico 

das instalações; e por último o funcionamento e instalação das redes 

de cablagem informática e respectivo equipamento, bem como os 

sistemas de distribuição de sinal áudio e vídeo. 

No oitavo e último capítulo trata-se os aspectos relativos à 

distribuição do mobiliário e restante equipamento necessário ao bom 

funcionamento de urna biblioteca, incluindo o relativo à consulta 

informática. Estes aspectos são abordados tanto em relação ao 

dimensionamento e às características específicas do mobiliário, como 

à sua disposição relativa, aos materiais e aos modelos disponíveis no 

mercado. É ainda focada a importância da sinalética como sistema 

integrado de orientação dos utilizadores da biblioteca e são descritos 

os vários meios de transmitir de forma sintética os serviços 

disponibilizados no edifício. 
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Por fim são apresentados, através de fotografias e desenhos, 

vários exemplos de bibliotecas construídas quer em Portugal quer no 

estrangeiro, ilustrando a enorme diversidade de soluções e modelos 

arquitectónicos existentes. 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

CARACTERIZAÇÃO DOS VÁRIOS TIPOS DE 

BIBLIOTECAS 

 

Pretende-se neste capítulo caracterizar, do ponto de vista 

funcional, programático e arquitectónico, os vários tipos de 

bibliotecas existentes. Embora a Federação Internacional de 

Associações de Bibliotecários e Instituições OFLA), através da 

estrutura de secções em que se encontra organizada, distinga um 

leque mais alargado, é possível considerar para o universo das 

bibliotecas existentes os seguintes diferentes tipos: 

* Bibliotecas nacionais: bibliotecas com responsabilidades 

especiais variando de país para país, mas que, através do depósito 

legal, incluem pelo menos as seguintes funções e actividades: a 

colecção de tudo o que é impresso no país, em suporte de papel e 

electrónico; a sua catalogação e preservação; o fornecimento de 

serviços centrais como a referência, bibliografia, preservação, 

empréstimo directamente aos utilizadores, ou através de outra 

biblioteca/ centro de informação; a preservação e promoção do 

património cultural nacional; a aquisição de uma colecção 

representativa de publicações estrangeiras; a promoção de uma 

política cultural nacional; 
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* Bibliotecas públicas: bibliotecas que servem toda a comunidade 

no contexto da sociedade de informação e asseguram acesso livre e 

gratuito à informação a nível local; 

* Bibliotecas universitárias: bibliotecas e centros de investigação 

no âmbito do ensino universitário; 

* Bibliotecas escolares: bibliotecas no âmbito das escolas do 

ensino básico e secundário; 

* Bibliotecas especializadas e Centros de documentação: 

bibliotecas em áreas muito especializadas do conhecimento, 

promovidas por instituições da administração pública, instituições 

científicas ou culturais, empresas industriais, comerciais ou de 

serviços.  

 

1 - BIBLIOTECAS NACIONAIS 

 

As bibliotecas nacionais são, pela própria natureza das funções 

que desempenham e das actividades que nelas têm lugar, edifícios de 

enorme dimensão e complexidade, quer ao nível das áreas de serviço 

público, quer e principalmente ao nível das áreas de serviço interno, 

como os depósitos de documentos, exigindo áreas gigantescas e 

sofisticados sistemas de transporte interior, áreas de tratamento 

técnico e catalogação, de expurgo, etc. 

No entanto, países há, como a Itália, a Alemanha, ou os países 

nórdicos, que não seguem o modelo de uma biblioteca nacional única 

e centralizada, preferindo-lhe uma maior dispersão dos fundos 

bibliográficos. Pelo contrário, países como a França e o Reino Unido 

persistem no mesmo modelo centralizado, tendo construído em anos 

recentes grandes bibliotecas nacionais, embora com processos, 

pressupostos e concepções radicalmente diferentes. 

Pela sua própria natureza, a maior parte dos fundos 

documentais deste tipo de bibliotecas não se encontra em livre 

acesso e muito menos disponível para empréstimo domiciliário. Os 
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documentos são consultados no local após requisição, existindo 

diferentes graus de acesso em função do tipo de leitor e das 

características específicas dos documentos. 

Para melhor caracterizar este tipo de bibliotecas iremos 

analisar, ainda que brevemente, três exemplos concretos, bem 

diferentes entre si: a Biblioteca Nacional de 

França (BNF), a Biblioteca Britânica (BB) e a Biblioteca Nacional de 

Portugal (BNP). 

 

1 ponto 1 - A biblioteca Nacional de França 

 

Projectada pelo arquitecto francês Dominique Perrault na 

sequência de um concurso internacional muito participado, a BNF 

está situada já fora da cidade de Paris, numa antiga zona industrial 

junto ao rio Sena. Nos quatro cantos de uma enorme base 

rectangular com 3 pisos, onde se situam as zonas de entrada, 

recepção e exposição e as salas de leitura, erguem-se quatro torres 

simétricas de vidro em forma de livros abertos, onde se situam os 

depósitos de documentos, bem como as áreas de gabinetes e de 

tratamento técnico. À primeira vista dir-se-ia que esta concepção 

funcional contraria por completo a ordem natural das coisas, uma vez 

que os livros, que sofrem com a luz e a temperatura, estão em torres 

revestidas de vidro, totalmente expostos a elas, enquanto que as 

salas de leitura, semi-enterradas, têm que funcionar em boa parte 

com luz artificial. É certo que o arquitecto procurou minorar os efeitos 

desta concepção, criando um sistema de portadas interiores móveis 

em madeira para protecção dos raios solares por dentro das paredes 

de vidro das torres, ao mesmo tempo que colocou as salas de leitura 

voltadas para um grande jardim interior com 11000 metros 

quadrados, de onde recebem alguma luz natural. Mas mesmo assim a 

solução não parece ser a mais adequada para os fins em vista, pese 
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embora o seu arrojo formal e arquitectónico, com grande impacto 

visual na paisagem envolvente. 

Alguns números para ilustrar a dimensão desta biblioteca: 

 

Alínea a)  O edifício 

Superfície total de pavimento: 365 178 metros quadrados 

(incluindo o pátio de acesso) 

Área útil dos espaços públicos: 55 220 metros quadrados 

Área útil das salas de leitura': 40 000 metros quadrados 

Área útil de escritórios: 16 240 metros quadrados 

Área útil dos depósitos: 57 560 metros quadrados 

Número de pisos acima do solo: 22 formando quatro 

torres, dos quais 

11 depósitos, 7 de escritórios 

Número de pisos abaixo do solo: 3, correspondentes aos 

espaços de recepção, exposição e salas de leitura 

 

Alinea b) A Colecção: 

Livros e impressos: cerca de 12 milhões, dos quais 600 

000 em livre acesso 

Manuscritos: 250 000 volumes 

Periódicos: 350 000 volumes 

Estampas: cerca de 12 milhões 

Cartas e plantas: 2 milhões 

Documentos sonoros: cerca de 1 milhão 

Vídeos: 98 000 documentos 

Documentos multimédia: 80 000 

 

1 ponto 2 - Biblioteca Britânica 

 

A Biblioteca Britânica situa-se numa zona central da cidade de 

Londres, junto à estação de St. Pancras, com entrada voltada para a 
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Euston Road. O projecto, da autoria do arquitecto inglês Colin St. 

John Wilson, ficou concluído em 1976, mas o edifício só " abriu as 

suas portas ao público vinte anos mais tarde, em 1996. Composto 

por um Biblioteca Britânica complexo e recortado conjunto de 

volumes, todos revestidos exteriormente em tijolo, articulados entre 

si através de corredores e galerias, o edifício, ao contrário do que 

acontece com a BNF, encontra-se perfeitamente integrado na 

envolvente urbana construída, como opção deliberada do arquitecto. 

Organizado em tomo de uma grande praça exterior por onde se 

faz o acesso, o edifício tem como elemento central um enorme átrio, 

em cujo interior se situa uma torre de vidro de 17 metros com a 

Biblioteca Real de Jorge 111, a partir do qual se acede às duas alas 

fundamentais em que se encontra organizada a biblioteca: do lado 

direito, a ala dominante volumétrica e arquitectónicamente, ao longo 

da Midland Road, albergando as salas de leitura de Ciências e o 

Centro de Conferências, este já com frente para a Euston Road; do 

lado esquerdo, a sala de leitura das Humanidades, complementada 

com as salas de leitura de livros raros, de manuscritos e de mapas. 

Os depósitos situam-se nos três pisos e meio em cave, 

enquanto que as áreas de gabinetes e de tratamento técnico se 

situam ora junto de um departamento específico, acessíveis a 

visitantes, ora nos andares superiores da ala principal voltada para a 

Midland Road, sobre as salas de leitura. 

 

Juntam-se também alguns dados sobre a biblioteca: 

 

Alínea a) O edifício 

Superfície total de pavimento: 112 643 metros quadrados 

Área útil das salas de leitura: 13 000 metros quadrados 

Número de pisos acima do solo: 9 

Número de pisos abaixo do solo: 5 
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Alínea b) A colecção 

Livros: 14 milhões 

Patentes: 58 milhões 

Jornais: 260 000 títulos 

Documentos sonoros: 3 milhões 

Mapas: 4 milhões 

 

 

1 ponto 3  -  Biblioteca Nacional de Portugal 

 

A Biblioteca Nacional de Portugal, situada no Campo Grande, 

paredes-meias com a Cidade Universitária, segue o mesmo modelo 

centralizado das suas congéneres francesa e britânica, embora seja 

bem mais modesta, quer quanto aos números, quer quanto às 

características do edifício que a acolhe. Projectada nos anos 

cinquenta do século passado pelo arquitecto Porfírio Biblioteca 

Nacional de Portugal Pardal Monteiro, também autor dos edifícios 

originais da referida Cidade Universitária (Reitoria e Faculdades de 

Direito e Letras da Universidade de Lisboa), seria construída entre 

1956 e 1969. 

A entrada, situada na fachada principal voltada para o Campo 

Grande, dá acesso a um átrio de pé-direito duplo, a partir do qual se 

entra para a sala de referência e acesso geral e desta para a Sala de 

Leitura Geral, com 240 lugares, junto à qual se situam 12 gabinetes 

para investigadores, as salas de leitura de microfilmes e de consulta 

de periódicos. Ainda no rés-do-chão situa-se uma livraria, bem como 

o acesso à cafetaria/ self-service localizada na cave. No primeiro 

andar, com ligação directa ao átrio por escada e elevador, situam-se 

uma sala e galeria de exposições. No segundo andar ficam as salas 

de Leitura de Reservados, de Iconografia, de Cartografia e Música, 

bem como uma outra sala de exposições/Museu do Livro. Ainda com 
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acesso a partir da fachada principal, mas do lado oposto à entrada na 

Biblioteca, situa-se o Auditório. 

As zonas de serviço interno, também com acesso a partir do 

átrio de entrada, ocupam a quase totalidade dos três pisos do volume 

correspondente à fachada principal do edifício, de um lado e do outro 

do átrio de entrada, mais duas alas perpendiculares que com ele 

formam um espaçoso pátio interior, limitado a poente pela torre dos 

depósitos. Esta desenvolve-se num comprido e estreito volume 

paralelo ao da fachada principal, com dez pisos e um total de 12500 

metros quadrados de área bruta de construção, com capacidade para 

receber 2500 000 volumes. Estando esta capacidade praticamente já 

esgotada, teve início em Outubro de 2008 a obra de ampliação da 

referida Torre com mais 6300 metros quadrados, o que permitirá 

acolher mais um milhão de livros. Para além da integral substituição 

de todos os sistemas tecnológicos instalados no edifício e que vêm 

desde a sua fundação, será criado um novo espaço de leitura com 

mais de 1000 metros quadrados, a nível térreo, com comunicação 

com a Sala de Leitura Geral, para o qual serão deslocados os serviços 

de leitura de colecções especiais como a Cartografia, Iconografia e 

Música, etc. 

Alínea a) O edifício: 

Superfície total de pavimento: 34 500 metros quadrados 

Área útil das salas de leitura: 1850 metros quadrados 

Número de pisos acima do solo: 3 para a generalidade do 

edifício e 10 para a torre dos depósitos 

Número de pisos abaixo do solo: 1 

 

Alínea b) A colecção: 

Livros: 3 milhões 

Jornais: 50 000 títulos 

Colecções especiais: cerca de 25 000 volumes 
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Manuscritos: cerca de 15000 códices e 36 000 

manuscritos avulsos 

Impressos raros: cerca de 30 000 espécies 

 

A partir destes três exemplos concretos bem diferentes, é 

possível perceber que, mais do que em qualquer outro tipo de 

biblioteca, nas bibliotecas nacionais cada caso é um caso, 

dependendo de muitos factores, desde os de ordem cultural e política 

de cada país, aos relativos ao território e à envolvente urbana onde o 

edifício se integra, passando pelas opções arquitectónicas do autor do 

projecto. 

 

2 - BIBLIOTECAS PUBLICAS 

 

Conforme se diz no documento Serviços da Biblioteca Pública - 

Directrizes da IFLA/ UNESCO (2001), "as bibliotecas públicas são um 

fenómeno mundial. Existem numa grande variedade de sociedades, 

com culturas diversas e em diferentes estádios de desenvolvimento. 

Embora a variedade de contextos em que operam inevitavelmente 

resulte em diferenças nos serviços fornecidos e na forma como são 

prestados, as bibliotecas públicas têm normalmente características 

em comum que podem ser definidas da seguinte forma: Uma 

biblioteca pública é uma organização fundada, sustentada e 

financiada pela comunidade, quer através do governo local, regional 

ou nacional, quer através de outras formas de organização 

comunitária. Proporciona o acesso ao conhecimento, à informação e a 

obras criativas através de um leque variado de recursos e serviços e 

encontra-se à disposição de todos os membros da comunidade, sem 

distinção de raça, nacionalidade, idade, sexo, religião, língua, 

deficiência, condição económica e laboral e qualificações 

académicas." 
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De entre os diferentes tipos de bibliotecas públicas existentes, 

desde as promovidas pela administração central, regional ou local, 

até às promovidas por instituições privadas, "a biblioteca municipal é 

sem dúvida a mais importante e a mais central, na medida em que, 

Por um lado, a sua vocação é mais alargada e em que, por outro, ela 

se pode apoiar sobre os meios disponibilizados por uma colectividade 

territorial sólida e usufruir dos serviços de pessoal com estatuto 

próprio". 

Ao contrário do que acontece com as bibliotecas nacionais, as 

bibliotecas públicas caracterizam-se cada vez mais por possibilitarem 

o livre acesso dos utentes à quase totalidade dos seus fundos, os 

quais estão também disponíveis para empréstimo domiciliário. 

Na Europa foram os países nórdicos os primeiros a iniciar, no 

pós-guerra, programas de criação de bibliotecas municipais com base 

no território dos respectivos municípios, seguidos uns anos mais 

tarde pelo Reino Unido. Em França foi preciso esperar pelo final dos 

anos sessenta do século passado para se assistir ao lançamento de 

um programa de construção maciça de bibliotecas municipais com o 

apoio financeiro e técnico da administração central, quer para o 

edifício, quer para o equipamento, quer para os fundos bibliográficos. 

Em paralelo foram criadas as chamadas bibliotecas centrais de 

empréstimo (B.C.P), tendo por missão servir a população dos 

municípios rurais, com base no empréstimo directo efectuado através 

de bibliotecas itinerantes. 

Em Espanha, pelo contrário, não existe um programa 

centralizado de construção de bibliotecas de base municipal, dada a 

forma complexa como se organiza o estado espanhol e a respectiva 

administração pública, desde o nível central, ao nível autonómico, 

passando pelo provincial e local. Existem assim naquele país, em 

paralelo, bibliotecas públicas do estado central, das autonomias, das 

províncias e das autarquias locais, na maior parte dos casos sem 

qualquer articulação entre si. Há no entanto exemplos 
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extraordinariamente bem sucedidos como é o caso da rede de 

bibliotecas municipais criada pela Diputación de Barcelona, a qual 

cobre de forma articulada e extremamente eficaz cerca de metade do 

território da Catalunha. 

No nosso país, até ao final dos anos oitenta, o panorama era 

desolador, com apenas 97 dos 275 municípios do continente a 

possuírem bibliotecas, na generalidade instaladas em edifícios 

antigos, com espaços não adaptados à função, sem empréstimo 

domiciliário, com fundos bibliográficos reduzidos e desactualizados e 

com funcionários em número diminuto e sem formação adequada. 

Para além destas bibliotecas havia ainda as bibliotecas itinerantes e 

fixas da Fundação Calouste Gulbenkian, criadas a partir de 1958, e 

bibliotecas públicas e arquivos distritais em algumas cidades capitais 

de distrito. 

Em 1987, na sequência do relatório realizado no ano anterior 

por um grupo de trabalho coordenado por Maria José Moura, foi 

lançado um ambicioso programa de criação de uma rede nacional de 

bibliotecas públicas municipais, em grande parte inspirado na 

experiência francesa, visando a cobertura integral do país, a levar a 

cabo através de uma parceria entre administração central, 

representada pelo então Instituto Português do Livro e da Leitura, 

hoje Direcção Geral do Livro e das Bibliotecas (DGLB), e a 

administração local, representada por cada uma das câmaras 

municipais que aceitasse aderir ao programa. 

Este programa, ainda hoje em vigor, assenta na celebração de 

contratos-programa entre a DGLB e as câmaras municipais, concelho 

a concelho, através dos quais a primeira se compromete a apoiar 

financeiramente, com 50% dos custos do projecto da obra, do 

mobiliário, do equipamento informático e dos fundos bibliográficos, a 

construção e instalação do edifício, e a dar apoio técnico à elaboração 

dos respectivos projectos, e a segunda se compromete a assumir os 

restantes 50% dos custos, a disponibilizar o terreno ou o edifício para 
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a instalação da biblioteca, a contratar a equipa projectista e a 

preencher o quadro de pessoal da biblioteca entretanto criado, logo 

que esta entre em funcionamento. 

Ao fim de vinte e dois anos passados sobre o seu início, os 

resultados práticos deste programa falam por si: dos 308 municípios 

do Continente e Ilhas, 261 integram a Rede Nacional de Bibliotecas 

Públicas (RNBP). Destes, 173 têm já bibliotecas abertas ao público, 

estando os restantes 88 em diferentes fases de projecto e instalação. 

No caso da RNBP existe um programa previamente definido - o 

Programa de Apoio às Bibliotecas Municipais da DGLB - no qual são 

estabelecidos os princípios gerais a observar na criação de bibliotecas 

públicas enquanto locais privilegiados de acesso ao conhecimento, ao 

pensamento, à cultura e à informação. O referido Programa indica as 

características físicas - espaciais e funcionais - dos edifícios, assim 

como o quadro de pessoal, o equipamento e o fundo documental 

mínimo de que as bibliotecas deverão estar dotadas. 

No programa estabelecem-se três tipos de biblioteca - BM1, 

BM2, BM3 – em função do número de habitantes de cada concelho. 

Nele se estabelecem também para cada tipologia, como adiante se 

verá, os espaços e as áreas úteis mínimas que estes deverão possuir 

e a forma como deverão estar articulados entre si. No entanto, 

apesar da relativa rigidez deste programa, os resultados da sua 

aplicação prática no terreno são muito variados, dependendo por um 

lado da adaptação do programa-tipo às realidades locais de cada 

concelho e por outro de factores tão díspares como a localização 

escolhida, mais próxima ou mais afastada do centro histórico do 

núcleo urbano, o tipo de obra, se é uma construção de raiz num 

terreno livre ou uma adaptação/ ampliação de um edifício existente, 

ou ainda as opções arquitectónicas adoptadas pelo autor do projecto. 

 

Podemos no entanto estabelecer como características comuns 

das bibliotecas públicas municipais em Portugal os seguintes 
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aspectos, em boa parte decorrentes do programa previamente 

estabelecido e da forma como ele é interpretado pela autarquia e pelo 

arquitecto autor do projecto: 

* Um átrio de entrada, grande espaço distribuidor do edifício, no 

qual se localiza o balcão de atendimento e empréstimo; 

* A sala polivalente, onde se realizam actividades de diversa 

índole, como exposições e conferências, apresentações de livros, etc. 

* As secções infantil e de adultos, directamente acessíveis a 

partir do átrio, funcionando em espaços próprios, amplos e contínuos; 

* Os serviços internos, constituídos pela manutenção, os 

depósitos, gabinetes, sala de reuniões, sala de informática, etc. 

Se nas bibliotecas construídas de raiz a localização e articulação 

destes espaços não levanta geralmente grandes problemas, já no 

caso das bibliotecas instaladas em edifícios existentes, e em 

particular em edifícios patrimoniais ou mesmo classificados, os 

constrangimentos funcionais arquitectónicos impostos pelos 

elementos pré-existentes que é necessário conservar levantam com 

frequência dificuldades acrescidas. 

Nestes casos é aceite por parte da DGLB uma maior 

flexibilidade na organização e funcionalidade dos espaços que 

viabilize a adaptação do edifício à sua nova função, desde que tal 

flexibilidade não ponha em causa os aspectos essenciais do 

programa, tais como a existência de duas secções separadas, uma 

infantil e outra de adultos, a continuidade espacial de uma e de outra 

mesmo que se distribuam por compartimentos ou pisos diferentes, a 

existência de áreas de serviço interno com as dimensões necessárias, 

etc. 

 

3 - BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS 

 

Desde o final dos anos oitenta que as bibliotecas universitárias 

vivem um processo de grande expansão um pouco por toda a Europa, 
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em consequência das mudanças produzidas nos anos sessenta e 

setenta no ensino universitário, que levaram a um aumento 

exponencial do número de alunos, a par de um crescente 

reconhecimento da importância da investigação na formação de 

âmbito superior. 

A este esforço de criação de novas bibliotecas universitárias, 

bem como de renovação e modernização das existentes, juntou-se 

entretanto uma alteração qualitativa dos próprios serviços prestados, 

de modo a satisfazer novas necessidades. A par da missão tradicional 

de conservação e disponibilização de obras, surge agora, com 

crescente impacto e importância, o acesso a conhecimentos e 

informação em processo contínuo, seja em suporte impresso, seja em 

suporte audiovisual, seja ainda através de redes e bases de dados. 

Esta alteração traduz-se por sua vez numa mudança considerável na 

frequência das bibliotecas, que passa assim a ser guiada por motivos 

cada vez mais diversificados por parte dos utilizadores. 

Tal como nas bibliotecas públicas, nas bibliotecas universitárias 

o modo de apresentação das colecções tem vindo a evoluir no sentido 

de existir um cada vez maior número de documentos em livre acesso. 

A adopção deste princípio implica no entanto uma muito maior 

disponibilidade de espaço nas áreas reservadas aos utentes para 

colocação dos fundos à disposição do leitor. Já a adopção do 

empréstimo domiciliário é menos comum, dadas as dificuldades que 

coloca, uma vez que é grande a rotatividade dos fundos que mais 

directamente se relacionam com as actividades académicas e 

pedagógicas, para além de muitos documentos serem raros ou não 

estarem em bom estado de conservação. 

Em França, após um período de mais de quinze anos em que 

não se construiu uma única nova biblioteca, entre 1991 e 1997 foram 

construídos 175000 metros quadrados de área de pavimento, a que 

se juntaram mais 50000 metros quadrados em 1998 e outro tanto 

em 1999. Ao longo da primeira década do terceiro milénio, este 
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esforço tem vindo a ser prosseguido e mesmo ampliado, tendo por 

objectivo melhorar as condições de acolhimento e de conforto dos 

leitores, favorecer o acesso directo às colecções e desenvolver as 

novas tecnologias de informação e comunicação, designadamente 

através da informatização dos catálogos locais e do catálogo 

colectivo, a digitalização completa dos ficheiros em papel e a 

generalização do acesso aos recursos electrónicos", 

Outros países como a Grã-Bretanha, a Alemanha, ou mesmo a 

Espanha desenvolveram também processos maciços de construção de 

bibliotecas universitárias ao longo dos anos oitenta e noventa. 

Em Portugal, a partir do final dos anos oitenta, assistiu-se 

também a um grande investimento em novas instalações para o 

ensino superior público, feito com o apoio financeiro da União 

Europeia através de vários programas integrados nos diferentes 

quadros comunitários de apoio, como PRODEP e o POFI. Este 

investimento abrangeu em muitos casos a criação de novas 

bibliotecas ou a remodelação das existentes. No caso de 

universidades de criação recente, como é o caso da de Aveiro, 

Algarve ou Beira Interior, ou mesmo da Nova de Lisboa, implantadas 

em campus universitários projectados de, forma integrada, com 

edifícios construídos de raiz, optou-se na generalidade por fazer 

grandes bibliotecas centrais, complementadas por bibliotecas de 

departamento no interior das diferentes faculdades. No caso de 

universidades mais antigas, como é o caso das de Lisboa, Porto e 

Coimbra, constituídas por diversos edifícios ou conjuntos de edifícios 

dispersos por vários pontos da cidade, optou-se na generalidade pela 

construção de bibliotecas de faculdade, muitas delas de considerável 

dimensão, como são os casos das bibliotecas das Faculdade de Letras 

e Direito da Universidade de Lisboa, complementadas também por 

bibliotecas de departamento. 

A concepção destas bibliotecas tem por base programas 

preliminares elaborados pelas próprias universidades, com base em 
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rácios fornecidos pela Direcção Geral do Ensino Superior. Tal situação 

explica a diversidade de programas e modelos adoptados nas 

bibliotecas entretanto construídas e em funcionamento. 

 

4 - BIBLIOTECAS ESCOLARES 

 

O Manifesto da Biblioteca Escolar da IFLA/UNESCO de 1999 fixa 

como missão fundamental da biblioteca escolar proporcionar 

"informação e ideias fundamentais para sermos bem sucedidos na 

sociedade actual, baseada na informação e no conhecimento. A 

biblioteca escolar desenvolve nos estudantes competências para a 

aprendizagem ao longo da vida e desenvolve a imaginação, 

permitindo-lhes tomarem-se cidadãos responsáveis." 

Ainda segundo o mesmo Manifesto, a biblioteca escolar deve 

disponibilizar ”serviços de aprendizagem, livros e recursos que 

permitam a todos os membros da comunidade escolar tomarem-se 

pensadores críticos e utilizadores efectivos da informação em todos 

os suportes e meios de comunicação”. 

Em 1997, a partir do relatório produzido por um grupo de 

trabalho conjunto nomeado dois anos antes pelos Ministérios da 

Educação e da Cultura, foi lançado o programa Rede de Bibliotecas 

Escolares, conduzido por uma vasta equipa coordenada por Maria 

Teresa Calçada, o qual desde então tem vindo a integrar 

progressivamente um número crescente de escolas dos diferentes 

graus de ensino, através de um programa de candidaturas anuais. 

Em 2008, o programa abrangia já 900 escolas do primeiro ciclo e 

1163 do segundo e terceiro e do Ensino Secundário, num total de 

2063. Previa-se que até ao final de 2009 o processo ficasse concluído 

relativamente às escolas do ensino básico, segundo e terceiro ciclo, e 

do secundário. 

A exemplo do que acontece nas bibliotecas públicas, as 

bibliotecas escolares têm como princípio de organização e 
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funcionamento o sistema de livre acesso e empréstimo domiciliário, a 

que, no seu caso específico, se juntam o empréstimo para as aulas e 

para outros locais da escola. 

De acordo com as orientações estabelecidas no referido 

relatório, "as instalações da biblioteca escolar devem ser amplas 

(tanto quanto possível), agradáveis e bem iluminadas. A sua 

configuração deve respeitar requisitos técnicos mínimos de segurança 

e circulação e facilitar o desempenho das suas funções. 

Os espaços a utilizar pela biblioteca escolar devem ser flexíveis 

e articulados, de modo a induzirem a utilização integrada da 

diversidade de recursos de informação disponíveis, a produção de 

materiais por alunos e professores, a leitura informal e a animação 

pedagógica." 

A definição dos espaços nucleares que constituem a biblioteca 

escolar foi entretanto objecto de normativos técnicos específicos para 

cada grau de ensino, funcionando como "um instrumento de apoio à 

concepção de projectos de transformação/criação de bibliotecas 

escolares, ou ao seu reajustamento e desenvolvimento nos casos em 

que já há projectos executados ou em fase de execução." 

No que respeita aos espaços das bibliotecas escolares, diz o 

relatório que estes "podem ser construídos de raiz ou adaptados, em 

função de normas específicas, e ajustados à diversidade de funções 

que se realizam numa biblioteca escolar". 

Estas normas estão definidas de modo exaustivo em três 

documentos, designados por "orientações para a instalação de 

bibliotecas", específicos para cada tipo de escola: centros escolares, 

escolas básicas integradas e escolas secundárias. 

Neles se definem as normas a que deve obedecer a instalação 

das bibliotecas escolares, segundo um conjunto de requisitos: 

localização, acessibilidade, flexibilidade, insonorização, iluminação, 

rede eléctrica e de comunicações, segurança, organização do espaço, 

mobiliário e equipamentos por área. 
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Igualmente se estabelece nestes documentos uma organização 

tipo do espaço das bibliotecas, que é no seu essencial comum aos 

três tipos de escolas. 

Os documentos apresentam também esquemas de organização 

espacial, bem como rácios para cálculo das áreas a disponibilizar, 

quadros com as áreas de ocupação, número de lugares sentados, etc. 

Neles se incluem ainda a identificação das quantidades e tipo de 

mobiliário necessários, bem como a listagem de equipamento. 

 

5 - BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS E CENTROS DE 

DOCUMENTAÇÃO 

 

Neste grupo inclui-se uma variedade enorme de bibliotecas, 

desde as instaladas em organismos e departamentos da 

administração pública ou pertencentes a instituições científicas e 

culturais, integradas em organizações profissionais, como as ordens 

ou c sindicatos, ou ainda as existentes em empresas de serviços, 

comerciais ou industriais. A sua principal característica é possuírem 

um fundo centrado principalmente num campo específico do 

conhecimento. 

Uma biblioteca ou centro de documentação pode ser 

especializada pelo seu conteúdo, segundo diferentes ramos de saber, 

pelo tipo de público a que se dirige, ou ainda pelo tipo de documentos 

de que dispõe. Dada a enorme diversidade existente dentro deste 

tipo de bibliotecas, não é possível definir regras do ponto de vista da 

organização e funcionalidade do espaço. No entanto, estas bibliotecas 

devem assegurar a consulta dos documentos existentes em boas 

condições de conforto e qualidade ambiental, se possível, em livre 

acesso. 
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CAPÍTULO II 

 

ENQUADRAMENTO LEGAL 

 

Neste capítulo tem-se por objectivo apresentar o quadro legal 

definido para cada um dos vários tipos de bibliotecas existentes no 

nosso país, a partir dos direitos e deveres culturais fixados na nossa 

Constituição. 

Com efeito, a Constituição Portuguesa estabelece, no número l 

do Artigo 73 do 

Capítulo 3 (Direitos e Deveres Culturais), que "todos têm direito à 

educação e à cultura" e no número 3 do mesmo Artigo que "O Estado 

promove a democratização da cultura, incentivando e assegurando o 

acesso de todos os cidadãos à fruição e criação cultural..." Na alínea 

a do número 2 do Artigo 78 do mesmo Capítulo, diz ainda que 

incumbe ao Estado, em colaboração com todos os agentes culturais, 

"incentivar e assegurar o acesso de todos os cidadãos aos meios e 

instrumentos de acção cultural, bem como corrigir as assimetrias 

existentes no país em tal domínio." 

 

1 - BIBLIOTECA NACIONAL 

 

A primeira biblioteca portuguesa a receber oficialmente a 

designação de pública foi a Real Biblioteca Pública da Corte, criada 

por Alvará Régio de 29 de Fevereiro de 1796, com um fundo 

constituído por obras pertencentes à Real Mesa Censória. 

Em 1836 a Real Biblioteca Pública da Corte é transformada em 

Biblioteca Nacional, acrescida pelo fundo da entretanto extinta 

Academia Real da História Portuguesa, por doações particulares e, 

mais tarde, por incorporações resultantes da extinção das ordens 

religiosas2. 
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Em 1887 é criada a Inspecção-geral das Bibliotecas e Arquivos 

Públicos e o curso de bibliotecário, e é regulado pela primeira vez o 

Depósito Legal. 

Actualmente o enquadramento legal da Biblioteca Nacional de 

Portugal (BNP) é feito através da respectiva Lei Orgânica, publicada 

no Decreto Lei número 90/2007 de 29 de Março. No que respeita ao 

Depósito Legal, está regulado pelo Decreto Lei número 74/82 de 3 de 

Março, o qual refere no seu Artigo 1 que se entende por depósito 

legal "O depósito obrigatório de um ou vários exemplares de toda e 

qualquer publicação, feito numa instituição pública para tal 

designada". No número 1 do Artigo 11 diz-se que o Serviço de 

Depósito Legal funciona na Biblioteca Nacional. O Decreto-Lei número 

362/86 de 28 de Outubro, alargou o âmbito do Depósito Legal às 

teses de doutoramento e mestrado, bem como às dissertações 

destinadas às provas de aptidão científica e pedagógica das carreiras 

docentes dos ensinos politécnico e superior universitário. 

No que respeita à BNP, refere a respectiva Lei Orgânica que 

esta "tem por missão proceder à recolha, tratamento e conservação 

do património documental português, em língua portuguesa e sobre 

Portugal, nos vários tipos de suporte em que este se apresente, bem 

como assegurar o seu estudo, divulgação e as condições para a sua 

fruição e garantir a classificação e inventariação do património 

bibliográfico nacional." 

Já quanto às suas atribuições, são definidas do seguinte modo:  

"a) Receber, processar, conservar e facultar ao acesso público quer a 

documentação abrangida por depósito legal, quer outra, adquirida a 

diversos títulos, considerada de interesse para a Língua Portuguesa, a 

cultura e o conhecimento científicos do País, de modo a enriquecer, 

em todos os campos; do saber, o património nacional; 

b) Funcionar como Agência Bibliográfica Nacional, registando e 

difundindo a bibliografia portuguesa corrente e retrospectiva, bem 

como assegurar a gestão do Catálogo Colectivo Nacional 
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consubstanciado na PORBASE - Base Nacional de Dados 

Bibliográficos; 

c) Funcionar como organismo de normalização sectorial no domínio 

da informação e documentação no País, mantendo uma actualização 

e uma relação permanente com as organizações desse âmbito a nível 

internacional; 

d) Definir estratégias e desenvolver actividades de preservação e 

conservação dos acervos à sua guarda, incluindo uma activa política 

de transferência de suportes, em articulação com o Instituto dos 

Museus e da Conservação; 

e) Promover e participar em projectos de cooperação nacionais e 

internacionais, visando o desenvolvimento de novos serviços comuns 

e partilhados, nomeadamente no âmbito da informação digital, em 

articulação com o Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e 

Relações Internacionais; 

f) Assegurar, nos termos da lei, os procedimentos relativos à 

exportação, expedição e circulação de património bibliográfico e 

exercer, em representação do Estado, o direito de preferência na 

alienação de bens bibliográficos; 

g) Autorizar a exportação temporária ou definitiva de espécies 

bibliográficas." 

 

2 - BIBLIOTECAS PÚBLICAS 

 

Como já atrás se referiu, a primeira biblioteca portuguesa a 

receber oficialmente a designação de pública foi a Real Biblioteca 

Pública da Corte, em 1796. No entanto, só mais tarde, após a 

extinção das ordens religiosas, em 1834, se pode começar a falar na 

existência de bibliotecas públicas em Portugal, criadas 

essencialmente para conservar as livrarias dos conventos, mosteiros, 

colégios, etc. 
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Em 2 de Agosto de 1870 é promulgada uma lei através da qual 

são criadas as bibliotecas populares, tendo por intuito" desenvolver 

os conhecimentos das classes populares por meio da leitura moral e 

instrutiva". Tais bibliotecas deveriam existir pelo menos na capital de 

cada concelho e ser mantidas a expensas das câmaras municipais. No 

entanto, tal lei não se revela fácil de pôr em prática e "raros são os 

municípios que criam as suas bibliotecas". Em 18 de Março de I 911, 

já em plena República, uma nova lei vê a luz do dia, tendo por 

objectivo "instituir bibliotecas populares em cada município, de onde 

irradiariam bibliotecas móveis, para levar o livro a todas as aldeias, 

completando a acção da escola." No entanto, tal como aconteceu com 

a lei anterior, os resultados desta foram também parcos, sabendo-se 

que em 1919 existiam apenas 68 bibliotecas municipais, das quais 12 

em organização e 37 possuindo menos de 2000 volumes. Em 27 de 

Maio de 1927, já em período de ditadura, um novo decreto fixa o 

objectivo de "lançar pelo país uma vasta rede de leitura e cultura 

popular”, mas desta feita a partir da Biblioteca Popular de Lisboa, que 

fica com a incumbência de "realizar no país um serviço de leitura 

pública". Mas os resultados desta iniciativa legislativa são mais uma 

vez praticamente nulos, como o serão de uma outra datada de 27 de 

Junho de 1931 visando a criação de uma rede de bibliotecas e 

arquivos portugueses. Efectivamente, num inquérito realizado em 

1958, verifica-se que dos 273 concelhos do continente apenas 66 

possuíam bibliotecas em funcionamento, número muito semelhante 

ao de 1919. 

O regime democrático saído do 25 de Abril é, pelo contrário, 

parco em iniciativas legislativas relativas às bibliotecas públicas, mas 

mais profícuo em resultados que os regimes que o antecederam. 

Efectivamente o primeiro documento legal relativo às bibliotecas 

municipais é um simples despacho da Secretaria de Estado da 

Cultura, (Despacho número 23/86), determinando a constituição de 

um grupo de trabalho tendo por objectivo a apresentação de "uma 
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política nacional participada de leitura pública". No preâmbulo deste 

documento é dito que se considera desejável que, progressivamente, 

"todo o País venha a ser dotado de uma rede de bibliotecas públicas, 

as quais, funcionando em moldes adequados às exigências do mundo 

actual, contribuirão para fomentar um desenvolvimento equilibrado e 

para, de forma efectiva, assegurar às populações o direito à cultura." 

A este documento segue-se o Decreto-Lei número 111 /87 de 

11 de Março, no qual se estabelece que "para execução de uma 

política integrada de desenvolvimento da leitura pública no quadro da 

rede de bibliotecas municipais, o Ministério da Educação e Cultura é 

autorizado [...] a estabelecer, através do Instituto Português do Livro 

e da Leitura, com os municípios contratos-programas nos quais se 

regulamente aquilo que for necessário à intervenção complementar 

de ambas as partes". O mesmo diploma refere com clareza que é aos 

municípios que compete a apresentação de um programa de 

intervenção, nele se definindo em seguida o período de vigência 

mínimo dos contratos-programa (quatro anos), bem como os 

elementos que obrigatoriamente dele devem constar. Ainda em 1987 

é publicado um Despacho Conjunto das Secretaria de Estado da 

Administração Local e do Ordenamento do Território e da Cultura, de 

4-9-87, no qual se estabelecem as regras de actuação conjunta do 

IPLL e das Comissões de Coordenação Regional (CCR) relativamente 

ao "acompanhamento do projecto "no respeitante às obras públicas a 

edificar, de acordo com o disposto no presente despacho conjunto e 

do que for fixado nos contratos-programa". Finalmente ainda no 

mesmo ano é publicado o Decreto-Lei número 384/87 de 24 de 

Dezembro que estabelece o regime de celebração de contratos-

programa no âmbito da cooperação técnica e financeira entre a 

administração central e os municípios, abrangendo a realização de 

investimentos num vasto leque de áreas, entre as quais se inclui a 

cultura. 
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E pois ao nível do contrato-programa, a celebrar entre cada 

autarquia e o ex-IPLL, hoje Direcção-Geral do Livro e das Bibliotecas 

(DGLB), que todos os restantes aspectos são regulados, 

designadamente: 

* A responsabilidade da câmara na construção/adaptação de um 

edifício para instalação da biblioteca municipal, enquanto dono da 

obra, e da DGLB em lhe dar para o efeito apoio técnico e financeiro 

até um montante de 50% do custo total considerado elegível, 

incluindo projecto, obra de construção civil, aquisição de equipamento 

e mobiliário, aquisição de fundos documentais e informatização das 

bibliotecas; 

* A obrigatoriedade de criação pela câmara de um quadro de 

pessoal afecto à biblioteca, incluindo um lugar da carreira de técnico 

superior de biblioteca e documentação, a quem compete assegurar a 

direcção daquele equipamento; 

* A possibilidade de a DGLB conceder modalidades específicas de 

apoio ao desenvolvimento da biblioteca após a sua entrada em 

funcionamento; 

* O compromisso da câmara em manter e actualizar a biblioteca 

no que respeita aos fundos documentais e ao uso das novas 

tecnologias de informação e comunicação 

Por fim há que referir que a Lei Orgânica da Direcção Geral do 

livro e das Bibliotecas (DGLB) refere na sua alínea h) do número 2 do 

Artigo 2, que é atribuição deste organismo "promover e assegurar a 

execução de uma política nacional para as bibliotecas públicas, em 

conformidade com as orientações dos organismos internacionais do 

sector, subordinada à decisão da tutela e em diálogo com as 

autarquias, às quais compete a tutela e gestão desses 

equipamentos." 

Por sua vez, a Portaria número 371/2007 de 30 de Março 

determina a estrutura nuclear dos serviços e as competências das 
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unidades orgânicas da DGLB, estabelecendo no seu Artigo 3 as 

competências da Direcção de Serviços de Bibliotecas: 

a) Planear, executar e acompanhar as medidas de política para o 

sector, em colaboração com outras entidades; 

b) Apoiar o desenvolvimento da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas 

(RNBP), promovendo o acesso dos cidadãos ao conhecimento; 

c) Desenvolver metodologias de intervenção global adequadas à 

evolução da RNBP e ao apoio às redes concelhias; 

d) Orientar, técnica e normativamente, as unidades integrantes ou 

associadas à RNBP, promovendo a cooperação interna e externa; 

e) Planear e elaborar directivas para a instalação de novos 

equipamentos; 

f) Incentivar e apoiar a criação de novos serviços ao cidadão, com 

recurso às tecnologias de informação e comunicação, e participar em 

iniciativas que promovam a inovação e a qualidade nesse domínio; 

g) Constituir e orientar equipas de consulta técnica para 

acompanhamento dos projectos nas suas diversas vertentes; 

h) Apoiar, em conjunto com outras entidades, a qualificação dos 

técnicos e dos serviços prestados pelas bibliotecas, procedendo à sua 

regular avaliação, em articulação com o GPEARI (Gabinete de 

Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações 

Internacionais)." 

 

 

3 - BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS 

 

As bibliotecas universitárias não possuem em Portugal 

enquadramento legal específico. Funcionalmente dependem das 

respectivas universidades, sendo a sua construção ou 

remodelação/ampliação financiada pelo Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior no caso de universidades públicas. Os 
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projectos de novas bibliotecas ou de remodelação das existentes são 

aprovados pela Direcção Geral do Ensino Superior, com base em 

rácios e custos por metro quadrado pré-fixados, a exemplo do que 

acontece com as restantes instalações do ensino universitário. 

 

4 - BIBLIOTECAS ESCOLARES 

 

Como já atrás se referiu, o processo de lançamento da rede de 

bibliotecas escolares teve o seu início com a criação de um grupo de 

trabalho nomeado conjuntamente pelos Ministros da Educação e 

Cultura, tendo por finalidade analisar e propor medidas para “o 

incentivo à utilização do livro nas metodologias do ensino e na 

organização do tempo escolar e o desenvolvimento de bibliotecas 

escolares, integradas numa rede e numa política de incentivo à 

leitura pública mais ampla que apoie e amplifique a acção da escola e 

que se mantenha ao longo da vida". 

Este grupo produziu, ainda em 1996, um relatório sob o título 

“Lançar a Rede de Bibliotecas Escolares", na base do qual foi lançado, 

já em 1997 o programa Rede de Bibliotecas Escolares (RBE). 

Em 2002 foi publicado o Despacho Interno Conjunto número 3-

I/SAB/SEE/2002, dando a possibilidade aos estabelecimentos de 

ensino básico e secundário que integram o programa RBE de terem 

condições acrescidas de funcionamento visando incentivar a 

organização e dinamização da respectiva biblioteca", através do 

reforço dos meios humanos ao seu dispor. 

No mesmo sentido vão todos os restantes diplomas legais 

entretanto publicados, a saber: 

* Despacho número 17860, que regula a organização do ano 

lectivo 2007/2008, cujo artigo número 8 é totalmente dedicado aos 

recursos humanos a afectar às bibliotecas' 
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* Despacho número 19117, que regula a organização do ano 

lectivo 2008/2009, cujo artigo número 9 é totalmente dedicado aos 

recursos humanos a afectar às bibliotecas; 

* Memorando S-DGIDC/2008/4369, propondo a afectação de 

mais recursos humanos às bibliotecas escolares e respectivo 

despacho de aprovação. 

 

5 - BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS E CENTROS DE 

DOCUMENTAÇÃO 

 

Não existe qualquer tipo de enquadramento legal específico 

para este tipo de bibliotecas. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

EVOLUÇÃO DA ARQUITECTURA DAS BIBLIOTECAS 

 

Pretende-se neste capítulo dar uma perspectiva, ainda que 

breve, do modo como as bibliotecas foram evoluindo ao longo dos 

séculos, desde a Antiguidade até aos nossos dias, quer no que 

respeita à sua arquitectura, quer em relação à organização e 

funcionalidade do seu espaço interior. 

Desde a sua origem até ao Século XVIII, as bibliotecas 

limitaram-se a ser na sua essência espaços cuja função primordial era 

guardar e proteger os livros. A biblioteca mais conhecida da 

Antiguidade é sem dúvida a de Alexandria, fundada em 331 Antes de 

Cristo, mas antes dela outras bibliotecas existiram na Mesopotâmia, 

na Babilónia e na Assíria, nomeadamente a de Elba, onde há mais de 

quatro mil anos se guardavam tabelas de argila gravadas com 
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caracteres cuneiformes. Durante este longo período as bibliotecas 

surgiam normalmente integradas num conjunto construído, fosse ele 

um templo, um mosteiro, um palácio real, um colégio ou uma 

residência particular, raramente dando lugar a edifícios autónomos, 

com excepção das bibliotecas romanas e de algumas medievais. 

À função de armazenagem de livros, sobrepôs-se a pouco e 

pouco, como refere Jean-Marie Amoult, a noção de consulta, ficando 

assim definidas as duas vocações das bibliotecas, ordenar e 

comunicar. Uma tal mudança levou a que, a par da armazenagem de 

livros, começassem também a existir nas bibliotecas áreas dedicadas 

à leitura. A função de consulta era no entanto reservada apenas aos 

proprietários da biblioteca ou àqueles poucos eleitos a quem estes 

decidiam conceder um tal privilégio, já que se tratava sem excepção 

de bibliotecas privadas. 

Da Antiguidade até à Idade Média foram poucas as variações 

neste modelo. A planta era invariavelmente de base quadrangular, 

quase quadrada nas bibliotecas romanas ou evoluindo para um longo 

rectângulo nas medievais e renascentistas. Podiam ocupar um ou dois 

andares e várias salas contíguas, estando as estantes normalmente 

no andar superior por causa da humidade. 

No Século XII, na Europa Ocidental, há no entanto mudanças 

importantes a considerar, como a progressiva substituição do 

pergaminho pelo papel, levando ao embaratecimento do livro e à sua 

consequente maior difusão, e o crescente interesse da nobreza pela 

criação de bibliotecas, até aí exclusivas dos mosteiros e das 

catedrais. A partir do Século XIII, também as universidades começam 

a criar as suas próprias bibliotecas, mas sem que houvesse uma 

alteração sensível na forma como estas se organizavam nos edifícios 

onde se encontravam instaladas.  

Santi Romero situa no Renascimento o início de uma verdadeira 

arquitectura de bibliotecas, como consequência directa da invenção 

da prensa por Gutemberg, a qual, levando a uma muito maior difusão 
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do livro, obrigou a uma alteração de funções e de dimensões nos 

edifícios que albergavam as bibliotecas, as quais passaram também a 

partir de então a ter uma maior importância social. 

A primeira biblioteca renascentista é a que Michelozzo conclui 

em 1438 no convento de São Marco de Florença, composta por uma 

sala com três naves suportadas por colunas, iluminada por janelas de 

um lado e do outro, onde se dispunham carteiras com livros. 

Um século depois, em 1523, Miguel Ângelo inicia as obras da 

Biblioteca Laurenziana para o Papa Clemente VII, também em 

Florença, cujo projecto tinha por base uma sucessão de três espaços 

diferenciados: a entrada, cujo principal elemento era uma escadaria, 

a sala de leitura, em forma de paralelepípedo ritmado por uma 

sucessão de janelas e de Biblioteca Laurenziana pilastras, e uma sala 

para os manuscritos mais valiosos, a qual nunca chegou a ser 

construída.  

No entanto, ainda de acordo com Santi Romero, é com a 

Biblioteca do Escorial, construída entre 1567 e 1584 por Juan de 

Herrera, que se estabelece o paradigma da tipologia arquitectónica 

prevalecente no Século XVII e em boa parte do Século XVIII. A 

biblioteca é composta por uma grande sala coberta por uma abóbada 

de canhão, mobilada com estantes ao longo das paredes e mesas de 

consulta ao meio. A distribuição das estantes permite uma 

organização temática dos livros, processo que se manterá até ao 

início do Século XIX. 

É este mesmo conceito que está na base do projecto do 

arquitecto francês Étienne-Louis Boullée, datado de 1785, para 

criação de uma Biblioteca Real, com um acervo de cerca de 300000 

volumes, a localizar em Paris, no local do antigo palácio Mazarin. O 

projecto previa a cobertura do pátio existente neste último com uma 

gigantesca abóbada de berço rasgada ao meio, a todo o 

comprimento, por uma clarabóia. Aí seria instalada uma grande sala 

de Biblioteca Real leitura, com 90 metros de comprimento por 30 de 
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largura, iluminada pela clarabóia, na qual os livros estariam dispostos 

em estantes em anfiteatro distribuídas por três degraus, ao longo das 

paredes. 

Alain Pélissier e Jean-François Pousse consideram que esta 

biblioteca, tal como foi concebida por Boullée, continua ainda a ser 

um lugar de clausura, de recolhimento sobre si mesmo, como 

acontecia nas bibliotecas construídas anteriormente. No entanto, 

segundo os mesmos autores, "este projecto revela uma partitura 

vertical, uma procura de sublime. Ao espaço a nível do solo está 

associado o livro, as estantes, os locais de leitura. Por cima dele, 

instala-se o espaço do céu, da abóbada. Claramente destacado, ele 

flutua, dominando o livro e os homens."  

Tal biblioteca, dado o carácter utópico da sua concepção, nunca 

chegou a ser construída, mas é sem dúvida fonte de inspiração e de 

reflexão para a arquitectura das bibliotecas que se lhe vão seguir.  

É o caso da biblioteca de Ste-Geneviève, projectada por Henri 

Labrouste e concluída em 1850, na qual a dimensão vertical volta a 

ser fortemente acentuada. Baseada em processos e técnicas 

construtivas já conhecidos e dominados na época, ao contrário da 

biblioteca de Boullée, desenvolve-se em duas naves paralelas de 

grande pé-direito, cobertas por abóbadas de berço, apoiadas numa 

elegante estrutura em ferro formada por arcos e pilares, estes 

últimos colocados em fiada ao meio da sala, entre as duas naves. A 

luz já não vem de cima, como na biblioteca de Boullée, mas dos 

lados, através de vãos abertos no extremo superior das paredes, por 

cima das estantes, iluminando as abóbadas e as mesas de leitura. 

Também os usos e as necessidades se alteraram. As estantes ao 

longo das paredes já não são suficientes para conter os livros, cada 

vez em maior número e, pela primeira vez, depósitos independentes 

vêm suprir esta falta de espaço. Por outro lado, a necessidade 

absoluta de dar o lugar ao leitor numa biblioteca que já não é nem 
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semi-privada nem semi-pública, mas claramente pública, obriga 

também a mais espaço para a leitura. 

Com efeito, como acentua Santi Romero, o Iluminismo, ao 

defender o acesso ao conhecimento de todos os cidadãos, e a 

Revolução Industrial, ao multiplicar o número de livros que se 

publicam, vão tomar inviável o sistema tradicional de reunir num 

mesmo espaço as colecções e as salas de leitura, que está na base do 

anterior modelo de biblioteca. As novas bibliotecas requerem espaços 

especializados como os depósitos, as salas de leitura e os serviços de 

administração. Mas esta mudança não é apenas funcional: "a posição 

no espaço urbano das primeiras grandes bibliotecas contemporâneas 

e a arquitectura dos edifícios que as albergavam respondiam aos 

modelos neo-clássicos dos estabelecimentos urbanos do momento e 

ao ecletismo arquitectónico imperante: o lugar tinha que ser o mais 

central possível e a arquitectura a mais representativa do potencial 

económico e cultural da comunidade. A partir de agora a arquitectura 

bibliotecária basear-se-á em propostas distintas de inter-conexão 

entre os espaços que também podem ter funcionamento autónomo". 

A Biblioteca Pública de Estocolmo, de Gunar Asplund, 

inaugurada em 1927, é unanimemente considerada como a primeira 

biblioteca moderna do Século XX e, como tal, uma referência maior 

para toda a arquitectura das bibliotecas contemporâneas. Baseando-

se em formas simples e puras como o cilindro e o paralelepípedo, tem 

uma composição rigorosamente simétrica segundo dois eixos 

perpendiculares. 

Com efeito, a biblioteca é constituída por três volumes 

paralelepipédicos organizados em U, conformando entre si um pátio 

central. Do interior deste emerge um volume cilíndrico, subindo muito 

acima dos volumes periféricos. Neste volume Biblioteca Pública de 

Estocolmo albergam-se as estantes com os livros, organizadas em 

três níveis, servidos por galerias a toda a volta, tal como as estantes 

em anfiteatro de Boullée, enquanto nos volumes periféricos estão as 
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salas de leitura e os serviços. A comunicação entre estes e o volume 

central faz-se nos pontos tangenciais através de corredores, como é o 

caso daquele por onde se faz a entrada principal, situada 

rigorosamente ao eixo do U formado pelos volumes periféricos, dando 

acesso directo à sala central através de uma larga escadaria. A 

iluminação da referida sala central, onde se encontram os livros, é 

feita, não através de uma cúpula em vidro, como constava dos 

desenhos iniciais de Asplund, mas por janelas altas situadas a toda a 

volta do volume cilíndrico, a fazer lembrar a iluminação das grandes 

catedrais, ou se quisermos a da biblioteca de Ste-Geneviève. Donde 

se conclui que, apesar da sua modernidade e ousadia formal, 

evidente na pureza e simplicidade dos volumes e das fachadas, esta 

biblioteca é ainda fortemente devedora, no rigor da sua simetria e 

composição, da tradição neo-clássica. 

A biblioteca de Viipuri, projectada por Alvar Aalto em 1935 

nesta cidade finlandesa hoje integrada na Rússia com o nome de 

Vyborg, é considerada um outro paradigma da biblioteca moderna. 

Mas, ao contrário da biblioteca de Asplund, a sua composição é 

assimétrica, conjugando dois volumes, um estreito e comprido por 

onde se faz a entrada junto à rua, e que alberga a sala de 

conferências no piso térreo e a área de gabinetes no piso superior, e 

outro mais largo na retaguarda, onde se situa a grande sala de 

leitura. Esta organiza-se em diversos níveis, um para as estantes 

outro para o atendimento e outro ainda para a leitura. 

É a partir da proposta de Aalto para Viipuri que, segundo Santi 

Romero, “se configuram duas posturas muito diferentes face a um 

projecto de biblioteca: 

* A primeira, que Alvar Aalto desenvolveu em posteriores 

realizações, baseia-se num volume linear para a administração e 

serviços, e num volume de planta poligonal em forma de leque onde 

se localizam as salas de leitura; 
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* Na segunda, Jacobsen, Kahn e outros arquitectos procuraram 

encaixar a diversidade de funções de uma biblioteca dentro de uma 

unidade rígida. Nesta experiência alternativa, são a luz e os percursos 

que conferem identidade e sentido aos espaços inseridos num 

contentor de geometria pura." 

Ainda de acordo com Romero, a primeira opção propõe uma 

distribuição mais racional. Pelo contrário, os volumes puros e 

fechados da segunda, na qual a unidade é exterior, oferecem menos 

possibilidades à economia de circulações e à diversificação dos 

serviços. 

Se, como este autor indica, a primeira postura se desenvolveu 

a partir de Viipuri e de várias outras bibliotecas desenhadas por 

Aalto, de que a biblioteca do Mount Benedicine College é talvez o 

exemplo mais significativo, não é difícil ver como matriz da segunda 

postura a Biblioteca Pública de Estocolmo, de Asplung. Aí vamos já 

encontrar a rigidez da forma, o “contentor de geometria pura” de que 

fala Romero, a par da importância da luz e dos percursos, tal como 

na biblioteca de Arne Jacobsen em Rodovre, na Dinamarca, ou as 

bibliotecas da universidade de Washington, de Exeter ou Teológica de 

Berkeley, de Louis Kahn. 

De qualquer modo, apesar da grande diversidade de soluções 

arquitectónicas e volumétricas patentes nos muitos casos de 

bibliotecas que conhecemos, não é difícil aproximá-las ora de uma 

ora de outra das duas posturas acima referenciadas. 

Exemplos não faltam, logo a começar pelos casos da Biblioteca 

Britânica e da Biblioteca Nacional de França, já abordados no capítulo 

1 deste Manual. Com efeito, não é difícil ver na primeira boa parte 

dos pressupostos adoptados por Alvar Aalto na concepção das suas 

bibliotecas, enquanto a segunda se encontra bastante mais próxima 

da postura adoptada por Arn Jacobsen e Louis Kahn. 

Com efeito, a Biblioteca Britânica, (página 14) da autoria de 

Colin St. John Wilson, certamente não por acaso um ex-colaborador 
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de Aalto, tem uma composição completamente assimétrica, dominada 

por um enorme volume rectilíneo onde se situa a principal sala de 

leitura (Ciências), assim como a zona administrativa e a sala de 

conferências, ao qual se justapõem o átrio de entrada e as restantes 

salas de leitura, num grande e recortado conjunto de volumes ligados 

por corredores e separados por pátios interiores; 

No que respeita à Biblioteca Nacional de França, pelo contrário, 

a composição rigorosamente simétrica, o fechamento sobre si mesma 

em tomo de um pátio interior, a forma como a luz entra nas salas de 

leitura filtrada por longos corredores em tomo deste mesmo pátio, 

são o exemplo acabado da postura que Romero atribui a Kahn e seus 

seguidores, na qual " são a luz e os percursos que conferem 

identidade e sentido aos espaços, inseridos num contentor de 

geometria pura". 

A biblioteca da Universidade de Eichstatt, na Alemanha, projectada 

por Behnisch & Partner, é também um óptimo exemplo da primeira 

postura. Aí, a partir de um vazio central, correspondente ao átrio de 

entrada, o edifício abre em leque para as salas de leitura, voltadas a 

sul e poente, em direcção à paisagem e à luz, enquanto do lado 

oposto, a norte e a nascente, três alas rectilíneas abrigam os 

gabinetes de serviço interno e as salas para cursos. 

A "Maison de l'lmage et du Son", nome por que é conhecida a 

biblioteca municipal de Villeurbanne, em França, da autoria do 

arquitecto suíço Mário Botta, é pelo contrário um bom exemplo da 

segunda postura. De planta simétrica, totalmente fechada sobre si 

mesma, organiza-se em torno de um vazio central circular que 

percorre os seus sete andares desde o rés-do-chão onde se situa o 

átrio de entrada, até à clarabóia na cobertura, em torno do qual se 

distribuem as salas de leitura. Segundo Michel Melot a concepção 

desta biblioteca surge em grande parte como uma reacção ao 

conceito de biblioteca/supermercado durante certo período muito 

promovido pela leitura pública em França. 
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Em Portugal não é difícil encontrar também exemplos das duas 

posturas postuladas por Romero. Por exemplo a Biblioteca Nacional, 

da autoria de 

Porfírio Pardal Monteiro como já foi dito, aproxima-se em muitos 

aspectos da postura atribuída a Alvar Aalto, não só pela assimetria 

total do conjunto, pese embora a localização relativamente central do 

pórtico de entrada, como pela própria organização do edifício, com 

um volume estreito e comprido correspondente à fachada principal, 

onde estão colocados os serviços administrativos, e outro poligonal, 

do lado de trás, correspondente à grande sala de leitura, rematando 

num terceiro correspondente à torre dos depósitos, também ele 

assimétrico. 

Já a biblioteca universitária de Aveiro, desenhada por Álvaro 

Siza Vieira, arquitecto cuja obra foi inicialmente muito influenciada 

por Alvar Aalto, nos parece pelo contrário mais devedora da postura 

atribuída a Louis Kahn. Com efeito, o edifício, tendo por base um 

único volume paralelipipédico sobre o qual se recortam reentrâncias e 

saliências, obedece a um forte eixo de simetria no sentido 

longitudinal, que vai desde o átrio de entrada, situado num dos 

extremos do edifício, até à larga varanda situada no outro, passando 

por vários vazios que interligam visualmente os dois pisos superiores 

onde se situam as salas de leitura. A luz é filtrada por uma bateria de 

clarabóias situadas na cobertura e por longos rasgões horizontais 

situados nas fachadas laterais, uma delas dotada de uma dupla "pele" 

ondulada, revestida a tijolo de face à vista. Estes rasgões estão 

colocados de forma a que o leitor, sentado na sua mesa, possa de 

quando em quando levantar os olhos e estender a vista pela 

superfície prateada das águas da Ria de Aveiro, num efeito cénico 

deveras surpreendente. 

Mais próxima da primeira postura surge a Biblioteca Municipal 

de Ílhavo, de Nuno e José Mateus, da ARX Portugal. Tomando como 

ponto de partida o volume correspondente a um antigo solar em 
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ruínas, de que já só restava a fachada principal e uma capela, o 

edifício desenvolve-se em leque a partir de um vasto átrio de pé-

direito duplo, a que se acede por uma enorme pala triangular. Tal 

como nas bibliotecas de Aalto, os serviços situam-se num volume 

rectilíneo, estreito e comprido, voltado para a rua, correspondente ao 

antigo solar, enquanto nos outros volumes, desencontrados e 

assimétricos, se situam as secções infantil e de adultos, esta 

prolongando-se para o piso superior, bem como o Fórum da 

Juventude, parte integrante do conjunto. No entanto estes volumes 

assimétricos e desencontrados não estão voltados para o exterior, 

como nas bibliotecas de Aalto, mas pelo contrário para o interior do 

lote, já que se trata de um edifício construído em pleno núcleo 

urbano, rodeado de construções descaracterizadas, sem qualidade, às 

quais o edifício decididamente volta as costas. O tratamento e 

condução da luz natural pela área do átrio e das secções são objecto 

de uma atenção muito particular, com resultados surpreendentes. 

Já a biblioteca municipal "Álvaro de Campos", em Tavira, da 

autoria de João Luís Carrilho da Graça, evolui num sentido bastante 

diverso. O ponto de partida é, tal como na biblioteca de Ílhavo, a 

ruína de um edifício existente, no caso a antiga prisão civil de Tavira, 

cujo interior dá origem a um pátio central" onde se cruzam planos de 

água e vegetação e se deixa perceber a organização do antigo 

edifício." Em torno deste pátio organizam-se os diferentes espaços da 

biblioteca, a qual surge assim também centrada sobre si mesma 

como a de Ílhavo, com as fachadas voltadas para o exterior 

praticamente cegas, neste aspecto mais se aproximando da segunda 

postura acima referida. 

Muitos outros projectos de bibliotecas poderiam ser aqui 

apresentados para ilustrar esta dicotomia entre duas posturas 

diversas, no modo de encarar a arquitectura de uma biblioteca. No 

entanto, os exemplos já mostrados são suficientes para se perceber 

que, mais do que as questões de organização e funcionalidade do 
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espaço, são determinantes para a forma e a composição dos edifícios 

destinados à instalação das bibliotecas e para a relação que 

estabelecem com a envolvente natural ou construída as opções 

arquitectónicas assumidas pelos autores dos projectos que, ainda de 

acordo com Santi Romero, se desenvolvem segundo duas tendências 

muito diferentes: 

* "Na primeira, os pontos de partida são a coerência, a unidade e 

a indivisibilidade, em fazer um edifício com a sua própria força, 

indiferente à envolvente e sem diálogo visual com o exterior. A ideia 

de percurso é preponderante e trespassa a unidade do edifício, 

estruturando-o do exterior para o interior, de baixo para cima, do 

ruído ao silêncio. O livro é aqui o elemento principal, o que recebe um 

tratamento particular. 

* A segunda tendência é baseada na transparência, na relação 

interior – exterior, nos grandes espaços de acesso. No interior 

predomina a visão dos diferentes espaços e a localização das 

colecções, mais sujeita às superfícies disponíveis que ao percurso 

sequencial dos diferentes tipos de informação. A biblioteca em 

vocação de espaço social que convida a entrar o maior número de 

utilizadores." 

Pese embora o carácter algo redutor que sempre tem este tipo 

de dicotomias, elas ajudam-nos a sistematizar o nosso conhecimento 

e a melhor compreender o que está verdadeiramente em causa 

dentro de determinado tema. Na verdade, bastaria urna simples 

análise dos vários exemplos de projectos de bibliotecas já aqui 

apresentados, para verificar que, do ponto de vista da opção 

arquitectónica assumida pelos seus autores, quase todos se encaixam 

de forma bastante natural, ora numa ora noutra destas duas 

tendências. 

Não poderíamos terminar esta breve viagem pela arquitectura 

das bibliotecas desde a Antiguidade até aos nossos dias sem nos 

determos um pouco a perspectivar e a equacionar o seu futuro. Tal 
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como há quem defenda com crescente convicção que o livro, 

enquanto objecto impresso a tinta sobre folhas de papel, tende a 

desaparecer, tomando-se cada vez mais virtual à medida que as 

tecnologias da informação e comunicação se desenvolvem, também 

há quem defenda que a biblioteca, enquanto local privilegiado de 

depósito e consulta de documentos, tem os dias contados, substituída 

cada vez mais pela consulta de documentos online a partir de 

grandes servidores informáticos. 

No entanto é forçoso constatar que, tal como o livro não só tem 

subsistido como tem crescido de forma exponencial em termos de 

número e variedade de títulos e tiragens, também o número de 

bibliotecas e de utilizadores não tem parado de aumentar. O que 

sugere que, tanto num caso como noutro, a tendência será mais no 

sentido da complementaridade entre diferentes suportes e espaços, 

reais ou virtuais, do que para a substituição de uns pelos outros. 

Obviamente que numa época como a nossa, em permanente e 

acelerada mutação em todos os domínios, as bibliotecas têm que ser 

capazes de responder em permanência a novas exigências e 

necessidades, criando novos serviços e centros de interesse que 

reforcem o seu papel fundamental na sociedade contemporânea. 

Michel Melot,' bibliotecário, faz o inventário das dificuldades 

que, segundo ele, se colocam hoje às bibliotecas do ponto de vista do 

seu funcionamento: 

"Primeira dificuldade: os tipos de biblioteca variam: investigação, 

informação, leitura pública. Às vezes opõem-se: umas são 

estritamente reservadas, outras largamente abertas ao público, 

outras ainda oferecem os seus serviços apenas à distância. Tudo iria 

bem se não tivéssemos senão que construir um só tipo de cada vez, 

mas nenhum destes tipos é completamente puro em relação aos 

outros, neles os usos diferentes encontram-se e as suas exigências 

contraditórias misturam-se. As bibliotecas municipais são 

rapidamente ocupadas, muitas vezes maioritariamente, por 
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estudantes e investigadores. Inversamente as bibliotecas dos campus 

americanos, reservadas aos estudantes do primeiro ciclo, parecem-se 

estranhamente com bibliotecas de leitura pública..." 

* "Segunda dificuldade: a utopia da biblioteca total, onde se 

obtém tudo, sobre tudo, instantaneamente, apaga-se do nosso 

horizonte ao ritmo do crescimento fenomenal da produção: um 

milhão de títulos produzidos todos os anos no mundo, setecentos mil 

títulos de periódicos conhecidos, milhares de bases de dados e 

centenas de pré-tiragens quotidianas em certas disciplinas científicas, 

também ao ritmo da evanescência da informação, cada vez mais 

efémera, ao ritmo da facilidade dos sistemas de reprodução e de 

telecomunicações que obrigam a conceber uma biblioteca, já não 

como um lugar totalizador da acumulação do saber, mas como local 

de partilha e de redistribuição, ligada por antenas ao mundo inteiro, 

entre as quais o saber circula sem parar..." 

* "Terceira dificuldade: uma biblioteca já não é somente um 

armazém onde o leitor se serve e é servido. É, cada vez mais, um 

conjunto de serviços de que o leitor se serve e aos quais tem 

direito... A gama de serviços alarga-se a cada dia, pois as facilidades 

oferecidas aos estudantes universitários (salas de grupo ou carrels 

individuais) são muito sedutoras para os leitores (são muitas vezes os 

mesmos) da secção "estudos" das bibliotecas municipais e, 

reciprocamente, os espaços de animação, que não se encontravam 

até agora senão nas bibliotecas de leitura pública, são também úteis 

ao meio universitário. Os equipamentos para deficientes motores 

(espaços insonorizados, aparelhos de leitura adaptados, salas de 

repouso, planos de trabalho para duas pessoas) são muito apreciados 

por toda a gente. Os serviços oferecidos em presença são solicitados 

à distância e a maior parte dos postos de leitura das futuras 

bibliotecas serão "aparelhados". Eis pois a nossa biblioteca a 

construir." 
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Por seu lado, Santi Romero, arquitecto, diz que "apesar de o 

momento actual levantar muitas dúvidas no que respeita à concepção 

de uma biblioteca, o resultado final deve ser um edifício em que a 

organização dos espaços responda às necessidades de uma mudança 

constante. Para isso a sua concepção deve desenvolver-se sob uma 

série de considerações: 

 

* A presença de diferentes categorias de utilizadores, cada um 

com exigências de informação diferentes, faz com que os espaços de 

leitura requeiram uma articulação mais marcada que no passado; 

* A velocidade de uso exige uma distribuição com orientação 

mais fácil, maior clareza de itinerários e mais adequada sinalização; 

* As exigências de flexibilidade, impostas pelas possíveis 

variações tanto em número de utilizadores como em relação às suas 

necessidades, reclamam uma tipologia estruturada com menor rigidez 

e menos baseada em hipóteses de funcionamento pré-fixadas; 

* Estas modalidades de funcionamento, válidas tanto para 

bibliotecas pequenas como grandes, requerem para as mais 

pequenas uma maior sobreposição e alternância de funções." 

 

O futuro das bibliotecas passará certamente pela forma como 

os arquitectos, com a colaboração dos bibliotecários, souberem 

encontrar as respostas adequadas a todos estes desafios. 

É o que tenta fazer Santi Romero, procurando esboçar o que, 

quanto a ele, poderá ser uma tipologia de biblioteca: 

* "Edifício como grande contentor que possa adaptar-se às 

mudanças que se vão produzindo. Os projectos baseados em 

programas demasiado concretos dão como resultado modelos rígidos. 

* Organização das circulações verticais e horizontais libertando 

espaços de fácil adaptação a diferentes usos. 

* Espaços de trabalho e consulta pensados como naves diáfanas 

dotadas de uma rede de instalações de dimensões generosas e de 
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fácil acesso. Não é necessário desenhá-las para um programa 

concreto, somente permitir que possam somar-se ou dividir-se. Aqui 

o esforço criativo deve aplicar-se ao espaço, ao jogo de luz e de 

sombras, sem renunciar ao carácter emblemático que um espaço 

público deve possuir. 

* Os espaços de acolhimento, como o átrio, as escadas e as salas 

multifuncionais, conformam a entrada na biblioteca. Como tal, há que 

dotá-los da dimensão e do simbolismo necessários aos edifícios 

públicos." 

Será assim a biblioteca do futuro? É o que falta saber. 

 

 

CAPITULO IV 

 

PROGRAMA E PLANIFICAÇAO 

 

Este capítulo é dedicado à programação e planificação das 

bibliotecas. Nele se abordam os programas e redes existentes para os 

diferentes tipos de bibliotecas e os princípios e instrumentos de 

programação utilizados - rácios, standards e padrões - bem como os 

parâmetros programáticos que têm servido de base para a 

elaboração concreta dos programas. Nele se descrevem ainda as 

diferentes tipologias adoptadas para as bibliotecas públicas, escolares 

e universitárias em Portugal, assim como as formas mais comuns de 

organização e articulação funcional das bibliotecas. 

 

1 - PROGRAMAS EXISTENTES, ENTIDADES PROMOTORAS E 

PROCESSO DE EDIFICAÇÃO 

 

O processo de desenvolvimento do projecto de uma biblioteca 

implica uma sequência complexa de etapas, desde a tomada de 
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decisão inicial até à realização da obra. Esta sequência pode variar 

um pouco em função dos diferentes tipos de bibliotecas, mas pode-se 

referir de forma genérica que ela tem o seu início com o programa 

preliminar para o futuro edifício, da responsabilidade do dono da 

obra, a partir do qual se passa às várias fases do projecto, ao 

lançamento e construção da obra, à instalação dos equipamentos e 

mobiliário, até terminar com a inauguração do edifício. 

A todas estas etapas correspondem diversos modos de 

funcionamento ao nível das organizações, entidades e estruturas 

responsáveis pelo lançamento e desenvolvimento dos projectos de 

novas bibliotecas, ou da renovação de bibliotecas existentes. 

 

1 ponto 1  - As bibliotecas nacionais 

 

As bibliotecas nacionais constituem, na maioria dos casos, uma 

entidade singular em cada país, tratando-se de uma infra-estrutura 

primordial projectada e concebida para funcionar durante um prazo 

muito alargado, com um tempo de vida útil necessariamente longo. O 

processo de preparação e lançamento do projecto de uma biblioteca 

nacional acontece normalmente apenas uma vez em cada cem anos. 

É o caso da Biblioteca Nacional que ocupou, nos seus duzentos anos 

de existência, diversas instalações em Lisboa, desde a Real Biblioteca 

no Terreiro do Paço, passando pelo Convento dos Franciscanos da 

Cidade, no Largo da Biblioteca Pública, até às actuais instalações no 

Campo Grande, pela primeira vez projectadas e construídas para tal 

fim. 

Para além desse momento singular a que corresponde a 

construção de um novo edifício para a instalação de uma biblioteca 

nacional, com implicações num prazo muito alargado, é necessário 

garantir a sua actualização permanente em relação às novas 

necessidades e exigências de conservação, restauro e divulgação do 

espólio, incluindo todos os serviços por ela prestados. É o que tem 
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acontecido, no caso da BNP, por exemplo com criação da Base 

Nacional de Dados Bibliográficos (PORBASE), da BN Digital, ou do 

empréstimo inter-bibliotecas. Para além destes serviços, a BNP tem 

ainda, entre outras tarefas, que fazer a actualização das condições de 

consulta por parte do público utente, bem como o apoio aos novos 

suportes informáticos, incluindo a crescente disponibilização online de 

serviços. 

A evolução, actualização e investigação dos processos e 

técnicas de conservação e divulgação, o seu impacte nos espaços e 

equipamentos disponíveis e a inovação permanente ao nível das 

condições que o edifício oferece em apoio aos serviços prestados, são 

aspectos fundamentais a ter em conta na gestão e manutenção de 

uma biblioteca nacional, como a BNP. Para desenvolver estes 

aspectos é necessário dispor do apoio de técnicos especializados nos 

mais diversos campos, desde a arquitectura às várias especialidades 

de engenharia, passando pela conservação de documentos, ou a 

informática e as comunicações, nestes últimos dois casos 

normalmente contratados externamente à instituição. Dependendo 

financeiramente do Ministério da Cultura, a orçamentação das obras 

pela BNP é efectuada segundo um plano de actualização e ampliação 

do edifício e dos serviços que presta, com investimentos planificados 

para os próximos anos. 

 

1 ponto 2 - As bibliotecas públicas 

 

A Rede Nacional de Bibliotecas Públicas constitui uma infra-

estrutura cultural que tem sido dinamizada pela Direcção Geral do 

Livro e das Bibliotecas (ex-IPLB), em cooperação estreita com os 

Municípios. A DGLB depende organicamente do Ministério da Cultura 

e desde 1987 que vem acompanhando a elaboração dos projectos e 

obras das novas bibliotecas públicas municipais no âmbito da sua 

missão: "assegurar a coordenação e execução da política integrada 
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do livro não escolar, das bibliotecas e da leitura". Esse 

acompanhamento é efectuado através do controle das várias fases de 

projecto - programa base, estudo prévio, ante-projecto e projecto de 

execução – cuja elaboração é da responsabilidade de equipas técnicas 

multidisciplinares contratadas pelos Municípios. As equipas técnicas 

incluem técnicos das diferentes especialidades intervenientes na 

construção de uma biblioteca pública, desde a arquitectura à 

acústica. 

O processo de selecção das equipas técnicas que elaboram os 

projectos é efectuado pelos Municípios de acordo com os 

procedimentos fixados no Código de Contratação Pública. Para além 

do apoio técnico, a DGLB apoia financeiramente os projectos. Em 

regra, o valor da participação é de 50% dos custos considerados 

elegíveis, no Caso dos Municípios do Continente, e de 30% no caso 

dos Açores e Madeira. Para o efeito são celebrados contratos-

programa com os Municípios. Nestes contratos, para além das 

obrigações contratuais de ambas as partes, consignam-se as verbas a 

afectar às diferentes componentes: honorários das equipas 

projectistas, obra de construção civil, mobiliário e equipamento 

específicos, colecção inicial das bibliotecas <livros, CD áudio, CD-

ROM, DVD, etc) e informatização dos serviços. 

 

1 ponto 3  - As bibliotecas universitárias 

 

As universidades públicas e privadas promovem os seus 

próprios programas de edificação das bibliotecas universitárias, num 

processo desenvolvido caso a caso. O programa de cada biblioteca é 

estabelecido com base nas condições específicas de cada Faculdade 

ou Universidade, baseando-se a sua elaboração, no caso das 

universidades públicas, na experiência acumulada por outras 

bibliotecas já existentes e em rácios fornecidos pela Direcção-Geral 



 52 

do Ensino Superior, entidade que, através de fundos europeus, tem 

financiado a construção das bibliotecas. 

A estrutura base organizativa dos programas das diferentes 

bibliotecas universitárias, apresentando entre si muitas semelhanças, 

varia, no entanto, em função de vários factores como a dimensão e 

características dos fundos documentais, o número e diversidade das 

faculdades ou departamentos científicos abrangidos e o número de 

utentes potenciais das bibliotecas. Cada situação é específica, e os 

programas de edificação das novas bibliotecas têm sido elaborados 

consoante as solicitações do corpo docente e conselhos directivos das 

diferentes faculdades. As equipas de projecto, por seu lado, têm sido 

seleccionadas directamente pelas faculdades, por vezes através de 

concursos públicos de ideias, sendo o processo acompanhado por 

grupos de trabalho nomeados especificamente para o 

desenvolvimento do processo de programação projecto, construção e 

equipamento das bibliotecas. 

 

1 ponto 4 - As bibliotecas escolares 

 

O programa Rede de Bibliotecas Escolares, iniciado em 1996, 

tem-se desenvolvido no apoio à criação, actualização e dinamização 

de bibliotecas escolares nos diferentes níveis de ensino. As bibliotecas 

escolares apoiadas são instaladas nos estabelecimentos de ensino 

básico e secundário, num espaço próprio, integrando um novo 

modelo organizacional das escolas. Trata-se de um programa do 

Ministério da Educação promovido pelo Gabinete Coordenador da 

Rede de Bibliotecas Escolares. O processo de instalação das 

bibliotecas escolares desenvolve-se num processo endógeno, a partir 

de candidaturas anuais ao programa Rede de Bibliotecas Escolares. 

As bibliotecas escolares estão interligadas com as bibliotecas públicas 

municipais (BPM) através do Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares 

(SABE) que promove economias de escala e o intercâmbio entre as 
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duas estruturas, ampliando assim o espaço disponibilizado e os 

serviços das BE através do apoio dos serviços técnicos das BPM. 

"A qualidade da biblioteca escolar está intrinsecamente ligada 

às condições de usabilidade que faculta aos seus utilizadores. Estas 

condições devem ser perspectivadas em função das ecologias de 

funcionamento da escola e das necessidades dos utilizadores 

dependendo, também, da qualidade e adequação dos equipamentos e 

dos recursos de informação e das condições que o espaço oferece." 

As equipas técnicas que elaboram os estudos e projectos de 

integração e instalação das novas bibliotecas escolares atendem a 

aspectos essenciais em relação à funcionalidade e especificidades 

técnicas dos edifícios das bibliotecas: localização, iluminação, 

insonorização, energia e redes de comunicação, acessibilidade, 

segurança, área de construção, organização do espaço, mobiliário e 

equipamentos. 

 

1 ponto 5 - As bibliotecas Especializadas e Centros de 

Documentação 

 

As bibliotecas especializadas e centros de documentação são 

usualmente promovidos por fundações, empresas, departamentos do 

estado, ou por entidades internacionais, segundo programas muito 

específicos dependentes das colecções disponibilizadas, das técnicas 

para a sua conservação, dos modos de consulta mais adequados e do 

tipo de público a que se destinam, como é caso da Biblioteca de Arte 

da Fundação Calouste Gulbenkian, do Centro de Documentação Jean 

Monet, ou do Arquivo e Biblioteca da Fundação Mário Soares, apenas 

para citar alguns exemplos. O processo de elaboração dos programas 

preliminares e dos projectos deste tipo de bibliotecas decorre, nestes 

casos, sem as restrições inerentes a programas específicos como os 

analisados anteriormente, dependendo apenas dos objectivos, 
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intenções e condicionantes das entidades promotoras e do orçamento 

disponível para a realização da obra. 

Essencialmente o processo de edificação de uma biblioteca 

passa por uma série de fases comuns aos seus diferentes tipos: 

* Elaboração do programa preliminar da Biblioteca pelo dono da 

obra - instrumento base que define o modelo do edifício através de 

diversos parâmetros que se traduzem na quantificação das áreas dos 

diferentes espaços, na caracterização da sua interligação e na 

definição das suas especificações funcionais; 

* Definição de metas de controlo orçamental - para cada edifício 

deverá ser estabelecido um valor limite que servirá de baliza aos 

diferentes investimentos a realizar para a construção e que permitirá 

planear as várias operações de concretização do empreendimento; 

* Escolha do terreno e da sua localização e avaliação das infra-

estruturas urbanas existentes - processo essencial para o sucesso 

futuro do equipamento, atendendo à centralidade da sua localização, 

à proximidade de equipamentos escolares ou outros que dependem 

de uma interacção com a biblioteca; 

* Escolha da equipa de projecto (arquitectura, arquitectura 

paisagista e as diferentes especialidades de engenharia) - processo 

que deverá seguir os trâmites legais previstos no novo Código dos 

Contratos Públicos no caso das bibliotecas de iniciativa pública, o que 

já não acontece com as de iniciativa privada, onde a escolha é livre, 

podendo passar por um convite individual ou por um concurso; 

* Elaboração do projecto - processo que deverá ser acompanhado 

pelas várias entidades e por um grupo de trabalho liderado pelo 

bibliotecário responsável pelo processo, ao qual incumbe assegurar o 

cumprimento do programa de edificação, testar o modo de 

funcionamento das várias soluções propostas e propor eventuais 

alternativas; 

* Lançamento da empreitada de construção - após a apreciação e 

aprovação do projecto pelas várias entidades, será lançado um 
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concurso ou consulta para a realização da empreitada de construção 

civil. Os montantes propostos para a realização da obra, os prazos e 

condições de pagamento e o curriculum e experiência do empreiteiro 

em obras semelhantes, são determinantes para se efectuar a melhor 

selecção; 

* Execução da obra de construção - processo em que o 

acompanhamento por parte da fiscalização da obra, a par do da 

equipa projectista, são importantes para assegurar a qualidade da 

mesma, e em que é necessária a contribuição do bibliotecário ou 

técnico de bibliotecas para a análise de eventuais soluções 

alternativas às previstas no projecto que surjam no decurso dos 

trabalhos; 

* Escolha e selecção do mobiliário e equipamento - com base nas 

plantas de distribuição de mobiliário elaboradas pela equipa 

projectista e na listagem das especificações técnicas, dimensões e 

materiais das diferentes peças de mobiliário, serão analisadas as 

várias propostas a concurso segundo critérios de pontuação: preço, 

garantia de continuidade da linha de mobiliário, qualidade do design e 

materiais propostos, etc. 

* Fornecimento e implantação do mobiliário e equipamento – 

acompanhamento da montagem do mobiliário e análise de 

alternativas colocadas aquando da montagem; 

* Organização, distribuição e acondicionamento dos fundos 

documentais - processo essencial de organização e arrumação das 

colecções dos fundos documentais em função das diferentes áreas de 

cada secção da biblioteca; é de grande importância para o sucesso 

futuro desta a opção, pelos modelos mais apelativos e pelas formas 

mais correctas de apresentação e distribuição dos documentos; 

* Sinalética - processo de orientação do público no edifício 

através de sinais tipificados e de indicação dos temas das colecções 

documentais, ao nível da sua disponibilização nas estantes e outras 

formas de acondicionamento e apresentação; 
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* Inauguração da Biblioteca - momento chave em que se 

concentram as condições essenciais para um bom arranque da 

biblioteca e para a criação da melhor imagem de um equipamento 

junto do seu público desde o arranque do processo. 

O projecto de uma biblioteca é elaborado por uma equipa 

técnica pluridisciplinar coordenada obrigatoriamente por um 

arquitecto, incluindo técnicos das várias especialidades intervenientes 

na construção do edifício e da sua envolvente mais directa: 

arquitectura, arquitectura paisagista, infra-estruturas urbanas, 

estabilidade, electricidade, comunicações, segurança integrada, 

segurança contra incêndios, segurança contra intrusão, segurança de 

obra, AVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado), 

conformidade térmica, verificação acústica, etc., sendo cada técnico 

responsável pela sua especialidade. O projecto é desenvolvido nas 

várias fases já anteriormente referidas: programa base, estudo 

prévio, ante-projecto, projecto de execução. O seu ponto de partida é 

o programa preliminar, fornecido pelo dono da obra. Este deverá 

conter os objectivos e características gerais da obra, bem como os 

dados essenciais referentes às áreas dos diferentes espaços do 

edifício e as especificações funcionais e técnicas necessárias para 

garantir o seu funcionamento adequado. 

Ao longo das diversas fases do processo de edificação de uma 

biblioteca é muito importante que se estabeleça uma colaboração 

estreita entre o arquitecto e o bibliotecário ou técnico de bibliotecas 

responsável pelo seu acompanhamento. Desde a elaboração do 

programa preliminar ao desenrolar do projecto, passando pela 

construção da obra, é necessário um entendimento que passa por 

antever o modo de funcionamento do edifício e por confrontar de 

forma sistemática as ideias com as condicionantes, até se atingir um 

ponto de equilíbrio entre as exigências do programa da biblioteca e as 

soluções arquitectónicas. Quanto melhor for esse entendimento e 
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colaboração, maiores serão as hipóteses do projecto resultar num 

edifício que funcione adequadamente. 

 

2 - PRINCÍPIOS DE PROGRAMAÇÃO, DIMENSIONAMENTO E 

RÁCIOS 

 

Tal como vimos, o universo das bibliotecas encontra-se, hoje 

em dia, distribuído por um leque de instituições especializadas, que 

abrangem vários tipos de bibliotecas. Este universo, que se reparte 

pelos diferentes níveis da administração pública central e local e pelos 

vários âmbitos do sector privado, visa essencialmente tomar 

acessíveis os vários tipos de documentação e informação através dos 

meios adequados, consubstanciados em edifícios dimensionados 

segundo metas, rácios e indicadores a atingir, e dispondo dos 

requisitos técnicos e espaciais mais adequados às exigências de 

funcionamento e aos parâmetros programáticos melhor aplicáveis. 

Esses rácios e indicadores são normalmente recomendados pelas 

instituições e associações internacionais respectivas, visando 

assegurar níveis mínimos de cobertura dos equipamentos e um 

âmbito de funcionamento que garanta uma distribuição equilibrada 

dos diferentes vectores do conhecimento. 

Os princípios programáticos e directrizes são definidos, 

propostos e promovidos pelas associações ou federações 

internacionais tais como a UNESCO (United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization), a IFLA <International 

Federation of Library Associations and Institutions), ou a LIBER 

(Ligue des Bibliotheques Européennes de Recherche). Tais princípios 

e directrizes visam essencialmente indicadores a atingir em termos 

de planeamento, programação e gestão dos equipamentos culturais e 

técnicos. Paralelamente promove-se uma distribuição equilibrada 

desses equipamentos pelo território, tanto a nível nacional como 

regional, através de metas e rácios a alcançar, bem como através da 
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especificação de valores concretos que fundamentem o 

dimensionamento das diferentes unidades das bibliotecas. Nessas 

directrizes é proposto para os diferentes tipos de biblioteca um 

conjunto de princípios que definem as orientações e os fundamentos 

teóricos essenciais, visando um sistema de parâmetros que se 

pretendem coerentes entre si, dimensionados em função da 

população alvo e dos rácios de documentação a disponibilizar por 

habitante de um determinado universo populacional. 

A importância de se estabelecerem princípios programáticos 

releva assim da capacidade de planeamento a nível nacional, regional 

e local, que é fundamental para o dimensionamento dos edifícios das 

bibliotecas através de programas de edificação. Desse modo 

estabelecem-se e lançam-se políticas específicas, desde a criação de 

uma lei das bibliotecas a um programa de rede de bibliotecas 

escolares ou públicas, até ao caso singular de dimensionamento de 

uma biblioteca ou centro de documentação adaptados a situações 

mais particulares e concretas. 

Partindo da experiência de casos semelhantes, de uma análise 

da situação e do seu enquadramento, bem como de conceitos bem 

definidos, é possível, através de uma série de princípios base, 

definirem-se os fundamentos de um programa de edificação. No 

entanto, é necessário que previamente se determine um 

universo de população ou de utilizadores a abranger; se 

dimensionem os fundos documentais, se determine a sua 

variedade, tipo e características e se estabeleçam indicadores 

que se traduzirão em rácios que inter-relacionam a 

documentação com os meios concretos que se pretende 

disponibilizar: número de documentos por metro quadrado, 

número de utilizadores por metro quadrado, metros lineares 

de prateleira por metro quadrado, etc. Serão esses 

indicadores e rácios que, mais tarde, darão origem a 

parâmetros concretos com os quais se estabelece de forma 
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qualificada o programa - áreas disponibilizadas para consulta 

de documentos, espaço para apresentar as colecções, áreas 

para tratamento técnico, espaço para depósitos de 

documentos, etc. 

Não existindo um código universal para as condições de 

uma dada biblioteca, todo este processo apresenta uma certa 

complexidade e um certo grau de pragmatismo, envolvendo a 

quantificação de diferentes valores inter-relacionados 

(indicadores e rácios), que se irão reflectir de forma 

determinante nas áreas físicas das bibliotecas que se pretende 

planificar. Através deste processo se irá compondo toda uma 

estrutura, que dará finalmente origem à base espacial da 

biblioteca, a qual irá ter uma influência determinante na sua 

área final e no seu modelo, com um maior ou menor 

incremento das áreas públicas da biblioteca, ou das áreas 

disponíveis para o trabalho técnico com os documentos, ou 

ainda, por exemplo, do espaço para armazenar documentos 

em depósito. 

Por outro lado, a programação de uma rede de bibliotecas 

envolve uma certa problemática em relação às opções de distribuição 

dos investimentos a nível nacional e regional, com consequências 

futuras no planeamento das vertentes orçamental e financeira, 

levando a considerar os efeitos da aplicação dos rácios propostos 

consoante o alcance de programas mais ou menos ambiciosos. 

Desde a escolha de rácios elementares, como o do número 

mínimo de documentos por habitante ou por utilizador disponíveis 

numa determinada rede, até à adopção de uma área bruta de 

construção resultante da aplicação do programa de edificação da 

biblioteca, passando pelo investimento inerente à sua construção, 

tudo tem que ser avaliado a seu tempo, para mais tarde poder ser 

avalizado com base numa política de investimentos e numa 

planificação global. 
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Os indicadores e rácios que têm sido propostos pela IFLA e por 

entidades congéneres, e que têm fundamentado o planeamento de 

muitas redes de bibliotecas, definem por defeito ou por excesso 

metas a atingir e standards e modelos de desenvolvimento que 

devem ser entendidos de uma forma pragmática na sua aplicação 

prática, e ainda ser adaptados a diferentes situações de 

desenvolvimento económico, em sociedades com idiossincrasias 

distintas e variadas. 

O conceito base que subjaz a uma rede de bibliotecas 

pressupõe portanto a decisão política de disponibilizar equipamentos 

bibliotecários de uma forma alargada e distribuída num determinado 

território; tal é o caso da rede de bibliotecas escolares, ou da rede de 

bibliotecas públicas - essencialmente pretende-se estender um 

determinado equipamento de forma alargada a um universo 

populacional, que tanto pode ser específico como generalizado, ou 

seja, nos casos precedentes, respectivamente a população estudantil 

ou a população dos municípios. Este processo permite usufruir de 

economias de escala na distribuição de um acervo documental 

alargado, pelos diferentes pontos da rede, e ainda divulgar conceitos 

tecnológicos mais avançados de acesso aos acervos/ colecções, 

dispondo das metodologias bibliotecárias mais modernas. 

O conceito de bibliotecas em rede pode processar-se em 

diferentes escalas consoante a forma de organização e de hierarquia 

da rede. No caso da Rede de Bibliotecas Públicas Municipais (RBPM) 

promovida pela DGLB em associação com os Municípios, existe uma 

rede nacional formada pelo conjunto das bibliotecas centrais e redes 

locais formadas por pólos distribuídos pelos núcleos urbanos mais 

expressivos do território municipal. 

Um exemplo das economias de escala alcançadas e do 

desenvolvimento da cooperação ao nível da RBPM, é a Rede de 

Conhecimento das Bibliotecas Públicas (RCBP) - "um projecto da 

iniciativa da Direcção-Geral do Livro e das Bibliotecas, desenvolvido 
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em parceria com os Municípios e co-financiado pelo Programa 

Operacional Sociedade do Conhecimento. Tem por objectivo 

disponibilizar recursos e serviços para as bibliotecas, e fomentar 

entre estas o diálogo e a cooperação, contribuindo assim para a 

consolidação da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas." 

 

 

2 ponto 1 - Standards ou padrões de áreas da IFLA para 

Bibliotecas Públicas 

 

A IFLA propõe como fundo documental mínimo de base numa 

biblioteca pública primeiro volume ou documento por habitante 

servido, e como rácio ideal a atingir para a cobertura de um território 

urbanizado numa sociedade moderna, 2,5 volumes por habitante. No 

entanto tal indicador só foi alcançado até aos dias de hoje por dois ou 

três países mais avançados na Europa, como por exemplo a Finlândia 

ou a Dinamarca. Acresce ainda que a especificidade de cada território 

faz com que o espaço requerido por uma biblioteca pública varie 

significativamente de país para país, o que se traduz na necessidade 

de adaptar os programas às características locais. Será também 

necessário, atender em cada caso às características estruturais da 

população alvo, aos níveis socioeconómicos e culturais presentes 

localmente e às necessidades da população escolar, antecipando uma 

inter-relação com as bibliotecas escolares, de forma a ser possível 

aferir os rácios propostos à realidade existente e à sua evolução 

previsível. 

 

Rácios propostos pela IFLA para as bibliotecas públicas: 

Secção de adultos: 

 Consulta local 

1 posto de consulta por 100 habitantes 

  2,5 metros quadrados por posto 
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Empréstimo 

  1 lugar sentado por 100 habitantes 

  15 metros quadrados por lugar 

 

Leitura de periódicos 

1 lugar sentado / 2000 a 3000 habitantes 

  3 metros quadrados por posto 

  

Secção infantil 

1,5 posto de consulta por 100 crianças 

3 metros quadrados por lugar 

 

Gabinetes de trabalho de apoio 

  1 posto por 2500 habitantes 

  10 a 12 metros quadrados por posto 

 

Áreas de circulação 

10 a 20% do total da área útil 

 

 

 

2 ponto 2 - Tipologia das bibliotecas públicas em Barcelona 

 

O caso da Catalunha, e mais especificamente da província de 

Barcelona, tem servido de referência para os indicadores propostos 

pela IFLA. O programa proposto baseia-se num plano elaborado a 12 

anos para o desenvolvimento da rede de bibliotecas públicas 

municipais, que tem sido posto em prática e actualizado de forma 

continuada, dando origem a uma das redes de bibliotecas públicas 

mais evoluídas e abrangentes das cidades europeias. O valor médio a 
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atingir como meta para o serviço de Bibliotecas é de 2 documentos 

por habitante. 

“As bibliotecas públicas na Província de Barcelona constituem 

um projecto compartilhado entre o Município, a que corresponde a 

competência, e a Província de Barcelona que actua como prestadora 

de apoio e de serviços, favorece a cooperação e facilita o trabalho em 

rede das bibliotecas.” 

Para efeitos de dimensionamento calcula-se que uma biblioteca 

pública terá uma área de influência no território urbano de 700 

metros de raio. Para estabelecer uma previsão do fluxo de 

utilizadores, no qual se baseie o dimensionamento dos espaços, há 

que ter em conta três dados: 

- Público global da biblioteca 

- Ciclos de utilização 

- Frequência máxima 

 

A partir desses cálculos estabelece-se o número de utilizadores 

estimados numa biblioteca municipal: 

- Municípios com mais de 10 000 habitantes - 25% de 

utilizadores estimados 

- Municípios até 10000 habitantes - 20% de utilizadores 

estimados 

- População infantil (até 14 anos) - de 25 a 30% do total 

 

Utiliza-se como base de cálculo o número de postos de consulta 

previstos numa Biblioteca Municipal, inter-relacionado com a 

superfície média ocupada por posto de consulta: 

- Zona de publicações periódicas 0,5 a 2 postos / 1000 

habitantes 

- Zona de adultos: 1,5 a 5 postos / 1000 habitantes 

- Zona Infantil: 0,5 a 2,5 postos / 1000 habitantes 
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- Superfície média ocupada por posto de consulta – 3 metros 

quadrados 

 

Os fundos documentais são dimensionados de acordo com um 

rácio variável entre 0,75 e 2,5 itens por habitante, sendo que 0,75 foi 

o rácio considerado para o maior número de habitantes da população 

servida e que o rácio aumenta proporcionalmente com a diminuição 

do número de habitantes, até atingir o valor de 2,5 documentos por 

habitante. 

 

A distribuição das tipologias das bibliotecas em função do 

número de habitantes, foi estabelecida do seguinte modo: 

 

Biblioteca Local 

Municípios com 5000 a 10000 habitantes 

Municípios com 10000 a 20000 habitantes 

Municípios com 20000 a 30000 habitantes 

 

Biblioteca Central Urbana 

Municípios com 30000 a 50000 habitantes  

Municípios com 50000 a 70000 habitantes 

Municípios com mais de 70000 habitantes 

 

Biblioteca Central Comarcal 

Municípios com mais de 30000 habitantes 

Municípios com 30000 a 100000 habitantes 

Municípios com mais de 100000 habitantes 

 

Biblioteca Filial 

Municípios com 3000 a 5000 habitantes 

 

2 ponto 3 - Tipologia das bibliotecas públicas em Portugal 
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Em Portugal, no caso da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas 

apoiada pela DGLB, estão definidos três Programas tipo de bibliotecas 

municipais - B.M.1, B.M.2, e B.M.3 - servindo, respectivamente: 

 

B.M.1: concelhos com população menor que 20000 habitantes 

B.M.2: concelhos com população entre 20000 e 50000 habitantes 

B.M.3: concelhos com população maior que 50000 habitantes 

 

Este programa traduz-se em ratios médios de área bruta das 

bibliotecas por habitante (0,05 metros quadrados por habitante). O 

número de documentos proposto como fundo documental mínimo 

inicial, é por sua vez de 1 documento por habitante, prevendo-se um 

crescimento dos fundos documentais à razão de 1500 monografias e 

200 documentos não livro por ano para as B.M.1, 3000 monografias e 

400 documentos não livro por ano para as B.M.2 e 4000 monografias 

e 500 documentos não livro por ano para as B.M.3. 

 

Para os grandes municípios, tais como Porto, Braga, Évora e 

Lisboa, foi previsto um Programa designado BIBLIOPOLIS que foi já 

concretizado nos Municípios de Braga e do Porto, em que se poderá 

aplicar um projecto especial adaptado às condições pré-existentes, 

baseado numa análise das necessidades futuras e num programa 

elaborado caso a caso. 

 

No caso das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira foram 

propostos programas de edificação distintos, tendo em consideração 

a especificidade das respectivas situações, nomeadamente a menor 

dimensão, tanto populacional como em área, dos municípios. 

 

2 ponto 4 - Tipologia das bibliotecas universitárias em 

Portugal  
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A distribuição em rede das bibliotecas universitárias tanto pode 

ser estruturada numa organização centralizada, focada no campus e 

na associação de diferentes faculdades, como numa distribuição 

atomizada em função das diversas faculdades espalhadas pelo 

território urbano. No caso português as bibliotecas universitárias têm 

sido lançadas de uma forma atomizada, uma para cada 

departamento, faculdade ou universidade, não se rentabilizando a 

existência de alguns campus universitários. 

O processo de programação das bibliotecas universitárias tem 

seguido um procedimento comum na maior parte das bibliotecas que 

se têm construído recentemente e que se baseia no cálculo do 

número de alunos que frequentarão em simultâneo potencialmente a 

biblioteca, na avaliação da área ocupada por cada posto de consulta, 

na quantificação do espaço ocupado pela disponibilização das 

colecções - em livre acesso ou em depósito de documentos, e na área 

necessária para o tratamento documental e para os serviços técnicos. 

Às áreas calculadas a partir destes rácios e indicadores, serão 

acrescidos os espaços de circulação, os locais técnicos e a área 

ocupada pelas paredes e outras infra-estruturas do edifício. 

Nas orientações a nível internacional tem sido proposto como 

rácio base para as bibliotecas universitárias um lugar (posto de 

consulta) para cada cinco estudantes, ocupando cada lugar 2,5 

metros quadrados a 4,5 metros quadrados de superfície média. A 

estes valores corresponde uma superfície total para a biblioteca de 1 

a 1,5 metros quadrados por estudante da universidade, para uma 

colecção de 130 itens por estudante. 

Os indicadores utilizados pela Direcção Geral do Ensino Superior 

- entidade que acompanha em Portugal o desenvolvimentos dos 

projectos das bibliotecas universitárias - referem-se essencialmente 

ao cálculo do número de alunos que frequentarão em simultâneo 

potencialmente a biblioteca, valor esse que poderá variar entre 10 e 



 67 

20 % do total de alunos da faculdade, tendo sido adoptado na análise 

de projectos efectuada um valor médio de 15 %. As áreas adoptadas 

por lugar sentado para os espaços de consulta são, em regra, de 3 

metros quadrados para leitura e 1,5 a 2 metros quadrados para 

consulta informática e serão determinantes para o cálculo da área 

total da biblioteca. Por outro lado, os documentos existentes numa 

biblioteca podem ser acondicionados de três formas: 

- Em consulta aberta ou livre acesso (7,5 a 10 metros quadrados por 

cada 1000 volumes) 

- Fechados e em consulta condicionada (4,5 a 5 metros quadrados 

por cada 1000 volumes) 

- Em depósito de documentos denso (2 a 2,5 metros quadrados por 

cada 1000 volumes) 

Em França, em comparação, o valor adoptado para situações 

idênticas tem sido de 2,7 metros quadrados por lugar de consulta, 

variável até 3,5 metros quadrados para o caso de alunos de Belas 

Artes. Um outro rácio, essencial para determinar as necessidades em 

área de uma biblioteca universitária, é o da área ocupada pelas 

colecções disponibilizadas, que é variável consoante o tipo de 

universidade ou faculdade - científica, letras, ciências humanas, etc. e 

que depende da percentagem de fundos disponibilizados em livre 

acesso, sendo baseado no rácio do número de documentos por metro 

linear (ml) de prateleira, por metros quadrados: 

- 25 Volumes por metros lineares / metros quadrados - livre acesso 

em áreas de consulta 

- 30 Volumes por metros lineares / metros quadrados -livre acesso 

"apertado" ou depósito acessível 

- 35 Volumes por metros lineares / metros quadrados - depósito 

tradicional de documentos 

Estes indicadores são ainda influenciados pelas aquisições 

anuais, que determinam um acréscimo crescente dos documentos, 

tanto nas colecções em livre acesso como nos depósitos. 
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Finalmente, o cálculo do espaço reservado às áreas de trabalho 

técnico dos serviços internos é baseado num rácio de 15 metros 

quadrados por posto de trabalho, valor que poderá variar em função 

do tipo de tarefa desempenhado. 

 

 

2 ponto 5 - Tipologia das bibliotecas escolares em Portugal 

 

A IFLA propõe uma abordagem pragmática em relação ao 

dimensionamento de uma biblioteca escolar, não o referindo 

expressamente ao universo constituído pela população estudantil de 

um determinado equipamento, mas propondo antes uma abordagem 

com base num equipamento minimamente expressivo em função do 

serviço que presta. 

A IFLA refere ainda que "uma colecção razoável de documentos 

impressos deve incluir 10 livros por aluno". Já a UNESCO propõe 12 

documentos por aluno no arranque de uma biblioteca escolar e entre 

39 a 52 documentos após dez anos de funcionamento. 

No caso da Rede de Bibliotecas Escolares (RBE) - bibliotecas no 

âmbito das escolas do ensino básico e secundário - o fundo 

documental mínimo corresponde a uma colecção de documentos igual 

"ao número de alunos da escola multiplicado por dez e a fórmula 

utilizada para o cálculo global do espaço necessário para cada 

biblioteca é de 10% a 15 % do número total de alunos, (que 

poderiam frequentar simultaneamente a biblioteca) consoante o 

escalão da escola, multiplicado por um rácio de 3,6 metros quadrados 

por aluno para a área da biblioteca. 

O esquema de quantificação das áreas para os diferentes tipos 

de escolas tem como base esses rácios, distribuindo-se da seguinte 

forma: 

- Escolas do Primeiro Ciclo - 10% vezes o número total de alunos 

vezes 36 metros quadrados 
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- Escolas do Ensino Básico do Segundo e Terceiro Ciclo - 12% vezes o 

número total de alunos vezes 36 metros quadrados 

- Escolas do Ensino Secundário - 15% vezes o número total de alunos 

vezes 3,6 metros quadrados 

 

As tipologias adaptadas distribuem-se pelas escolas de acordo 

com escalões baseados no número de alunos, de acordo com o 

esquema seguinte: 

- B.E.l: escolas até 200 alunos 

- B.E.2: escolas com 201 a 500 alunos 

- B.E.3: escolas com mais de 501 alunos 

 

 

3 - ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS FUNCIONAIS - 

PARAMETROS PROGRAMATICOS 

 

Como vimos, os programas funcionais das bibliotecas são 

elaborados com base em rácios e indicadores, a partir dos quais se 

geram as áreas dos diferentes espaços neles abrangidos. Com efeito, 

é através do desdobramento e aplicação desses rácios gerais e 

específicos às diferentes zonas de cada espaço que se calculam, caso 

a caso, as áreas necessárias, em função da lista de actividades e 

funções presentes na biblioteca. Este método de abordagem, do geral 

para o particular, permite antever o modo de funcionamento do 

edifício e as suas exigências técnicas, que serão transcritas de uma 

forma inteligível para o programa preliminar da biblioteca. 

O objectivo essencial deste será fornecer ao arquitecto que vai 

desenvolver o projecto um conjunto de dados organizados de forma 

sintetizada contendo a matriz futura do edifício. Essa matriz ou 

estrutura espacial será composta por vários parâmetros 

sistematizados segundo os temas espaciais principais, assegurando-

se que se irão atingir dessa forma os objectivos pretendidos. O 
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programa preliminar é portanto a base do modelo do futuro edifício a 

construir. Através dele definem-se as interligações principais, 

especificam-se as compatibilidades e incompatibilidades e descreve-

se o modo de funcionamento de cada espaço, estabelecendo-se ainda 

os pontos privilegiados para as entradas e acessos ao edifício e os 

circuitos principais de utilização e de serviço para o público e para os 

serviços técnicos. 

Todo este processo se pode sintetizar e ilustrar através de 

fichas de espaços, de esquemas de funcionamento e de 

organogramas. Estes instrumentos especificam as relações causais 

entre o desenrolar de diversas actividades e o espaço ocupado pelas 

mesmas. E também a interacção entre as várias actividades e o 

cômputo final de espaço resultante, traduzido na quantificação das 

áreas necessárias para o desenrolar das grandes actividades. 

O programa é muitas vezes elaborado por um bibliotecário 

acompanhado por uma equipa de consultores especializados, normal 

e preferencialmente com o apoio das instituições responsáveis, como 

a DGLB, ou o Ministério da Educação. Entramos aqui no domínio dos 

dados concretos e dos cálculos específicos de exigência de áreas para 

uma determinada actividade ou função. Em cada situação e para cada 

tipo de Biblioteca será necessário efectuar uma adaptação dos 

indicadores, existindo bases gerais comuns aos diferentes tipos de 

bibliotecas e dados específicos para cada tipo. Para se quantificarem 

os parâmetros de uma biblioteca pública será necessário abordar 

vários aspectos essenciais: o público-alvo ou número de utilizadores 

potenciais, o número de documentos em livre acesso e em arquivo, o 

número de lugares para consulta de documentos sob as suas diversas 

formas e finalmente o quadro de pessoal e o correspondente número 

de funcionários. 

Na elaboração do programa de edificação será importante 

determinar o tempo de vida útil previsto para o edifício, de forma a 

assegurar o espaço necessário para o permanente crescimento da 
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biblioteca em função do acréscimo de fundos documentais. Esse 

aspecto do programa de edificação terá ainda grande influência na 

concepção do edifício e na qualidade e durabilidade dos sistemas 

construtivos e materiais adoptados pelo arquitecto para a construção. 

 

Área dos espaços 

Os valores adoptados para os standards, rácios e parâmetros 

são estabelecidos a partir da experiência e de cálculos de área e irão 

constituir os fundamentos quantitativos do programa de edificação 

em termos espaciais e arquitectónicos. O que um arquitecto faz ao 

elaborar o projecto é utilizar os rácios como elementos de 

quantificação e de geração dos espaços. Será a partir de uma análise 

de base das necessidades futuras de funcionamento que se 

estabelecem os espaços a integrar no projecto, sendo através da 

análise das actividades e funções inerentes e das suas exigências que 

se gera o programa preliminar, que engloba também as diferentes 

especificações técnicas. As áreas dos espaços são portanto 

determinadas a partir dos rácios e indicadores adoptados. 

 

Circuitos e circulações 

Em todas as bibliotecas e centros de documentação existe uma 

componente de grande importância - a inter-relação entre os circuitos 

técnicos de circulação e tratamento documental e o circuito de 

utilização pública. Idealmente esses dois circuitos devem ser 

independentes, sendo de evitar o seu cruzamento. 

 

Organograma 

Um organograma funcional ou de espaços tipificados, permite 

visualizar globalmente, através de um esquema, o conjunto da 

edificação de uma forma abstracta, ou seja, sem se atender ainda à 

vertente da composição arquitectónica e à configuração dos espaços, 

o que permite um leitura clara das principais conexões entre as 
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diferentes zonas do edifício, a definição do grau de inter-ligação dos 

espaços e a articulação dos principais circuitos de funcionamento. 

 

Especificações técnicas 

À lista de funções, actividades e de espaços serão ainda 

adicionadas especificações técnicas de vária ordem, como, por 

exemplo, os indicadores térmicos de conforto ou os níveis 

higrométricos de conservação de documentos num determinado 

espaço, ou a determinação da capacidade de sobrecarga dos 

pavimentos nos depósitos de documentos. 

 

3 ponto 1 - Bibliotecas Públicas 

 

As bibliotecas públicas, de acordo com o Programa de Apoio às 

Bibliotecas Públicas da DGLB (versão de 2007), são compostas 

essencialmente por áreas de serviço público e por áreas destinadas 

ao serviço interno. A área de serviço público inclui para além do átrio 

de entrada, uma sala polivalente, uma secção de adultos dividida em 

diferentes zonas destinadas ao empréstimo, consulta local, leitura de 

periódicos, auto-formação e atendimento do público e uma secção 

infantil composta por duas áreas separadas em dois grupos etários - 

até aos 5 anos e entre 5 e 12 anos, incluindo também uma zona de 

empréstimo e uma zona de consulta local e ainda uma área de 

animação. A área de serviço interno inclui, por sua vez, para além 

dos gabinetes de trabalho e de uma sala de reuniões, a manutenção, 

o depósito de documentos e a sala de informática. 

Em síntese os parâmetros programáticos para as bibliotecas 

públicas municipais 

(B.M.l, B.M.2 e B.M.3) são os seguintes: 

 

 

 BM 1 - menos de 20000 habitantes 
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* Área útil - 752 metros quadrados (somatório da área 

dos espaços excluindo circulações e paredes) 

* Área bruta – 1053 metros quadrados (área útil 

acrescida das áreas de circulação, das áreas técnicas e da área 

das paredes) 

* Áreas de serviço público – 575 metros quadrados 

- Átrio – 60 metros quadrados 

- Sala polivalente – 70 metros quadrados 

- Secção de Adultos – 240 metros quadrados 

- Secção infantil – 170 metros quadrados 

- Instalações sanitárias públicas – 35 metros 

quadrados 

* Áreas de serviço internos – 177 metros quadrados 

- Gabinetes de trabalho – 70 metros quadrados 

- Sala de Reuniões – 15 metros quadrados 

- Manutenção – 20 metros quadrados 

- Depósito de documentos – 40 metros quadrados 

- Sala de Informática – 10 metros quadrados 

- Instalações sanitárias – 12 metros quadrados 

- Arrumos – 10 metros quadrados 

 

 

 

BM 2 - de 20000 a 50000 habitantes 

 

* Área útil - 1345 metros quadrados (somatório da área 

dos espaços excluindo circulações e paredes) 

* Área bruta – 1883 metros quadrados (área útil 

acrescida das áreas de circulação, das áreas técnicas e da área 

das paredes) 

* Áreas de serviço público – 1005 metros quadrados 
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- Átrio – 120 metros quadrados 

- Sala polivalente – 115 metros quadrados 

- Secção de Adultos – 430 metros quadrados 

- Secção infantil – 290 metros quadrados 

- Instalações sanitárias públicas – 50 metros 

quadrados 

* Áreas de serviço internos – 340 metros quadrados 

- Gabinetes de trabalho – 130 metros quadrados 

- Sala de Reuniões – 20 metros quadrados 

- Manutenção – 30 metros quadrados 

- Depósito de documentos – 110 metros quadrados 

- Sala de Informática – 10 metros quadrados 

- Sala de pessoal – 10 metros quadrados 

- Instalações sanitárias – 15 metros quadrados 

- Arrumos – 15 metros quadrados 

 

BM 3 – mais de 50000 habitantes 

 

* Área útil - 1900 metros quadrados (somatório da área 

dos espaços excluindo circulações e paredes) 

* Área bruta – 2660 metros quadrados (área útil 

acrescida das áreas de circulação, das áreas técnicas e da área 

das paredes) 

* Áreas de serviço público – 1430 metros quadrados 

- Átrio – 150 metros quadrados 

- Sala polivalente – 140 metros quadrados 

- Secção de Adultos – 650 metros quadrados 

- Secção infantil – 400 metros quadrados 

- Instalações sanitárias públicas – 70 metros 

quadrados 

* Áreas de serviço internos – 470 metros quadrados 

- Gabinetes de trabalho – 200 metros quadrados 
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- Sala de Reuniões – 20 metros quadrados 

- Manutenção – 40 metros quadrados 

- Depósito de documentos – 150 metros quadrados 

- Sala de Informática – 10 metros quadrados 

- Sala de pessoal – 10 metros quadrados 

- Instalações sanitárias – 20 metros quadrados 

- Arrumos – 20 metros quadrados 

 

 

3 ponto 2 - Bibliotecas Universitárias 

 

Tal como já foi referido, os programas das bibliotecas 

universitárias têm sido elaborados caso a caso sob a orientação da 

Direcção Geral do Ensino Superior, não existindo uma definição 

prévia de uma grelha de tipologias. O dimensionamento das áreas de 

cada zona ou espaço da biblioteca é efectuado em função da 

dimensão da faculdade ou departamento, a partir do universo de 

estudantes que irão frequentar a biblioteca, sendo considerada uma 

variação de 30 a 50 % dos alunos em rotação durante o dia, o que se 

traduzirá em 10 a 20 % dos alunos em permanência simultânea. É 

essencialmente com base no valor assim obtido que se quantificam as 

zonas de leitura e as de consulta informática, sendo as restantes 

áreas dimensionadas em função da caracterização da colecção de 

documentos e dos serviços técnicos de apoio. 

As áreas principais de uma biblioteca universitária estruturam-

se em função dos espaços públicos e de serviço, e são 

essencialmente compostas pelas áreas de recepção e de consulta, 

pelos serviços técnicos de apoio e pelos depósitos de documentos. 

 

3 ponto 3 - Bibliotecas Escolares 
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Os programas são definidos tendo por base um critério para o 

cálculo da área em função do número de alunos do estabelecimento 

de ensino, com uma área mínima, independente do número de 

alunos, para as escolas com menos de 250 alunos – “as exigências 

colocadas à biblioteca no apoio ao desenvolvimento das competências 

de informação dos alunos e ao trabalho de parceria a desenvolver 

entre os professores e a biblioteca, exige um espaço próximo, com as 

características da sala de aula e em comunicação com a biblioteca, 

impondo-se, assim, a criação de uma sala polivalente". 

 

As fórmulas utilizadas para o cálculo das áreas são as 

seguintes: 

Cálculo global do espaço: 10% a 12% x n° total de alunos x 3,6 

metros quadrados 

Lugares sentados: n° total de alunos x 12%  

Área de gestão: 12 a 15 metros quadrados 

Área polivalente: 60 metros quadrados 

Área de armazenamento: 8 a 16 metros quadrados 

 

Os parâmetros adoptados pela Rede de Biblioteca Escolares 

variam em função do tipo de escola: 

- Centro escolar 

- Escola básica integrada 

- Escola do ensino secundário. 

 

São definidos escalões correspondentes ao número de turmas e 

de alunos de cada escola. Para os centros escolares são previstos 

cinco escalões entre 100 e 300 alunos variando de 50 em 50 alunos, 

sendo correspondentes a escolas com 4, 6, 8, 10 e 12 turmas. Para 

as escolas básicas e do ensino secundário são previstos cinco 

escalões entre 250 e 750 alunos, variando de 125 em 125 alunos, 

sendo correspondentes a escolas com 10, 15 ,20, 25 e 30 turmas. 
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Essencialmente os espaços previstos no programa de uma 

biblioteca escolar são os seguintes: 

1. Espaço nuclear 

a. Zona de acolhimento 

b. Zona de leitura informal 

c. Zona de consulta da documentação em qualquer suporte 

d. Zona multimédia e Internet 

 

2. Espaço de gestão e tratamento documental 

 

3. Sala polivalente 

 

4. Espaço de armazenamento 

 

5. Espaço de exposições 

 

Estes espaços são comuns aos diferentes escalões de 

bibliotecas, variando o seu dimensionamento em função do número 

de alunos e de turmas servido. 

 

 

CAPÍTULO V 

 

ORGANIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO FUNCIONAL 

 

 

Este capítulo visa a definição dos princípios e das bases 

programáticas a que devem obedecer a organização e articulação 

funcional dos diferentes espaços de uma biblioteca, 

independentemente do seu tipo específico. 
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Tais princípios e bases programáticas devem estar presentes de 

uma forma clara logo a partir da definição do programa funcional, 

servindo de guia para a elaboração do projecto do edifício em todas 

as suas fases. É importante ter sempre presentes esses princípios 

estruturais que permitem desenvolver um pensamento analítico sobre 

as soluções propostas pelo arquitecto. Dessa forma será possível ao 

bibliotecário ou técnico de bibliotecas que acompanha a elaboração 

do projecto dispor de um caderno de encargos com os objectivos da 

obra e de um pensamento esclarecido na abordagem ao universo, por 

vezes hermético para os leigos, que constitui o projecto de um 

edifício. 

 

1 - OS "DEZ MANDAMENTOS PARA A CONCEPÇAO DAS 

BIBLIOTECAS" 

 

O arquitecto britânico Faulkner-Brown, famoso especialista da 

IFLA em planeamento de bibliotecas, desenvolveu todo um 

pensamento sobre os factores que influenciam o sucesso de uma 

biblioteca, que consubstanciou nos conhecidos "Dez mandamentos de 

Faulkner-Brown para a concepção de bibliotecas". Estes 

mandamentos aplicam-se a bibliotecas de qualquer tipo e de qualquer 

tamanho, mas foram especialmente delineados para as de maior 

dimensão. O objectivo foi explicitar sucintamente as qualidades 

consideradas essenciais e desejáveis à planificação das bibliotecas, 

com base em experiências recentes de planificação e construção 

desses equipamentos. 

 

 

Segundo os dez mandamentos Faulkner-Brown, o edifício para 

instalação de uma biblioteca deve ser: 
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1. Flexível, com uma planta, estrutura e serviços facilmente 

adaptáveis; 

2. Compacto, para maior facilidade de circulação de leitores, 

pessoal de serviço e livros; 

3. Acessível, a partir do exterior para o interior do edifício e da 

entrada para todas as partes do edifício, com um plano facilmente 

compreensível necessitando de uma indicação mínima de direcções; 

4. Extensível, para permitir um crescimento futuro com o 

mínimo de perturbação; 

5. Variado, no espólio de livros disponível e nos serviços de 

apoio ao leitor, dando-lhes uma ampla liberdade de escolha; 

6. Organizado, para promover a confrontação adequada entre 

os leitores e os livros; 

7. Confortável, para promover a eficiência de utilização; 

8. Com um ambiente constante (térmico e higrométrico) para 

a preservação do espólio da biblioteca; 

9. Seguro, para permitir o controlo do comportamento dos 

utilizadores e da perda de livros; 

10. Económico, para ser construído e mantido com o mínimo 

de recursos tanto em finanças como em pessoal. 

 

Embora as soluções de disposição interior e os serviços 

disponibilizados aos utilizadores variem de lugar para lugar e de um 

tipo de edifício para outro, bibliotecas de todas as dimensões, 

recentemente construídas, têm vários factores comuns que foram 

cristalizados nestes dez mandamentos Faulkner-Brown. 

Entre os diversos edifícios construídos com a consultoria do 

arquitecto Faulkner-Brown, em que foram adoptados esses 

mandamentos e princípios, destacam-se a National and University 

Library de Reykjavik, na Islândia, a Biblioteca Alexandrina, no Egipto 

e o Juma Al-Majid Centre for Culture and Heritage, no Dubai: Andrew 

McDonald, Director da Biblioteca da Universidade de Londres-Este, 
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efectuou entretanto uma revisão crítica e a actualização desses dez 

mandamentos e propôs, em alternativa, nove mandamentos ou 

atributos que deveriam caracterizar os espaços de bibliotecas com 

uma boa funcionalidade, fáceis de utilizar e com custos de 

manutenção económicos. Esses nove atributos foram estruturados 

segundo as seguintes qualidades, a alcançar na elaboração de um 

programa ou projecto de uma biblioteca: 

Adaptável - flexível e com uso facilmente alterável; 

Acessível- sociável e fácil de utilizar, promovendo a autonomia 

individual de utilização; 

Variado - com uma disponibilidade de meios de consulta em 

diferentes ambientes e em diferentes suportes; 

Interactivo - bem organizado, promovendo o contacto entre 

os utilizadores e os serviços; 

Condutivo - dando origem a espaços de grande qualidade 

"humana", inspirando e orientando as pessoas; 

Adequado ambientalmente - com condições apropriadas 

para os utilizadores, livros, computadores e outros meios de 

consulta; 

Seguro - para as pessoas, colecções, equipamento, dados e 

para o próprio edifício; 

Eficiente - com economia de espaço, de pessoal e de custos de 

manutenção; 

Adequado às tecnologias da informação e comunicação – 

com uma disposição flexível para utilizadores e funcionários. 

 

Estes mandamentos foram enunciados mais especificamente 

para as bibliotecas universitárias, podendo no entanto, sem 

deturpação nem perda de sentido, estender-se a todos os outros 

tipos de bibliotecas que hoje em dia prosseguem objectivos comuns, 

no seu propósito de tomar apetecível e acessível a cultura. E poderão 

constituir instrumentos muito úteis na elaboração dos programas de 
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edificação e consequentemente no acompanhamento dos projectos e 

no processo de instalação das bibliotecas, servindo de guia na 

definição do modelo que se pretende alcançar e realizar.  

 

 

2 - UM PROGRAMA COMUM A TODOS OS TIPOS DE 

BIBLIOTECAS 

 

A definição do objecto comum a todos os tipos de bibliotecas 

configura-as como centros de cultura, aprendizagem e informação, 

com a finalidade de preservar, disponibilizar e transmitir a informação 

nos vários tipos de suporte documental, constituindo esses objectivos 

a base conceptual que determina o modelo de edifício a seguir. No 

entanto, são as especificidades de cada tipo de biblioteca que irão 

fundamentar o seu arquétipo organizacional e a sua articulação 

funcional interna, de forma a alcançar o seu propósito central - a 

disponibilização e divulgação da cultura e do saber em diferentes 

formas e para públicos alvo e universos específicos. 

Existe portanto um programa essencial, ou uma 

estrutura organizacional de base, comum a todos os tipos de 

bibliotecas, que é composto pelos espaços de acesso e de 

circulação interna pública ou técnica, pelos espaços públicos 

de consulta, pelos depósitos de documentação e pelo serviço 

técnico e administrativos de apoio. E a esta estrutura base que 

se adicionam as componentes específicas de cada tipo: a 

ênfase no livre acesso e no empréstimo de documentos, a 

subdivisão em secção de adultos e infantil e a sala polivalente 

como espaço de comunicação com a comunidade nas 

bibliotecas públicas; as grandes áreas com acesso 

individualizado dispondo de apoio informático, os espaços 

reservados de consulta e os depósitos especializados em livre 

acesso nas bibliotecas universitárias; os depósitos de grande 
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dimensão, com a possibilidade de ampliação acompanhando o 

crescimento dos espólios e as áreas específicas de 

conservação e restauro nas bibliotecas nacionais e de 

conservação; os depósitos com características especiais nas 

bibliotecas especializadas e nos centros de documentação. 

 

3 - O CIRCUITO DO UTILIZADOR E O CIRCUITO DO 

DOCUMENTO 

 

A articulação funcional mais adequada pretende interpretar o 

fluxo previsível dos utilizadores do lado público da biblioteca e os 

percursos ou circuitos mais adequados do lado dos serviços técnicos. 

Estes dois universos são, como é óbvio, interdependentes 

complementares, existindo portanto zonas de separação ou de 

incompatibilidade funcional em que os dois circuitos não se devem 

cruzar. De uma forma simplificada, utiliza-se na apreciação de um 

determinado projecto a análise do circuito do utilizador e do circuito 

dos documentos, para se verificarem ou detectarem a independência 

ou interdependência de funcionamento e os pontos de confluência ou 

de conflito. Por exemplo, de uma forma geral as zonas públicas de 

uma biblioteca não devem ser atravessadas pelos circuitos dos 

documentos, para além obviamente do abastecimento das estantes 

ou expositores e do circuito de recolha de fundos e do seu 

fornecimento aos balcões de atendimento. Estes podem ser mais 

intensos no caso das bibliotecas que têm grande parte dos fundos em 

depósito - situação que implica uma retaguarda do balcão 

directamente ligada ao circuito dos documentos, com os depósitos 

muitas vezes dispondo de meios mecânicos de apoio para 

"abastecerem" as áreas de consulta (elevadores, monta-cargas, 

monta-livros, sistemas robotizados, etc). 
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4 - A ARTICULAÇÃO DO ÁTRIO COM AS DIFERENTES SECÇÕES 

DE UMA BIBLIOTECA 

 

A entrada pública principal da biblioteca - que deve ser 

preferencialmente constituída por uma única passagem com controlo 

electromagnético ou anti-furto, dá acesso ao átrio que é em 

simultâneo um espaço de atendimento e uma rótula distribuidora em 

que se insere também o balcão de atendimento e empréstimo, no 

caso das bibliotecas que dispõem desse serviço - públicas, escolares, 

etc. A articulação entre esse espaço e as restantes zonas públicas 

configura diversas abordagens concepcionais, influenciando de forma 

determinante a tipologia do edifício. Desde o átrio centralizado ao 

átrio em posição lateral, existe toda uma variedade de posições 

relativas cuja opção irá contribuir para a definição do modelo do 

edifício e da sua tipologia. Para além das condicionantes ou 

preexistências, que influenciam igualmente as opções e decisões a 

tomar, principalmente nos casos de recuperação de edifícios 

existentes, há ainda aspectos que determinam a melhor posição da 

entrada principal e concomitantemente do átrio e da sua inter-relação 

com as restantes secções públicas e que dependem da inserção 

urbana da biblioteca, em particular da articulação mais directa do 

edifício com o espaço urbano envolvente. Digamos que, neste 

aspecto, as opções exteriores podem influenciar a composição ou 

conformação interior. Sendo esses dois aspectos muito importantes 

para o sucesso da biblioteca, é igualmente importante a análise 

prévia dos eixos de comunicação entre os pontos notáveis da 

envolvente urbana e o edifício da biblioteca. 

Sendo o átrio o local de primeiro contacto do público com o 

edifício, é a partir dele que se estabelece uma compreensão clara da 

estrutura espacial e da disposição das várias secções disponíveis - 

existindo toda a vantagem em adoptar a maior proximidade entre o 



 84 

átrio e as salas de consulta de documentos e em trabalhar os 

percursos de ligação, de forma a que sejam visualmente atractivos. 

A partir do átrio desenvolvem-se diferentes conexões com 

diversos graus de comunicação: uma interligação directa deste com a 

sala polivalente, em muitos casos feita apenas por uma porta de 

correr ou em harmónio, permitindo assim prolongar o seu espaço 

pelo átrio sempre que necessário; uma comunicação com as salas de 

leitura e de consulta, que deve ser estruturada de forma a tomar o 

percurso atractivo arquitectonicamente; um acesso para a secção 

infantil, localizada preferencialmente no piso térreo; um acesso 

interior para os serviços técnicos. 

Frequentemente é associada ao átrio uma cafetaria de apoio, 

configurando um espaço de consulta documental mais informal, que 

pode funcionar também em conexão e apoio às actividades da sala 

polivalente. 

 

5 - A ORGANIZAÇÃO E DISPOSIÇÃO INTERNA DAS ZONAS DE 

CONSULTA 

 

A configuração das salas de consulta é variável segundo os 

diferentes tipos de biblioteca, de acordo com as funções ou 

actividades incluídas e a sua importância relativa. Nas bibliotecas 

públicas as zonas de empréstimo predominam sobre as restantes 

áreas, sendo o empréstimo de documentos, uma das suas actividades 

prioritárias; nas bibliotecas universitárias e escolares a necessidade 

de largas áreas para o estudo e a consulta de documentos obriga a 

privilegiar os espaços de consulta local e de referência; nas 

bibliotecas de conservação o espaço destinado à leitura de reservados 

é fundamental para se consultarem documentos raros em segurança. 

A estrutura de conformação dos espaços é determinada, em 

todos os casos, pela sequência de áreas disponíveis, normalmente 

dispostas segundo regras de articulação e de acordo com a posição 
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relativa e as conexões das zonas base essenciais, ou das próprias 

componentes do espaço: 

- Os balcões de atendimento estruturam e subdividem as 

diferentes áreas e devem ser colocados ocupando pontos 

estratégicos, A posição dos balcões de atendimento segue modelos 

diferenciados conforme se trate de bibliotecas públicas e escolares, 

ou de universitárias, de conservação e especializadas. Nas primeiras 

o balcão deve estar mais próximo da entrada, em posição que 

permita, para além do atendimento, um controlo dos movimentos dos 

utilizadores, enquanto nas segundas a inter-dependência do balcão 

com os depósitos de grande dimensão, quase sempre situados noutro 

piso do edifício, obriga a que estejam articulados através de uma 

coluna de serviço ou outra infra-estrutura similar que garanta o 

abastecimento regular de documentos; 

- A zona de referência ou a de informação à comunidade deverá 

estar na proximidade do balcão de atendimento, interligada com a 

consulta local, dado que são actividades de apoio ao utilizador na 

organização e pesquisa da documentação e informação; 

- A zona de consulta local, que integra também os fundos de 

referência, tem uma importância acrescida nas bibliotecas 

universitárias, funcionando em apoio à investigação em gabinetes 

próprios, que se deverão dispor nas proximidades; 

- A sala ou salas de estudo deverão estar preferencialmente 

também em posição próxima da consulta local, dado que utilizam os 

mesmos recursos. O estudo na biblioteca é uma das actividades 

fundamentais, associada ao cruzamento de dados em diferentes tipos 

de suportes documentais e à consulta on-line, incluindo a 

possibilidade do estudo colectivo e a organização de trabalho em 

grupo, exigindo, no caso das bibliotecas universitárias, grandes áreas 

dotadas de computadores com utilização muito individualizada, em 

articulação com a zona de consulta local; 
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- A zona de leitura de periódicos é colocada usualmente, no 

caso das  bibliotecas públicas, nas proximidades da entrada, criando 

uma área mais informal. Esta zona constitui um espaço de leitura e 

também, em função do tipo de biblioteca, de investigação - muitas 

vezes, principalmente no caso de hemerotecas, a colecção de 

periódicos está em depósito e o seu acesso é disponibilizado através 

do balcão. Sobretudo no caso das bibliotecas públicas a leitura de 

periódicos pode em parte ser integrada no bar/cafetaria, 

principalmente através dos jornais do dia; 

- A zona de consulta multimédia ocupa uma posição relativa 

muito variável consoante o seu tipo, estando normalmente integrada 

na consulta local, cada vez mais interligada com a consulta em 

computadores e com o espaço Internet, quando exista; 

- A zona infantil, incluída no programa das bibliotecas públicas, 

implica uma organização dos espaços baseada em quatro 

componentes interligados, que incluem dois níveis etários separados 

pela disposição do mobiliário: a zona dos mais pequenos e a zona dos 

jovens, incluindo ainda uma área de animação (ou sala do conto), o 

atelier de expressão e a possibilidade de existência de uma ludoteca 

em articulação com a zona dos mais pequenos e com o espaço de 

animação. O atelier de expressão, embora isolado, deve ser contíguo 

às outras áreas da secção infantil. 

 

6 - AS AREAS DE SERVIÇO INTERNO 

 

O dimensionamento dos depósitos, a sua articulação com as 

salas de consulta e os serviços técnicos e a organização da zona de 

entrada de serviço, descontaminação, conservação e restauro, são 

determinantes para a eficácia e a economia de funcionamento dos 

serviços. As áreas de serviço interno, incluindo os serviços técnicos 

de apoio, são normalmente acessíveis por uma entrada de serviço, e 

são constituídas por uma sequência de espaços organizados a partir 
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dessa entrada: a zona de recepção, manutenção e preparação dos 

documentos, os depósitos, que podem ser de conservação, incluindo 

cópias, periódicos, doações e fundos antigos, ou, no caso das 

bibliotecas públicas, de difusão, para apoio aos pólos da biblioteca 

central e às bibliotecas itinerantes; a área dos gabinetes técnicos, 

incluindo o tratamento técnico, as salas de reuniões, o gabinete de 

apoio informático, os serviços administrativos, etc. 

Principalmente nas bibliotecas universitárias e de conservação, 

com grandes depósitos e colecções especiais, os depósitos devem 

estar, como já se viu, associados a colunas de serviço que 

comuniquem com as salas de consulta de documentos. Deverão estar 

também bem articulados com a zona de entrada de documentos na 

biblioteca e com o cais de descarga e a garagem, caso existam. 

Para controlar as infestações que atingem os espólios antigos e 

raros existentes sobretudo nas bibliotecas de conservação, 

universitárias e especializadas, mas também em algumas bibliotecas 

públicas, é necessário dispor de uma sucessão de áreas técnicas 

organizadas a partir da entrada de documentos, de tal maneira que 

seja possível o controlo e desinfestação dos documentos que entram 

na biblioteca. Essencialmente, a zona de preservação e conservação 

poderá estar separada em três áreas distintas que, não sendo 

obrigatoriamente contíguas, têm toda a vantagem em estar 

próximas: 

* Zona de controlo de entrada de documentos e de 

desinfestação (expurgo); 

* Zona de conservação e restauro; 

* Zona de microfilmagem e digitalização. 

Os documentos que necessitem de serem desinfestados, após 

serem descarregados no cais, seguem um fluxo que tem como base a 

não contaminação das restantes áreas da biblioteca, passando 

sucessivamente pela salas de limpeza e higienização, preparação e 

apoio ao expurgo, após o que poderão ser distribuídas pela biblioteca. 
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Os documentos que necessitem de ser sujeitos a operações de 

conservação e restauro, seguem ainda para a sala de encadernação, 

sala de lavagem de papel e zona de restauro de documentos, que 

poderão ter o apoio de um laboratório de química. Na sequência do 

fluxo do tratamento documental e para se assegurar a sua 

transferência para outros suportes, podem seguir ainda para serem 

digitalizados ou microfilmados. 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

ASPECTOS CONSTRUTIVOS DE UMA BIBLIOTECA 

 

Este capítulo visa, ainda que de forma necessariamente 

aligeirada, fornecer aos alunos um conjunto de informações sobre a 

construção de uma biblioteca nas suas várias componentes, desde a 

estrutura às paredes exteriores e à cobertura, passando pelos 

materiais e acabamentos a aplicar nas paredes interiores, nos 

pavimentos e nos tectos. 

Tais informações poderão revelar-se de grande utilidade no 

acompanhamento do trabalho de concepção de uma nova biblioteca, 

através de um diálogo mais activo e esclarecido entre o bibliotecário 

ou técnico de bibliotecas e a equipa projectista, mas também na 

gestão e manutenção regulares de bibliotecas já em funcionamento. 

 

1 - ESTRUTURA 

 

Sob o ponto de vista construtivo, uma biblioteca não é, na sua 

essência, diferente de qualquer outro edifício de escala e dimensão 

equivalentes, como é o caso de uma escola, uma faculdade, uns 
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paços de concelho, um palácio de justiça, ou mesmo um edifício de 

habitação colectiva. Todos têm por base uma estrutura de betão 

armado composta por pilares e vigas, sobre as quais assentam lajes 

de pavimento também em betão armado. Os pilares e as vigas 

podem também ser em ferro, obrigando neste caso a um tratamento 

ignífugo (para evitar que incendeie), dado o pior comportamento 

deste material em relação ao fogo. Em construções novas de 

dimensão média ou grande utiliza-se hoje cada vez mais soluções 

que não implicam vigas salientes das lajes, dados os 

constrangimentos técnicos que estas apresentam em relação à 

passagem de condutas e de cabos no interior dos tectos falsos, como 

lajes maciças, que dispensam vigas, ou lajes fungiformes que as 

incorporam no seu interior. 

No que respeita a reabilitações/reconstruções de edifícios 

existentes, muito comuns no que se refere às bibliotecas públicas 

municipais, já que muitas câmaras decidiram aproveitar edifícios de 

interesse arquitectónico para aí as instalar, contribuindo assim de 

forma muito positiva para a preservação do seu património 

construído, a solução estrutural passa na maior parte das vezes pela 

demolição do "miolo" interior do edifício, pelo reforço das paredes 

resistentes exteriores que, complementadas por uma estrutura em 

betão armado ou em ferro, suportam os novos pavimentos. Estes são 

normalmente em betão armado devido às sobrecargas elevadas que 

têm que suportar: 1 200 kilos / metro quadrado nas áreas de 

depósito e 600 kilos / metro quadrado nas restantes áreas. É no 

entanto possível em certos casos adoptar uma solução menos 

intrusiva e descaracterizadora das pré-existências do edifício, à base 

de pavimentos em madeira assentes em vigas e pilares de ferro 

fixados às paredes exteriores e interiores resistentes, desde que 

sejam respeitados os valores antes referidos para as sobrecargas e 

que as estruturas e pavimentos sejam sujeitos a um tratamento 
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ignífugo, de modo a garantir um comportamento adequado em caso 

de incêndio. 

A distribuição dos elementos estruturais pelo edifício deve ser 

feita de modo a deixar os pavimentos tão livres de pilares e paredes 

estruturais quanto possível, de modo a facilitar a posterior colocação 

do mobiliário e a circulação dos utentes. O recurso a lajes maciças ou 

fungiformes permite vãos livres entre pilares da ordem dos 7,5 

metros, o que à partida garante uma flexibilidade de organização dos 

futuros espaços da biblioteca suficiente. No entanto, nas 

recuperações de edifícios existentes, já não é normalmente possível 

garantir vãos desta dimensão, para além de que em boa parte dos 

casos existem paredes interiores resistentes que é necessário 

conservar, criando grandes limitações à disposição do mobiliário e à 

circulação de pessoas. Mas esse é um custo que é necessário 

assumir, já que para além de se estar a criar uma biblioteca, está-se 

também a recuperar património arquitectónico que, de outro modo, 

provavelmente se perderia. 

 

2 - PAREDES EXTERIORES 

 

Para existir enquanto tal, um edifício necessita, para além da 

estrutura, de paredes exteriores e de cobertura para proteger os seus 

espaços interiores contra os agentes externos, como o vento e a 

chuva, a temperatura, a humidade e o ruído. 

O material mais comum para a construção das paredes 

exteriores, porque mais económico e fácil de aplicar, é o tijolo de 

barro, maciço ou vazado, assente em duas fiadas com uma caixa-de-

ar ao meio, na qual é colocado o isolamento térmico à base de 

poliuretano extrudido, cortiça ou lã mineral, hoje obrigatório em 

todas as construções. Esta solução tem no entanto algumas 

desvantagens, como a dificuldade em assegurar a continuidade do 

isolamento térmico ao longo das paredes, uma vez que estas são 
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regularmente interrompidas pelos pilares e pelas vigas, diminuindo 

consideravelmente a sua eficiência, ou ainda a ocorrência frequente 

de fissuras entre as paredes e os elementos estruturais, nas quais a 

água da chuva se infiltra provocando humidades no interior. Uma das 

soluções mais eficazes para prevenir estes dois problemas é a 

colocação do isolamento térmico pela face exterior da parede e não 

no interior da caixa-de-ar, o que permite a sua total continuidade, 

evitando também a fissuração acima referida. Tal solução implica no 

entanto que haja um revestimento exterior ao isolamento térmico, o 

qual pode ser feito num reboco especial que tem no seu interior uma 

rede muito fina de poliéster, solução mais económica, ou através de 

um revestimento em pedra, cerâmico, ou em apainelados de madeira 

fenólica, solução obviamente mais onerosa. 

Para a construção das paredes exteriores existem outras 

soluções para além do tijolo de barro, como os blocos de cimento ou 

os painéis pré-fabricados em betão, os quais podem trazer já 

incorporado um sistema de isolamento térmico. Uma solução também 

hoje muito em voga é a das paredes-cortina em vidro, as quais 

podem revestir total ou parcialmente o edifício, em sistema simples 

ou de fachada ventilada. 

Estas soluções têm porém um custo bastante elevado, para 

além de que, em países do Sul da Europa como o nosso, onde no 

verão a temperatura pode atingir valores bastante elevados, são 

bastante negativas do ponto de vista energético e ambiental, na 

medida em que, mesmo com recurso a vidros especiais, provocam 

um considerável sobreaquecimento do interior dos edifícios, 

obrigando a um muito maior recurso ao ar condicionado, com o 

consequente aumento do consumo energético. Ao mesmo tempo, tais 

paredes-cortina em vidro funcionam exteriormente como gigantescos 

espelhos reflectores dos raios solares, contribuindo para um 

considerável aumento da temperatura ambiente em torno do edifício. 
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 3 - VÃOS EXTERIORES 

 

Ao falar-se das paredes exteriores de um edifício é inevitável 

falar-se também de aberturas ou vãos, os quais sendo indispensáveis 

do ponto de vista da ventilação e iluminação naturais e da relação 

visual entre o seu interior e exterior, obrigam a um conjunto de 

requisitos técnicos que é importante ter em conta. De entre estes 

destaca-se a necessidade de protecção dos vãos em relação à 

incidência directa dos raios solares que, como já se viu, provoca o 

sobreaquecimento do interior dos edifícios, para além de poder ter 

efeitos nocivos nos livros e no mobiliário, bem como no 

encandeamento das próprias pessoas. Para minimizar este problema 

é necessário adoptar sempre vidros duplos com características 

técnicas, espessura e caixa-de-ar adequadas para cada situação, bem 

como sistemas de protecção exterior dos vãos, sejam eles 

constituídos por palas integradas na construção, estores de lâminas 

reguláveis, ou brise-soleil fixos ou reguláveis. 

Outra questão importante a ter em conta em relação aos vãos é 

a qualidade das caixilharias utilizadas, que podem ser em madeira, 

neste caso de preferência com recurso a perfis pré-fabricados, 

alumínio, aço ou PVC. Tais caixilharias devem possuir corte térmico e 

estar correctamente dimensionadas em função do tamanho do vão de 

modo a assegurar boa resistência ao vento e estanquicidade total em 

relação à humidade e às águas da chuva. Por outro lado, mesmo que 

o edifício esteja dotado de um sistema de aquecimento, ventilação e 

ar condicionado (AVAC), é indispensável que em todos os 

compartimentos haja vãos de abrir, não só porque num clima como o 

nosso há períodos do ano em que é possível garantir boas condições 

de conforto térmico apenas com ventilação natural, como porque os 

sistemas de AVAC têm com alguma frequência avarias e nessas 

alturas o único recurso disponível é a ventilação natural. 
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Por fim, há que ter em conta que as aberturas podem ser 

também um veículo para a passagem do ruído exterior, pelo que há 

que garantir que asseguram o necessário isolamento acústico, o que 

em princípio já acontece com as soluções antes apontadas em relação 

ao conforto térmico e à estanquicidade. 

 

4 - COBERTURAS 

 

No que respeita à cobertura dos edifícios, são múltiplas as 

soluções disponíveis. A solução de cobertura em telha é cada vez 

menos utilizada na arquitectura contemporânea pelas limitações de 

configuração e forma que impõe, pouco compatíveis com a liberdade 

de linguagem e composição volumétrica associadas àquela. Já no que 

toca às recuperações / reabilitações de edifícios existentes é esta 

normalmente a solução utilizada, seja com recurso a telha de canudo, 

de aba e canudo, ou telha marselha. Neste tipo de coberturas é no 

entanto recomendável a utilização, para além do indispensável 

isolamento térmico, da chamada sub-telha, constituída por placas 

onduladas em fibras naturais devidamente tratadas e 

impermeabilizadas, as quais protegem o interior dos edifícios das 

infiltrações de água provocadas por deslocamento ou quebra 

acidental de telhas, situações que ocorrem com alguma frequência. 

No que respeita às coberturas planas, acessíveis e não 

acessíveis, as soluções são muitas e variadas. Dentro das não 

acessíveis, a mais comum é a chamada cobertura invertida, na qual a 

impermeabilização, feita à base de feltros betuminosos ou de telas 

em PVC, assenta directamente sobre a laje de cobertura, levando por 

cima o isolamento térmico, feito com placas de poliuretano extrudido, 

o qual é depois protegido por uma camada de brita ou seixo rolado. A 

sua aplicação exige no entanto pessoal especializado e cuidados 

redobrados, sem os quais o resultado pode ser muito negativo, com 

infiltrações de água frequentes ao fim de pouco tempo. A solução 
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alternativa que tem vindo a ser crescentemente utilizada como 

reacção aos maus resultados obtidos por deficiente aplicação da 

cobertura invertida, é a cobertura em zinco tipo "camarinha", 

constituída por tiras de chapa de zinco agrafadas longitudinalmente 

umas às outras, as quais juntamente com os rufos, as caleiras e os 

tubos de queda, formam um sistema de protecção e drenagem de 

águas completamente estanque, de grande durabilidade e eficiência, 

embora de custos substancialmente mais elevados que a cobertura 

invertida. Este sistema, sendo na realidade um telhado, necessita de 

uma inclinação muito pequena, da ordem dos 5%, podendo por isso 

incluir-se no campo das coberturas planas. 

No que respeita às coberturas acessíveis, temos 

fundamentalmente dois sistemas, ambos com base na solução de 

cobertura invertida: um, em que em vez da camada de brita é feita 

uma betonilha sobre a qual se assenta, com argamassa, um 

pavimento cerâmico ou em pedra; outro, em que sobre o isolamento 

térmico se colocam lajetas de betão ou de pedra, ou ainda ripas de 

madeira tipo deck, assentes ora sobre suportes próprios ora sobre 

montículos de argamassa, de modo a que a água da chuva passe por 

entre as juntas das lajetas e corra por baixo destas até às caleiras e 

tubos de queda. Este sistema tem sobre o primeiro a grande 

vantagem de, no caso de se verificar uma infiltração de água, o 

pavimento ser amovível, permitindo levantá-lo e localizar 

rapidamente a origem do problema. Já no primeiro caso, qualquer 

infiltração obriga a remover o pavimento e a betonilha em que 

assenta até se encontrar a origem da infiltração, o que nem sempre é 

fácil uma vez que esta muitas vezes não se faz no mesmo local onde 

os seus efeitos são mais visíveis no interior. 

 

5 - DIVISÓRIAS INTERIORES 

 



 95 

No que respeita às divisórias interiores, elas devem ser no 

menor número possível, de modo a não dificultarem a necessária 

flexibilidade dos espaços bem como a permeabilidade visual. O 

sistema mais comum para a sua construção é em alvenaria de tijolo, 

rebocada e pintada. No entanto tal sistema tem a grande 

desvantagem de não ser desmontável, não permitindo alterações à 

compartimentação interior do edifício que não passem pela sua pura 

e simples demolição. Neste sentido é mais aconselhável o recurso, 

sempre que possível, a divisórias desmontáveis, de preferência em 

gesso cartonado com estrutura pré-fabricada em aço. Poder-se-á no 

entanto utilizar soluções em painéis pré-fabricados, em vidro, ou 

ainda em madeira. 

 

6 - ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS 

 

Quanto aos acabamentos e revestimentos a adoptar no interior 

do edifício, há que ter a ter em conta diferentes factores, desde o 

aspecto estético ao custo, passando pelo comportamento acústico e 

térmico e pela facilidade de limpeza e manutenção. 

No que respeita aos pavimentos há em primeiro lugar que fazer 

a opção entre o uso de pavimentos sobrelevados em relação à laje ou 

seguir a solução tradicional de os assentar directamente nesta. Na 

primeira opção, os pavimentos são constituídos por placas de 

dimensão regular assentes em suportes metálicos adequados, 

permitindo a criação de uma caixa de ar sob o pavimento final, na 

qual é possível fazer passar quer as cablagens eléctricas e 

informáticas, quer as tubagens de aquecimento ou de AVAC. Tal 

sistema tem a enorme vantagem de possibilitar o reforço, 

manutenção, reparação ou substituição destas redes de infra-

estruturas a qualquer momento, apenas pelo levantamento das 

placas no local onde tais trabalhos se revelem necessários. Tem no 
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entanto algumas limitações quer em termos da carga que suporta, 

quer no que respeita ao tipo e forma dos acabamentos possíveis. 

No que respeita à segunda opção, já sem estas limitações, o 

problema está em fazer a escolha adequada entre a enorme 

variedade de materiais disponíveis no mercado. Tal escolha deve 

obedecer a uma selecção criteriosa em função não só do uso de cada 

espaço, como também de aspectos como a sua nobreza e efeito 

estético, a sua durabilidade, o conforto e a segurança que 

proporciona quer a utentes quer ao pessoal, a facilidade de limpeza e 

reposição, a absorção acústica e a protecção contra o ruído de 

impacto, a resistência ao uso intensivo de sobrecargas pontuais como 

estantes, carrinhos, etc. 

Em seguida apresentam-se os principais tipos de materiais de 

revestimento existentes: 

- Madeira e derivados da madeira, como os aglomerados, os 

contraplacados e prensados de alta pressão; 

- Pedras, incluindo as naturais (granitos, calcários, mármores e 

ardósias), e as artificiais, constituídas por pequenas partículas de 

mármore, basalto ou granito, agregadas à pressão pela aplicação de 

resinas sintéticas; 

- Pavimentos cerâmicas, nos quais se incluem os cerâmicos 

propriamente ditos, bem como os de grés e de grés porcelânico; 

- Linóleos e os pavimentos vinílicos; 

- Alcatifas, naturais e sintéticas; 

- Pavimentos contínuos. 

 

Todos estes materiais têm vantagens e desvantagens na sua 

aplicação, as quais deverão ser ponderadas em função dos critérios 

acima descritos. 

A madeira é um material de grande nobreza e presença 

estética, mas o seu uso tem consideráveis inconvenientes, como o 

ruído que provoca à passagem, ou a necessidade de aplicação de 
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vernizes ou ceras com relativa frequência para manter uma boa 

aparência, sobretudo nas zonas de maior desgaste. De salientar ainda 

o facto de este material estar sujeito ao ataque de insectos e fungos 

se não for previamente tratado, de poder sofrer alterações sensíveis 

causadas pela humidade, de ser inflamável obrigando a tratamento 

ignífugo, e de o seu custo ser relativamente elevado. É sobretudo 

utilizado nas zonas de leitura e empréstimo, mas os inconvenientes 

acima referidos deverão ser seriamente ponderados. Os seus 

diferentes derivados permitem resolver alguns destes problemas, 

embora sem produzir o mesmo efeito estético. 

A pedra, tanto na versão natural como artificial, sendo 

também um material de grande nobreza e presença estética e tendo 

como principais qualidades a sua resistência e durabilidade, é 

também um material ruidoso à passagem, dada a sua quase nula 

capacidade de absorção acústica, para além de possuir um custo 

bastante elevado. Normalmente é aplicado nos átrios e zonas de 

passagem do público, como escadas, galerias, etc. 

Os pavimentos cerâmicos, em particular os de grés e grés 

porcelânico, não possuem a nobreza e a presença estética dos dois 

materiais anteriores e são também bastante ruidosos, mas têm a seu 

favor a durabilidade e a facilidade de limpeza e manutenção. São 

sobretudo utilizados nas áreas sanitárias, de depósitos e às vezes 

também nas áreas de serviço interno. 

Os linóleos e os vinis, constituídos os primeiros por materiais 

naturais e os segundos por materiais sintéticos, apresentam hoje 

uma gama muito variada e imaginativa de soluções através da 

combinação de cores e de formas diferentes, possuindo vantagens 

assinaláveis na sua aplicação, como sejam a resistência ao desgaste, 

a boa absorção acústica e o seu relativo baixo custo. Como 

desvantagens pode apontar-se a impossibilidade de reparação em 

caso de desgaste, obrigando à sua substituição total ou parcial 

conforme a aplicação tiver sido feita em rolo ou em ladrilhos, e a 
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possibilidade de alteração do acabamento final em caso de exposição 

prolongada à luz solar. São muito utilizados nas zonas de serviço 

interno, incluindo depósitos, assim corno nas áreas de leitura, em 

particular nas secções infantis, onde podem ser encontradas 

combinações de formas e materiais que contribuem para dar a estes 

espaços grande alegria e vivacidade. 

As alcatifas cuja utilização caiu drasticamente nos últimos 

anos, têm no entanto vantagens assinaláveis no que respeita à 

absorção acústica e em particular do ruído dos passos, no conforto 

visual, na aplicação e na segurança de uso. Como principal aspecto 

negativo há que apontar a sua capacidade de retenção de poeiras, 

com consequências negativas para as pessoas alérgicas, aspecto que 

explica aliás, em boa parte, o seu declínio, apesar das tentativas dos 

diversos fabricantes para o superar através da aplicação de 

tratamentos anti-estáticos, repelentes da poeira. Outro aspecto 

negativo é o rápido desgaste nas zonas de maior trânsito, aspecto 

que pode ser minimizado com a utilização de ladrilhos em vez de 

peças em rolos, permitindo a sua substituição pontual sempre que 

necessário. Podem ser utilizadas nas salas polivalentes e nas zonas 

de leitura e empréstimo, desde que sejam escolhidas alcatifas com 

tratamento anti-estático. 

Os pavimentos contínuos são aplicados directamente sobre 

as lajes de pavimento, podendo ser de dois tipos: as chamadas 

betonilhas afaga das com endurecedor, os mais económicos, mas que 

obrigam à existência de juntas de retracção e são menos resistentes 

às deformações, e os industriais, com espessura e resistência 

superior, sem juntas, mas obviamente mais caros. Usam-se 

sobretudo nas zonas de depósito e de garagem, mas os pavimentos 

industriais, sobretudo os auto-nivelantes, podem ser também 

utilizados nas áreas de circulação e de leitura. 

Nas paredes interiores os materiais de revestimento mais 

comuns são o reboco, o gesso cartonado, a madeira e a pedra, a 



 99 

escolher em função dos factores estéticos e de custo, mas também 

pêlo seu comportamento face às diversas solicitações. Assim, nas 

zonas de passagem, sujeitas a um maior desgaste, dever-se-á aplicar 

lambris de protecção em pedra ou madeira até uma altura de pelo 

menos 1 metro e 20. Na generalidade dos casos deve prever-se 

cantoneiras metálicas ou de madeira nos ângulos das paredes. Nas 

salas polivalentes e auditórios devem prever-se materiais de 

adequado comportamento acústico, em função das diferentes 

actividades que aí se processam. Já nos sanitários a preocupação 

deve ser o revestimento com materiais resistentes, impermeáveis e 

facilmente laváveis, tais como pedra ou revestimento cerâmico. 

Nos tectos, com excepção das zonas de depósito, 

arrecadações e áreas técnicas, a regra é o recurso a sistemas 

suspensos, que permitem esconder toda a vasta panóplia de redes e 

condutas dos diversos sistemas de infra-estruturas do edifício, com 

destaque para as que integram os sistemas de AVAC, iluminação, 

informática, águas e esgotos. Estes tectos podem ser de tipo 

contínuo, em gesso cartonado, ou em placas amovíveis metálicas, em 

madeira, em fibras minerais ou em gesso. No primeiro caso deverão 

existir nas zonas de passagem placas amovíveis para acesso às 

condutas e equipamentos técnicos instalados sobre o tecto, questão 

que está por natureza resolvida no segundo, já que se trata de um 

tecto constituído por placas amovíveis. Em ambos os casos dever-se-

á utilizar sempre que possível placas perfuradas com aplicação de 

mantas de lã mineral sobre a sua face superior, para absorção 

acústica, de modo a evitar-se a reverberação sonora, já que na maior 

parte dos casos os materiais aplicadas nos pavimentos e nas paredes 

têm um comportamento deficiente deste ponto de vista. 

 

 

CAPITULO VII 
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ACESSIBILIDADE, SEGURANÇA, CONFORTO E 

AMBIENTE 

 

Neste capítulo abordam-se os diferentes sistemas de infra-

estruturas e instalações técnicas que permitem assegurar o 

funcionamento de uma biblioteca em boas condições de 

acessibilidade, segurança, conforto e ambiente. Estão neste caso: 

-> As medidas e soluções relativas à acessibilidade a pessoas 

portadoras de deficiência ou com mobilidade condicionada, no âmbito 

da legislação em vigor; 

-> Os dispositivos de segurança contra incêndios, tanto em 

relação às pessoas como às espécies documentais, no quadro do 

novo Regime Jurídico de Segurança Contra Incêndios em Edifícios; 

-> Os diferentes sistemas de ventilação, aquecimento e ar 

condicionado (AVAC) que permitem assegurar o necessário conforto 

térmico das instalações, tendo presentes as disposições contidas na 

legislação em vigor; 

-> As disposições relativas ao condicionamento acústico do 

edifício, no quadro do Regulamento dos Requisitos Acústicos dos 

Edifícios; 

-> Algumas noções relativas à iluminação natural e artificial; 

-> O funcionamento e instalação das redes de cablagem 

informática, dos sistemas de distribuição de sinal áudio e vídeo e 

anti-roubo. 

O conhecimento destes diferentes sistemas e instalações 

técnicas permitirá certamente aos futuros bibliotecários e técnicos de 

biblioteca acompanhar de forma mais atenta e informada a 

elaboração de projectos de novas bibliotecas ou contribuir para uma 

gestão mais eficiente dos recursos disponíveis nas já em 

funcionamento. 

 

1 - ACESSIBILIDADE 
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Enquanto equipamento de utilização pública, uma biblioteca 

está sujeita à aplicação das normas técnicas sobre acessibilidades 

estabeleci das no Decreto Lei número 163/2006, que abrangem a 

esmagadora maioria dos espaços públicos e edifícios habitacionais e 

não habitacionais. Na alínea m) do Artigo número 2, que define o 

âmbito de aplicação do referido Decreto, as bibliotecas públicas vêm 

especificamente referidas, juntamente com outros edifícios e 

instalações destinados a actividades recreativo-culturais. 

No preâmbulo deste decreto, o conceito de pessoas com 

mobilidade condicionada é alargado de modo a abranger, para além 

das pessoas que se movimentam em cadeiras de rodas, as "pessoas 

incapazes de andar ou que não conseguem percorrer grandes 

distâncias", as "pessoas com dificuldades sensoriais, tais como as 

pessoas cegas ou surdas", e ainda as que, "em virtude do seu 

percurso de vida, se apresentam transitoriamente condicionadas, 

como as grávidas, as crianças e os idosos". 

Em anexo ao decreto, são definidas as "normas técnicas para 

melhoria de acessibilidade das pessoas com mobilidade 

condicionada", no qual se especifica com grande detalhe as regras a 

respeitar quer para os edifícios, quer para os espaços públicos. 

No Capítulo 2, relativo a "edifícios e estabelecimentos em 

geral", define-se o que se entende por "percurso acessível": "Os 

edifícios e estabelecimentos devem ser dotados de pelo menos um 

percurso, designado de acessível, que proporcione O acesso seguro e 

confortável das pessoas com mobilidade condicionada entre a via 

pública, o local de entrada/saída principal e todos os espaços 

interiores e exteriores que os constituem". 

Em seguida são estabelecidas de forma muito detalhada as 

exigências mínimas para assegurar este percurso acessível, a 

começar nos átrios de entrada, passando pelos patamares, escadas e 
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corredores, portas de entrada e saída dos edifícios, rampas e 

elevadores, até às instalações sanitárias. 

Não cabe aqui focar em pormenor todas estas exigências, 

podendo o Decreto Lei número 163/2006 ser consultado on-line, no 

sítio do Diário da República Electrónico. No entanto há alguns 

aspectos que podem e devem ser ressaltados, como por exemplo: 

-> A obrigatoriedade de, do lado interior e exterior das portas 

de acesso aos edifícios, ser possível inscrever uma zona de manobra 

para rotação de uma cadeira de rodas de 360 graus; 

-> O estabelecimento de uma largura mínima útil para essas 

portas de 87 centímetros e de 1 metro e 20 para patamares, galerias, 

corredores e escadas; 

-> A fixação de uma inclinação nas rampas não superior a 6%, 

se vencer um desnível não superior a 60 centímetros, ou de 8% se 

vencer um desnível não superior a 40 centímetros; 

-> O estabelecimento de uma dimensão das cabines dos 

elevadores não inferior a 1 metro e 10 por 1 metro e 40, com uma 

porta de largura útil não inferior a 80 centímetros. 

No que respeita às instalações sanitárias, volta a ser possível a 

existência de uma instalação específica para pessoas com mobilidade 

condicionada dos dois sexos, separada das instalações destinadas aos 

outros utentes, ao contrário do que acontecia na lei anterior, embora 

também seja possível a sua integração no interior daquelas. No 

dimensionamento das cabines prevêem-se também duas situações: 

uma, para uso pouco frequente, em que o espaço interior deve ter 

dimensões não inferiores a 1 metro e 60 de largura por 1 metro e 70 

de comprimento, com a possibilidade de inscrever no espaço que 

permanecer livre após a instalação da sanita e do lavatório uma zona 

de manobra para rotação de 180 graus; outra, quando for previsível 

um uso mais frequente, em que 

o espaço interior deve ter dimensões não inferiores a 2 metros 

e 20 de largura por 2 metros e 20 de comprimento/, com a 
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possibilidade de inscrever no espaço que permanecer livre após a 

instalação da sanita e do lavatório uma zona de manobra para 

rotação de 360 graus. 

De notar que este percurso acessível destinado às pessoas de 

mobilidade condicionada é também de grande utilidade para a 

circulação de documentos em carrinhos para transporte de livros. 

Para além do estabelecimento de um percurso acessível, há 

também que ter em conta outros aspectos directamente relacionados 

com as limitações motoras e sensoriais de alguns utentes. Um 

primeiro aspecto é o da apreensão dos documentos nas estantes por 

parte de pessoas de mobilidade reduzida, a qual, em aproximação 

frontal, só abrange os documentos colocados nas prateleiras situadas 

entre os 70 centímetros e 1 metro 40 a partir do pavimento, 

enquanto em aproximação lateral este intervalo passa a ser de 40 

centímetros a 1 metro e 40. Estes limites reduzem para 65% a 

documentação em livre acesso para estas pessoas. 

No que respeita aos invisuais recomenda-se que, para além da 

facilidade de "leitura" da planta da biblioteca, haja um percurso nas 

circulações principais em contraste táctil com o pavimento existente. 

No que respeita às salas e cabines de trabalho onde se utiliza o 

sistema Braille, elas devem ser sujeitas a um tratamento acústico 

especial. 

 

2 - SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 

 

O Decreto Lei número 220/2008 de 12 de Novembro, que 

estabelece o novo Regime Jurídico da Segurança Contra Incêndios em 

Edifícios (SCIE), entrou em vigor em 1 de Janeiro de 2009. Este novo 

Regime Jurídico não só concentra e sistematiza toda a legislação 

anterior sobre segurança contra incêndios, até aqui dispersa por 

inúmeros diplomas legais, como introduz um grande número de 

alterações e inovações em relação ao seu conteúdo. 
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Não se justifica no âmbito deste manual uma análise detalhada 

deste novo diploma, mas vale a pena chamar a atenção para algumas 

destas alterações, dada a importância que assumem tanto na fase de 

projecto, como durante o período de vida útil dos edifícios. 

Assim, há que começar por referir que, ao contrário do que 

antes acontecia, este novo regime passa a englobar todos os edifícios 

e recintos, os quais surgem distribuídos por 12 utilizações-tipo. As 

bibliotecas surgem numa utilização-tipo comum aos arquivos, a XI, 

definida na alínea I) do número 1 do Artigo 8 como correspondente a 

“edifícios ou partes de edifícios, recebendo ou não público, destinados 

a arquivo documental, podendo disponibilizar os documentos para 

consulta ou visualização no próprio local ou não, nomeadamente 

bibliotecas, mediatecas e arquivos." 

Cada utilização-tipo possui quatro categorias de risco de 

incêndio: risco reduzido, risco moderado, risco elevado e risco muito 

elevado. Os factores de risco a ter em consideração para a fixação 

destas categorias são definidos em função de um conjunto de 

factores, como a altura do edifício, o número de pisos abaixo da cota 

do pavimento de acesso às viaturas de socorro, o número máximo 

estimado de pessoas que pode ocupar em simultâneo o edifício, a 

carga de incêndio, etc. 

Por outro lado todos os locais dos edifícios e recintos são 

classificados, de acordo com a natureza do risco, em locais de risco 

A, B, C, D, E e F, em função de um conjunto alargado de factores, 

como o número de pessoas que frequenta o edifício, as actividades 

que nele se desenvolvem, as características dos produtos, materiais 

ou equipamentos nele existentes, etc. 

Outro aspecto importante desta nova lei é a obrigatoriedade de 

elaboração de projectos de Segurança Contra Incêndios em Edifícios 

(SCIE) para edifícios e recintos classificados na terceira e quarta 

categorias de risco, os quais são da responsabilidade exclusiva de 

arquitectos, engenheiros ou engenheiros técnicos com competências 
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na matéria reconhecidas pelas respectivas associações profissionais. 

O mesmo se passa em relação aos planos de segurança internos 

referentes a edifícios e recintos classificados com as mesmas 

categorias de risco, planos esses constituídos pelos planos de 

prevenção, pelos planos de emergência internos e pelos registos de 

segurança. 

No que respeita à fiscalização do cumprimento das condições do 

SCIE, nomeadamente em relação à aprovação dos projectos e à 

realização de vistorias, esta é feita pelas câmaras municipais quanto 

à primeira categoria de risco e à Autoridade Nacional de Protecção 

Civil (ANPC) para as restantes. 

Em complemento ao Decreto Lei número 220/2008, a Portaria 

número 1532/2008 de 29 de Dezembro aprova o Regulamento 

Técnico de Segurança Contra Incêndios em Edifícios, o qual fixa as 

normas de segurança a que devem obedecer os projectos de 

arquitectura, os projectos de SCIE e os projectos das restantes 

especialidades, designadamente em relação às condições exteriores 

comuns, de comportamento ao fogo, de isolamento e protecção, de 

evacuação, das instalações técnicas, dos equipamentos e sistemas de 

segurança e de auto-protecção. 

Definidas as normas de segurança comuns aos vários 

tipos de edifícios, o referido Regulamento descreve em 

detalhe as condições específicas a que deve obedecer cada 

utilização tipo: No caso das bibliotecas e arquivos, são 

considerados locais de risco C (risco agravado de eclosão de 

incêndio) as oficinas e laborat6rios de conservação e restauro, 

os locais de carga e descarga, os locais de embalagem e 

desembalagem de livros e os depósitos de documentos, 

independentemente do tipo de estantaria. Para os locais onde 

se prevê que sejam arquivados, ou sujeitos a operações de 

conservação e restauro, documentos de manifesto interesse 

para o patrim6nio hist6rico e cultural, preconiza-se o uso de 
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sistemas automáticos de extinção de incêndio adequados à 

preservação dos referidos documentos. 

Há que referir que esta normativa, no que às bibliotecas diz 

respeito, parece dirigir-se fundamentalmente às bibliotecas de 

conservação, não contemplando medidas específicas para as públicas, 

universitárias e escolares, que são hoje largamente maioritárias. Ora 

nestas, a maioria das colecções está em livre acesso nas secções e 

salas de leitura; as quais, do ponto de vista da segurança, acabam 

por funcionar simultaneamente como área de depósito de 

documentos e de grande concentração de público. Por outro lado, 

nestas bibliotecas a maioria dos documentos é recente, sem 

relevância do ponto de vista do património histórico e cultural, pelo 

que, em caso de incêndio, a prioridade deverá ser muito mais 

garantir a segurança e rápida evacuação do público e do pessoal do 

que a preservação dos documentos. Esta questão tem implicações 

directas na escolha dos meios de combate a incêndio mais adequados 

a cada situação. Nos casos em que haja documentos de interesse 

histórico e cultural a preservar, estes deverão ser colocados em 

espaços próprios, sejam eles depósitos ou salas de reservados, nos 

quais deverão existir sistemas automáticos de extinção de incêndios 

utilizando gás em vez de água, a qual pode ter, como se sabe, efeitos 

mais nocivos sobre os documentos que o próprio fogo. Nos casos em 

que se trata de fundos bibliográficos recentes, dispostos em livre 

acesso em salas de consulta, justifica-se a utilização de sistemas 

automáticos de extinção à base de água (sprinklers), dada a sua 

maior eficácia no combate ao fogo e também o seu menor custo. 

Por outro lado, o projecto de SCIE obriga à instalação de 

mangueiras, extintores, detectores, alarmes, luzes de emergência e 

sinalização específica para os percursos de evacuação. Ora, na 

medida em que tais equipamentos têm uma presença não 

negligenciável no edifício, podendo inclusive afectar a distribuição do 

mobiliário, é importante que a sua colocação seja estudada de forma 
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articulada com esta, ainda em fase de projecto. Uma solução possível 

é a concentração de tais equipamentos em determinados locais 

distribuídos estrategicamente ao longo das paredes dos diferentes 

compartimentos. 

 

3 - CLIMATIZAÇAO  

 

A climatização dos edifícios, implicando os diferentes sistemas de 

aquecimento, ventilação e ar condicionado (AVAC), está hoje 

regulada no nosso país por três diplomas legais: o Decreto Lei 

número 78/2006, que estabelece o Sistema Nacional de Certificação 

Energética e da Qualidade do Ar Interior dos Edifícios; o Decreto Lei 

número 79/2006, que aprova o Regulamento dos Sistemas 

Energéticos de Climatização dos Edifícios; e Decreto Lei número 

80/2006, que aprova por sua vez o Regulamento das Características 

do Comportamento Térmico dos Edifícios. 

O primeiro daqueles diplomas estabelece o Sistema Nacional de 

Certificação 

Energética e da Qualidade do Ar Interior dos Edifícios (SCE), o 

qual tem como finalidade assegurar o cumprimento das exigências e 

disposições estabelecidas nos Regulamentos dos Sistemas 

Energéticos de Climatização dos Edifícios e das Características do 

Comportamento Térmico dos Edifícios, nomeadamente no que diz 

respeito às condições de eficiência energética, à utilização de 

sistemas de energias renováveis e às condições de garantia da 

qualidade do ar interior. E fá-lo através de uma certificação 

energética, hoje obrigatória para todos os edifícios, que verifica o 

cumprimento pelo edifício de determinados requisitos energéticos, de 

qualidade do sistema de climatização e de qualidade do ar interior. 

Através desta certificação são também identificadas as medidas 

correctivas ou de melhoria do desempenho aplicáveis aos edifícios e 

respectivos sistemas energéticos, nomeadamente caldeiras e 
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equipamentos de ar condicionado, tanto no que respeita ao 

desempenho energético, como em relação à qualidade do ar interior. 

O Regulamento dos Sistemas Energéticos de Climatização dos 

Edifícios estabelece as condições a observar nos projectos de novos 

sistemas de climatização; os limites máximos de consumo de energia 

nos grandes edifícios de serviços existentes, bem como nos restantes 

edifícios e, em particular para a climatização; as condições de 

manutenção dos sistemas de climatização; as condições de 

monitorização e auditoria de funcionamento dos edifícios em termos 

dos consumos de energia e da qualidade 

 do ar interior; e os requisitos a que deve obedecer a formação 

profissional dos técnicos responsáveis pelo projecto, instalação e 

manutenção dos sistemas de climatização. 

Finalmente o Regulamento das Características do 

Comportamento Térmico dos Edifícios estabelece as regras a observar 

no projecto de todos os edifícios de habitação e dos edifícios de 

serviços sem sistemas de climatização centralizados de modo a que 

as exigências de conforto térmico, seja ele de aquecimento ou 

arrefecimento, e de ventilação, bem como as necessidades de água 

quente sanitária possam ser satisfeitos sem dispêndio excessivo de 

energia. O diploma visa ainda a minimização de defeitos de 

construção que possam ter impacto negativo na duração do edifício e 

na qualidade do ar interior. 

Mas mais importante do que estar a analisar em detalhe estes 

três documentos legais, de carácter forçosamente muito técnico, é de 

referir de passagem algumas questões específicas a ter em conta na 

climatização das bibliotecas. Genericamente, os parâmetros que 

determinam o clima interior do edifício são a temperatura do ar, a 

humidade relativa, a renovação do ar e a poluição, pó e 

contaminação. Para a escolha do sistema mais adequado à 

climatização de uma biblioteca há pois que ter em conta os seguintes 

aspectos: 
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-> A influência que a energia passiva dos edifícios tem nas 

condições térmicas existentes no seu interior, a qual depende 

fundamentalmente do seu maior ou menor isolamento térmico em 

relação ao exterior e da inércia térmica criada pela própria massa do 

edifício; 

-> O tipo de actividades desenvolvidas pelos utentes nas 

bibliotecas, as quais não se caracterizam maioritariamente por uma 

ocupação permanente de um lugar ou de um espaço ao longo de todo 

o dia, mas pelo contrário por estadias curtas intervaladas por 

frequentes percursos entre os vários espaços e zonas do edifício; 

-> As exigências térmicas dos locais onde se guardam 

documentos raros, de interesse patrimonial, requerendo um controlo 

constante da humidade e da temperatura dentro de limites máximos 

e mínimos, de dia e de noite, ao longo de todo o ano; 

-> A existência, em consequência, de um sistema de 

climatização independente dos restantes espaços da biblioteca para 

os depósitos e salas de reservados. 

 

4 - CONDICIONAMENTO ACÚSTICO 

 

A leitura é uma actividade que exige concentração, mesmo que 

hoje, sobretudo nas bibliotecas públicas, ou mesmo nas 

universitárias, tal exigência já não se coloque em termos absolutos 

como acontecia há umas dezenas de anos atrás. Efectivamente hoje, 

numa biblioteca, a par da leitura há todo um conjunto de outras 

actividades paralelas que já não exigem o mesmo tipo de 

concentração, como o visionamento de vídeos e DVO, a consulta da 

Internet, a escuta de CD, a leitura de periódicos, etc. A própria 

movimentação dos utentes em tomo destas diferentes 

funcionalidades já não se compadece com o silêncio sepulcral exigido 

anteriormente. 
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No entanto, quer pela maior ou menor concentração que tais 

actividades exigem, quer pelos efeitos sonoros que a sua existência 

em simultâneo pode momentaneamente gerar, o ambiente acústico 

de uma biblioteca deve merecer uma especial atenção por parte de 

quem tem a responsabilidade pela sua concepção e pelo seu bom 

funcionamento. 

 

Existem fundamentalmente quatro tipos de ruído que é 

necessário controlar para garantir boas condições de 

funcionamento aos diversos espaços e serviços de uma 

biblioteca: 

-> Os ruídos exteriores (circulação automóvel, aviões, 

fábricas); 

-> Os ruídos aéreos internos (voz humana, música); 

-> Os ruídos internos de impacto (saltos e solas dos 

sapatos, objectos que caiem); 

-> Os ruídos internos provocados pelos equipamentos 

(elevadores, aparelhos de climatização, fotocopiadoras, 

impressoras, etc) 

 

Os requisitos acústicos a que devem obedecer os edifícios estão 

definidos no quadro do Regulamento dos Requisitos Acústicos dos 

Edifícios (Decreto Lei número 129/2002 de 11 de Maio). 

Curiosamente este regulamento não contempla especificamente as 

bibliotecas, embora no item relativo a edifícios escolares se fale em 

edifícios para fins de leitura. O decreto não aponta soluções 

concretas, estabelecendo apenas valores mínimos para os diferentes 

parâmetros acústicos a considerar: índice de isolamento sonoro a 

sons aéreos exteriores, índice de isolamento sonoro a sons aéreos no 

interior do edifício, índice de isolamento aéreo a sons de percussão, 

tempo de reverberação, área de absorção sonora e ruído dos 

equipamentos. 
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Para além do isolamento acústico em relação ao exterior, 

garantido basicamente pelas paredes, coberturas, caixilharias e 

envidraçados, há que ter particular atenção, na escolha dos materiais 

de revestimento dos pavimentos, ao seu comportamento em relação 

ao ruído de percussão, e das paredes e tectos em relação ao seu 

comportamento face à reverberação sonora, a qual pode ter efeitos 

muito negativos, sobretudo quando as secções e salas de leitura 

comunicam directamente com o átrio ou com outras áreas de 

circulação interior. Existe hoje no mercado uma grande variedade de 

soluções para tectos falsos em madeira, gesso ou chapa metálica 

que, através de uma microperfuração associada à colocação de 

mantas de lã mineral sobre a face superior do tecto, garantem uma 

boa absorção sonora, diminuindo consideravelmente a reverberação. 

 

5 - ILUMINAÇAO NATURAL E ARTIFICIAL 

 

Para garantir boas condições de utilização dos espaços e dos 

planos de trabalho de uma biblioteca é indispensável uma boa 

iluminação, conjugando luz natural com luz artificial. 

A luz natural que aqui nos interessa é a luz emitida pelo sol, a 

qual vai variando ao longo do dia e da estação do ano, mas também 

em função do clima e da situação geográfica. Já a luz artificial é 

constante e pode ser escolhida em função dos efeitos que dela se 

pretende obter, mas tem custos não negligenciáveis, tanto no que diz 

respeito aos aparelhos de iluminação e às lâmpadas, como no que 

toca ao consumo energético. 

Uma boa solução de iluminação deve assegurar o necessário 

conforto visual dos utentes e do pessoal da biblioteca, mas também a 

protecção dos documentos em relação aos raios ultra-violetas e infra-

vermelhos, quer os provenientes do sol, quer da iluminação artificial. 

Os planos de consulta são horizontais (mesas de leitura), mas 

também verticais (painéis informativos e expositivos, cotas e títulos 
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de documentos, sinalética, diferentes ecrãs, etc), o que implica que 

as soluções adoptadas possam responder de forma eficaz a estas 

duas situações. 

A iluminação natural dos espaços públicos de leitura e consulta, 

bem como dos espaços de trabalho do pessoal, é indispensável quer 

do ponto de vista psicológico, quer em termos de conforto visual. 

Esta iluminação deve ser feita fundamentalmente através de vãos 

abertos nas paredes, podendo ser complementada, em zonas mais 

distantes, por lanternins ou clarabóias colocadas na cobertura. Nas 

salas de leitura a distribuição do mobiliário deve privilegiar, sempre 

que possível, as zonas mais próximas das janelas para a colocação 

das mesas de consulta, deixando as zonas mais interiorizadas para as 

estantes. Há no entanto que encontrar formas adequadas de controlo 

da incidência directa dos raios solares sobre as mesas e estantes. Tal 

pode ser feito através de sistemas de protecção dos vãos, de 

preferência colocados no exterior, como palas, estores de lâminas 

reguláveis ou fixas, etc. Estas soluções não devem porém diminuir ou 

mesmo impedir a visibilidade do interior em relação ao exterior, 

enclausurando desnecessariamente os espaços da biblioteca, o que 

acontece com o uso de estores interiores de tela, portadas de 

madeira, etc. 

Por seu turno a luz artificial representa uma parte considerável 

dos custos de funcionamento de uma biblioteca, sendo o maior 

consumidor de energia a seguir à climatização, pelo que é necessário 

escolher criteriosamente o tipo de lâmpada e de luminária, não só em 

função do seu design, mas também em função do seu rendimento e 

da sua durabilidade. 

Nos espaços públicos das bibliotecas há vantagem em misturar 

vários tipos de iluminação: directa, indirecta, difusa ou reflectida. As 

soluções podem ser muitas e variadas, embora tendo sempre 

presente o pé-direito dos espaços, já que é a partir do tecto que na 

sua maior parte a iluminação é feita. Em alguns casos é preferível o 
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recurso a candeeiros individuais sobre as mesas, noutros poder-se-á 

combinar uma iluminação ambiente difusa, feita a partir do tecto ou 

de apliques colocados nas paredes e iluminação individual. Neste caso 

é importante que se possa regular a intensidade luminosa de pelo 

menos uma parte dos candeeiros individuais para os utentes que têm 

dificuldades de visão. Caso a intensidade da luz proveniente do tecto 

não seja suficiente para assegurar um bom visionamento das 

colecções, poderá optar-se por uma iluminação incorporada nas 

próprias estantes, com luz indirecta rasante do seu plano vertical, 

colocada ao longo da última prateleira. 

Por fim há que ter em conta que os ecrãs dos computadores 

devem sempre ser colocados perpendicularmente às janelas ou 

envidraçados de modo a evitar fenómenos de reflexo. De igual modo, 

nas zonas onde está prevista a colocação de computadores, deve 

utilizar-se sempre luz indirecta de modo a evitar-se o mesmo tipo de 

reflexo. 

 

6 - INFRA-ESTRUTURAS DE CABLAGEM 

 

A permanente e vertiginosa evolução das tecnologias de 

informação e comunicação, de que as bibliotecas hoje tanto 

dependem quer para o seu funcionamento interno, quer no que 

respeita aos serviços que disponibilizam, obrigam a que as 

instalações que lhes dão suporte sejam pensadas de modo a poderem 

com relativa facilidade adaptar-se a uma tal evolução, procurando 

antecipar respostas a necessidades que hoje ainda não são 

previsíveis. 

Assim, tais instalações deverão ser dimensionadas com 

generosidade, já que no momento da obra é relativamente barata e 

fácil a colocação de mais pontos de conexão e de mais cabos, ao 

contrário do que acontecerá quando o edifício já estiver em 

funcionamento. 
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Por outro lado, a utilização de pavimentos sobrelevados para a 

instalação das diferentes redes de infra-estruturas, já referida 

anteriormente, traz enormes vantagens, apesar de o seu custo poder 

ser um pouco superior ao de um pavimento convencional assente 

directamente na laje de betão. Com efeito, tal pavimento, formado 

por uma quadrícula de placas assentes em suportes metálicos, é 

totalmente amovível, permitindo fazer todos os ajustamentos e 

adaptações nas redes instaladas por baixo dele, pela simples remoção 

das placas. Esta solução pode no entanto não ser possível, quer 

porque a altura livre entre pavimentos não o permite, quer porque se 

trata da recuperação de edifícios existentes, com todos os 

condicionalismos inerentes, ou ainda porque não é compatível com as 

opções arquitectónicas adoptadas pelo autor do projecto. 

No que respeita às redes de cablagem informática propriamente 

ditas, elas servirão como infra-estrutura de suporte às diferentes 

aplicações necessárias aos serviços de que a biblioteca dispõe. A 

respectiva partilha é feita" ao nível da utilização das tomadas, cabos 

e painéis de repartição por qualquer tipo de tecnologia que se 

pretenda implementar para transmissão de voz, dados e vídeo, 

maximizando-se, assim, a flexibilidade desta infra-estrutura e 

minimizando os custos de administração inerentes a infra-estruturas 

separadas." 

No caso de bibliotecas já existentes, nas quais não existe 

qualquer infra-estrutura de cablagem, ou existe mas necessita de ser 

reestruturada, poderá ser aconselhável a utilização de tecnologia 

wireless. Neste caso "é pertinente ter em conta as características de 

construção do edifício, que poderão criar problemas de comunicação, 

e a segurança do local, uma vez que os dados são difundidos por 

ondas de rádio passíveis de serem recebidas por qualquer 

computador wireless que se encontre na área servida pelo 

transmissor." 
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No que se refere a outros serviços disponíveis nas bibliotecas, 

há que referir a consulta de documentos audiovisuais, existente 

principalmente nas bibliotecas públicas, em locais previstos para tal 

fim, dotados de equipamentos de leitura. Estes podem ser aparelhos 

individuais em sistema de auto-consulta, nesse caso apenas 

necessitando de uma ligação à rede eléctrica, ou aparelhos que estão 

ligados a uma régie situada normalmente no posto de trabalho da 

secção, a partir do qual é enviado o sinal áudio e/ou vídeo. Embora 

tal ligação possa ser feita por cabo, solução mais fiável, hoje está-se 

a optar cada vez mais por sistemas sem fios através de infra-

vermelhos ou radiofrequência, dada a sua muito maior flexibilidade. 

No que toca às instalações sonoras, há que prever um sistema 

de difusão para avisos nas zonas públicas da biblioteca, normalmente 

centralizado no balcão de recepção. No caso das bibliotecas públicas 

é necessário prever na sala polivalente um sistema de projecção de 

vídeo, incluindo o respectivo ecrã, bem como um sistema de 

sonorização e áudio, incluindo microfones, altifalantes, amplificador, 

misturadora, etc. 

Por último há que referir a necessidade de a biblioteca estar 

equipada com um sistema anti-roubo para quando não há público e 

um controlo de acesso para quando o edifício está em funcionamento. 

Em relação ao primeiro, os sistemas mais comuns são os detectores 

volumétricos instalados nos diferentes espaços e detectores de 

contacto junto às entradas e envidraçados, os quais devem estar 

ligados a um serviço de segurança, seja ele público ou privado. 

No que respeita ao segundo, o livre acesso às colecções obriga 

à existência de um sistema de controlo que evite que os utentes 

saírem da biblioteca com documentos. No caso das bibliotecas com 

serviço de empréstimo, para os documentos saírem é necessário que 

sejam previamente registados como emprestados. O sistema 

magnético é hoje o mais usado para este fim, embora haja outros 

sistemas alternativos. Neste sistema os documentos dispõem de uma 
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banda magnética que é desactivada no balcão de atendimento antes 

destes saírem para o exterior da biblioteca, ao mesmo tempo que é 

feito o registo do empréstimo, e quando o leitor passa entre os 

detectores instalados junto à porta o alarme sonoro já não se activa. 

Para que o sistema funcione de forma adequada, os detectores 

devem estar instalados junto da porta de saída para o exterior do 

edifício, com um afastamento máximo entre si de 90 centímetros, e 

suficientemente próximos do balcão de atendimento para que, no 

caso de o alarme ser activado, os funcionários do atendimento 

possam intervir. 

 

 

CAPITULO VIII 

 

MOBILIÁRIO E SINALÉTICA 

 

 

Neste capítulo abordam-se os vários aspectos relativos à 

distribuição do mobiliário e restante equipamento necessário ao bom 

funcionamento das bibliotecas, incluindo dados sobre o seu 

dimensionamento, características específicas dos materiais e modelos 

disponíveis no mercado. É ainda focada a importância da sinalética 

como sistema integrado de orientação dos utilizadores da biblioteca e 

são descritos os vários meios de transmitir de forma sintética os 

serviços disponibilizados no edifício. 

 

1 - DISTRIBUIÇÃO DO MOBILIÁRIO 

 

O mobiliário a utilizar nas bibliotecas deve ter características 

específicas e a sua disposição nos espaços é quase tão importante 

para um funcionamento adequado como um projecto de arquitectura 
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funcional e bem dimensionado. A listagem e enumeração do 

mobiliário e a análise da sua distribuição em planta constituem um 

instrumento privilegiado para se estudar e antever o funcionamento e 

a funcionalidade dos espaços. A distribuição e inter-relação das várias 

peças de mobiliário seguem diversos modelos possíveis, que importa 

descrever nas suas invariantes básicas, caracterizando esse processo 

para os vários tipos de bibliotecas e os diferentes espaços que as 

caracterizam. 

 

1 ponto 1 - Átrio 

Neste espaço o mobiliário é fundamentalmente constituído pelo 

balcão de atendimento centralizado, no qual os utentes fazem a sua 

inscrição como leitores, são orientados para as diferentes secções do 

edifício e esclarecidos sobre os serviços aí disponíveis. No caso das 

bibliotecas que possuem serviço de empréstimo é também aí que se 

processa o controle e registo dos empréstimos e das devoluções de 

documentos. O balcão deverá possuir dimensões adequadas e dispor 

de um plano de trabalho interior com o número de postos de 

atendimento necessários, dotados com computadores. Deverá 

também possuir duas alturas, uma para o público em geral (1 metro 

e 10, outra para utentes de mobilidade condicionada, idêntica à do 

plano de trabalho interior (72 a 75 centímetros) que, no caso das 

bibliotecas públicas e escolares, poderá ser também utilizada por 

crianças. Na sua retaguarda deverá existir uma estante/ armário de 

apoio. 

No átrio deverão também ser previstos painéis informativos e 

expositores horizontais e verticais. 

 

1 ponto 2 - Salas de consulta 

1 ponto 2 ponto 1 - Atendimento 

O mobiliário das salas de consulta de documentação - 

correspondentes às secções de adultos nas bibliotecas públicas - 
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inclui o suporte a uma série de situações diversificadas de consulta de 

documentos, aliada à disponibilidade e exposição de vários tipos de 

média. O balcão de atendimento deverá ser dimensionado 

adequadamente para albergar os postos de atendimento aos 

utilizadores, para apoio à consulta documental, incluindo o áudio 

vídeo/multimédia. Na retaguarda do balcão será importante dispor de 

um armário/estante e ainda de meios de comunicação directa com os 

depósitos de documentos, no caso bibliotecas de conservação e 

bibliotecas universitárias (eventualmente através de monta livros em 

ligação directa aos depósitos). 

1 ponto 2 ponto 2 - Consulta de periódicos 

O mobiliário da área de entrada das salas de consulta poderá 

ter um carácter mais informal, reunindo a zona de consulta de 

periódicos e a zona multimédia. A organização desta parte da secção 

corresponderá, para a zona de periódicos, a uma disposição do 

mobiliário organizado como numa sala de estar, com sofás e 

poltronas à volta de mesas baixas e também com mesas grandes 

para a leitura de jornais. Deverão ser previstos expositores de 

revistas; com os últimos números apresentados de face em painéis 

rebatíveis e os antigos guardados por detrás em prateleiras, sendo as 

edições mais recentes dos jornais expostas em escaparates. A maior 

parte da colecção de jornais e revistas estará arquivada em depósito, 

sendo possível a sua consulta por pedido e com base no catálogo da 

biblioteca, a partir de computadores em bancada que incluirão 

também a possibilidade de consulta da imprensa on-line. 

1 ponto 2 ponto 3 - Zona multimédia 

Na zona multimédia disponibilizam-se diferentes formas de 

consulta de documentos repartidas em dois tipos de situações: a 

consulta, visionamento ou audição individual a partir de 

computadores dispostos em bateria e o visionamento em aparelhos 

de TV com leitor de DVD, para grupos até três elementos. Em 

qualquer destes casos a audição será efectuada com auscultadores 
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sem fios de forma a não perturbar os restantes utentes da secção. A 

consulta a partir dos computadores poderá incluir várias formas, 

desde o simples acesso à Internet, até à consulta de CD-ROM e DVD, 

passando pelo acesso ao catálogo informatizado da Biblioteca. Por 

seu lado, a audição de peças musicais poderá ser efectuada com 

auscultadores sem fios, disponíveis a partir do balcão de atendimento 

através de emissão de rádio, com alimentação a partir de uma "rack" 

montada neste ou na sua retaguarda. Outras soluções para a audição 

musical poderão ser encaradas, tais como: pequenas cabinas de 

áudio, bancadas de leitura com auscultadores incorporados, ou 

mesmo o empréstimo pela biblioteca de leitores de CD's ou MP3 

portáteis. Os documentos áudio/vídeo, quer para consulta no local 

quer para empréstimo, deverão estar organizados em expositores 

adequados. Deverá também prever-se a colocação de uma estante 

própria para exposição de publicações especializadas (som e imagem) 

e ser prevista uma impressora de apoio aos computadores. Nas 

bibliotecas públicas de maior dimensão e nas universitárias deverão 

ser instalados postos de leitura especialmente equipados para utentes 

invisuais. 

1 ponto 2 ponto 4 - Zona de empréstimo 

A zona de empréstimo, onde estão os documentos em livre 

acesso e para empréstimo nas bibliotecas que possuem tal serviço, 

será constituída basicamente pela apresentação de documentos num 

conjunto de estantes (simples ou duplas) organizadas tematicamente 

em série e intervaladas por pequenas zonas de leitura, ou por alguns 

lugares isolados (sofás ou cadeiras e mesas adequadas) para 

consulta rápida. 

1 ponto 2 ponto 5 - Zona de consulta local 

Esta zona, incluindo a zona de referência, destina-se à leitura 

na biblioteca, sendo nela que se consultam as obras de referência, 

algumas em formato electrónico (dicionários, enciclopédias, anuários, 

atlas, etc.), e as obras que estão excluídas do empréstimo 
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domiciliário, ou que se encontram guardadas no depósito (obras 

antigas ou raras, etc.). Esta é uma área de biblioteca 

predominantemente constituída por mesas para duas ou para quatro 

pessoas, embora se admita a possibilidade de incluir algumas mesas 

individuais, e por estantes para as obras de referência. Poderá estar 

separada da zona de empréstimo pela disposição do mobiliário ou de 

outra forma, mas sempre de maneira a permitir uma boa 

permeabilidade visual entre as duas. Os serviços de referência devem 

existir, de forma concentrada, através de expositores e estantes que 

contenham documentos de referência especializada. Nas bibliotecas 

universitárias, a zona de consulta, onde se situam as mesas de 

leitura, implica a afectação de uma maior área de pavimento, dado o 

elevado número de utentes que a ela recorrem em simultâneo, quer 

para o estudo de documentos, quer para a utilização de 

computadores, sejam eles portáteis ou fixos. Por outro lado, a 

consulta de reservados, destinada a investigadores ou a alunos do 

segundo e terceiro ciclo (mestrado e doutoramento), tem exigências 

especiais, como sejam mesas grandes ou mesmo cabinas individuais 

(carrels), com armário próprio para guarda do material de apoio à 

investigação. Nas bibliotecas de grande dimensão e com espólios 

raros ou de livro antigo poderá haver necessidade de preservar estes 

documentos e de criar cópias e outros meios de consulta, o que 

implica a sua disponibilização em microfilmes, através de máquinas 

próprias, ou em suporte digital. 

1 ponto 3 - Secção infantil 

A secção infantil, existente essencialmente nas bibliotecas 

públicas, é organizada em diferentes áreas funcionais em função dos 

vários níveis etários dos utentes, algumas em compartimentos 

próprios como a sala do conto, o atelier de expressão ou a sala de 

trabalho em grupo. Estas duas últimas só se justificam no entanto 

nas bibliotecas de maior dimensão (BM3). Para as crianças mais 

pequenas adopta-se uma disposição de mobiliário informal, 
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constituído por caixas para álbuns, bancos ou pufos, assim como de 

mesas e cadeiras baixas, adaptadas à sua estatura. A área dos 

jovens, por seu lado, deverá constituir um espaço relativamente 

autónomo dentro da secção, separado das outras zonas através da 

disposição do mobiliário, com uma organização semelhante à da 

secção dos adultos. Essencialmente será composta por uma zona de 

empréstimo e por uma zona de consulta local, sendo a primeira zona 

caracterizada por estantes com a colecção em livre acesso e 

disponível para empréstimo domiciliário, intercaladas com pequenas 

mesas para consulta rápida de documentos e, a segunda, 

caracterizada por mesas maiores para consulta com uma 

permanência mais longa. Será nesta zona que se efectua a consulta 

de documentos multimédia (CD, DVD, MP3, etc.) e que é facultado o 

acesso à Internet através de computadores pessoais. Os documentos 

multimédia são acessíveis em ambas as áreas, devendo existir na 

zona juvenil um espaço para visionamento conjunto de vídeos 

(grupos até 3 elementos) a partir de televisores e com auscultadores 

sem fios. A audição de música poderá ser efectuada também através 

de auscultadores sem fio, a partir de um emissor de rádio instalado 

numa “rack” situada no posto balcão de apoio à secção, ou através 

do empréstimo pela biblioteca de leitores de CD's portáteis, ou de 

aparelhos MP3. O apoio à secção é efectuado a partir de um balcão 

de atendimento, com altura adequada à estatura dos utentes. O 

mobiliário da área de animação, ou sala do conto, deverá ser 

composto essencialmente por almofadas ou pufos, de modo a 

permitir uma maior polivalência na sua utilização. 

O visionamento de vídeo e audição de peças musicais com som 

ambiente implicará a disponibilização de uma pequena "rack" móvel 

como equipamento. O atelier de expressão deverá dispor de mesas 

acopláveis, permitindo múltiplas disposições do mobiliário. 
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2 - DIMENSÕES E QUANTIFICAÇÃO 

 

As dimensões adoptadas para as peças de mobiliário são 

bastante variáveis consoante o tipo de utilização, muito 

especialmente as das mesas de consulta. As dimensões que em 

seguida se apresentam para as diferentes peças de mobiliário e para 

o respectivo espaço de circulação baseiam-se em regras e normas 

adoptadas internacionalmente, como tal referenciadas em inúmeras 

publicações da especialidade. Tal apresentação é ilustrada com 

esquemas gráficos que permitem perceber melhor o seu conteúdo. 

As dimensões em planta de mesas para quatro utilizadores 

poderão oscilar entre 1 metro e 10 a 1 metro e 20 de largura e 1 

metro e 60 a 1 metro e 80 de comprimento, nas bibliotecas públicas 

e até a um máximo de 1 metro e 80 por 2 metros e 40 (4 lugares 

tipo "Beaux Arts") nas bibliotecas universitárias. Pode considerar-se 

que um módulo de frente individual de consulta ou leitura 

corresponderá em média a 90 centímetros. A nível individual as 

mesas têm usualmente como dimensões 90 centímetros por 1 metro 

e 10 a 1 metro e 20. Uma mesa quadrada ou circular para 4 pessoas 

ocupa uma área de 1 metro e 50 por 1 metro e 50 ou seja 2,25 

metros quadrados. 

É importante assegurar um espaçamento adequado entre 

as diferentes peças de mobiliário e equipamento, 

nomeadamente entre as estantes e as mesas de consulta. O 

espaço ocupado pelas várias situações de consulta é bastante 

variável, podendo ser avaliado nas diversas combinações 

possíveis, a partir das dimensões básicas ou mínimas das 

zonas de passagem e consulta entre estantes e entre as 

estantes e o restante mobiliário. 

As dimensões das ilhargas das estantes são também variáveis, 

tendo usualmente 25 a 35 centímetros para as estantes simples e 50 

a 70 centímetros para as estantes duplas. 
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No caso de estantes duplas organizadas em séries paralelas - 

fórmula muito utilizada para acondicionar grandes colecções de livros 

e outra documentação – o espaçamento livre nos corredores entre as 

estantes, poderá variar entre 80 centímetros para os depósitos de 

documentos e 1 metro e 20 para a bateria de estantes nas salas de 

consulta e 3 metros e 70 no caso das estantes intercaladas com 

mesas de leitura. 

Nas zonas de leitura mais informal, é importante prever 

espaços de passagem mínimos entre os sofás, poltronas e mesas, de 

forma a ser possível uma consulta confortável e desafogada. Os sofás 

organizam-se em grupos intercalados com mesas baixas, de forma a 

possibilitarem uma disposição semelhante a uma sala de estar. 

O espaço ocupado por uma cabine de estudo ou investigação, 

com baias de protecção, porta e uma mesa em L com alonga para 

computador, é de cerca de 1 metro e 50 de largura por 1 metro e 60 

de comprimento, ou seja 2,40 metros quadrados. Especialmente nas 

bibliotecas universitárias ou de investigação é usual acoplarem-se 

várias destas cabinas formando ilhas nas salas de consulta, 

permitindo assim uma utilização em grande número. 

Na sala polivalente prevista nas bibliotecas públicas as cadeiras 

devem ser móveis, de preferência com palmatória, e podem ser 

dispostas em bateria, ou em grupos, sendo importante terem um 

espaço de passagem que permita o cruzamento de duas pessoas e a 

criação de filas com distâncias mínimas entre elas de 40 centímetros. 

Nos depósitos de documentos é usual a utilização de estantes 

duplas deslizantes em calhas no pavimento, as chamadas estantes 

compactas, permitindo um ganho de acondicionamento de 

documentos de cerca de 50% em relação ao sistema de estantes 

duplas fixas paralelas. As dimensões das ilhargas são normalmente 

de 60 centímetros e as estantes são moduladas em módulos com 1 

metro de comprimento, sendo apenas necessário deixar uma 

passagem livre de 90 centímetros num dos extremos, para acesso às 
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prateleiras. Para a sua utilização é no entanto necessário garantir que 

a laje de pavimento foi calculada para uma sobrecarga de pelo menos 

1200 kilos por metro quadrado. 

A avaliação da quantificação de mobiliário a adquirir para as 

salas de consulta é efectuada a partir de uma estimativa dos metros 

de prateleira necessários para albergar os fundos documentais 

disponibilizados em cada secção da biblioteca. Os dados gerais 

adoptados no programa da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, 

apresentados de forma separada para as diferentes secções, referem 

os elementos essenciais para de efectuarem esses cálculos: 

-> Na secção de adultos: número médio de 5 prateleiras por 

estante, para uma altura máxima acessível de 1 metro e 80; 

-> Na secção infantil: número médio 4 prateleiras por estante, 

para uma altura máxima acessíveis de 1 metro e 60; 

-> Espaçamento mínimo entre as estantes: 1 metro e 70 eixo a 

eixo para uma profundidade das estantes de 25 centímetros ( em 

estantes simples) ou 50 centímetros ( em estantes duplas); 

-> A capacidade das prateleiras adoptada na zona de 

empréstimo é em média de 40 volumes por metro linear; 

-> A capacidade das prateleiras adoptada na zona de consulta 

local é em média de 35 volumes por metro linear; 

-> A capacidade de um módulo simples (70 centímetros por l 

metro e 30) de expositor de CD’s é de 280 unidades, ou de 180 DVD 

e CD-rom. 

 

3 - CARACTERÍSTICAS DO MOBILIÁRIO 

 

As diferentes peças de mobiliário específico para biblioteca 

(estantes, mesas, cadeiras, etc.) devem possuir características 

comuns que lhes assegurem um bom comportamento face à 

utilização intensa e prolongada a que estarão sujeitas, tais como 

dimensões correctas e funcionais, ergonomia adequada e uma 
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construção sólida, com materiais agradáveis ao tacto e de longa 

durabilidade. Para além de todos estes aspectos, há que atender 

também ao design e à qualidade estética do mobiliário, bem como ao 

respectivo preço. 

O mobiliário específico de fabrico em série disponível no 

mercado assegura quase sempre o cumprimento dessas exigências, 

através de modelos devidamente ensaiados e testados. E também 

importante que o mobiliário seja seleccionado conjuntamente por um 

júri de que façam obrigatoriamente parte o arquitecto, autor do 

projecto e o bibliotecário, de forma a assegurar-se uma boa 

integração estética e adequação funcional aos espaços e à 

arquitectura do edifício. 

O mobiliário específico das bibliotecas deve cumprir algumas 

especificações mínimas que assegurem a sua adequação funcional: 

-> As estantes destinadas ao livre acesso devem ser abertas e ter 

uma altura máxima de prateleiras que permita que todas as 

prateleiras possam ser alcançadas facilmente pelos utilizadores; 

-> As prateleiras devem ser amovíveis, incluir um sistema de serra 

livros e etiquetas que permitam a indicação dos temas de leitura 

presentes e dispor de sinalética que oriente o utilizador em relação ao 

seu conteúdo, nomeadamente nas ilhargas; 

-> As mesas, por seu lado, devem ter uma altura adequada 

(superfície de trabalho aproximadamente a 72 por 75 centímetros do 

chão), e dimensões adaptadas ao número de utilizadores previstos, 

de forma a permitir boas condições de consulta dos documentos; 

-> As cadeiras e poltronas deverão ser cómodas e sólidas e terem 

uma ergonomia especialmente estudada em função do tempo de 

permanência previsto, principalmente nas bibliotecas especializadas. 

 

4 - SINALÉTICA 
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A importância da sinalética como sistema integrado de 

orientação dos utilizadores da biblioteca é, hoje em dia, inegável, 

atendendo à necessidade de os encaminhar através dos espaços e 

serviços oferecidos pela biblioteca, que por vezes estão dispostos e 

organizados de forma não muito evidente para o utilizador comum. 

Logo à partida é necessária a colocação no átrio e em cada piso, de 

um esquema ou layout da planta, marcado por cores identificativas 

das grandes áreas e pelos principais circuitos públicos e de serviço, 

de forma a transmitir de forma sintética os serviços disponibilizados. 

É igualmente fundamental a afixação do horário de funcionamento da 

biblioteca. 

Em cada secção da biblioteca, por seu turno, deverá existir uma 

série de indicações colocadas nas estantes e também em posições 

destacadas nos espaços, relativas ao conteúdo temático apresentado 

em cada área. As diferentes áreas das salas deverão conter 

indicações sobre a localização do catálogo, das publicações 

periódicas, dos serviços de referência geral, da zona infantil, das 

instalações sanitárias, dos terminais de acesso à Internet, etc. de 

modo a permitir aos utilizadores a sua fácil orientação. 

Também neste caso é importante que o sistema de sinalização 

seja seleccionado e concebido conjuntamente com o arquitecto autor 

do projecto, de forma a assegurar-se uma boa integração estética na 

arquitectura do edifício. 

 

 


