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Questionário às Bibliotecas Públicas Portuguesas 

 

Cara(o) colega, o presente questionário enquadra-se no âmbito do Mestrado em Ciências da 

Documentação e da Informação, ministrado pela Faculdade de Letras da Universidade de 

Lisboa, e destina-se à recolha de dados relacionados com a temática da gestão da qualidade. Na 

medida em que este questionário é de crucial importância tanto para a realização da minha 

tese de mestrado como para o estudo e análise da realidade das Bibliotecas Públicas em 

Portugal, solicito a vossa máxima colaboração no preenchimento do mesmo. O tempo médio de 

resposta é de 7 minutos. Desde já, agradeço a vossa colaboração!  

 

 

Parte I -  Caracterização da Biblioteca 

1 – Tipologia: 

  BM1      

  BM2 

  BM3 

  Outra. Qual: _______________ 

 

2 – Número de Funcionários: 

Técnicos Superiores: ________ 

Técnicos Profissionais: ______ 

Outros: ________________________ 

 

3 – Número de Leitores Inscritos: _____________ 

 

4 – Que tipo de Serviços são Disponibilizados: 

  Pesquisa no Catálogo    

  Empréstimo Domiciliário 

  Empréstimo Interbibliotecas 

  Leitura Presencial   

  Hora do Conto 

  Exposições 

  Visitas Guiadas/Estudo     

  Serviço de Referência 

  Formação de Utilizadores 
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  Fotocópias 

  Impressões 

  Internet 

 Outros.Quais: _____________________________________________________ 

    

5 – Horário de Funcionamento da biblioteca: 

  Durante a Semana: ____________________________ 

  Fim-de-semana: _______________________________ 

 

 

Parte II – Gestão da Biblioteca: 

6 – A biblioteca está integrada em algum Sistema de Gestão da Qualidade? 

  Sim 

  Não 

 

7 – Os serviços da biblioteca estão certificados? 

  Sim 

  Não 

  Ainda não, mas estamos a trabalhar nesse sentido 

 

8 – No seguimento da pergunta anterior, aponte quais os serviços certificados? 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

9 – Qual o instrumento utilizado? 

  ISO 9001 

  EFQM (European Foundation Quality Management) 

  CAF (Common Assessement Framwork) 

  Outro: ____________________________________ 

 

10 – Assinale com X quais os documentos escritos que a biblioteca possui?  

  Missão 

  Visão 

  Valores 
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  Carta da Qualidade 

  Manual da Qualidade 

  Plano de Actividades 

  Plano Estratégico / Objectivos Estratégicos 

  QUAR (Quadro de Avaliação e Responsabilidade) 

  ITs (Instrumentos de Trabalho) 

  PTs (Procedimentos de Trabalho) 

  NIPs  

  Política de Catalogação 

  Política de gestão da Colecção 

 

11 – São definidos objectivos, metas a atingir e indicadores de medida? 

  Sim 

  Não 

 

12 – É efectuada uma avaliação regular dos serviços prestados e dos objectivos 

estratégicos definidos? 

  Sim. Com que regularidade: _______________________________________ 

  Não 

 

13 – A Avaliação dos serviços e dos objectivos estratégicos da biblioteca é efectuada 

pela: 

   Própria Biblioteca  

   Câmara Municipal 

   Entidade Externa 

 

14 – Com que frequência é efectuada essa avaliação?  

_______________________________________________________________________________ 

 

15 – Que serviços são avaliados? 

_____________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 
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16 – Utiliza a ISO 11620:2004 para fazer a avaliação dos serviços da biblioteca? 

   Sim 

   Não 

   Que outro tipo de instrumento(s) utiliza? _____________________________________ 

 

17 – A biblioteca mede a satisfação dos seus utilizadores/clientes? 

  Sim. Como: ___________________________________________________________ 

  Não 

 

18 – Refira três aspectos positivos em relação aos resultados da implementação do 

Sistema de Gestão da Qualidade na sua biblioteca: 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

19 - Refira três aspectos negativos em relação aos resultados da implementação do 

Sistema de Gestão da Qualidade na sua biblioteca: 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

20 – A implementação do SGQ recorreu a outsourcing? 

  Sim. 

  Não 

  Se sim, qual a entidade: ____________________________ 

 

 

Parte III: Indicadores de Desempenho: 

 

21 – Qual o número médio de visitas à biblioteca por mês: 

        __________________________________________________________________ 

 

22 – Dimensão da Colecção: 

  Monografias: ____________ 
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     Periódicos: ______________ 

  Livros Infantis: ___________ 

  Livro Juvenis: ____________ 

  CDs: _________ 

  DVDs: __________ 

  Bases de Dados: ___________ 

  Outros: ______________________ 

 

23 – Número médio de empréstimos domiciliários por mês: 

__________________________________________________________________________ 

 

24 – Qual a rapidez do Serviço de Empréstimo Inter-bibliotecas: 

__________________________________________________________________________ 

 

25 – Tempo médio na aquisição de documentos: 

__________________________________________________________________________ 

 

26 – Tempo médio do processamento de documentos (catalogação, indexação, etc.): 

__________________________________________________________________________ 

 

27 – Número de Actividades por ano: 

___________________________________________________________________________ 

 

28 – Indique as 5 principais actividades (culturais, eventos, exposições, etc.) da 

biblioteca: 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

29 – Grau de satisfação global dos utilizadores: 

  No ano antes da certificação: _______________________________________ 

  No ano depois da certificação: ______________________________________ 
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30 – Custo médio de manutenção da biblioteca por ano (incluindo despesas com pessoal, 

luz, água, equipamentos, colecção, etc.) 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

31 – A biblioteca utiliza outros indicadores de desempenho?  

 Sim. Quais e em que serviços? _________________________________________________________________ 

  Não. 

 

 

Nome da pessoa responsável pelo preenchimento do questionário*: ____________________________________ 

Telefone de Contacto: ____________________________ 

E-mail de Contacto: _______________________________________ 

 

 NOTA: A identificação e os contactos da pessoa responsável pelo preenchimento do questionário apenas serão 

utilizados para eventuais esclarecimentos. Não serão, portanto, de forma alguma, divulgados ou tornados públicos. 

 

 

GRATA PELA SUA COLABORAÇÃO!! 

 

Julho de 2010 
 

Ana Mendes 


