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Resumo 

 

As tecnologias de informação e comunicação originaram uma mudança de paradigma no acesso 

e na disponibilização da informação e na forma e modo como a biblioteca responde às 

solicitações e necessidades de informação dos seus públicos.  

Actualmente, a biblioteca não possui limites físicos nem temporais. Deixou, definitivamente, o 

espaço físico e instalou-se no ciberespaço. A biblioteca é virtual, é digital.  

A biblioteca é o mundo!  

Nesta perspectiva, a biblioteca dispõe de um sítio Web, disponibiliza o seu catálogo online, 

subscreve produtos e conteúdos científicos online, assina bases de dados, …  

Se as colecções são digitais, também os serviços se estão a transformar e a adaptar a esta 

realidade. Se as colecções podem ser acedidas em qualquer momento e a partir de qualquer 

lugar, os serviços também podem ser prestados em qualquer momento, desde qualquer lugar.  

Com este projecto pretendemos analisar as potencialidades de um Serviço de Referência 

Digital, averiguar como as Bibliotecas Parlamentares da União Europeia respondem aos 

pedidos de informação dos seus utilizadores e propor à Biblioteca da Assembleia da República 

a implementação de um serviço de referência digital, que responda aos pedidos de informação 

em tempo real e que contribua para a agilização do processo de referência e para melhorar a 

qualidade dos serviços prestados aos utilizadores internos. 

 

 

Palavras-chave: biblioteca; bibliotecas parlamentares da UE; serviço de referência; serviço de 

referência digital  
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Abstract 

 

Information and communication technologies gave rise to a change in accessing and offering 

information as well as in the way the library responds to information requests and needs from 

their public. 

Nowadays the library does not have any physical or time limits. It has finally and permanently 

left the physical space and has settled in cyberspace. The library is virtual, it is digital.  

The library is the world! 

In this perspective, the library has a website, its online catalogue, it subscribes scientific 

products and contents online, databases … 

As the collections are digital, the services are also changing and heading towards this reality. 

As the collections can be accessed at any time from any place, the services can also be offered 

on this basis: any time, any place. 

This project aims at analysing the potentialities of a Service of Digital Reference, how the EU 

Parliamentary Libraries respond to their users’ information requests, and proposing to the 

Library of the Assembly of the Republic (Portuguese Parliament) the implementation of a 

service of digital reference which answers the information requests in real time and both 

enhances the reference process and improves the quality of the services offered to internal 

users. 

 

Keywords: library; EU parliamentary libraries; service of reference; service of digital 

reference 
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Introdução 

 

Vivemos numa época de grandes e profundas mudanças. Vivemos na era dos bits, bytes, da 

Web 3.0, do Second Life, das redes sociais, do digital e do virtual. Vivemos online. Vivemos 

em rede1
. 

As tecnologias da informação definidas “como o conjunto de meios informáticos (físicos e 

lógicos) que servem para a captura, armazenamento, tratamento e difusão informatizada de 

informação”
2
 apresentam inovações com uma rapidez alucinante e são elementos 

fundamentais para “uma democracia consolidada, para uma economia de inovação, para um 

ensino e investigação científica de qualidade, para o desenvolvimento de formas culturais. Em 

suma, para uma cidadania plena, para a prosperidade económica e para o bem-estar das 

populações”
3
. 

As tecnologias da informação e comunicação, em particular os computadores, a Internet e os 

recursos electrónicos, fazem parte do nosso quotidiano. 

A sua difusão e generalização modificaram as bibliotecas/centros de documentação/arquivos 

(principais locais de armazenamento de informação) introduzindo novas formas de 

organização e acesso aos dados e a obras armazenadas, reduzindo custos e possibilitando a 

formação de redes de divulgação da informação de âmbito europeu/mundial (tais como a 

Biblioteca Digital Europeia ou o Portal Europeu de Arquivos). 

E trouxeram importantes alterações e mudanças na relação que se estabelece com os 

utilizadores. Surgiram novas formas de contacto e transmissão de mensagens. Os novos 

suportes permitem diferentes formas de abordar e fidelizar os utilizadores, mantendo os 

objectivos e pressupostos dos serviços prestados. 

A Internet, conforme refere Leston-Bandeira
4
, alterou por completo as nossas actividades 

sociais, com particular impacto no modo como comunicamos e difundimos a informação. 

Neste contexto, afirma a socióloga política, o impacto na esfera política é enorme, não só na 

forma como os cidadãos participam na actividade política, mas também na forma como as 

instituições funcionam. 

                                                 
1
 Conforme defende CARAÇA, João – Viver em rede. In Sociedade da informação, p. 149-155 

2
 CRUZ MUNDET, José Ramón – Manual de Archivística, p. 87-89 

3
 SAMPAIO, Jorge – Prefácio. In Sociedade da informação, [p.17] 

4
 BANDEIRA, Cristina Leston – The impact of the internet on Parliaments. In Parliamentary Affairs, p. 655 
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Com efeito, a Assembleia da República procedeu recentemente (inauguração ocorreu a 25 de 

Março de 2009) à informatização da Sala das Sessões (Plenário) e realizou experiências de 

contacto e interacção com o cidadão, em tempo real, através do Twitter. Na ocasião, o 

Presidente da Assembleia, Dr. Jaime Gama, afirmou que “estamos perante a sala do 

Parlamento mais moderno da Europa e do mundo” e os deputados Alberto Martins e 

Bernardino Machado referiram, nomeadamente, que esta informatização “permite aproximar 

os eleitores dos deputados” e torna a Assembleia da República “mais eficaz” e “permite 

trabalhar melhor”. 

No âmbito da informatização de toda a actividade parlamentar, a Biblioteca, por sua vez, 

disponibiliza o catálogo OPAC (Online Public Access Catalog) na Web, adquire e 

disponibiliza aos seus utilizadores importantes bases de dados digitais e outros produtos 

digitais (Diário da República Electrónico, Base de Debates, Portal de Revistas Online, Serviço 

de Imprensa, …) e está a proceder à digitalização da colecção de legislação nacional (desde 

1603 até à implantação da República), colecção de grande valor histórico que estará acessível 

a partir de Outubro de 2010. 

Na verdade “the internet is a tool that has transformed the way libraries are able to work and 

interact with our users”
5
 pelo que vimos propor a implementação de um serviço de referência 

digital, pois consideramos de grande interesse que as questões colocadas ao nosso serviço 

pelos membros do parlamento sejam respondidas em tempo real, para satisfação das suas 

necessidades de informação, naquele momento, a partir dos seus computadores pessoais, na 

Sala do Plenário, nos seus gabinetes de trabalho e quando se encontram fora da assembleia, 

em contacto com o eleitorado e nas deslocações oficiais no estrangeiro. 

O projecto, realizado para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de 

Mestre em Ciências da Documentação e da Informação, especialização em Biblioteconomia, 

da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, está organizado em quatro capítulos. No 

primeiro capítulo, partindo de uma revisão de literatura sobre o assunto, analisamos o 

conceito de Referência Digital, objecto principal do nosso projecto, apresentamos um resumo 

histórico e uma breve perspectiva do estado da arte, exploramos os vários elementos e tipos 

de serviços de referência digital prestados pelas bibliotecas e procuramos saber de que modo 

                                                 
5
 SASS, Rivkah – Foreword. In Implementing digital reference services, p. xi 
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estes serviços contribuem para a satisfação das necessidades informacionais dos utilizadores 

da biblioteca. 

No segundo capítulo procedemos à contextualização institucional. Apresentamos um breve 

resumo histórico sobre a Biblioteca da Assembleia da República e uma análise do presente, 

mostrando de que modo a biblioteca responde aos desafios da sociedade de informação, como 

usa as tecnologias da informação e comunicação, como interage com os seus públicos.  

Como membros da União Europeia, estamos envolvidos num projecto comum e, como tal, no 

terceiro capítulo fazemos uma análise comparada das bibliotecas parlamentares europeias 

quanto aos serviços de referência tradicional e digital, para aferir como as bibliotecas 

parlamentares da União Europeia respondem às solicitações dos seus utilizadores.  

Por fim, no quarto capítulo apresentamos à Biblioteca da Assembleia da República um 

projecto para implementação, num futuro próximo, de um Serviço de Referência Digital, isto 

é, um serviço de referência cuja transacção se realize em tempo real, online, por via de chat, 

que contribua para a melhoria dos trabalhos parlamentares e da relação entre os nossos 

utilizadores e os nossos serviços.  

Terminamos o trabalho de projecto com a apresentação de algumas considerações sobre a 

importância da implementação de um serviço de referência digital na biblioteca parlamentar e 

perspectivamos a sua execução num futuro próximo.   
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 I – Serviço de Referência  

 

1. Origem e evolução do Serviço de Referência 

 

O principal objectivo da biblioteca é oferecer aos seus utilizadores uma variedade de produtos 

e serviços para satisfação das suas necessidades específicas de informação. Para recuperação 

da informação pretendida pelos utilizadores a biblioteca classifica, cataloga a 

documentação/informação, disponibiliza os catálogos em linha (OPAC), permite o acesso 

livre à colecção e a produtos digitais e digitalizados e oferece vários tipos de produtos e 

serviços similares, para que o utilizador encontre os seus documentos na biblioteca – para 

Anita Chandwani
6
, embora indirectamente, todas estas técnicas e práticas são formas de 

assistência ao utilizador.  

Todavia só podemos dizer que estamos perante um serviço de referência, um serviço de 

assistência ao utilizador, quando de forma personalizada, fornecemos informações específicas 

e pertinentes para a sua pesquisa e agilizamos o seu tempo de pesquisa. 

Grogan estabelece uma diferença entre trabalho de referência (reference work) e serviço de 

referência (reference service). Citando Samuel Rothstein define o trabalho de referência como 

“the personal assistance given by the librarian to individual readers in pursuit of information” 

e citando Willian A. Katz, apresenta a seguinte definição para serviço de referência “whatever 

reference librarians are doing”. E acrescenta: “though reference work is the backbone of their 

task, they do lots of things that are not reference work”
 7

. 

De acordo com o autor referido, a origem do serviço de referência remonta a meados do séc. 

XIX, com a industrialização, o incremento da indústria editorial, a ampliação do ensino 

público e a criação de bibliotecas de acesso público, factores que contribuíram para melhoria 

dos níveis de alfabetização, principalmente nas grandes cidades industriais da Grã-Bretanha e 

dos Estados Unidos. 

Foi em 1876, na primeira conferência da ALA (American Library Association), que Samuel 

Sweet Green apresentou a primeira proposta para a criação de um serviço de assistência 

pessoal aos utilizadores das bibliotecas, embora não tenha usado o termo Serviço de 

                                                 
6
 CHANDWANI, Anita – An overview of digital reference services 

7
 GROGAN, Denis – Practical reference work, p. 8 
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Referência, na comunicação “Personal relations between librarians and readers” – publicada 

no nº1 do American Library Journal. 

Em 1883 há registo da promoção de aulas para formação de “reference assistants” em várias 

bibliotecas públicas das grandes cidades norte-americanas e a Boston Public Library cria o 

Serviço de Referência e destaca um bibliotecário a tempo integral para o mesmo. 

No entanto, só em 1886 a denominação “reference work” (serviço de referência), baseado no 

latim referre, que significa indicar e informar, apareceu de forma impressa. 

No ano de 1887 na Library School do Columbia College surge uma estrutura curricular, 

constituída por conteúdos respeitantes a “assistência aos utilizadores”. 

Em 1891, o termo „reference work’ (serviço de referência) aparece pela primeira vez no 

índice da Library Journal (revista da área de Biblioteconomia, publicada até hoje). Nessa 

época o trabalho de referência era concebido tal como o entendemos hoje. 

Em 1900, um número significativo de bibliotecas públicas norte-americanas dotam o seu 

espaço de uma sala de referência, com obras para consulta em livre acesso e disponibilizam 

apoio de bibliotecários especializados na utilização de fontes e recursos de informação. 

Até 1950, nos Estados Unidos, o serviço de referência, é entendido como um serviço de 

auxílio, prestado pelo bibliotecário aos utilizadores, no momento da utilização da 

colecção/acervo da biblioteca, no espaço da biblioteca, com a finalidade de apoio aos estudos 

e pesquisa. 

Durante este período e até 1980 assistimos ao desenvolvimento progressivo e acentuado dos 

serviços de referência nas bibliotecas públicas norte-americanas. Falamos, como já referimos, 

de serviços de referência em presença, do auxílio do bibliotecário aos leitores, na utilização 

do acervo e no espaço da biblioteca.  

Segundo Ferreira, citada por Patrícia Moreno
8
, o serviço de referência, no período entre 1950 

a 1970 era considerado “desde uma vaga noção de auxilio aos leitores até um serviço de 

informação especializado”, com ênfase na ideia de que o “serviço de referência é o processo 

de responder perguntas e de que é função desse serviço orientar o utilizador/leitor no uso das 

obras de referência”. 

                                                 
8
 MORENO, Patrícia da Silva – O Serviço de Referência Digital, p. 26  
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O serviço de referência é definido pela National Library of Education como um serviço 

fornecido aos utilizadores que precisam de assistência na localização de informação sobre um 

assunto específico ou geral, sendo que os resultados apresentados podem ser meramente 

factuais ou extensos e elaborados. 

Com o desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação, as bibliotecas 

apresentam e disponibilizam os seus catálogos na internet. Com o advento da Internet as 

rotinas do serviço de referência tradicional, baseadas na entrevista presencial, na conversação 

estruturada, passaram para o ambiente digital, sendo a comunicação estabelecida 

electronicamente, de modo assíncrono ou síncrono. De facto, para responderem às 

solicitações e necessidades de informação dos seus utilizadores, as bibliotecas e os seus 

recursos têm vindo a adaptar-se ao ambiente virtual e digital, de modo que já incluem nos 

seus serviços a referência digital/virtual, num esforço para alcançar e satisfazer as 

necessidades dos seus utilizadores, através da tecnologia.  

No final da década de 1980 surgem nos Estados Unidos os primeiros serviços de referência 

digital prestados por e-mail, quando as bibliotecas colocam os seus catálogos na Internet e 

permitem que os utilizadores submetam as suas perguntas e dúvidas através de hiperligações 

que possibilitam o pedido de consulta de um documento.  

O serviço de referência digital mais referido na literatura consultada é o “Ask A …”, usado 

por estudantes, pais, educadores e outros, para obterem informação na “área de 

biblioteconomia e serem guiados às melhores fontes de informação de todas as áreas do 

conhecimento”
9
. 

De acordo com o autor supra-citado, no inicio de 2001 no simpósio organizado para discutir 

os conceitos e implementações dos serviços de referência virtual, realizado na Library of 

Congress, David Lankes, da Syracuse University School of Information Studies, apresentou 

um estudo segundo o qual 97,3% das bibliotecas universitárias americanas já possuem algum 

tipo de serviço de referência digital, entendido como o “mecanismo pelo qual as pessoas 

podem enviar perguntas e obter respostas através de e-mail, chat ou formato Web”.  

Pelo que ficou dito, podemos afirmar que os serviços de referência digital são uma realidade 

na evolução dos serviços das bibliotecas na Internet.  

 

                                                 
9
 MÁRDERO ARELLANO, Miguel Ángel – Serviços de referência virtual, p. 7 
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2. Serviço de Referência Digital 

2. 1. Estado da arte 

As novas tecnologias de informação e comunicação têm vindo a alterar toda a actividade 

biblioteconómica e a impulsionar a forma e o modo como a biblioteca responde às 

solicitações e necessidades de informação dos seus públicos.  

Actualmente, a biblioteca não possui limites físicos nem temporais.  

A biblioteca já não é um espaço silencioso, cheio de livros, onde tudo se passa no balcão de 

atendimento. A biblioteca já não está contida entre quatro paredes. Deixou, definitivamente, o 

espaço físico e instalou-se no ciberespaço. A biblioteca é virtual, é digital.  

A biblioteca é o mundo!  

Nesta perspectiva, a biblioteca dispõe de um sítio Web, disponibiliza o seu catálogo online, 

subscreve produtos e conteúdos científicos online, assina bases de dados, …  

Na nova biblioteca digital o acesso às colecções pode ser feito remotamente e em qualquer 

momento; a informação está disponível em diversos suportes (texto, gráfico, som, imagem e 

números); é possível aceder online a colecções de documentos, em texto integral, a fontes 

externas de informação (catálogos de bibliotecas e museus, bases de dados, …); o mesmo 

documento pode ser consultado em simultâneo por vários utilizadores, de modo que o acesso 

é mais importante que a posse e a biblioteca não necessita ser proprietária do documento 

online. 

Se as colecções são digitais, também os serviços se têm vindo a transformar e a adaptar a esta 

realidade. Se as colecções podem ser acedidas em qualquer momento e a partir de qualquer 

lugar, os serviços também podem ser prestados em qualquer momento, desde qualquer lugar. 

Hoje em dia, em muitas bibliotecas, especialmente nos Estados Unidos e nos países 

anglófonos, o serviço de referência é prestado virtualmente, via Internet. De tradicional e em 

presença, o serviço de referência assume-se como digital ao adicionar às suas práticas os 

recursos electrónicos, ao criar novos produtos e serviços, desenvolvidos e disponibilizados em 

ambiente virtual.  

O primeiro sistema desenvolvido para responder a questões de referência, em ambiente 

digital, por meio de correio electrónico foi criado em 1984 pela biblioteca de Health Sciences 
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da University of Maryland e foi denominado EARS (Electronic Access to Reference 

Services). 

Em 1985 foi lançado o SOS (Support Open Source Software), um produto desenvolvido pela 

Telebase em conjunto com a Compuserve, considerado o primeiro serviço de referência por 

chat em tempo real. Tratava-se de um serviço de referência pago, sendo possível ao utilizador 

solicitar ajuda ou esclarecimentos sobre as respostas apresentadas (recuperadas) online e 

permitia o envio de documentos. 

Nas décadas de 1990 e 2000, com a difusão do computador pessoal e uso do correio 

electrónico, os serviços de referência prestados por e-mail tiveram grande desenvolvimento e 

aceitação. 

Os serviços de referência por e-mail mais difundidos foram o AskEric, que teve inicio em 

1992 e a Internet Public Library, iniciado em 1995. 

H. Bankhead, citado por Graça Soares
10

 refere que o uso de correio electrónico para fornecer 

serviços de referência evoluiu para o uso de formulários Web, situação que ocorreu em função 

da ajuda que era prestada ao utilizador. As bibliotecas apresentam, nas suas páginas Web, 

listas de questões e de respostas mais frequentes – FAQ (Frequently Asked Questions). 

Através do arquivamento das questões formuladas pelos utilizadores e das respostas 

apresentadas pelos serviços de referência digital, as bibliotecas organizaram e 

disponibilizaram uma importante base de conhecimentos, permitindo ao utilizador aceder a 

essa informação e obter respostas para algumas das suas questões de referência, de forma 

autónoma e sem mediação do bibliotecário de referência. 

No final da década de 1990, o autor referido, aponta ainda o surgimento dos primeiros 

consórcios criados por várias bibliotecas/bibliotecários com recurso ao software de chat. 

Um dos primeiros foi o MCLS
11

, consórcio formado por várias bibliotecas públicas e 

universitárias do sul da Califórnia, considerado o serviço de referência mais importante e 

significativo em todo o estado. 

                                                 
10

BANKHEAD, H., cit. por SOARES, Maria da Graça – Serviços de Referência Digital em bibliotecas 

universitárias, p. 34 
11

Mais informações sobre este consórcio em http://www.247ref.org/portal/access2.cfm?lib=Public  

http://www.247ref.org/portal/access2.cfm?lib=Public
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Em 1999 a Library of Congress desenvolve e apresenta o CRDS (Collaborative Reference 

Digital Service), serviço baseado numa rede cooperativa, via Web, englobando dezasseis 

bibliotecas. 

Em 2001 tem inicio o serviço Cleveland‟s KnowltNow
12

 para servir o distrito de Cuyahoga, 

Ohio e as comunidades de bibliotecas de CLEVNET (Cleveland Public Library Consortium), 

serviço que fornece informações médicas e sobre saúde em parceria com o MetroHealthLine.  

No mesmo ano de 2001, Márdero Arellano refere “… o North Carolina State University 

Reference Service como o primeiro serviço de referência online a funcionar, mundialmente, 

24 horas, implantado no primeiro semestre de 2001, utilizando o software LSSI/VRD”
 13

. Este 

software permite aos utilizadores e bibliotecários navegarem juntos pela Web e possibilita a 

troca de arquivos. Segundo o autor, as bibliotecas referidas no ano em causa já usavam os 

softwares AOL Instant Messenger, Humanclic, LivePerson, entre outros, no serviço de 

referência. 

Alguns estudos desse mesmo ano indicam que 45% das bibliotecas universitárias e 12,5% das 

bibliotecas públicas nos Estados Unidos já dispunham de serviços de referência digital. 

Em 2002 a Library of Congress em parceria com a OCLC (Online Computer Library Center), 

cria o software de referência digital QuestionPoint
14

, actualmente com mais de 300 bibliotecas 

participantes em todo o mundo. Este produto, através de chat e correio electrónico, 

disponibiliza variadas ferramentas de referência. 

Em 2003, a National Library of Canada, uma das bibliotecas fundadoras do 

CRDS/QuestionPoint, lança em conjunto com a comunidade de bibliotecas e instituições de 

pesquisa, a nível nacional, um serviço de referência bilingue, denominado Virtual Reference 

Canada
15

. 

Em 2005 os programas QuestionPoint e 24/7 Reference Services dão origem a um novo 

produto: o QP 24/7 Reference Services. 

Actualmente, através dos sítios Web das bibliotecas é possível entrar em diálogo com o 

bibliotecário de referência, em tempo real, e aceder a várias informações sobre funcionamento 

                                                 
12

 Mais informações sobre este serviço de referência em http://www.cpl.org/vrd/learn_more.html  
13

MÁRDERO ARELLANO, Miguel Ángel – op. cit., p. 10 
14

Mais informações sobre este software em http://questionpoint.org  
15

 Mais informações sobre este serviço http://www.nlc-bnc.ca/vrc-vvc/index.html  

http://www.cpl.org/vrd/learn_more.html
http://questionpoint.org/
http://www.nlc-bnc.ca/vrc-vvc/index.html


10 

 

dos serviços, horários de funcionamento, acervo documental, fontes de informação e bases de 

dados digitais. Também disponíveis nos sítios Web das bibliotecas estão tutoriais para 

orientação de pesquisas e as referidas FAQs, considerados por alguns autores como 

ferramentas da referência digital e que complementam os serviços oferecidos 

presencialmente. 

 

2. 2. Definição 

 

O serviço de referência prestado em ambiente virtual tem sido designado por vários nomes. 

No entanto, para a IFLA, os termos “virtual reference (referência virtual) ”, “digital reference 

(referência digital) ”, “e-reference (e-referência) ”, “Internet information services (serviços de 

referência na Internet) ”, “live reference” e “real-time reference (referência em tempo real) ” 

têm o mesmo significado e todos podem ser utilizados para descrever os serviços de 

referência que utilizam a tecnologia digital de uma forma ou de outra
16

. 

Se a designação nominal é variada, o sentido é sempre este: “Digital reference refers to a 

network of expertise, intermediation and resources placed at the disposal of someone seeking 

answers in an online environment. Digital reference can provide support for users who find 

online tools and resources unfamiliar, difficult to learn, or insufficient to answer their 

information needs. It can also provide valuable user feedback to collection builders so that 

they may better tailor their resources and maximize their investment in content creation”
17

.  

Para Kirsti Nilsen, “Virtual Reference is reference service initiated electronically often in 

real-time, where users employ computers or other Internet technology to communicate with 

librarians, without being physically present. Communication channels used frequently in 

virtual reference include chat videoconferencing, Voice over IP, e-mail and instant 

messaging. While online sources are often utilized in provision of virtual reference, use of 

electronic sources in seeking answers is not of itself virtual reference. Virtual reference 

queries are often followed-up by telephone, fax, and regular e-mail, even though these modes 

of communication are not considered virtual.”
18

 

                                                 
16

 IFLA – Digital reference guidelines 
17

SHERIKAR, Amruth; JANGE, Suresh; JADHAV, Sanjeev – Digital reference services in Web based 

information world, p. 442 
18

 NILSEN, Kirsti – The library visit study 
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De acordo com a Wikipédia “digital reference service is a service by which library reference 

service is conducted online and reference transaction is a computer mediated 

communication”
19

. 

Segundo a ALA
20

 (American Library Association) trata-se de um serviço de referência 

iniciado electronicamente, em tempo real, onde os utilizadores utilizam computadores ou 

outra tecnologia da Internet para comunicarem com os bibliotecários de referência, sem 

estarem fisicamente presentes. 

No ODLIS (Online Dictionary for Library and Information Science) o serviço de referência 

digital é definido como “reference services requested and provided over the Internet, usually 

via e-mail, instant messaging ("chat"), or Web-based submission forms, usually answered by 

librarians in the reference department of a library, sometimes by the participants in a 

collaborative reference system serving more than one institution. For an example, see Ask a 

librarian... from the Library of Congress. Synonymous with chat reference, e-reference, 

online reference, real-time reference, and virtual reference”
21

. 

Para a generalidade dos autores consultados o serviço de referência digital, define-se como o 

uso de computadores e das tecnologias de comunicação, como o chat, o correio electrónico, o 

telefone e o fax, para proporcionar serviços de referência aos utilizadores em qualquer 

momento e em qualquer lugar.  

Resumindo todas estas definições, podemos concluir que estamos perante o serviço de 

referência digital quando existe comunicação, estabelecida online, em ambiente 

digital/virtual, entre o utilizador e o bibliotecário. 

Podemos ainda acrescentar que estamos perante um serviço de referência digital sempre que o 

bibliotecário de referência “instrui” o utilizador no uso da biblioteca, responde às suas 

necessidades de informação, ajuda na selecção de recursos de informação e promove a 

biblioteca junto dos seus diversos públicos, online. 

Na literatura consultada a expressão Digital Reference é a mais utilizada, pelo que iremos 

adoptar esta terminologia, em português, para designar o serviço que pretendemos 

                                                 
19

 http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_reference_services 
20

 ALA – Definitions of reference 
21

 REITZ, Joan M. – ODLIS 

http://lu.com/odlis/odlis_r.cfm#refservices
http://lu.com/odlis/odlis_i.cfm#internet
http://lu.com/odlis/odlis_e.cfm#email
http://lu.com/odlis/odlis_i.cfm#instantmessaging
http://lu.com/odlis/odlis_c.cfm#chat
http://lu.com/odlis/odlis_w.cfm#www
http://lu.com/odlis/odlis_r.cfm#reflibrarian
http://lu.com/odlis/odlis_l.cfm#library
http://lu.com/odlis/odlis_c.cfm#collabref
http://www.loc.gov/rr/askalib/
http://www.loc.gov/rr/askalib/
http://lu.com/odlis/odlis_l.cfm#lc
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_reference_services
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implementar na Biblioteca da Assembleia da República e para abordar o tema ao longo do 

nosso trabalho de projecto. 

 

2. 3. Elementos do Serviço de Referência Digital 

 

Uma operação de referência digital inclui os seguintes elementos:  

 Utilizador/leitor – nos últimos anos foram realizados vários estudos sobre o utilizador, 

as suas necessidades de informação e o modo como interagem com os serviços. Não 

sendo este o objectivo do nosso projecto, importa salientar a relevância que o 

utilizador assume perante o serviço de referência digital, uma vez que é ele quem 

desencadeia todo o processo, a transacção de referência, é ele quem inquire o serviço 

para solicitar apoio para a satisfação das suas necessidades informacionais. O 

utilizador interage com o bibliotecário de referência virtualmente, apresentando a sua 

questão de referência através do interface disponível (como veremos seguidamente), a 

partir de qualquer lugar e em qualquer momento. Neste ambiente digital o utilizador 

não fica tão exposto como ficaria no serviço de referência tradicional, pelo que se 

sente mais à vontade para inquirir o serviço, porventura, para apresentar questões 

consideradas embaraçosas.  

 Interface (formulários Web; e-mail; chat; vídeo-conferência; etc.) – será analisado no 

ponto seguinte.  

 Recursos electrónicos (recursos da Web; bases de dados em CD-ROM; materiais 

digitalizados pela biblioteca ou nascidos digitais; etc.), assim como recursos impressos 

– actualmente as bibliotecas oferecem aos seus utilizadores, reais e potenciais, 

variadíssimos recursos electrónicos e, cada vez mais, subscrevem produtos e bases de 

dados em texto integral que disponibilizam aos seus utilizadores. 

 Profissional da informação – esta expressão surge com frequência na literatura 

especializada e é utilizada para designar todos os profissionais que receberam 

formação específica para trabalhar com dados, informação e conhecimento e actuam 

como intermediários e mediadores entre o utilizador e as fontes de informação. No 

âmbito do nosso projecto, o profissional da informação é o bibliotecário de referência. 

De acordo com alguns autores, o desenvolvimento das tecnologias de comunicação e 

informação provocou uma mudança de paradigma no acesso e na disponibilidade da 

informação. A Internet fornece acesso imediato à informação. Porém, apesar das 

facilidades de publicação e disponibilização de páginas na Web, ainda é difícil 
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encontrar informação relevante neste ambiente, as ferramentas de recuperação da 

informação criadas para esse acesso, muitas vezes não são perceptíveis para o 

utilizador menos familiarizado com este tipo de recursos. É aqui que a intervenção do 

bibliotecário de referência se torna imprescindível.  

O papel deste profissional da informação é “orientar, guiar e educar […] o utilizador 

na utilização das ferramentas e dos serviços adequados, tais como mecanismos de 

busca, catálogos de bibliotecas, sites de pesquisa, bases de dados, correio eletrônico, 

etc., que são fundamentais nos novos ambientes digitais”
22

. Neste ambiente digital o 

bibliotecário de referência assume toda a sua relevância, prestando apoio 

personalizado ao utilizador na obtenção de informação.  

Segundo Kasowitz, citado por Márdero Arellano, “o papel do especialista da 

informação na referência não é apenas o de oferecer respostas, mas sim preparar 

utilizadores e estudantes de todos os níveis para resolver efectivamente suas 

necessidades de informação e ajudar a formar um pensamento crítico de suas fontes 

para pesquisa”
23

. 

 

2. 4. Tipos de Serviços de Referência Digital 

 

Baseados no modo de receber e responder às questões de referência, podemos dizer que os 

serviços de referência digital são de dois tipos: 

2.4.1. Assíncronos – os que não compartilham o mesmo momento no tempo, podendo 

em algumas ocasiões ter seguimentos não digitais, tais como o telefone, o fax e a 

referência presencial, na biblioteca, para pesquisas de referência alargadas. 

 

E-mail – o serviço de referência prestado deste modo é simples, barato e eficaz. O 

utilizador envia uma pergunta e recebe, mais tarde, uma resposta. Pode, inclusive, 

colocar a(s) sua(s) questão quando a biblioteca está fechada. A biblioteca pode, 

como já referimos, responder por e-mail, fax ou telefone, conforme ache 

conveniente para satisfazer a necessidade informacional do utilizador.  

De acordo com os estudos de caso analisados podemos afirmar que este serviço 

apresenta muitas vantagens: 

                                                 
22

 FIGUEIREDO, Nice M., cit. por SOARES, Maria da Graça – op. cit., p. 117 
23

 MÁRDERO ARELLANO, Miguel Ángel – op. cit., p. 9  
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 as barreiras psicológicas que, frequentemente, impedem o utilizador de 

colocar as suas questões face a face ao bibliotecário, são abolidas; 

 é útil para utilizadores com dificuldades de expressão oral; 

 as barreiras físicas são removidas; 

 não requer software nem conhecimentos específicos; 

 o bibliotecário de referência tem mais tempo para ponderar, delinear e 

planear uma estratégia e finalmente procurar e dar uma resposta; 

 o utilizador pode questionar o serviço de referência a qualquer hora; 

 receber e responder a questões por e-mail é economicamente viável e 

rentável. 

       Os mesmos estudos referem algumas desvantagens: 

 a interacção que se estabelece em presença, face a face, não é possível e o 

bibliotecário de referência não consegue clarificar dúvidas que possam 

surgir após recepção da pergunta; 

 a rapidez na recepção e resposta às perguntas depende do volume do 

tráfego de e-mail e das ligações de comunicação via Internet; 

 dificuldade de aferir, por parte do bibliotecário de referência, da urgência 

da informação solicitada. 

    

Exemplos de Serviços de Referência por e-mail referidos na literatura 

consultada
24

: 

 

Inforocket (http://www.inforocket.com) – serviço de referência pago, mas a 

resposta é dada por especialistas/peritos no assunto em causa. 

Askme (http://www.askme.com) – serviço gratuito, podendo os 

utilizadores colocar a questão e aguardar a resposta, através do seu 

endereço de e-mail. 

All experts (http://www.allexperts.com) – serviço de referência 

providenciado com a ajuda de advogados, médicos, engenheiros e 

cientistas. 

QuestionPoint (http://www.questionpoint.org) – serviço de referência 

virtual cooperativo, lançado pela Library of Congress e pelo OCLC Dublin, 

                                                 
24

 CHANDWANI, Anita – op. cit. 

http://www.inforocket.com/
http://www.askme.com/
http://www.allexperts.com/
http://www.questionpoint.org/
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combinando a infra-estrutura do software e ferramentas de comunicação 

em rede, envolvendo várias bibliotecas cooperantes. 

Britannica (http://www.britannica.com) – serviço de informação gratuito, 

via Web, que permite ao utilizador procurar e recuperar informação na  

Encyclopedia Britannica, assim como acesso a outros recursos. 

Infoplease (http://www.infoplease.com). 

Internet Public Library (http://www.ipl.org). 

Reference Desk (http://www.referencedesk.org). 

 

Referência via Web – Este modelo de referência foi desenvolvido para colmatar 

as dificuldades referidas com o uso do e-mail.  

Trata-se de um formulário pré-definido, criado de forma estruturada de modo a 

que o utilizador responda a várias perguntas específicas antes de formular a sua 

questão de referência. Este formulário deve estar acessível a partir da homepage da 

biblioteca ou da página do serviço de referência. Após o preenchimento do 

questionário prévio e da apresentação da pergunta, o mesmo é enviado para o 

bibliotecário de referência via e-mail. As respostas podem chegar ao utilizador por 

e-mail, telefone ou correio. Este questionário Web, normalmente, inclui várias 

categorias de perguntas, por exemplo: informação pessoal, contactos, vários 

campos opcionais que, uma vez preenchidos, afastam as possíveis dúvidas do 

bibliotecário sobre o teor, natureza e necessidade do pedido de informação 

apresentado pelo utilizador. O questionário Web deve ser elaborado 

cuidadosamente e de forma estruturada de modo a não causar “frustração ou 

stress” ao utilizador no momento do seu preenchimento e de modo a que o mesmo 

não desista de inquirir o serviço de referência. 

O uso deste questionário Web permite ao bibliotecário ter um controle mais 

eficiente do atendimento, facilita a obtenção de informações sobre o utilizador e 

sobre o assunto solicitado. 

 

2.4.2. Síncronos – os que permitem a transacção em tempo real, permitindo a interacção, 

“ao vivo”, entre o utilizador e o bibliotecário de referência, com resposta imediata à 

questão apresentada.  

 

http://www.britannica.com/
http://www.infoplease.com/
http://www.ipl.org/
http://www.referencedesk.org/
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Chat/Messenger – Através deste modelo a troca de informações, ou melhor, a 

entrevista de referência, a transacção entre o utilizador e o bibliotecário, acontece 

ao vivo, em tempo real. 

 

Para responder às questões online, devem ser seguidos os mesmos critérios da 

entrevista em presença. Anita Chandwani
25

 afirma que os bibliotecários que 

trabalham na referência digital preferem este modelo de transacção com o 

utilizador, uma vez que o acesso e a partilha de informação é mais fácil e tem por 

base recursos electrónicos, digitais e digitalizados. Os utilizadores, por seu lado, 

estão cada vez mais online e querem informação online, disponível em texto 

completo (full text sources), pelo que também preferem este serviço em tempo 

real.  

O bibliotecário de referência tem ao seu dispor várias ferramentas para melhor 

interagir com o utilizador do serviço, tais como “software with the ability to co-

browse, prewritten messages, typical greetings, sign off texts to save time and 

typing involved in reference interview”
26

. Chandwani refere ainda que o 

bibliotecário de referência deve desenvolver capacidades para manter a entrevista 

curta, de modo a “to prevent the system from logging off and users from getting 

bored whili giving basic information”, isto é, de modo a não aborrecer o utilizador 

enquanto este fornece as informações básicas necessárias para a compreensão da 

questão de referência. A entrevista online não deve ultrapassar os 10 minutos. 

 

Este modelo de referência apresenta as seguintes vantagens: 

 a questão de referência apresentada pelo utilizador é resolvida em tempo 

real, isto é, a interacção entre o utilizador e o bibliotecário de referência é 

“ao vivo”; 

 a resposta é dada ao utilizador no momento, pelo que não tem de esperar, 

como no serviço prestado por e-mail; 

 as dúvidas são esclarecidas e clarificadas no momento em que decorre a 

transacção; 

                                                 
25

 Ibidem 
26

 Ibidem 
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 este serviço pode ser oferecido a qualquer hora e em qualquer dia (o ideal, 

tal como acontece nas bibliotecas dos Estados Unidos, é funcionar 24/7 – 

24 horas, 7 dias da semana); 

 o bibliotecário de referência pode atender vários utilizadores em 

simultâneo; 

 o VoIP (Voice over Internet Protocol) pode ser usado pelo bibliotecário 

para falar e ouvir os utilizadores, enquanto decorre a transacção e 

enquanto localiza os recursos que serão fornecidos para responder à 

questão suscitada; 

 se o utilizador apresentar alguma dificuldade em localizar/encontrar a 

informação nos recursos apresentados, o bibliotecário pode interagir com o 

utilizador e demonstrar como usar esses recursos; 

 para que esta conversação online se estabeleça é apenas necessário que a 

biblioteca e os seus utilizadores instalem software tipo AOL Instant 

Messenger, GoogleTalk, …,  que pode ser descarregado sem custos.   

Os bibliotecários que já utilizam o chat no serviço de referência referem as 

seguintes desvantagens: 

 a velocidade de escrita e erros que ocorrem durante a conversação podem 

causar dificuldades na comunicação entre utilizador e bibliotecário de 

referência; 

 o utilizador precisa de digitar a questão por completo e o bibliotecário 

precisa de digitar a resposta – dependendo da velocidade e eficiência de 

ambos em digitar (pergunta e resposta); 

 a espera pelas respostas (enquanto o bibliotecário efectua a recuperação da 

informação pretendida) pode causar alguma ansiedade no utilizador; 

 se o bibliotecário de referência está a atender várias questões ao mesmo 

tempo, em períodos de grande afluência de questões, pode não atender as 

questões consideradas urgentes em primeiro lugar; 

 nos países em vias de desenvolvimento as tecnologias de informação e 

comunicação ainda estão num estágio muito primário, pelo que a 

necessidade e as vantagens de implementar um serviço desta natureza 

ainda têm de ser reconhecidas; 

 é um serviço muito trabalhoso e exigente. 
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Videoconferência ou Webcam services – este serviço de referência digital 

permite a comunicação oral e o contacto visual entre o utilizador e o bibliotecário, 

assemelhando-se ao serviço prestado pessoalmente na sala da biblioteca. Esta 

tecnologia já está disponível há alguns anos, no entanto, eram necessários 

equipamentos e salas especiais para a sua aplicação, o que encarecia a sua 

implementação. Actualmente, já estão disponíveis softwares de videoconferência 

que podem ser utilizados a partir de qualquer computador pessoal e sem custos. 

Quando o utilizador se sente seguro e confortável perante uma Webcam (câmara 

de vídeo), o facto de ambos os intervenientes no processo de referência 

estabelecerem contacto visual e sonoro contribui para o sucesso deste serviço.  

Todavia, quando existem inibições, até uma simples pesquisa ou pergunta pode 

resultar num problema complexo para o utilizador.  

A implementação deste modelo de referência digital ainda apresenta algumas 

desvantagens, de acordo com os estudos consultados:  

 necessidade de banda larga para a transmissão de dados, com custo ainda 

elevado; 

 inconsistência da qualidade do vídeo e do áudio que, mesmo com 

transmissão de dados em banda larga ainda não está completamente 

solucionada; 

 como a transmissão é via Internet, a ligação pode cair ou pode haver 

interferências e ruídos que prejudicam a imagem e o som; 

 o custo deste serviço está relacionado com os softwares e hardwares 

específicos, cuja aquisição precisa ser justificada pela relação 

custo/benefício. “Mesmo assim, alguns autores […] acreditam que a 

videoconferência pode ser usada com sucesso na referência digital, por ser 

uma tecnologia e uma mídia de comunicação alternativa”
27

. 

 

  Exemplo desta ferramenta referido na literatura consultada é o CU-SeeMe, um 

software de vídeo-conferência desenvolvido na University of Cornell, e que 

permite a comunicação, entre duas pessoas ou em grupo, em tempo real, através 

da transmissão e recepção de imagem e som, utilizando a Internet ou qualquer 

rede baseada no protocolo TCP/IP. 

                                                 
27

 CUNHA, Murilo Bastos da; PESSOA, Patrícia – Perspectivas do serviço de referência digital, p. 74  
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Digital Reference Robots – autómato (inteligência artificial) usado para responder 

às questões de referência, quando o bibliotecário não está disponível. O serviço 

deste tipo mais conhecido é o Ask Jeeves
28

. Uma operação com este tipo de 

serviço envolve o uso de software de pesquisa em bases de dados de perguntas e 

respostas. 

 

2. 5. Serviços de Referência Digital Colaborativos 

 

Hoje em dia, quando acedemos às páginas Web das bibliotecas, podemos identificar e recorrer 

a serviços de referência digital, dos vários tipos referidos, principalmente nas bibliotecas 

americanas e de outros países anglófonos.  

Como já referimos, os primeiros serviços de referência digital prestados por e-mail, surgiram 

no final da década de 1980, em bibliotecas dos Estados Unidos, quando as mesmas colocaram 

e disponibilizaram os seus catálogos na Internet. 

O primeiro serviço de referência digital a funcionar 24 horas por dia foi o North Carolina 

State University‟s Virtual Reference Service (http://www.lib.ncsu.du/libref) e o primeiro 

projecto cooperativo, envolvendo 14 bibliotecas, foi implementado no estado de Illinois, The 

Alliance Library Project (http://www.rsa.lib.il.us/ready/about.htm). Este projecto contempla 

um plano de avaliação em que são discutidos os métodos e técnicas e um plano de marketing 

que aponta estratégias a serem implementadas dentro de um serviço de referência online. 

A evolução do serviço de referência digital, de acordo com a literatura consultada, 

principalmente nos Estados Unidos, é a reunião em consórcios – projectos 

colaborativos/cooperativos, como solução para reduzir custos, melhorar a qualidade dos 

serviços prestados e viabilizar a implementação deste tipo de serviço em todas as bibliotecas. 

De facto, nos dias de hoje nenhuma biblioteca ou centro de informação tem capacidade para 

responder às solicitações dos seus públicos apenas recorrendo à sua própria colecção, pelo 

que o futuro do Serviço de Referência Digital está no estabelecimento de redes 

colaborativas/cooperativas entre serviços similares de várias bibliotecas e centros de 

informação e tem como base a partilha das colecções digitais de todas e a comunicação de 

informação através de hiperligações, via Web, em tempo real. 

                                                 
28

 Mais informações sobre este serviço em  http://www.askjeeves.com  

http://www.lib.ncsu.du/libref
http://www.rsa.lib.il.us/ready/about.htm
http://www.askjeeves.com/
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Os serviços colaborativos “proporcionam uma série de benefícios, já que permitem às 

instituições participantes o compartilhamento de suas habilidades e recursos específicos, a 

expansão do horário de funcionamento dos serviços, bem como provêem o acesso ao 

conhecimento resultante de consultas a outros serviços de referência digital (arquivo de 

perguntas/respostas armazenadas) ”
29

. 

Na literatura consultada são apresentados os seguintes exemplos de serviços de referência 

digital colaborativos como os mais bem sucedidos: 

 

2.5.1. Collaborative Digital Reference Service (CDRS) – surge em 1998 o primeiro 

projecto gratuito de referência digital que ultrapassa as fronteiras nacionais (escala 

mundial). Tratou-se de um projecto da Library of Congress em parceria com várias 

bibliotecas (nacionais, públicas, especializadas) de vários países. A missão deste 

empreendedor projecto era fornecer “profissional reference service to the users at anytime 

and anywhere through an international network of libraries and information centers”
30

. 

Assim, era possível combinar e aceder a várias colecções, usufruir dos conhecimentos, 

serviços e disponibilidade de bibliotecas e bibliotecários em vários países. 

Em 2001 a OCLC (Online Computer Library Center), que já trabalhava com um 

consórcio de bibliotecas dos Estados Unidos, desenvolvendo ferramentas para os serviços 

de referência, visando o contacto online, em tempo real, entre os bibliotecários e os seus 

utilizadores, junta-se à Library of Congress e criam o Question Point,
31

 serviço de 

referência digital, baseado em tecnologias de comunicação e ferramentas Web e que se 

apoia numa rede de cooperação global, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, a 

partir de qualquer lugar do mundo. 

O projecto entrou em funcionamento em Junho de 2002 e seis meses depois, contava com 

a colaboração de 300 bibliotecas, de 15 países – Austrália, Canadá, China, Inglaterra, 

Alemanha, Noruega, entre outros. E em 2005 contava com a colaboração de 1500 

bibliotecas, de 20 países. Nesse mesmo ano iniciou-se uma parceria entre o Question 

Point e o 24/7 Reference, surgindo o Question Point: 24/7 Reference Services, software 

que alia as ferramentas de gestão do primeiro às ferramentas de cooperação do segundo 

projecto, e que permite o acesso a um maior número de funcionalidades, maior cobertura 

(bases de dados local e global e ao Global Reference Network – GRN) e opção de 

                                                 
29

 KASOWITZ, citado por CUNHA, Murilo Bastos da; PESSOA, Patrícia – op. cit., p. 74 
30

 CHANDWANI, Anita – op. cit. 
31

 Mais informações sobre este software em http://www.questionpoint.org  

http://www.questionpoint.org/
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utilização de chat, e-mail e formulários Web para comunicar com as bibliotecas e 

bibliotecários de referência dos cooperantes.  

 

2.5.2. 24/7 Reference
32

 – projecto inicialmente desenvolvido pelas bibliotecas da 

Califórnia, Los Angeles e Orange County, para fornecer serviços de referência digital, em 

tempo real, através da Internet, por chat. Este software pode ser adaptado e personalizado 

de acordo com os interesses das várias bibliotecas cooperantes e integrado nos seus Web 

sites.  

Permite a comunicação entre os utilizadores e os bibliotecários de todas as bibliotecas 

cooperantes, reencaminhar as questões complexas (ou não) para a biblioteca ou 

bibliotecário mais credenciado para responder e o envio, para o computador do utilizador, 

de arquivos, imagens e apresentações em Power Point.  

E ainda, guiar o utilizador para as melhores fontes de informação, navegação conjunta na 

Web, através do collaborative browsing, conduzir sessões de chat com o máximo de 20 

participantes, entre outras funcionalidades.  

 

2.5.3. Virtual Reference Desk (VRD)
33

 – é um projecto patrocinado pela ERIC 

Clearinghouse on Information & Tecnology e pelo US Department of Education. É um 

projecto dedicado “ao avanço da referência digital e à criação e operação de serviços de 

informação baseados na Internet por meio da mediação humana e que tem como 

objectivo estabelecer um serviço de referência virtual para os membros da comunidade 

K-12 (1º e 2º graus de ensino), formada por professores, estudantes, educadores e 

especialistas”
34

. Actualmente não responde a questões, fornece recursos e hiperligações 

para especialistas e serviços especializados nos assuntos em causa, por exemplo, 

redirecciona as questões, através do collaborative browsing, para os serviços de 

referência Ask-an-expert, AskA…, Ask A Librarian, Ask A Geologist, entre outros.  

Para que esta colaboração fosse possível, o VRD criou o Ask A Consortium, formado 

pelos serviços de referência digital referidos e outros, e por bibliotecas, agências 

governamentais e associações profissionais interessadas em prestar informações via 

Internet, promover a discussão e a colaborar neste projecto educacional. 

                                                 
32

 http://www.247ref.org  
33

 http://www.vdr.org  
34

 CUNHA, Murilo Bastos da; PESSOA, Patrícia – op. cit., p.76 

http://www.247ref.org/
http://www.vdr.org/
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Através de e-mail ou de chat permite o envio de páginas Web, apresentações em power 

point, textos, etc. 

O VRD organiza conferências sobre questões relacionadas com referência digital para 

profissionais da informação, em bibliotecas e noutros contextos. 

 

Concluimos este capítulo citando Chandwani: “The reference librarian and reference service 

in the future is going to act as a center of universe of information, if the library is well 

equipped with computer, Internet and CD-ROM‟s”
35
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 CHANDWANI, Anita – op. cit.  
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II – Biblioteca da Assembleia da República 

 

1. Perspectiva histórica 

 

A Biblioteca da Assembleia da República reveste-se de características particulares que a 

integram no grupo das bibliotecas especializadas. 

Foi criada por decreto ditatorial, em 22 de Outubro de 1836, pelo ministro Passos Manuel, 

referendado por D. Maria II, com a designação de Biblioteca das Cortes e teve, desde logo, 

como principal objectivo apoiar os deputados na sua função legislativa. Pelo referido decreto 

foi ainda criada uma Comissão, da qual fizeram parte António Nunes de Carvalho da Costa 

Monteiro de Mesquita, bibliotecário da Casa Real, guarda-mor da Torre do Tombo e Director 

do Depósito das Livrarias dos Extintos Conventos, João Vicente Pimentel Maldonado, 

bacharel em Direito e Arquivista da Câmara dos Dignos Pares e o Conselheiro Diogo Augusto 

de Castro Constâncio, oficial maior e Director da Secretaria da Câmara dos Pares, encarregue 

da escolha do fundo bibliográfico, uma vez que o fundo primitivo era escasso, e do local de 

instalação. O local escolhido foi o coro da Igreja do Convento. 

Esta Comissão teve também como missão elaborar um projecto de regimento para a 

Biblioteca, escolher funcionários para o seu serviço e proceder a aquisições por compra.  

Do seu espólio inicial constavam cerca de 7300 volumes fornecidos pelo Depósito Geral das 

Livrarias dos Extintos Conventos (criado em 1834), provenientes, conforme nos indicam os 

seus ex-líbris, da Livraria de Alcobaça, da Livraria privada de Frei Jacinto de S. Miguel, 

cronista da Ordem dos Jerónimos, da Comunidade de Belém, etc. 

O trabalho desta comissão revelou-se pouco significativo, denotando o “pouco interesse que 

havia pelo desenvolvimento e condigna instalação da Biblioteca”
36

, de modo que em 1855, 

aquando da eleição de D. Pedro V, cuja cerimónia decorreu na sala onde estava acomodada a 

Biblioteca (actual Salão Nobre), as obras foram transferidas para outro espaço disponível, 

uma sala imprópria, sem quaisquer condições de acondicionamento, onde permaneceram 

durante alguns anos, empilhadas e a monte, e as estantes foram “entaipadas para não 

prejudicarem a sumptuosidade do cerimonial”
37

. 

                                                 
36

 TOMÉ, José Luís – História da Biblioteca da Assembleia da República  
37

 Ibidem 
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Esta situação de total abandono e esquecimento a que foi votada a Biblioteca das Cortes foi 

relatada em pormenor e tornada pública a 14 de Março de 1863 no jornal «A Revolução de 

Setembro» (Vide Anexo I). 

E voltou a ser denunciada na Câmara dos Pares do Reino, na sessão de 19 de Junho de 1863, 

pelo Digno Par Marquês de Niza tendo, tendo nesta sua intervenção, requerido que a Mesa 

fosse autorizada, de acordo com a Câmara dos Deputados, a nomear um bibliotecário interino. 

O requerimento mereceu a atenção do Marquês de Valada e a apresentação de uma proposta 

para que o referido lugar de bibliotecário fosse provido por concurso. 

Apesar destas boas intenções o problema arrastou-se por mais algum tempo – os livros e os 

documentos manuscritos do arquivo das duas Câmaras continuaram mal acondicionados e 

deixados ao abandono. 

Perante este impasse, na sessão de 3 de Fevereiro de 1864, o próprio Marquês de Niza mudou 

de ideias e retirou a proposta. O Digno Par Silva Ferrão, em nome da comissão encarregue de 

examinar a anterior proposta, teve que explicar por que motivo nada tinha avançado e mandou 

para a Mesa nova proposta a pedir a nomeação do bibliotecário.  

Na sessão de 25 de Maio de 1864 o Marquês de Valada, insistindo na sua anterior proposta, 

trouxe o assunto a discussão mais uma vez. 

Finalmente, a 9 de Janeiro de 1866, a referida Comissão apresentou um parecer (Parecer nº 

17, publicado no Diário de Lisboa, de 1 de Fevereiro de 1866), para solucionar o problema. 

Todavia, não se verificou nem a instalação condigna nem o desenvolvimento da colecção, que 

se esperava, como refere o bibliotecário Álvaro Neves
38

 no seu relatório de 1941: “colocados 

em instalações provisórias, sabe-se que em 1863 estavam em estante 1700 volumes e os 

restantes amontoados em duas pequenas casas, mudados sempre com pressa […]. Ora 

ocupavam novos compartimentos, mal estavam arrumados os livros, vinha ordem de nova 

transferência”. 

Apesar da sua criação remontar ao século XIX, só em 1920, o bibliotecário referido, ciente do 

valor da colecção e da sua importância para os deputados, tendo em perspectiva que a 

“Biblioteca do Congresso fosse um órgão de trabalho” escolheu o local para a instalação 

condigna da biblioteca, as quatro salas da ala norte do Palácio de S. Bento, espaço que ainda 

                                                 
38

 NEVES, Álvaro, cit. por TOMÉ, José Luís – op. cit. 
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hoje ocupa
39

. E, em 1921, com a aprovação do plano de organização biblioteconómica a 

colecção ficou devidamente instalada no Andar Nobre do Palácio, antigo dormitório dos 

frades. 

Durante o Estado Novo passou a designar-se Biblioteca da Assembleia Nacional, recebendo 

obras de melhoramento e tendo sido mobilada com estantes em dois pisos com galerias de 

acesso, mesas de leitura e cadeiras em madeira de carvalho (procurando recriar o ambiente de 

uma biblioteca conventual renascentista). 

Por portaria de 19-02-1936 recebe um exemplar de todas as publicações oficiais ou de 

carácter oficioso dos serviços e organismos da Administração Central, Local e Regional, 

institutos e empresas públicas e organizações cooperativas de grau superior. 

O seu espólio aumentou substancialmente passando a contar com 52.000 títulos monográficos 

e 2.000 periódicos. 

Após Abril de 1974 mudou de novo de nome e passou a denominar-se Biblioteca da 

Assembleia da República sendo o seu mobiliário, de novo, remodelado. 

 

2. A Biblioteca da Assembleia da República na “era digital” 

 

Presentemente a Biblioteca possui mais de 180.000 volumes, em permanente actualização, 

relacionados com a actividade parlamentar e com outras matérias de interesse parlamentar – 

Direito, Ciência Política, História, Economia, Assuntos Europeus, Ciências e Tecnologia, 

Vida Social, Administração Pública, Estatísticas, Documentação de Organizações 

Internacionais – assumindo papel importante na disponibilização da informação europeia e 

funcionando como centro de documentação e informação de apoio aos grupos parlamentares e 

aos deputados.  

Prosseguindo a política de informação da Assembleia da República e em conformidade com 

as políticas nacionais e internacionais nesta área, que determinam o acesso universal a toda a 

informação e tendo como objectivo servir e interagir com o cidadão, a esta documentação 

podem aceder todos os cidadãos que necessitem de informação parlamentar, tendo em 

consideração as condições gerais e especiais de acesso ao Palácio. (Vide Regulamento 

Interno, Anexo II). 

 

                                                 
39

 Refira-se que, actualmente, uma das salas da biblioteca, a Sala 4, é usada por uma Comissão Parlamentar para 

reuniões de trabalho e recepção de individualidades nacionais e estrangeiras. 
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A base administrativa do software Aleph registava, no final de 2009 um total de 155.608 

volumes. A este número acrescem mais 4.001 volumes inventariados no processo de custódia 

externa, totalizando 159.609 volumes, faltando ainda inventariar os números mais antigos das 

publicações periódicas (processo de inventário que começou a ser feito durante o mês de 

Fevereiro de 2009, mas que ainda não está concluído). Este acervo documental está 

organizado por colecções, das quais destacamos: 

 Núcleo de Livro Antigo (1491-1801) com cerca de 5.000 volumes – 1.581 títulos, 

provenientes da antiga Biblioteca das Cortes, salientando-se a existência de dois 

incunábulos; 

 Monografias organizadas de acordo com as classes do Thesaurus Eurovoc – 52.000 

volumes, em livre acesso; 

 Publicações periódicas – 3.580 títulos (mais de 100.000 volumes) portugueses e 

estrangeiros, de organizações internacionais, das instituições europeias e de estatísticas 

nacionais, incluindo um núcleo antigo de periódicos, relatórios e boletins oficiais dos 

séculos  XIX e XX, essencialmente produzidos pela Administração Pública, incluindo 

as antigas colónias, organizadas em função da sua origem, existindo assim: colecções 

de Revistas Portuguesas (RP), Revistas Estrangeiras (RE), Revistas de Organizações 

Internacionais (ROI), Revistas das Instituições Europeias (CCE), de Estatísticas 

Nacionais (EP) e Estatísticas Internacionais (EI); 

 Legislação nacional e colecções de leis incluindo toda a legislação nacional desde as 

“Ordenações Manuelinas” e “Afonsinas” até à actualidade – mais de 3.000 volumes (a 

partir de Outubro de 2010 disponibilizará para consulta em formato electrónico a 

legislação nacional desde 1603 até 1910); 

 Diários da Assembleia da República e outras publicações oficiais; 

 Jornais oficiais das Comunidades Europeias contendo todas as publicações desde 

1985; 

 Jornais diários e semanários incluindo alguns títulos estrangeiros de maior relevância. 

O seguinte gráfico mostra a evolução de registos bibliográficos no sistema Aleph desde 2000, 

bem como o número de volumes inventariados: 
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Gráf. 1 – Registos na Base de dados ALEPH 

Relativamente a este gráfico importa relembrar que de 2000 a 2002 foi feito o registo de todas 

as publicações tratadas no processo de conversão retrospectiva. 

A Biblioteca disponibiliza serviços de consulta presencial a todo o fundo documental; 

empréstimo domiciliário, por um período de dez dias, unicamente aos utilizadores internos à 

Assembleia da República (Vide Regulamento Interno, Anexo II); reprodução de documentos; 

e responde a pedidos de informação bibliográfica através de contactos telefónicos, de correio 

e e-mail.  

Promove ainda exposições semanais de documentação comunitária e documentação geral e 

exposição diária dos jornais e revistas assinados. 

Ao longo dos últimos anos, com o advento da Internet e no âmbito da informatização da 

Assembleia da República, a Biblioteca tem vindo a incrementar e a disponibilizar serviços e 

conteúdos digitais, na Intranet e na Internet: 

 Serviço de imprensa, rádio e televisão – através deste serviço de gestão de 

informação a Biblioteca recebe diariamente no seu servidor cerca de 600 notícias, 

“com memória acumulada de informação desde Janeiro de 2000”; o serviço está 

disponível para consulta online de todos os utilizadores internos e, a pedido, são 

elaborados dossiers de imprensa. 

Os dados estatísticos sobre a utilização deste serviço, para o ano de 2009, constam do 

seguinte quadro: 
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 Jan. Fev.  Mar. Abr. Maio Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Visitantes 1939 1724 2023 1753 1696 2071 2047 816 1278 1383 2138 2201 

Acessos 530915 418922 468812 408247 508233 838350 4433712 2327530 1741281 676074 939871 826286 

Paginas 
vistas 133275 91389 102548 87048 121626 84669 161265 42298 97635 55020 113748 97926 

 

 Serviço E-Telenews – subscrição anual de acesso via Internet ao que foi ou é notícia 

em televisão e rádio, através do visionamento desses conteúdos online e ainda da 

possibilidade de medição do impacto dessas notícias através da audiência registada. 

 Serviço nacional da Agência LUSA – permite a consulta ao que de mais significativo 

acontece ou vai acontecer em Portugal e no mundo; os utilizadores internos da AR 

podem ainda aceder gratuitamente ao arquivo digital da Agência Lusa através de um 

computador devidamente assinalado na sala de leitura da Biblioteca (Protocolo de 

cooperação entre a Assembleia da República e a LUSA, de 27 de Maio de 2008); 

permite ainda o acesso ao “Arquivo Foto” da Lusa e o download de 40 fotos por mês. 

 Acessos ao DR Electrónico e Digesto – permite o acesso ao DRE (Diário da 

República Electrónico) e à base de dados da Presidência do Conselho de Ministros, a 

PCMLEX, a todos os utilizadores na Intranet da AR por reconhecimento de IP, sem 

necessidade de utilização de password. 

 Portais Temáticos – acesso a vários produtos digitais, para apoio dos trabalhos das 

Comissões Parlamentares. 

 Biblioteca digital – acesso a e-books, produtos digitalizados, informação pertinente 

para os trabalhos parlamentares em curso, últimas obras adquiridas, hiperligações para 

bibliotecas, centros de informação e bases de dados. 

 Ponto de acesso à informação do INE (Instituto Nacional de Estatística) – 

hiperligação de acesso disponibilizado na página da Biblioteca Digital, na Intranet e 

em diversos portais de informação temáticos, permitindo a todos os utilizadores 

internos acesso à informação estatística do INFOLINE, no sítio oficial do INE e ainda, 

um ponto de acesso privilegiado à informação do INE, patente na sua sala de leitura 

(Protocolo de colaboração entre a AR e o Instituto Nacional de Estatística, celebrado 

no dia 9 de Junho de 2006). 
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 Portal AtoZ – desde Janeiro de 2010, a Biblioteca subscreve o produto fornecido pela 

EBSCO, disponibilizando acesso ao texto integral de mais de 6.000 títulos de revistas 

online e ainda ao Boletim de Sumários de todas as publicações periódicas recebidas 

pela Biblioteca e ao Escaparate de monografias adquiridas e recebidas por oferta, 

permuta e ao abrigo do Depósito Legal. 

Recentemente, a Assembleia da República procedeu à remodelação do seu portal tendo, na 

mesma data, a Biblioteca procedido à actualização da sua página na Internet e de todos os 

conteúdos da sua página na Intranet – Biblioteca Digital; portais de informação temáticos 

(Portal de Informação Europeia; Portal Economia e Finanças; Portal Educação, Ciência e 

Cultura; Portal Trabalho e Segurança Social; Portal Investigação & Inovação) vocacionados, 

como já referimos, para o apoio aos trabalhos das comissões parlamentares e dos demais 

utilizadores internos da Assembleia da República. 

A biblioteca da AR tem uma excelente colecção de produtos digitais e tem uma equipa de 

profissionais da informação especializada e experiente, de modo que consideramos que para 

maior visibilidade e difusão da colecção, o próximo passo é a criação de um serviço de 

referência digital, em tempo real, realizado por chat. 
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III – As Bibliotecas Parlamentares da União Europeia 

 

Impulsionados pelos princípios adoptados na conferência de Presidentes da CERDP (Centre 

européen de recherche et de documentation parlementaires), organização a que pertence a 

Assembleia da República, perspectivando a harmonização, “o intercâmbio de informações, 

ideias, experiências e melhores práticas entre as administrações dos Parlamentos da Europa 

em questões de interesse comum, fortalecer a cooperação estreita entre os serviços 

parlamentares em todas as áreas (administração, legislação, informação, estudos e pesquisa de 

documentação parlamentar), e de recolher, trocar e divulgar estudos realizados pelos serviços 

parlamentares” foram analisadas as páginas Web das 26 bibliotecas dos estados membros da 

União Europeia, com o objectivo de aferir os serviços prestados e de que modo os mesmos 

empregam e implementam o uso das tecnologias de informação e da comunicação na 

prestação de serviços de referência. 

A consulta foi efectuada a partir do portal da Inter-Parliamentary Union, em Web Sites of 

National Parliaments
40

. 

Quando o acesso às bibliotecas parlamentares não foi possível, pelos motivos que iremos 

abordar de seguida, recorremos à informação publicada no sítio Web do CERDP
41

. 

O acesso às páginas Web das bibliotecas revelou-se, por vezes, impossível. Algumas 

bibliotecas apenas estão disponíveis para os membros dos seus parlamentos e não estão 

acessíveis na internet; algumas páginas estão na língua materna, apresentando sucinta 

informação de carácter histórico e factual em inglês, impedindo o acesso à informação 

pretendida e noutros casos a informação fornecida não é pertinente para o nosso estudo. 

Neste primeiro contacto com as bibliotecas parlamentares pudemos constatar que nenhuma 

das 26 bibliotecas dispõe do Serviço de Referência Digital via chat, não tendo sido possível 

interagir em tempo real com as mesmas. No entanto, na informação apresentada, quase todas 

referem a existência do Serviço de Referência, prestado na sala de leitura, em presença, por 

telefone e por e-mail, por equipas de técnicos superiores bibliotecários e investigadores 

especializados, equipas essas organizadas por áreas temáticas de interesse dos membros dos 

parlamentos. 

                                                 
40

 http://www.ipu.org/english/parlweb.htm 
41

 https://ecprd.secure.europarl.europa.eu/ecprd/navigation.do?section=1&lang=fr 

http://www.ipu.org/english/parlweb.htm
https://ecprd.secure.europarl.europa.eu/ecprd/navigation.do?section=1&lang=fr
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Perante estas dificuldades no acesso à informação sobre os serviços das bibliotecas 

parlamentares dos países da União Europeia, resolvemos solicitar, por e-mail, aos respectivos 

Serviços de Referência (Help Desk, Serviços de Informação, …) informação sobre os 

mesmos. Quase todos os serviços contactados nos responderam e forneceram informações 

pertinentes para o nosso projecto (Vide Anexo V). 

Vejamos o que as bibliotecas parlamentares oferecem na área da referência digital e como 

respondem aos pedidos de informação dos membros do parlamento e dos cidadãos, em geral. 
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Alemanha (Deutscher Bundestag) 

Bibliothek des Deutschen Bundestages 

A biblioteca é de acesso reservado aos membros do Parlamento, às entidades federais e 

regionais, aos membros das associações de comércio e industria representadas em Berlim, aos 

membros do Corpo Diplomático, aos jornalistas nacionais e estrangeiros. E aos estudantes 

universitários, mediante autorização especial (formulário de autorização disponível online). 

Dispõe de uma página electrónica, acessível a partir da página principal do sítio Web do 

parlamento, no menu lateral, em “Dokumente & Recherche”. 

Toda a informação está disponível em língua materna, em inglês e em francês. A página de 

entrada inclui informação factual: uma fotografia do espaço, exemplificativa da grandiosidade 

do mesmo, morada, contactos e horário de funcionamento, nome e contacto do bibliotecário e, 

no final da página, as hiperligações para informações e produtos de relevante interesse para os 

utilizadores: 

 Missão 

 Utilizadores 

 Colecção 

 Organização e Staff 

 Serviços 

 Tecnologias de Informação na Biblioteca 

 Facilidades (no uso das instalações) 

 Publicações. 

A colecção, num total de 1,3 milhões de volumes, é composta essencialmente por obras de 

política, administração pública, direito, economia, ciências sociais e história contemporânea. 

Adquire cerca de 17.000 novos volumes por ano e recebe actualmente 7.500 jornais e revistas, 

dos quais cerca de 5.000 são de natureza oficial ou semi-oficial. Além disso, disponibiliza 

diversas publicações online, 1.250 (e-journals). 

Em 2002 a biblioteca digital, disponível na Intranet do Parlamento, veio aumentar 

consideravelmente a informação e permitir o acesso rápido à documentação mais relevante 

para os trabalhos parlamentares.  

O portal da biblioteca digital fornece uma visão global dos serviços da biblioteca, permitindo 

aos utilizadores: 

http://www.bundestag.de/htdocs_e/documents/library/functions.html
http://www.bundestag.de/htdocs_e/documents/library/users.html
http://www.bundestag.de/htdocs_e/documents/library/stock.html
http://www.bundestag.de/htdocs_e/documents/library/organization.html
http://www.bundestag.de/htdocs_e/documents/library/services.html
http://www.bundestag.de/htdocs_e/documents/library/it.html
http://www.bundestag.de/htdocs_e/documents/library/premises.html
http://www.bundestag.de/htdocs_e/documents/library/publications.html
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 localizar e consultar produtos digitais de relevante interesse; 

 pesquisar no catálogo geral (catálogo disponível também na Internet); 

 aceder a periódicos em texto integral ou a listas de conteúdos (bases de periódicos 

subscritas pela biblioteca e outras disponíveis na Internet – free access); 

 aceder a uma ampla gama de publicações electrónicas obtidas através de depósito 

legal ou compra, consideradas pertinentes para os trabalhos parlamentares, tais como: 

enciclopédias gerais, dicionários, estatísticas, textos legais e outros; 

 aceder a listas de hiperligações para textos e fontes de informação politicamente 

relevantes. 

Relativamente aos serviços, a biblioteca dispõe de um serviço de informação e pesquisa 

(Auskunft und Literaturrecherchen), que efectua pesquisas, elabora dossiers temáticos, de 

matérias consideradas complexas, de acordo com os trabalhos e com as necessidades dos 

membros do Parlamento, e realiza acções de sensibilização (formação de utilizadores) no 

âmbito da utilização da biblioteca e do seu catálogo. 

De acordo com a informação obtida no sítio da biblioteca e dada a natureza dos pedidos 

formulados pelos membros do Parlamento e demais utilizadores, parece-nos correcto afirmar 

que a biblioteca tem um serviço de referência presencial, serviço individual e de 

aconselhamento, com enfoque na resposta rápida e eficaz. Por curiosidade, refira-se que este 

serviço recebe anualmente cerca de 1900 pedidos de informação sobre temas específicos e 

matérias complexas, para os quais são elaborados e compilados materiais. 

A pedido das Comissões e demais órgãos do Parlamento, este serviço elabora colecções de 

referência, compostas por obras de referência gerais e especializadas, comentários legais, bem 

como por obras que não se enquadram nas áreas abrangidas pelas colecções da Biblioteca e 

publicações electrónicas. 

 

Áustria (Republik Österreich Parlament) 

Bibliothek 

 

A Biblioteca está ao serviço dos deputados do Nationalrat (Conselho Nacional), 

do Bundesrat (Conselho Federal) e dos membros austríacos do Parlamento Europeu, 

bem como dos partidos parlamentares, dos assistentes dos deputados do Nationalrat e dos 

vários departamentos da administração parlamentar. Os funcionários públicos, investigadores, 

estudantes e outros cidadãos podem utilizar a sala de leitura, mediante marcação, às segundas 
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e sextas-feiras, quando os deputados não estão reunidos (“opening hours for external readers 

on appointment from 08.30 to 15.30 – on plenary days of the National Council or the Federal 

Council the library is closed to the general public”). Estes leitores externos não estão 

autorizados a requisitar livros. 

A partir da página principal do sítio Web do Parlamento Austríaco é possível aceder à página 

da biblioteca. No menu lateral esquerdo há uma hiperligação para Service und Kontakt. Entre 

os vários serviços temos a Bibliothek. Toda a informação está em alemão e se optarmos pela 

versão em inglês (opção possível na página principal) a informação apresentada é 

substancialmente distinta e diferente e perdemos a ligação à biblioteca. 

Alguns dos produtos digitais da biblioteca e do Parlamento estão disponíveis na sala de 

leitura virtual em  http://www.parlament.gv.at/SK/VLESESAAL/default_Portal.shtml onde 

podemos encontrar, por exemplo, matérias parlamentares de 1848 - 1938 sob a rubrica ALEX 

e jornais e revistas sob o título ANNO. Desde que a biblioteca participa nos grandes projectos 

de digitalização da Áustria, encontramos no sítio da Biblioteca Nacional da Áustria, em 

http://anno.onb.ac.at, mais informação parlamentar. 

A biblioteca tem um serviço de referência presencial e também responde a pedidos de 

informação por via telefónica. Não está prevista a implementação de um serviço de referência 

digital por chat. 

 

Bélgica (Chambre des Représentants de Belgique) 

Bibliothèque du Parlement fédéral 

 

A biblioteca presta serviço e apoio à Câmara dos Representantes e ao Senado (150 deputados 

e 71 senadores) sendo a equipa constituída por 54 elementos (10 técnicos superiores – 

bibliotecários; 11 documentalistas, 9 secretárias/os, 4 operadores de microfilmagem e 

digitalização, 18 auxiliares e 2 encadernadores responsáveis pela conservação da colecção). 

Os serviços da biblioteca estão organizados por divisões: 

 Divisão de Aquisição e Conservação; 

 Divisão de Análise; 

 Divisão de Pesquisa; 

 Divisão de Dossiers de Imprensa. 

 

https://webmail.parlamento.pt/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.parlament.gv.at/SK/VLESESAAL/default_Portal.shtml
http://anno.onb.ac.at/
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O acesso virtual à biblioteca surge no menu situado no lado direito na página principal do 

sítio Web da Chambre des Représentants de Belgique.  

A página está muito bem estruturada, apresentando ligações directas aos vários produtos e 

serviços. É possível pesquisar no catálogo, aceder a vários dossiers temáticos, à colecção de 

legislação, organizada por assuntos, aos periódicos online, etc. 

O sítio Web da biblioteca oferece vários produtos online, mas não foi possível obter 

informação sobre serviços online. Pressupomos que seja a Divisão de Pesquisa a responder 

aos pedidos de informação apresentados à Biblioteca, em presença, por telefone e por e-mail. 

A Divisão de Pesquisa é responsável por todas as investigações nos domínios da legislação, 

da política, da economia e dos assuntos sociais, bem como de todas as investigações da 

imprensa internacional. Também organiza os dossiers documentais sobre assuntos 

relacionados com as actividades parlamentares.  

 

Bulgária (Народно събрание на Република България) 

National Assembly of the Republic of Bulgaria  

 

A biblioteca funciona das 9.00 às 17.30 h. e está aberta ao público. Dispõe de uma equipa de 

8 funcionários, 7 dos quais com formação superior na área de biblioteca, documentação e 

informação.  

No portal da Assembleia Nacional da Bulgária não há informação nem acesso à Biblioteca. 

Através de documentação disponível no CEDRP confirmámos que a biblioteca não dispõe de 

sítio na Web, nem sequer na intranet. 

A colecção abrange o período de 1880 até à actualidade e versa os mais variados assuntos de 

interesse para as actividades parlamentares, num total de 200.000 volumes: monografias, 

DVDs, CDs, documentos digitais (colecção de legislação nacional – notas bibliográficas e 

documentos em texto integral), jornais e revistas. De referir, que não subscreve 

jornais/revistas em formato digital e que o catálogo não está informatizado (catálogo manual). 

Dispõe de um serviço de referência presencial e também responde aos pedidos de informação 

por e-mail. 
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Chipre (ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΒΟΤΛΗ ΣΩΝ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΩΝ) 

 

O sítio Web do Parlamento do Chipre não dispõe de hiperligação para a biblioteca e não foi 

possível encontrar informação sobre a existência do serviço. 

Contactámos o Research Studies and Publication Service por e-mail, mas não obtivemos 

resposta. 

 

Dinamarca (Folketinget) 

Folketingets Bibliotek 

 

A Biblioteca do Parlamento dinamarquês, de acordo com o seu Regulamento, aprovado pelo 

Parlamento, não está acessível ao público e tem como principal objectivo fornecer informação 

aos Membros do Parlamento, aos Ministros (incluindo ex-deputados e ministros), ao staff 

destes, aos jornalistas credenciados e a todos os funcionários parlamentares e governamentais. 

Mas, ainda que não permita o acesso ao público, mediante solicitação podem investigadores, 

estudantes universitários e todos os que precisem de documentação apenas disponível nesta 

biblioteca, aceder à mesma, desde que o pedido de informação e/ou utilização da sala de 

leitura seja compatível com as regras de acesso ao Folketinget no que concerne à ordem e 

segurança.  

Para colmatar esta cláusula e para responder com maior celeridade aos pedidos externos, em 

2002 foi criado o Serviço de Informação ao Público, serviço prestado pela Biblioteca e que 

responde por telefone e e-mail a perguntas relacionadas com legislação e com a actividade 

parlamentar. Cidadãos, estudantes, investigadores, organizações e departamentos 

governamentais utilizam este serviço com regularidade.  

Com a criação do sítio do parlamento, em 1997, e com a disponibilização online de toda a 

documentação relativa à actividade parlamentar (colecção digitalizada – desde 1995) tornou-

se mais fácil aceder e recuperar a informação, em texto integral. Por curiosidade, refira-se que 

toda a documentação anterior a esta data que não esteja acessível electronicamente 

(disponível em formato papel no Arquivo ou na Biblioteca Nacional) pode ser solicitada ao 

serviço referido e será remetida sem custos. Isto porque, de acordo com as regras de acesso do 

público ao material escrito das comissões parlamentares e de acesso à informação da base de 

dados legislativa, aprovadas a 03 de Abril de 1991, é permitido o acesso do público aos 

documentos desde 1969.  
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Este Serviço de Informação, criado com o intuito de responder aos pedidos de informação dos 

cidadãos em geral está apenas disponível para os cidadãos nacionais, pois não há no portal do 

Parlamento nenhuma informação nem ligação ao mesmo, nem à Biblioteca, quando acedemos 

ao sítio em inglês. (Na língua materna há uma hiperligação para Dokumenter que, por 

intuição, uma vez que não conhecemos a língua, nos parece conduzir à documentação 

produzida pelo parlamento, e onde encontramos os contactos telefónicos e de e-mail para 

solicitação de informações ou documentos). 

Através do CERDP foi possível aferir que a biblioteca apenas disponibiliza o seu catálogo na 

Intranet do Parlamento. 

 

Eslováquia (Národná rada Slovenskej republiky) 

Parlamentna kniznica 

 

A Biblioteca do Parlamento eslovaco tem uma história recente. Criada em 1991 por vontade 

expressa dos membros do parlamento que, desde logo sentiram necessidade da sua 

implementação para apoio dos trabalhos legislativos, ficou na dependência do Vice-Presidente 

até 1993, data em que se tornou um departamento autónomo dentro Chancelaria do Conselho 

Nacional da República Eslovaca.  

Em 1997 foi criado o Parlamentný Inštitút, do qual fazem parte a Biblioteca, o Departamento 

de Análise, Pesquisa e Formação e o Arquivo Parlamentar. 

A biblioteca é de acesso reservado aos membros do parlamento. O público e os investigadores 

apenas têm acesso à biblioteca através da sua página Web. 

A biblioteca providencia os tradicionais serviços de biblioteca, documentação e informação, 

promove a difusão selectiva de informação, organiza e mantém actualizadas as bases de 

monografias, periódicos e analíticos de periódicos seleccionados, e providencia serviços de 

referência presencial para os membros do parlamento e respectivos grupos parlamentares, 

para os quais também realiza pesquisas temáticas, conforme refere, por e-mail, Eva 

Malackova, Directora da Biblioteca, “thematic research is prepared to important drafts of laws 

– to each sitting of the parliament” (Vide AnexoV). 

  

Na Intranet a biblioteca oferece aos seus utilizadores um catálogo automatizado (PROFLIB), 

com várias funcionalidades, dossiers temáticos, hiperligações com relevante importância para 
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os membros do parlamento, mensalmente apresenta uma listagem das novas aquisições e, 

anualmente, edita uma lista de periódicos. 

Na Intranet é também possível a consulta de bases de dados jurídicas e bases de dados 

económicos (ASPI, Jurk, CELEX, EIS). Estes serviços são fornecidos pelo Departamento de 

Tecnologias de Informação. 

Na Internet, disponibiliza uma Biblioteca Digital – Spoločná Česko-Slovenská Digitálna 

Parlamentná Knižnica (Joint Czech and Slovak Digital Parliamentary Library) – projecto 

conjunto com o Parlamento Checo, desde 2002, com acesso aos documentos das sessões 

parlamentares da ex-república (Checoslováquia) e documentos parlamentares e legislativos do 

actual Conselho Nacional da República Eslovaca, em texto integral, em eslovaco e checo. Os 

debates das sessões do Parlamento e o acompanhamento legislativo são fornecidos tanto na 

Intranet e Internet, em www.nrsr.sk.  

Cabe ao Departamento de Análise, Pesquisa e Formação fornecer informações, análises e os 

resultados da investigação científica, relacionados com as questões discutidas no Conselho 

Nacional da República Eslovaca ou dos seus órgãos, realizar estudos comparados de 

legislação (disposições legais) e preparar estudos e respostas concretas às questões 

apresentadas pelos membros do parlamento. Na área da educação, este departamento participa 

na preparação de seminários, conferências, etc., organizados para os membros do Parlamento 

e do seu pessoal. 

O acesso ao website da biblioteca do parlamento eslovaco não é intuitivo e só foi possível 

seguindo as indicações, em língua materna, dadas por Eva Malackova, na resposta ao nosso 

contacto por e-mail. (Quando consultamos o sítio do parlamento em versão inglesa, 

a biblioteca deixa de estar acessível). 

 

Eslovénia (Republika Slovenija Državni Zbor) 

Dokumentacijsko-knjižnični oddelek 

 

O Departamento de Documentação e Biblioteca da Assembleia Nacional da Eslovénia presta 

apoio, prioritariamente, aos deputados, administração e equipa de funcionários da Assembleia 

Nacional. Mediante um acordo sobre prestação de serviços celebrado entre a Assembleia 

Nacional e o Conselho Nacional os membros do Conselho Nacional podem usufruir dos 

http://www.nrsr.sk/
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serviços deste departamento. E os deputados do Parlamento Europeu, os ex-deputados, 

pessoal de outras instituições da administração pública, os jornalistas credenciados, os 

representantes das missões diplomáticas da República da Eslovénia e os cidadãos da 

República da Eslovénia ou estrangeiros interessados no trabalho da Assembleia Nacional e do 

Conselho Nacional também podem usufruir de alguns serviços prestados pelo departamento. 

Tal como as demais bibliotecas parlamentares funciona como um centro de informação 

especializado na assistência os membros da assembleia na obtenção de informações 

necessárias ao processo legislativo, contribuindo “indirectamente, para um melhor e mais 

eficiente funcionamento da Assembleia Nacional, bem como para uma maior abertura e 

transparência das suas operações”
42

. 

O departamento responde a todos os pedidos formulados pelos utilizadores externos, desde 

que os mesmos estejam relacionados com documentos e materiais concernentes ao trabalho da 

Assembleia Nacional e do Conselho Nacional ou com publicações que estejam disponíveis 

somente na Assembleia Nacional. Esses materiais poderão ser consultados e estarão 

disponíveis para o grupo acima referido na sala de leitura da Assembleia Nacional.  

Quanto à disponibilização de produtos e serviços electrónicos, a biblioteca da Assembleia 

Nacional disponibiliza: 

 o seu catálogo, juntamente com catálogo nacional de publicações, na Web – COBISS. 

O acesso à COBISS é fornecido a todos os utilizadores internos e externos. As 

monografias são indexadas por palavras-chave e descritores Eurovoc em esloveno e 

Inglês.  

 Revista de imprensa – os profissionais da informação organizam e disponibilizam 

uma base de imprensa, apenas para os membros da assembleia, contendo toda a 

informação nacional e internacional, de carácter social e político, com relevância para 

os trabalhos parlamentares. 

 Web clipping – a imagem mediática da Assembleia Nacional – serviço criado por 

uma empresa externa que às 8h30m de todas as manhãs entrega, em formato 

electrónico, todos os artigos publicados nos vários meios de comunicação social, 

sobre a Assembleia Nacional e os deputados. 

 Base de dados digitalizados – com o objectivo de facilitar o acesso aos documentos 

por todos os utilizadores interessados e para proteger os materiais mais antigos, estão 

                                                 
42

 Conforme informação disponível no portal da Assembleia Nacional. 
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disponíveis no site da Assembleia Nacional (www.dz-rs.si) os registos das 

notificações da convocação das sessões e os registos, na íntegra, das sessões 

plenárias, com excepção do período inicial da post-independência (a digitalização dos 

registos das sessões de 1990 a 1996 estava prevista para 2008). Nenhuma decisão foi 

ainda adoptada em relação à digitalização dos documentos mais antigos (a partir de 

1864 em diante).  

Relativamente aos serviços, de acordo com a informação disponível no sítio da assembleia 

nacional e no CERDP, somos de opinião que os mesmos são prestados em presença, por 

telefone e por e-mail – o contacto de e-mail da responsável pelo serviço surge logo após as 

informações gerais sobre o serviço. 

No sítio da Assembleia a hiperligação ao Departamento de Documentação e Biblioteca surge 

na barra lateral esquerda em Pessoas e, seguidamente, nos Serviços – localização com pouca 

visibilidade – e a informação apresentada é muito sucinta. 

 

Espanha (Congreso de los Diputados) 

Biblioteca del Congreso 

 

A Biblioteca do Congresso tem a sua origem na antiga Biblioteca das Cortes, estabelecida em 

1811 pelas Cortes de Cádiz. Até 1838 assiste a grande crescimento e regista grande esplendor, 

chegando a ser considerada biblioteca nacional. É o período mais documentado da sua 

história. Entre 1841-1936 sofre várias alterações de nome e tem uma evolução menos 

espectacular. Entre 1943 e 1977, resultado da fraca actividade da câmara, a biblioteca regista 

algum declínio e inactividade. A partir de 1977 começa o processo de recuperação e 

desenvolvimento, com o aumento lento mas constante de recursos humanos e materiais, o 

estabelecimento de uma política de aquisição de fundos e, finalmente, com o processo de 

informatização, factores decisivos e determinantes na recuperação da importância da 

biblioteca dentro do Serviço de Documentação do Congresso.  

É uma biblioteca de acesso reservado aos deputados e senadores, aos funcionários das várias 

unidades organizacionais e funcionários do parlamento, aos funcionários dos grupos 

parlamentares, à comunicação social acreditada e a utilizadores externos com cartão de 

investigadores (informação, condições e normas para solicitar este cartão estão disponíveis 

online). 

http://www.dz-rs.si/
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Apesar de não permitir o acesso público ao espaço da biblioteca, na página Web da biblioteca, 

disponível no sítio do parlamento, é possível aceder virtualmente a vasto número de 

documentos digitais: ao catálogo de publicações, últimas aquisições, base de dados/debates 

parlamentares, base de registos biográficos dos deputados e biblioteca digital – base de dados, 

com acesso ao texto completo de obras subordinadas a temas parlamentares, com especial 

relevância para a câmara (actualmente regista 861 obras). 

Os serviços da biblioteca, relativamente ao catálogo e ao empréstimo, estão totalmente 

automatizados, de modo que o utilizador, através de senha de identificação, pode efectuar 

várias operações, tais como: verificar e renovar um empréstimo, enviar comentários e 

sugestões de aquisição, enviar e armazenar as suas consultas para o seu computador pessoal, 

entre outras. 

A biblioteca fomenta um serviço de resposta a pedidos de informação, Contestación a 

solicitudes de información y documentación, sobre iniciativas parlamentares e discursos dos 

deputados, legislação espanhola e jurisprudência, biografias e imagens dos deputados. 

Embora não haja informação, estamos cientes que responde aos pedidos em presença, por 

telefone e por e-mail.  

Ainda que as duas câmaras, deputados e senado, tenham serviços de documentação 

independentes, ambas as bibliotecas, trabalham em estreita coordenação para garantir que 

todos os membros do parlamento, do senado, seus colaboradores directos e demais 

funcionários parlamentares tenham acesso a todos os documentos e a todas as colecções. 

 

Estónia (Riigikogu) 

Pressi- ja infoosakond 

 

A Estónia é um país muito pequeno, com recursos limitados. Por isso foi decidido no início de 

1990 que a criação de uma biblioteca especial para deputados não seria razoável. Deste modo, 

de acordo com a lei, a Biblioteca Nacional (NLE) funciona como biblioteca nacional e 

parlamentar. Assim, cabe à NLE prover e proporcionar a aquisição de serviços de informação 

e de toda a documentação (livros, periódicos, CD e similares) para o Riigikogu (Parlamento 

da Estónia), o Presidente e o Governo. Os Membros do Parlamento e da Chancelaria do 

Parlamento podem usar todos os materiais da Biblioteca Nacional.  
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Portanto, quando acedemos ao portal do Parlamento da Estónia, temos uma hiperligação para 

o Pressi- ja infoosakond, departamento de informação parlamentar que serve de elo de 

coordenação entre as diferentes unidades estruturais do parlamento e a Biblioteca Nacional. 

Os funcionários parlamentares do departamento de imprensa e informação têm formação 

universitária, principalmente em Biblioteconomia e História. O serviço está organizado por 

grupos de trabalho especializados (direito, economia e organizações internacionais) e, em 

presença, por telefone, por fax e por e-mail, respondem a pedidos de informações sobre 

legislação, a história, as funções e o trabalho do parlamento. 

Na sala de leitura, localizada no edifício do Parlamento, são prestados os serviços de 

biblioteca comuns:  

-  respostas a perguntas e pesquisas de informação/bibliografia nas bases de dados ; 

-  compilação de dossiers temáticos sobre assuntos de interesse parlamentar; 

-  empréstimo de documentos; 

-  etc. 

 

Finlândia (Eduskunta) 

The Library of Parliament 

 

A Biblioteca do parlamento finlandês está aberta ao público. Além de servir ao Parlamento da 

Finlândia, atende todos os que necessitam de informações parlamentares e legislativas, de 

carácter social e político. 

Tem por objectivos divulgar informações sobre o parlamento e os seus trabalhos, 

proporcionar o acesso aos documentos do Parlamento da Finlândia, assim como a documentos 

parlamentares de outros países, divulgar informações sobre a sociedade finlandesa, a União 

Europeia e organizações internacionais, pelo que oferece uma vasta gama de literatura sobre 

estas temáticas, o parlamentarismo e a democracia representativa. 

A biblioteca fornece aos seus utilizadores acesso a variados recursos de informação 

electrónicos, a colecções de referência digitais e a bases de texto integral: e-books, revistas 

electrónicas e artigos podem ser pesquisadas através da base de dados de SELMA – a maioria 

em acesso livre. O acesso aos recursos electrónicos no campo da jurisprudência, da política e 

da administração pública é possível através da base de dados ELKI.  
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Disponibiliza ainda vários recursos electrónicos, acessíveis a partir dos computadores da 

Biblioteca, no espaço do serviço de informação e na rede local do parlamento. Estes recursos 

estão elencados na página da biblioteca, com informação sobre as condições de acesso 

(intranet e/ou internet). 

A página da biblioteca apresenta informação sobre todo o tipo de serviços prestados, estando 

os mesmos organizados por tipologia de utilizadores, com hiperligação para páginas com 

informações específicas sobre esses serviços. Deste modo, são apresentados os serviços 

disponíveis para Deputados, seus assistentes e funcionários parlamentares; Governo; Função 

Pública; Cidadãos; Bibliotecas; Estudantes; Investigadores e Organizações/Empresas. 

O Serviço de Informação (referência) atende os utilizadores externos e fornece-lhes 

assistência na procura de informações jurídicas, sociais e políticas e de âmbito parlamentar, 

realiza pesquisas sobre esses temas, sobre organizações internacionais e sobre materiais da 

UE. O serviço também ajuda o utilizador a procurar informação de forma independente. O 

serviço é gratuito para a maior parte das pesquisas de informações, mas pesquisas extensivas e 

complexas estão sujeitas a um pagamento.  

As perguntas podem ser dirigidas ao Serviço de Informação, pessoalmente, por telefone, por 

e-mail ou através de um formulário. O maior número de questões chega à biblioteca e o seu 

serviço de informação por telefone e por e-mail e, de acordo com a política do serviço, as 

respostas são enviadas tão rápido quanto possível, o mais tardar no prazo de 3 dias úteis, no 

caso de sobrecarga de perguntas ao serviço. 

A hiperligação para E-services revelou-nos como esta biblioteca interage com os seus 

utilizadores online. Eis os serviços providos (apresentamos página em inglês, uma vez que 

não dominamos a língua finlandesa):  
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Fig. 1 – E-services – página Web da Biblioteca do Parlamento Finlandês 

Ao clicarmos no item que pretendemos surge-nos nova janela com informação, com ligação à 

base de dados SELMA ou com formulários onde podemos apresentar as nossas questões ou 

sugestões. 

Para atendimento dos deputados e funcionários parlamentares existe o Serviço de 

Investigação.  

De momento a biblioteca não realiza transacções de referência digital por chat ou instant 

messaging, como nos referiu Erika Bergström, responsável pelo serviço de informação. No 

entanto, como pudemos aferir, utiliza modelos de referência digital assíncronos: responde a 

pedidos de informação por e-mail e disponibiliza formulários Web, nomeadamente para 

apresentação de sugestões de novas aquisições e leituras e para obtenção de feedback dos 

leitores em relação a serviços prestados. 

A biblioteca participa no serviço “Pergunte ao bibliotecário” promovido pelo consórcio das 

bibliotecas públicas finlandesas, dando resposta a questões relacionadas com assuntos 

parlamentares e legislativos. 

 

França (Assemblée nationale) 

Bibliotèque de l’Assemblée nationale 

 

Esta biblioteca é de acesso reservado aos membros do parlamento, colaboradores dos 

deputados (2 por cada deputado), funcionários dos grupos parlamentares, funcionários do 
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parlamento, deputados eleitos para o Parlamento Europeu e ex-membros da assembleia. 

Excepcionalmente, podem aceder à biblioteca, mediante autorização válida por 2 meses, 

renováveis, investigadores que desejem consultar obras, documentos e manuscritos que não 

estejam disponíveis noutras bibliotecas.  

Na documentação consultada ressalta a seguinte informação: “La Bibliothèque de 

l‟Assemblée n‟est pas destinée à diffuser ses documents au grand public”
43

. Toda a 

documentação que o parlamento disponibiliza para o público em geral está acessível na 

página Web do parlamento: documentos parlamentares, documentos em discussão, 

documentos aprovados, documentos da União Europeia, arquivos da actual e de anteriores 

legislaturas, etc. Como tal, a biblioteca não dispõe de sítio na Web.  

No entanto, na página do parlamento francês há informações sobre a história, a colecção e os 

destinatários dos serviços da biblioteca. 

Os serviços de gestão documental estão informatizados e os utilizadores internos podem 

efectuar várias operações online, via intranet.  

Não obtivemos informação sobre os serviços de referência. 

 

Grécia (Βουλής των Δλλήνων) 

Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων  

 

A página do parlamento grego não apresenta informação em inglês. Recorrendo à informação 

disponível no documento publicado pelo CERDP, podemos aferir da existência da biblioteca, 

fisicamente distribuída por três edifícios (Biblioteca Central, situada no edifício do 

parlamento, Biblioteca Benakios, localizada num edifício anexo e Anexo Lenormant, sito na 

rua com o mesmo nome e onde funcionam 3 departamentos da biblioteca). 

É uma biblioteca especializada, aberta ao público, cuja principal missão é a prestação de 

serviços eficientes e eficazes aos membros do Parlamento.  

Obras raras, publicadas entre 1471-1750, originais de todas as Constituições gregas, os 

protocolos de Juramento de Chefes de Estado (reis e presidentes da República) 
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os arquivos da Regeneração (1821-1832), juntamente com os arquivos pessoais 

doados por importantes políticos gregos, 5.000 mapas, gravuras e cerca de 600 

manuscritos, obras de diversas áreas de interesse parlamentar, colecções de 

legislação/processo legislativo grego e de outros parlamentos estrangeiros, publicações 

periódicas, documentação de organizações internacionais e da União Europeia, constituem o 

acervo documental desta biblioteca.  

Há também referência a projectos de microfilmagem de jornais desde 1790 e microfilme de 

jornais diários que circulam em Atenas, uma selecção de jornais diários editados na cidade de 

Thessaloniki, um jornal desportivo e uma revista semanal financeira. Também são submetidas 

a microfilmagem todas as publicações oficiais do governo e as actas do Parlamento, arquivos,  

recortes de jornais, livros raros, manuscritos e periódicos e material em mau estado de 

conservação e que não devem vir à consulta. 

Em curso está um projecto de digitalização de arquivos históricos e um programa, 

financiado pela UE, para a digitalização e migração da colecção de microfilmes (15.000 – 

microfilmes supra-referidos) para o formato digital.  

E está em construção a página Web da biblioteca.  

Actualmente, no sítio do Parlamento há uma ligação à biblioteca, que contém uma breve 

descrição da missão, do acervo e contactos da biblioteca. E uma ligação ao catálogo OPAC.  

O acesso ao catálogo é possível de outro modo: na primeira página do sítio Web do 

parlamento está disponível uma imagem que nos induz a clicar e nos conduz ao catálogo 

informatizado. 

A Biblioteca realiza pesquisas de referência e serviços de referência para os deputados, 

ministérios, agências governamentais, professores universitários, outras bibliotecas, em 

presença e, supostamente, por telefone e por e-mail, uma vez que disponibiliza esses 

contactos.  

Para satisfazer pedidos de informação externos, promove uma politica de empréstimo 

interbibliotecas, que prevê o empréstimo de obras duplicadas a professores universitários, 

estudantes e público em geral, com consentimento do director da biblioteca. 
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Holanda (Eerste Kamer der Staten-Generaal) 

 

O sistema parlamentar holandês é bicameral (Senado e Câmara dos deputados).  

Os dados recolhidos apontam para a localização física do serviço de Documentação e 

Pesquisa (Biblioteca), no Senado, embora existam duas bibliotecas. Aliás, são três as 

bibliotecas que partilham o catálogo, disponível apenas na intranet, denominado VIP: a 

biblioteca do Senado, a biblioteca da Câmara dos Deputados e a biblioteca do Ministério dos 

Assuntos Gerais. A biblioteca da Câmara dos Representantes é gestora da base de dados e é 

responsável pela introdução da maior parte dos conteúdos, tais como documentos 

parlamentares, artigos de revistas e jornais e livros. As bibliotecas do Senado e do Ministério 

de Assuntos Gerais adicionam as descrições bibliográficas dos seus documentos ao catálogo, 

partindo do pressuposto entendimento de que apenas é feita uma descrição por livro (um título 

pode estar disponível em todas as bibliotecas, cada biblioteca adiciona uma assinatura 

própria). 

Ambas as bibliotecas são de acesso reservado.  

A colecção é composta por cerca de 7.000 títulos de monografias e por 80 títulos de 

publicações periódicas. As bibliotecas não subscrevem bases de dados digitais, nem e-

journals. 

No sítio Web do Senado e em Europapoort.nl o público tem acesso a 

documentos parlamentares do Senado. Outros documentos parlamentares relevantes (por 

exemplo, da Câmara dos Deputados) estão disponíveis online em www.overheid.nl.  

As informações disponíveis não nos permitiram aferir sobre a prestação de serviços de 

referência. 

  

Hungria (Magyar Országgyúlés) 

Országgyúlés Könyvtár 

 

A partir da página principal do sítio Web do Parlamento da Hungria é possivel aceder à 

página da biblioteca – a hiperligação surge numa janela denominada TÁJÉKOZTATÁS 

(Informações), localizada na metade inferior da página. Entramos na página Web da 

Biblioteca e inferimos que a mesma está bem estruturada, contém muita informação e 

apresenta links para as várias valências e funcionalidades do serviço, mas apenas na língua 

materna, de modo que a pesquisa se torna de todo impossível. Como nos disse por e-mail 

http://www.overheid.nl/
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Helga Kardos, a Bibliotecária de Referência “[...] unfortunately we do not have english 

version of our website”.  

Criada no final da década de 1860 para apoiar os trabalhos legislativos da Câmara dos 

Deputados, desde logo ficou autorizada a obter livros e outro tipo de documentos 

considerados necessários para a actividade legislativa – Regulamento aprovado em 1868. 

Actualmente, esta biblioteca garante os serviços de informação a todos os membros do 

parlamento (deputados, grupos parlamentares, comissões e funcionários parlamentares), aos 

membros do Parlamento Europeu e a todos membros eleitos em representação das 

organizações da Hungria nos parlamentos dos países vizinhos. Além disso, actua como uma 

biblioteca aberta ao público garantindo o acesso aos documentos parlamentares a 

investigadores, estudantes universitários e a todos os cidadãos interessados.  

Incumbida de recolher, tratar e disponibilizar todas as publicações do parlamento e todos os 

documentos parlamentares, da sua colecção fazem parte documentos dos parlamentos 

estrangeiros e as publicações oficiais da União Inter-Parlamentar. Além disso, a biblioteca 

reúne um vasto leque de obras de literatura húngara (a maior parte), de ciências sociais 

(economia, estatística e sociologia). Desde 1960 é depositária de livros e documentos oficiais 

emitidos pelas Nações Unidas e, desde 1999, das obras publicadas pela União Europeia. 

 

A biblioteca é uma estrutura formada por duas divisões: 

 a Divisão de Biblioteca – organizada por departamentos responsáveis, nomeadamente, 

pela aquisição, gestão documental e serviço de referência ao público em geral; 

 a Divisão de Informação – formada por vários departamentos, importando referir os 

Departamentos de Informação e Pesquisa para os membros do parlamento, 

responsáveis pelo apoio aos trabalhos parlamentares, incluindo aquisição e tratamento 

de livros e outros documentos de interesse parlamentar, compilação de notícias 

publicadas nos órgãos de comunicação social sobre questões políticas e tudo que diga 

respeito às actividades e aos membros do parlamento, elaboração de listas de leituras 

recomendadas, serviços de referência especializados e individualizados a deputados e 

comissões parlamentares, preparação de materiais para audiências, entre outros 

serviços.  
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Irlanda (Houses of the Oireachtas) 

Oireachtas Library & Research Service 

 

O sítio Web do Parlamento da Irlanda apresenta, no final da página principal, uma 

hiperligação para a biblioteca.  

A Oireachtas Library & Research Service foi reorganizada e reestruturada em 2006 com o 

recrutamento de bibliotecários especialistas e investigadores, o investimento em novos 

recursos de informação e o desenvolvimento de novos serviços de pesquisa e produtos. Está 

apenas disponível na intranet, isto é, para os membros das duas câmaras. 

De acordo com as palavras de Madelaine Dennison, Head of Library and Research Services, a 

biblioteca tem como missão “contribute to sound legislative decision-making and a vibrant 

democracy by becoming the primary information and research resource for Members of both 

Houses in respect of their parliamentary duties”. A biblioteca pretende fornecer serviços de 

informação e recursos de investigação de qualidade, usando as capacidades profissionais de 

uma equipa de bibliotecários especialistas e investigadores, para apoiar o trabalho de ambas 

as câmaras, comités e membros individuais, nas suas funções parlamentares.  

Os pedidos de informação podem ser apresentados à equipa da biblioteca: 

 presencialmente, na Reading Room, Leinster House or Fourth Floor, Kildare House 

Extension. Um serviço de referência presencial está disponível em ambos os locais e 

entrevistas/reuniões privadas com determinado membro da equipa, a pedido dos 

deputados, podem ser facultadas; 

 por e-mail ou por escrito, podendo ser endereçados a qualquer colaborador da equipa 

da biblioteca; 

 por telefone. 

 

Itália (Camera dei Deputati) 

Biblioteca della Camera dei deputati 

 

A biblioteca da Câmara dos Deputados foi fundada em 1848 como uma estrutura de apoio do 

Parlamento italiano. Ao longo de sua história sempre desempenhou um papel importante na 

recolha e tratamento de documentação, contribuindo para um melhor exercício parlamentar e, 

progressivamente, tornou-se numa grande biblioteca, com cerca de 1.300 mil volumes, mais 

http://www.oireachtas.ie/parliament/about/libraryresearchservice/
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de dois mil periódicos correntes e mais de cem bases de dados. É uma biblioteca especializada 

em direito, história, economia, ciência política, história das instituições, legislação (leis e 

actos parlamentares) italiana e de numerosos países estrangeiros. Dispõe também de uma 

vasta e valiosa colecção de livro antigo.  

Este rico património está disponivel aos cidadãos, desde 1988. 

Actualmente, esta biblioteca é um dos principais centros nacionais para o estudo das questões 

políticas e jurídicas. 

A biblioteca da Câmara dos Deputados tem como principal missão fornecer informação 

bibliográfica e documentação legislativa para apoio das actividades parlamentares, 

prioritariamente, aos seus utilizadores institucionais, a saber: membros do Senado e da 

Câmara dos Deputados (actuais ou passados), membros do Governo, funcionários 

parlamentares e funcionários de ambas as Câmaras (em actividade ou aposentados) e órgãos 

constitucionais.  

Os serviços e funcionários da biblioteca estão organizados por secções: 

- Valorização do património (aquisições); 

-  Indexação e catalogação (tratamento documental); 

- Sistemas informáticos, tecnologias de informação e bases de dados; 

- Legislação estrangeira; 

- Documentação bibliográfica, legislativa e parlamentar italiana; 

- Relações públicas – o serviço de referência, prestado em presença, por telefone e por 

e-mail. Está organizado de acordo com os utilizadores, isto é, aos utilizadores internos 

presta apoio especializado no âmbito dos trabalhos parlamentares (apoio bibliográfico 

e legislativo, fornece documentação, compila dossiers de informação, etc.) e aos 

utilizadores externos proporciona serviços de referência gerais (informações de 

carácter factual, informações sobre as actividades parlamentares, as actividades 

culturais, etc.). 

A página Web da biblioteca está, em nossa opinião, muito bem estruturada e organizada, 

facilmente acessível, a navegação é intuitiva e clara e a informação disponível, sobre a 

história, os serviços, as colecções e bases de dados pesquisáveis, muito pertinente e de grande 

interesse para todos os utilizadores que acedem ao sítio electrónico.  

De salientar, uma hiperligação para o serviço de referência “Chiedi alla Biblioteca” (Pergunte 

à biblioteca), acessível com um clique, serviço promovido pela secção de Relações Públicas. 
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É possível inquirir o serviço por correio, telefone, fax ou através do preenchimento de um 

formulário Web.  

Em Fevereiro de 2007, foi inaugurado Il Polo Bibliotecario Parlamentare, projecto que 

unificou os espaços da biblioteca da Câmara dos Deputados e da biblioteca do Senado, 

constituido com o objectivo de melhorar a resposta aos pedidos de informação e necessidades 

de investigação do Parlamento e do público (idade mínima para acesso 16 anos), bem como a 

eficiência e a gestão dos custos e permitir a livre circulação entre as duas bibliotecas, de 

acordo com as regras comuns de acesso e utilização.  

 

Letónia (Latvijas Republikas Saeima) 

 

O sítio Web do Parlamento da Letónia não dispõe de hiperligação para a biblioteca. Mas, por 

e-mail, Sarma Šmite, informa-nos sobre a existência do serviço. 

É uma biblioteca de acesso reservado aos membros do parlamento. Dispõe de uma página 

Web na intranet do parlamento, onde apresenta o seu catálogo e outros produtos digitais, tais 

como: lista de novas aquisições, e-journals e outras bases de dados (EBSCO, EBSCO A-Z, 

HeinOnline, Westlaw, Factiva). Relativamente à prestação de serviços de referência não nos 

foi possível obter nenhuma informação. 

 

Para prover o contacto com o público e promover a abertura e transparência do parlamento, 

“reforçar o diálogo parlamentar com a sociedade, dar a conhecer o trabalho do Saeima e 

incentivar o envolvimento dos indivíduos no trabalho da Saeima”, existe o Saeimas 

Apmeklētāju un informācijas centrs, Centro de Informação e Relações Públicas. 

 

Lituânia (Lietuvos Respublikos Seimas) 

Parlamentinių tyrimų departamento 

Bibliografinės informacijos skyrius 

 

A biblioteca do parlamento lituano foi criada em 1921. Contudo, durante a ocupação soviética 

a colecção não teve desenvolvimento e o serviço não sobreviveu. Após a restauração da 

independência foi criada uma pequena biblioteca de referência, integrada no departamento de 

informação do parlamento. Depois de várias reorganizações do Gabinete do Seimas, a 

biblioteca foi renomeada e passou a ser designada Unidade de Informação Bibliográfica, e 
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integrada no Departamento de Investigação Parlamentar (Parlamentinių tyrimų 

departamento). 

Desde 1990, a colecção da biblioteca tem vindo a aumentar consideravelmente com a 

aquisição de livros, periódicos e bases de dados necessários para a actividade parlamentar.  

Neste momento a colecção conta com mais de 21.000 livros, cerca de 213 títulos de 

periódicos, mais de 15 bases de dados online e/ou em CD-ROM. A maioria das publicações 

versa questões e assuntos de direito, política, economia e história.  

 

No sítio Web do parlamento lituano não há informação sobre a biblioteca. Por e-mail Audronè 

Svèrienè, Directora da Unidade de Informação Bibliográfica (Biblioteca), confirma que o 

serviço não dispõe de página Web, estando prevista a sua criação e apresentação para um 

futuro próximo.  Neste momento, toda a informação está acessível apenas na intranet do 

parlamento, para os seus utilizadores internos.  

Outros leitores, nomeadamente, os membros do Parlamento Europeu, membros de partidos 

políticos, funcionários públicos, investigadores e estudantes, que desejem consultar as 

publicações da biblioteca, pode fazê-lo na sala de leitura, durante o horário de funcionamento 

da biblioteca (8 a.m. to 5 p.m.), de segunda a sexta-feira.  

Esta unidade documental presta os habituais serviços de biblioteca, responde a pedidos de 

informação factual, bibliográficos e temáticos, compila o catálogo digital de monografias e 

organiza dossiers de imprensa, com todas as notícias publicadas  respeitantes ao parlamento e 

aos gabinetes e departamentos do Seimas. 

Das informações recolhidas concluimos que as transações de referência se realizam apenas 

em presença. Não obtivemos dados sobre outras formas de resposta aos pedidos de 

informação. 

 

Luxemburgo (Chambre des Députés du Grand-Duché de Luxembourg) 

Bibliothèque de la Chambre des Députés 

 

O portal do parlamento luxemburguês não dispõe de informação sobre a sua biblioteca. 

Trata-se de uma biblioteca muito pequena. A sua história remonta ao século XIX, mas durante 

vários anos as colecções estiveram dispersas por vários edifícios, sem condições de 

armazenamento. Não havia sala de leitura, nem profissionais de biblioteca suficientes e 

afectos ao serviço. Por conseguinte, uma grande parte das colecções históricas perdeu-se. 
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A funcionar desde 2006 no actual espaço, a gestão e os serviços oferecidos têm sido 

constantemente melhorados. É uma biblioteca de acesso reservado aos deputados e 

funcionários parlamentares. Mas, mediante pedido, poderão aceder à biblioteca todos os 

cidadãos. 

Como grande parte das publicações luxemburguesas estão disponíveis na Biblioteca Nacional 

(www.bnl.lu) não tem biblioteca digital (colecções digitais), nem página Web.   

 

Malta (Kamra tad-Deputati) 

 

O sítio Web do Parlamento de Malta não dispõe de hiperligação para a biblioteca e não foi 

possível encontrar informação sobre a existência do serviço. 

Contactámos o parlamento por e-mail, mas não obtivemos resposta. 

 

Polónia (Sejm) 

Biblioteka Sejmowa 

 

Os serviços da Biblioteca estão orientados para satisfazer as necessidades de informação de 

deputados e senadores, órgãos do Sejm, grupos parlamentares, gabinetes dos deputados, dos 

funcionários parlamentares do Sejm e funcionários do Senado, ou seja, funcionários das 

Chancelarias de ambas as câmaras. A documentação e as fontes de informação, disponíveis 

apenas na Biblioteca do Sejm, podem também ser consultadas por outras pessoas e 

instituições (por exemplo, professores universitários, jornalistas, pessoal da administração 

central), embora com algumas limitações, resultantes da política e do regulamento dos 

serviços aos utilizadores.  

Através da sua página Web, a biblioteca disponibiliza informações sobre a história, estrutura 

interna, serviços prestados, as colecções e apresenta hiperligações para os catálogos 

(monografias e periódicos), para bases de dados, revistas online e listagem de sítios Web de 

relevante interesse para a actividade parlamentar e para todos os utilizadores da biblioteca. 

Os serviços e funcionários da biblioteca estão organizados por divisões:  

 Divisão de aquisições e catalogação   

 Divisão de Referência (14 funcionários) 

- Centro de Informação para o público 

http://www.bnl.lu/
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- Centro de Informação para a Comunicação Social 

 Divisão da Colecção de História Social 

 Divisão de Preservação e Conservação 

 Arquivo Sejm  

 Museu 

 Centro de Informação e Documentação Europeia 

 Administração das Tecnologias da Informação  

 

No que concerne aos serviços, importa referir que o serviço de referência realiza pesquisas de 

informação em presença, por telefone e por e-mail, para todos os utilizadores já mencionados 

e para todos os utilizadores e instituições, com necessidades de desenvolvimento científico, 

profissional, e sempre que as informações solicitadas possam apenas estar abrangidos pelas 

colecções exclusivas e fontes de informação disponíveis somente na biblioteca. Responde a 

pedidos de informação bibliográfica (informações sobre os documentos da colecção da 

biblioteca, bem como de literatura sobre um tema específico – pesquisas temáticas); 

informações factuais sobre dados administrativos parlamentares (datas, nomes e outros factos 

semelhantes relativos à actividade parlamentar) e faculta documentos, principalmente, sob a 

forma de cópias ou impressões de computador, em particular dos textos de actos legais. 

Interessante a nota inscrita em fim da página do serviço: “Não realiza sínteses temáticas para 

alunos” (tradução automática – Google). 

 

O acesso à informação e a pesquisa nos variados recursos disponibilizados na página da 

biblioteca é possível apenas na língua materna. 

 

Reino Unido (House of Commons) 

House of Commons Library 

 

A biblioteca da House of Commons fornece informação imparcial e confidencial e oferece 

serviços de pesquisa para os membros do parlamento e aos demais funcionários parlamentares 

no âmbito das suas funções parlamentares. Não há nenhuma facilidade para os estudantes, 

investigadores e outros e, normalmente, não faz empréstimos para o exterior. Os 

colaboradores dos deputados têm acesso a salas de leitura em separado das dos deputados. 
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Os eleitores britânicos elegem 650 deputados do Parlamento para representar os seus 

interesses e preocupações na House of Commons. Para prestar apoio a tão grande número de 

deputados, o staff da biblioteca é constituído por 180 funcionários, organizados em três 

direcções principais:  

 Research and information services for members – fornece serviços de informação 

imparciais e especializados e produz uma vasta gama de materiais de informação e 

outros serviços, incluindo: responde a perguntas sobre os vários temas de interesse 

para o parlamento; promove sessões de informação sobre legislação e muitos outros 

temas de interesse público e parlamentar; colige materiais que disponibiliza através da 

intranet e realiza palestras e “informal face a face briefing”. Este serviço tem 8 

equipas, organizadas por assunto: Negócios e Transportes, Política Económica e 

Estatística, Assuntos Internos, Assuntos Internacionais e Defesa, Parlamento e 

Constituição, Ciência e Ambiente, Estatísticas Sociais e Gerais, Política Social, 

equipas essas formadas por investigadores/bibliotecários especialistas. Alguns dos 

trabalhos produzidos pelo serviço estão disponíveis ao público – Research Papers, 

Standard Notes, Parliamentary Information Lists, Deposited Papers database. 

Este serviço responde a um número considerável de pedidos de informação 

específicos. Entre respostas escritas, orais (pedidos informais), informações de 

referência, pedidos de documentos e outras informações factuais, o serviço atendeu 

mais de 6.000 pedidos de informação no ano 2003/04. 

A resposta aos pedidos de informação é dada com a maior brevidade possível e para 

questões sem prazo estabelecido, a resposta é fornecida dentro de duas semanas. 

 Indexing and Data Management Section – mantém actualizada a base de dados 

parlamentares, conhecida como Parlamentar Information Management Services 

(PIMS). A PIMS oferece referências indexadas por assunto e acesso ao texto completo 

das actuais e mais recentes informações parlamentares e a material de imprensa 

(perguntas parlamentares, processos, documentos e legislação, anúncios de imprensa e 

artigos seleccionados). O acesso público aos dados PIMS está disponível numa base 

comercial via Parlianet (sítio externo). 

 Library Resources Section – responsável por todo o trabalho inerente à cadeia 

documental. 

Por curiosidade, refira-se que existe um serviço informativo para o público, o House of 

Commons Information Office, serviço dependente da Biblioteca, que responde a perguntas do 

http://deposits.parliament.uk./
http://www.justis.com/data-coverage/parliament-home.aspx
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público relacionadas com o trabalho, publicações e história do parlamento. Durante 2003/04 

recebeu cerca de 59.000 telefonemas gravados e 5.000 perguntas, a maioria via e-mail. Nesse 

mesmo ano, o serviço respondeu 86% das chamadas dentro de 20 segundos, o melhor 

desempenho de sempre. Este serviço de informação produz várias publicações, incluindo o 

Boletim Semanal da Informação e uma série de mais de 60 fichas informativas. Durante o ano 

em análise cerca de 8.500 fichas foram enviadas em papel e cerca de 440.000 foram 

descarregadas do sítio do Parlamento. 

 

Toda a informação referida está disponível na página Web da biblioteca, pesquisável a partir 

da página principal do parlamento, mas o caminho não é intuitivo.  

 

República Checa (Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna) 

Parlamentní knihovna 

 

A biblioteca da República Checa até 2001 esteve, exclusivamente, ao serviço dos 

“legisladores, empregados/funcionários das legislaturas, outros agentes institucionais, 

governo, ministros e outras autoridades do governo central”. Na data referida, após alteração 

do seu regimento, passou a estar aberta ao público. Esta alteração não seria relevante, se não 

tivéssemos em consideração que em 2008, conforme refere Karol Sosna, na “Europa apenas 

39% das bibliotecas parlamentares estavam acessíveis ao público, 28% estavam apenas 

parcialmente acessíveis (isto é, acessíveis mediante recomendação do legislador ou 

autorização especial do director da biblioteca) e 33% (correspondendo este valor a 18 

bibliotecas) completamente inacessíveis ao público”
44

. O público externo da biblioteca é um 

público muito específico, sendo constituído, entre outros, por funcionários da administração 

central, funcionários do gabinete do Presidente da República, do Tribunal Constitucional, 

professores universitários e estudantes/investigadores.  

 

A equipa da biblioteca tem 16 funcionários e está organizada em 2 secções: 

 Biblioteca e Serviços de Informação – responsável por todo o apoio aos trabalhos 

parlamentares, incluindo o serviço de referência, serviço especializado de informação 

direccionado para o apoio às várias comissões, comités e equipas da Câmara dos 

Deputados, contactos com bibliotecas parlamentares estrangeiras e outros organismos 

                                                 
44

 SOSNA, Karol  - The Czech parliamentary library  
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internacionais de bibliotecas e bibliotecários, por exemplo, IFLA e CERDP. 8 

funcionários especialistas trabalham nesta divisão, prestando um serviço de referência 

selectivo e especializado, de acordo com as áreas de interesse dos membros do 

parlamento, “as quicky and efficiently as possible”. Através de vários recursos 

electrónicos (bases de informação especializadas, internet, programas jornalísticos na 

rádio e televisão, …) a equipa fornece a informação e apresenta as respostas aos 

problemas formulados utilizando também ferramentas electrónicas, isto é, o serviço é 

prestado em presença, por telefone e por e-mail. 

 Criação e Preservação da Colecção e Administração do Sistema – responsável pela 

gestão e organização da colecção da biblioteca. 

 

De acordo com o director da biblioteca, Karol Sosna, esta biblioteca tem-se adaptado aos 

progressos da Sociedade da Informação e tem vindo a fazer a transição da biblioteca 

tradicional para a biblioteca digital, adaptando os serviços e produtos da biblioteca. Todas as 

actividades da biblioteca estão totalmente informatizadas e todos os produtos estão 

disponíveis em formato electrónico, na internet ou apenas na intranet, quando se trata de bases 

e produtos pagos. Assim, é possível aceder ao catálogo, a e-books, a jornais e revistas digitais, 

a bases de texto integral de carácter legislativo, legal e de outros teores de interesse 

parlamentar. 

Em curso estão dois importantes projectos de digitalização (e disponibilização da 

informação):  

- Spoločná Česko-Slovenská Digitálna Parlamentná Knižnica (The Joint Czech and Slovak 

Digital Parliamentary Library), única base de dados em texto integral, com acesso aos 

documentos parlamentares, abrangendo toda a actividade legislativa e das legislaturas checa e 

eslovaca, desde 1848; 

- Digitální knihovna “České sněmy” (The Czech Bohemian Assemblies Digital Library). 

 

Roménia (Camera Deputaţilor) 

Serviciile Camerei deputaţilor Biblioteca 

 

A Biblioteca da Câmara dos Deputados foi criada em 1918 e entre as duas guerras mundiais 

incorporou no seu acervo importantes colecções nacionais e estrangeiras.  

Desde a Revolução de 1989 que derrubou o regime comunista, o parlamento romeno 

sofreu mudanças substanciais. Novas actividades parlamentares foram organizadas 
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e iniciadas, e a Biblioteca assistiu ao desenvolvimento da sua colecção e à reorganização das 

suas actividades. Em Maio de 1994, foi aprovada uma nova organização para a biblioteca, 

sendo que hoje em dia é uma estrutura especializada dentro da Secretaria-Geral, Direcção de 

Investigação e Documentação. 

Através o Web site do parlamento é possível aceder à página da biblioteca, mas o caminho é 

intrincado e quando entramos na referida página perdemos o acesso à informação, pois não 

dominamos a língua romena (a página não está acessível em inglês, nem em francês, ao 

contrário do portal do parlamento).  

Pesquisando no documento que temos vindo a citar, publicado pelo CERDP, concluímos que 

a biblioteca presta apoio aos membros das duas câmaras (o parlamento é bicamaral – Câmara 

dos Deputados e Senado), às comissões parlamentares, aos membros do Conselho Legislativo 

e do Tribunal Constitucional. Os leitores externos com interesse em consultar a colecção da 

Biblioteca podem, excepcionalmente, usar a sala de leitura para esse efeito (não é uma 

biblioteca de acesso público). 

A biblioteca iniciou o processo de informatização em 1995 com a disponibilização o seu 

catálogo online e, posteriormente, com a constituição de colecções de legislação em formato 

digital (pdf), disponíveis na Internet. Para a bibliotecária directora, Mihaela Zecheru, “the use 

of information and communication technologies in libraries was breaking down international 

barriers and enabled librarians to expand their horizons to global dimensions. Technology is 

the most important issue facing libraries in the new era. It makes possible the delivery of high 

value services directly to the local library or, remotely, to libraries situated in different 

information communities”
45

. 

A biblioteca oferece um serviço de referência completo, que inclui respostas aos pedidos de 

informações sobre questões complexas de interesse parlamentar, utilizando uma variedade de 

fontes, tais como livros, periódicos, artigos e documentos electrónicos. Trata-se de um serviço 

de referência tradicional, prestado em presença, por telefone e, uma vez que a bibliotecária 

realça e coloca bastante ênfase nas tecnologias de informação, por e-mail. 
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Suécia (Sveriges riksdag) 

Riksdagsbiblioteket 

 

Quando entramos no sítio do parlamento sueco encontramos na barra lateral do lado direito a 

hiperligação para a biblioteca. A primeira informação prestada, digitada a bold, refere que 

esta é uma biblioteca parlamentar e, simultaneamente, uma biblioteca especializada em 

ciências sociais e direito, aberta ao público em geral. E, de acordo com a informação 

disponível na página Web da biblioteca “it is one of the few parliamentary libraries in the 

world that is open to the public and a large part of its collections are available for home loan”. 

Refira-se que a biblioteca possui um dos maiores acervos de livros na área das ciências sociais 

da Suécia. A colecção de monografias cifra-se perto de 700.000 volumes, de todas as áreas de 

interesse para os trabalhos parlamentares, e a colecção de periódicos conta cerca de 3.000 

títulos. Cerca de 10.000 títulos são adicionados a cada ano, sendo objectivo da biblioteca 

prestar um serviço de elevado nível aos membros do parlamento e contribuir para aumentar o 

interesse e o conhecimento do público, em geral, em relação à actividade parlamentar e 

questões políticas. 

Na literatura consultada, sobressai ainda esta informação: ”Opening hours: 24 hours a day, 7 

days a week, 365 days a year for members and employees. For the public: Monday, 

Wednesday, Thursday: 12 – 17; Tuesday: 12 – 19, Friday 12 -15”
46

. Isto é, para os deputados 

e funcionários do Riksdag a Biblioteca disponibiliza, em livre acesso, na sala de leitura, obras 

de referência, livros recentemente publicados e revistas, e serviços de circulação (empréstimo 

e devolução) automatizados – que permitem a autonomia do utilizador – 24 horas por dia, 7 

dias por semana, 365 dias por ano e acesso a notícias, bases de dados e a todos os outros 

recursos de informação electrónica, através da Intranet. 

Durante o horário de expediente o serviço responde a perguntas de informação. Dados 

estatísticos fornecidos pela biblioteca indicam que cerca de 40% das questões de referência 

são colocadas pelos membros do parlamento e 60% pelo público em geral.  

O catálogo da Biblioteca, Hermes, está disponível na Internet, bem como na intranet e todas 

as funcionalidades estão automatizadas: pesquisa, requisição de livros, renovação de 

empréstimos e todos os outros serviços comuns de circulação. 
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A biblioteca digital foi criada na perspectiva do utilizador, é intuitiva e de fácil navegação. 

Está disponível apenas na intranet mas está acessível a partir do telemóvel de todos os 

membros do parlamento e restantes funcionários parlamentares. Apresenta vários produtos 

digitais e digitalizados de relevante interesse parlamentar. 

Sendo uma das mais inovadoras bibliotecas parlamentares é expectável a implementação do 

serviço de referência digital para breve. 

 

Considerações finais 

 

Através desta visita virtual às bibliotecas parlamentares da União Europeia ficámos com uma 

ideia sobre o seu funcionamento, os seus recursos humanos e materiais e os serviços prestados 

e ficámos a par de algumas das boas práticas desenvolvidas pelas mesmas. Esta visita 

confirmou a importância que as bibliotecas parlamentares têm junto dos seus parlamentos e 

dos seus utilizadores. São bibliotecas especializadas, prestam serviços imprescindíveis e 

desempenham um papel essencial na consolidação das democracias. 

Todos os parlamentos precisam de informação actual, completa, verdadeira, oportuna, 

relevante e, por vezes, confidencial. Cabe à biblioteca e/ou serviços documentais 

parlamentares recolher, tratar e disponibilizar essa informação, pelo que, no contexto da 

actual sociedade de informação, todas as bibliotecas analisadas investem em novas 

tecnologias de informação e novos modelos de prestação de serviços. 

Terminamos este capítulo com as palavras do ex-Presidente do parlamento da República 

Checa, Miloslav Vlček: “The library is the irreplaceable gate through which one enters the 

past, present as well the future. It is a gateway that opens a world of knowledge and 

information to people”47
. 

As bibliotecas parlamentares dos países da União Europeia são, de facto, uma porta para o 

passado, são instituições com muitos anos de história, que preservam e disponibilizam a 

história político-cultural e a informação legislativa do país. São uma porta para o presente, no 

apoio aos seus deputados e restantes membros dos parlamentos, contribuindo para um melhor 

desempenho de todos os que foram eleitos como representantes dos cidadãos e são uma porta 

para o futuro, pois pretendem ser inovadoras na forma de apresentar a informação e no modo 

de responder aos pedidos de informação dos seus utilizadores. 
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 VLCEK, Miloslav– The Czech parliamentary library, p. 7 
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IV – O Serviço de Referência Digital da Biblioteca da Assembleia da República: 

“Pergunte ao Bibliotecário”  

 

1. Necessidade de implementação do Serviço de Referência Digital 

 

 

O acesso fácil a repositórios de informação, tais como a World Wide Web, faz muitas pessoas 

acreditarem que informação, certificada e garantida, está constantemente acessível na ponta 

dos dedos. O profissional da informação dispõe de mais e melhor informação, mas por vezes é 

difícil provar que a mediação na pesquisa de informação é preferível ao sucesso ou falhanço 

aleatório das pesquisas realizadas independentemente na Web.  

É por isso que “dans l'Europe d'aujourd'hui, on demande, plus que jamais, aux parlements de 

s'adapter rapidement aux évolutions que connaissent les sociétés, et le monde au-delà des 

frontières nationales”
48

. 

Cientes da importância desta adaptação e acompanhamento da evolução da sociedade de 

informação os serviços da Biblioteca da Assembleia da República apostam na qualidade do 

apoio bibliográfico aos trabalhos parlamentares, no reforço da qualidade do atendimento 

presencial e na apresentação de produtos inovadores, nomeadamente, novos produtos e 

ferramentas digitais, de modo a satisfazer as necessidades de informação dos membros do 

parlamento (Deputados, Grupos Parlamentares, Funcionários Parlamentares, …). 

De acordo com o último Relatório de Actividades de 2009, as actividades da Biblioteca têm-

se desenvolvido prioritariamente nas seguintes áreas: 

“- Aperfeiçoamento das condições de atendimento a todos os utilizadores internos e externos;  

  - Execução de uma política de aquisições orientada para o acompanhamento da evolução 

verificada no mercado da informação e nas necessidades dos nossos utilizadores, quer de 

documentos impressos e electrónicos, quer de contratação de serviços externos e de bases de 

dados; 

  - Manutenção e actualização das páginas Web da Biblioteca na Intranet e actualização dos 

portais de informação dedicados ao apoio bibliográfico aos trabalhos parlamentares das 

comissões; 
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  - Manutenção e actualização dos produtos de informação (escaparate, boletim de sumários e 

de informação europeia) nas páginas Web da Biblioteca na Internet e na Intranet, bem como 

da base de dados bibliográficos; 

  - …” 

Do que foi referido, depreendemos que a Biblioteca da Assembleia da República aposta na 

disponibilização de produtos digitais e digitalizados para responder de forma mais eficiente e 

célere aos pedidos de informação apresentados pelos seus públicos, especialmente pelos 

deputados. 

Os pedidos de informação apresentados ao serviço de atendimento da Biblioteca, registados 

numa aplicação informática desenvolvida para o efeito, indicam 1882 registos de pedidos para 

o ano de 2009, distribuídos da seguinte forma: 

 

 

       Gráf. 2 – Evolução dos pedidos de informação ao longo do ano em análise 

 

 

Gráf. 3 – Origem dos pedidos 

0

50

100

150

200

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Evolução dos pedidos

Nº de pedidos

65%

25%

2%

8%

Origem dos pedidos

Grupo Parlamentar

Serviços AR

Adm. Pública

Externo



63 

 

   

 

Gráf. 4 – Natureza dos pedidos 

 

 

Gráf. 5 – Forma dos pedidos 

 

Da análise destes gráficos verificamos que a maioria dos pedidos de informação é feita 

directamente na sala de atendimento. Não obstante, muitos dos nossos utilizadores antes de se 

dirigirem ao nosso serviço de atendimento, já realizaram trabalho de pesquisa e já 

consultaram um dos nossos produtos digitais, o catálogo online. O sistema de gestão ALEPH, 

registou no ano em análise, um total de 384.439 acessos ao catálogo, através da Intranet e da 

Internet, por parte dos utilizadores internos e externos, número que consideramos revelador 

do interesse que o produto tem para a recuperação de informação por parte dos nossos 

utilizadores, pelo que apresentamos o seguinte gráfico relativo aos meses do ano de 2009: 
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Gráf. 6 – Acessos ao catálogo online 

 

Apesar de não dispormos de estatísticas relativas aos acessos aos produtos digitais disponíveis 

no portal da biblioteca, na Intranet, podemos afirmar, com base nos comentários e nas 

opiniões transmitidas pelos nossos utilizadores, junto dos nossos serviços, que os mesmos são 

bastante consultados e de maior importância para a actividade parlamentar.  

Com a recente informatização do Plenário (Sala das Sessões) e perante a oferta de produtos 

digitais é expectável que mais pedidos venham a ser formulados através de serviços digitais, 

nomeadamente, do serviço que pretendemos implementar – o Serviço de Referência Digital. 

 

 

2. O Projecto “Pergunte ao Bibliotecário” 

 

“Lors de l‟échange d‟information, le CERDP encourage, chaque fois que possible, l‟emploi et 

le développement des technologies de l‟information et de la communication
49

”. 

 

Aceitando este desafio do CERDP, o Serviço de Referência Digital que desejamos instalar é 

um serviço que responderá a pedidos de informação, formulados electronicamente, e que 

empregará tecnologias digitais para responder a esse pedido e comunicar com o utilizador. 

É um serviço de carácter biblioteconómico/bibliográfico, que responderá aos pedidos de 

informação no momento. Uma vez que o nosso utilizador da informação está e actua cada vez  

mais online, deve a biblioteca responder no menor prazo possível, utilizando as mesmas 

tecnologias para satisfação das suas necessidades de informação. 
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De acordo com Ferreira
50

 um Serviço de Referência Digital deverá apresentar as seguintes 

características: 

 

1. Estar fundamentado num plano bem estruturado e baseado no levantamento das 

necessidades informacionais dos utilizadores do serviço; 

2. Possibilitar o atendimento em tempo real, por meio das ferramentas disponíveis na 

Internet, tais como o e-mail, o chat e a videoconferência; 

3. Possuir navegação simples e fácil por meio de interface Web, indicando e permitindo 

acesso a outros sites, que melhor atendam a questão apresentada pelo utilizador; 

4. Elaborar respostas objectivas, claras, consistentes e relevantes e em tempo útil, que 

possibilitem a construção de uma base de conhecimentos, por meio do uso de recursos 

das tecnologias de informação e comunicação e da cooperação entre bibliotecas 

digitais, optimizando o atendimento referencial ao utilizador neste ambiente. 

Tomando como referência estes pontos apresentamos, seguidamente, um projecto 

fundamentado nas recomendações da IFLA e da ALA que contém as linhas orientadoras que 

nortearão a futura instalação, ainda que experimental, de um serviço de referência digital. 

 

 

 2. 1. Missão do Serviço de Referência Digital 

 

A ALA entende a referência digital como é uma extensão dos serviços de referência 

tradicionais existentes numa instituição e, como tal, devem ser acordados o mesmo status e 

objectivos de qualidade, de modo que o referido serviço seja visto como parte de um serviço 

de referência mais amplo.  

 

A Biblioteca da Assembleia da República não dispõe de um serviço de referência presencial, 

nem pessoal afecto exclusivamente à referência. Assim, sendo a missão da Biblioteca 

assegurar o apoio à actividade parlamentar, entendemos que esta deva ser também a missão 

do Serviço de Referência Digital, prestar apoio bibliográfico e disponibilizar informação para 

satisfação das necessidades informacionais de todos os Deputados, dos funcionários dos 

Grupos Parlamentares e de todos os serviços do parlamento. 
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2. 2. Objectivo do Serviço de Referência Digital  

 

O objectivo do serviço é prestar informação personalizada e em tempo real, na utilização da 

colecção, na optimização da consulta do catálogo e das bases de dados disponíveis, prestar 

apoio e orientação na definição de estratégias de pesquisa para exploração eficaz dos vários 

recursos de informação electrónicos (disponíveis na biblioteca e na Internet, em acesso livre 

ou subscritos pela biblioteca), responder a pedidos de informação bibliográfica, factual e 

temática, no âmbito dos trabalhos parlamentares. 

Sabendo que a Assembleia da República não funciona 24h por dia, o horário de 

funcionamento do Serviço de Referência Digital será determinado de modo a cobrir as horas e 

dias de maior actividade parlamentar, de modo a responder às necessidades de informação e 

expectativas dos utilizadores, no momento oportuno. Assim, o serviço estará activo de 

segunda a sexta-feira, das 10h às 17h30m. Porém, nos dias de Plenário o encerramento 

ocorrerá no final dos trabalhos. 

 

 

2. 3. Política de prestação do serviço 

 

Os princípios que se podem aplicar ao serviço de referência digital devem combinar as 

políticas e procedimentos existentes com os objectivos do novo serviço, assegurando-se que 

estão em consonância com o propósito geral da instituição.  

Para elaboração destes princípios, a IFLA propõe a constituição de um grupo supervisor, que 

será responsável por criar melhores práticas, definir uma conduta aceitável e articular um 

código de conduta tendo em conta as consequências da sua infracção, estabelecer a 

periodicidade com que estas políticas devem ser revistas, descrever o procedimento e atribuir 

responsabilidades. 

Seguindo as orientações da IFLA, a política do serviço deverá ficar definida desde logo e 

deverá apresentar os objectivos do novo serviço de forma clara. 

Podemos, desde já, enumerar a observância dos seguintes princípios: 

A. Compromisso do serviço 
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 O Serviço de Referência Digital destina-se prioritariamente aos membros do 

Parlamento, de modo que ficará apenas disponível na Intranet da Assembleia 

(posteriormente, e de acordo com a adesão ao serviço, prevendo que o uso das 

tecnologias em linha possa despertar o interesse de outros públicos – públicos externos 

– poderemos disponibilizar o serviço também na Internet. Das leituras efectuadas, 

podemos concluir que este tipo de serviços, uma vez implementados, aumenta 

consideravelmente o número de utilizadores das bibliotecas e o número de questões 

apresentadas aos referidos serviços de referência digitais – nos casos de serviços de 

referência por e-mail, serviços de referência digital assíncronos, o número de questões 

formuladas aumentou consideravelmente); 

 O serviço será prestado a todos os utilizadores (já identificados), com isenção e 

confidencialidade; 

 Não serão realizados trabalhos de investigação nem pesquisas exaustivas; 

 Não serão respondidas questões do foro político, jurídico ou legal; 

 As respostas terão um carácter referencial, ou seja, serão unicamente indicadas as 

referências bibliográficas ou hiperligações necessárias à correcta identificação, 

localização e acesso aos recursos de informação pretendidos; 

 Em nenhuma circunstância os bibliotecários de serviço emitirão qualquer opinião 

sobre questões do foro político ou outro. 

 

B. Compromisso dos utilizadores 

  Os utilizadores deverão utilizar o serviço de acordo com os propósitos e funções do 

mesmo; 

 As questões devem ser formuladas de forma clara e concisa; 

 Deve ser formula apenas uma questão ou pedido de cada vez, para que possa ser 

respondida de forma eficaz; 

 Para obtenção de informação bibliográfica sobre livros, revistas ou documentos 

multimédia existentes na Biblioteca, devem os utilizadores consultar previamente o 

catálogo da biblioteca. 
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2. 4. Política de Privacidade e Segurança de Dados 

A comunicação de referência que se estabelece entre o utilizador do serviço e o bibliotecário 

de referência é completamente privada.  

O Serviço de Referência garante e protege a privacidade e segurança dos dados dos 

utilizadores fornecidos no âmbito da entrevista de referência digital. 

Os dados pessoais de identificação, solicitados ao utilizador, serão exclusivamente utilizados 

com o propósito para o qual foram comunicados: 

Nome – para identificar o utilizador durante a entrevista de referência ou para endereçamento 

de correspondência; 

Correio electrónico – para remeter a transcrição de uma sessão de referência,  para  enviar 

uma mensagem ou documento ou continuar uma sessão incompleta; 

Telefone – para entrar em contacto com um utilizador para clarificar um pedido ou uma 

questão ou continuar uma sessão incompleta; 

Morada – para enviar informação previamente solicitada numa sessão de referência. 

Os dados pessoais recolhidos poderão também ser utilizados para fins estatísticos, sendo 

garantida a confidencialidade dos mesmos.  

Outros dados recolhidos durante a transacção de referência serão utilizados para efeitos da 

constituição de uma base de dados (FAQs), que constituirá o arquivo de perguntas/questões e 

respostas, e servirá de fonte de referência e evitará a duplicação de respostas e de esforços na 

recuperação da informação. Estes dados poderão também ser utilizados para efeitos de 

avaliação do serviço. 

 

 

2. 5. Equipa 

 

 

“Les parlements se doivent de répondre aux préoccupations des citoyens, souvent canalisées 

par les ONG, en leur apportant ce qu'ils attendent d'eux: une législation de qualité. C'est au 

personnel parlementaire qu'il incombe de fournir les instruments nécessaires à cette fin
51

”. 

Perante este desafio, a constituição da equipa revela-se crucial. 
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69 

 

Antes de mais, para desenvolver este projecto propomos a constituição de uma equipa 

administradora, composta por vários profissionais da informação da Biblioteca da Assembleia 

da República, responsáveis por analisar, planificar, avaliar o serviço, descrever e definir o 

pessoal afecto, decidir sobre os equipamentos e materiais necessários para prestar o serviço; e 

por profissionais de informática do CINF (Centro de Informática da Assembleia da 

República) que ficarão incumbidos de desenhar o layout do projecto, prover a instalação e a 

assistência informática do software escolhido. 

Caberá a esta equipa escolher, dentre o grupo de técnicos superiores da Biblioteca, os que 

integrarão o grupo de atendimento, de acordo com as suas aptidões profissionais, as suas 

expressões e manifestações de interesse em participar no projecto e, no futuro, incorporar 

novos elementos. 

Quanto à equipa responsável pelo atendimento das questões que cheguem ao serviço de 

referência digital, propomos que seja constituída por 4 técnicos superiores/bibliotecários que 

ficarão de serviço, de acordo com a escala de atendimento na Biblioteca (Sala de leitura). 

No entanto, de acordo com o teor e complexidade das perguntas, as respostas poderão ser 

elaboradas pelo técnico superior responsável pelo serviço no momento, ou poderão ser 

encaminhadas para outro técnico superior, de acordo com as suas áreas de interesse e 

actuação. 

As perguntas poderão ainda ser encaminhadas para outros serviços da DSDIC (Direcção de 

Serviços de Documentação, Informação e Comunicação), nomeadamente para a DILP 

(Divisão de Informação e Legislação Parlamentar) e para o AHP (Arquivo Histórico 

Parlamentar). A DILP responderá a todas as perguntas de carácter legislativo, de acordo com 

as suas competências (Vide Anexo III – Competências da DILP). O AHP será responsável 

pelas respostas de carácter histórico (Vide Anexo IV – Competências do AHP). 

A equipa (administradora) da Biblioteca responsável pelo projecto reunirá com os serviços 

referidos e, em conjunto, serão escolhidos os elementos que responderão quando solicitados. 

Frisamos, para um eficaz desempenho informático (manutenção, actualização, …) do serviço 

de referência digital, é imprescindível o apoio de um técnico de Biblioteca com 

conhecimentos de gestão de software informático e o apoio do CINF. 

Seguindo as orientações da IFLA para a implementação de um serviço desta natureza, a 

escolha dos bibliotecários de referência que formarão a equipa do serviço da Biblioteca da AR 
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terá em consideração as seguintes aptidões e competências necessárias para um bom 

desempenho:  

-  polivalência funcional; 

-  clara capacidade de comunicação, sobretudo escrita; 

- capacidade para realizar entrevistas à distância, especialmente, porque não dispõe de 

indicadores visuais e auditivos; 

-  compreensão efectiva das expectativas e exigências dos utilizadores; 

- conhecimentos para realizar pesquisas em vários tipos de recursos (convencionais, bases de 

dados, recursos online, Internet); 

-  conhecimento dos recursos/obras de referência; 

-  conhecimentos de línguas estrangeiras;  

-  estar familiarizado com o programa informático seleccionado. 

 

As orientações da RUSA (Reference and User Services Association) apontam no mesmo 

sentido “a referência digital requer do pessoal da biblioteca muitas das habilidades de 

comunicação interpessoal, especificamente: 

- a ausência da presença física do utilizador e as diferentes formas de comunicação podem 

exigir habilidades adicionais, esforço e treino adicional para proporcionar um serviço de 

qualidade; 

- o pessoal deve demonstrar habilidades na utilização efectiva da comunicação online, bem 

como demonstrar consciência de áreas com potenciais problemas quando realizam e 

conduzem uma entrevista de referência online; 

- treino inicial e continuado deve ser proporcionado ao pessoal para aprender e melhorar esse 

comportamento efectivo online”
52

. 

Para consolidar esta matéria, consultámos também o EURO-REFERENCIAL I-D, documento 

elaborado pelo Conselho Europeu das Associações de Informação e Documentação e que 

apresenta as competências, as aptidões (e os níveis de qualificação) dos  profissionais 

europeus de informação e documentação, conforme quadros seguintes
53

: 
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 RUSA – Guidelines for Behavioral Performance of Reference and Information Service Providers 
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Domínio das competências 

Grupo I  
Informação 

Grupo T 
Tecnologias 

Grupo C 
Comunicação 

Grupo M 
Gestão 

Grupo S 
Outros Saberes 

I01 - Relações com 

utilizadores e clientes  
T01 - Concepção informática 

de sistemas de informação 
documental  

C01 - Comunicação oral  M01 - Gestão global 

da informação  
S01 - Saberes 

Complementares  

I02 - Compreensão do meio 

profissional  
T02 - Desenvolvimento de 

aplicações informáticas  
C02 - Comunicação escrita  M02 - Marketing  

I03 - Aplicação do direito 

da informação  
T03 - Publicação e edição  C03 - Comunicação audiovisual  M03 - Venda e 

difusão  
I04 - Gestão de conteúdos e 

conhecimentos  
T04 - Tecnologias da Internet  C04 - Comunicação pela 

informática  
M04 - Gestão 

orçamental  
I05 - Identificação e 
validação de fontes de 

informação  
T05 - Tecnologias da 
informação e da comunicação  

C05 - Prática de uma língua 
estrangeira  

M05 - Gestão de 
projectos e 

planeamento  
I06 - Análise e 

representação da 

informação  
   
   
   
   
   

C06 - Comunicação interpessoal  M06 - Diagnóstico e 

avaliação  

I07 - Pesquisa  de 
informação  

C07 - Comunicação institucional  M07 - Gestão de 
recursos humanos  

I08 - Gestão de colecções e 
fundos  

   
   
   

M08 - Formação e 
acções pedagógicas  

I09 - Enriquecimento de 

colecções e fundos  
   
   

I10 - Tratamento físico dos 

documentos  
I11 - Organização do 

espaço e equipamento  
I12 - Concepção de 

produtos e serviços  
 

Aptidões profissionais 

 

A 

Relacionamento 

B 

Pesquisa 

C 

Análise 

D 

Comunicação 

E 

Gestão 

F 

Organização 

1 - Autonomia  1 - Espírito de 

curiosidade  

1 - Espírito 

de análise  

1 - Discrição  1 - Perseverança  1 - Capacidade de 

adaptação  

2 - Capacidade de 

comunicação  

 2 - Espírito 

de crítica  

2 - Capacidade de 

resposta  

2 - Rigor  2 - Sentido de 

antecipação  

3 - Disponibilidade  3 - Espírito 
de síntese  

  3 - Espírito de decisão  

4 - Empatia   4 - Espírito de 
iniciativa  

5 - Espírito de equipa  5 - Sentido de 

organização  

6 - Aptidão para a 

negociação  

 

7 - Sentido pedagógico  
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Da análise destes quadros sobressai a necessidade do bibliotecário do serviço de referência 

digital ser detentor de competências e aptidões excepcionais e avançadas. 

Relativamente ao treino referido como fundamental para o desempenho desta actividade 

Linda Berube afirma “Staff training is key, not only to ensure that staff develop effective and 

efficient information research skills, but also to orientate them in delivering a new type of 

service. It is not uncommon for staff to be initially resistant to participating in digital 

reference services. Causes of such resistance can range from fear of something new ("we've 

always done it this way") to insecurity about computer skills”
54

.  

Nesse sentido, os técnicos que já manifestam interesse em integrar esta equipa têm vindo a 

participar em acções de formação e conferências subordinadas ao tema. Assim, estiveram 

presentes nas seguintes acções : 

 

- Dig_Ref (24x7 356) : planear e implementar o Serviço de Referência Virtual, 

ministrada pelo Dr. Pedro Estácio e pela Dra. Isabel Rebolho, da Biblioteca da 

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e que decorreu nas instalações da 

Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas, em Outubro 

de 2009 ; 

- Comunicar, partilhar e trabalhar na Web 2.0, realizada em Outubro/Novembro de 

2009, no Instituto Nacional de Administração, ministrada pelo Dr. Luís Vidigal; 

- Biblioteca 2.0, ministrada pelo Dr. Paulo Leitão, da Biblioteca de Arte da Fundação 

Calouste Gulbenkian, nas instalações da Associação Portuguesa de Bibliotecários, 

Arquivistas e Documentalistas, em Abril de 2010 ; 

- Videojogos e Web 2.0: Desafios para a formação dos bibliotecários, conferência 

realizada no Auditório do Goethe-Institut Portugal, em Maio de 2010. 

Para actualização deste profissional de informação, a IFLA sugere alguns sites, onde os 

bibliotecários de referência poderão obter informação sobre esta temática, uma vez que dão 

acesso a orientações de referência digital e padrões desenvolvidos por bibliotecas e 

associações. Refira-se que as orientações são de âmbito geral e informal, mas servem como 
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um ponto de partida para a elaboração de orientações oficiais e reflectem o interesse dos 

bibliotecários no desenvolvimento de orientações e normas oficiais
55

: 

 Virtual Reference Desk (VRD): Facet's of Quality 
VRD's current version of digital standards, entitled "Facets of Quality" is available at: 

http://www.vrd.org/facets-10-00.shtml.  

 UCLA Digital Reference Project 
http://www.library.ucla.edu/libraries/college/digref/guidelines.htm  

 Guidelines for Information Specialists of K-12 Digital Reference Services  
Created by Abby S. Kasowitz (1998)  

http://www.vrd.org/training/guide.shtml  

 Washington Research Libraries Consortium (WRLC) Virtual Reference Project 
http://www.wrlc.org/virtualref/vrguidelines.html  

 Chat Communication Tips from the University of Florida 
http://www.qandanj.org/manual/chat.pdf  

 Electronic Reference Service: Some Suggested Guidelines 
Sloan, Bernie. "Electronic Reference Services: Some Suggested Guidelines," 

Reference and User Services Quarterly 38:77-81 (Summer 1998). Reproduced with 

the permission of the American Library Association. http://www.lis.uiuc.edu/~b-

sloan/guide.html  

 Ohio Link Digital Reference Service Guidelines (DRAFT - January 24, 2002) 

http://staff.lib.muohio.edu/~bbarr/webrefinfo/OL_Dig_Ref_Service_Guide.pdf  

 "Working Towards Digital Reference Guidelines."  
http://yunus.hun.edu.tr/~tonta/courses/fall99/kut655/sloan.html 

This is the transcript of a presentation given by Bernie Sloan at the Reference Service 

in a Digital Age Conference, held at the Library of Congress. Washington, D.C., June 

30, 1998.  

 Digital Reference Services Bibliography 
http://www.lis.uiuc.edu/~b-sloan/digiref.html 

Compiled by Bernie Sloan.  

 Dig-Ref  
http://www.vrd.org/Dig_Ref/dig_ref.shtml 

The Virtual Reference Desk (http://www.vrd.org) sponsors the DIG_REF Listserv and 

provides a forum for the growing number of people and organizations answering the 

questions of users via the Internet. From Ask-an-Expert (AskA) services to libraries, 

an increasing number of organizations are creating digital reference services to 

provide expert information and reference help.  

 LIBREF-L 
http://www.library.kent.edu/libref-l/ 

This list serv provides a moderated discussion of issues related to reference 

librarianship, including, but not limited to virtual reference.  

 Live Reference eGroup  
http://groups.yahoo.com/group/livereference/ 

This Yahoo Group discusses live reference services for librarians  
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 IFLA – Digital Reference Standards Project  

http://www.vrd.org/facets-10-00.shtml
http://www.library.ucla.edu/libraries/college/digref/guidelines.htm
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Somos de opinião de que a formação (inicial e contínua) é fundamental. No entanto, tal como 

diz Grogan “there is only one satisfactory way to learn the art of reference work, and that is to 

do it”. Também William B. Child, successor de Mervil Dewey como bibliotecário do 

Columbia College, quando utilizou pela primeira vez o termo “reference work”, em 1891, 

considerou que eram necessárias três qualificações indispensáveis a um bibliotecário de 

referência: “1st, experience; 2d, experience; 3d experience”
56

. O trabalho de referência não 

pode ser ensinado, mas isso não invalida que não se estude, pense e leia sobre este assunto. Os 

livros não fornecem a prática, mas preparam a mente para uma rápida assimilação da 

experiência. 

 

 

2. 6. Marketing 

 

Cada vez mais os serviços públicos e instituições sem fins lucrativos se servem do marketing 

para alcançarem os seus objectivos.  

As orientações da ALA referem a importância da constituição e implementação de um plano 

de marketing “as part of the planning and on-going operation of the service”. 

Deste modo, a Biblioteca da Assembleia da República, tal como qualquer outra organização, 

“deve adoptar procedimentos e utilizar metodologias e técnicas adequadas para promover [o 

serviço de Referência Digital] e gerir a relação com os utilizadores reais e potenciais. É nesse 

sentido que o marketing, disciplina nascida e desenvolvida no seio das organizações que 

visam fins lucrativos, poderá constituir uma preciosa ferramenta para se conseguir uma gestão 

mais eficiente daquelas instituições...”
57

. 

Também Mariana Viana refere que “são várias as vantagens encontradas na adopção de 

técnicas de marketing. Estas técnicas podem potenciar um melhor relacionamento entre a 

biblioteca e os utilizadores (reais ou potenciais), pois têm como principal objectivo detectar as 

necessidades destes mesmos utilizadores, criando produtos e serviços que possam satisfazer 

estas mesmas necessidades”
58

.  

Genericamente, um plano de marketing é um instrumento de trabalho onde se encontram 

definidos e organizados os objectivos e estratégias de actuação.  
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 PINTO, Maria Leonor Cardoso Sérgio – O marketing nas bibliotecas públicas portuguesas, [Nota do ed.] 
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Um plano de marketing caracteriza-se por quatro passos sequenciais mas que, muitas vezes, 

se sobrepõem: identificação das necessidades do utilizador; identificação do grupo de 

utilizadores a quem se destina o produto; definição e promoção dos produtos e serviços a 

fornecer para satisfação das necessidades dos utilizadores; avaliação do comportamento e 

satisfação do utilizador. 

Estando identificada e justificada a necessidade de implementação do serviço de referência 

digital em tempo real e definido o grupo de utilizadores a quem se destina o serviço, importa 

definir o momento da apresentação do serviço e a caracterização do mesmo, de modo a causar 

nos nossos potenciais utilizadores a  necessidade de usar o produto, de modo que avançamos 

para a promoção do serviço.  

 

Corroborando a opinião expressa nas leituras efectuados sobre esta temática, ao promovermos 

o serviço, simultaneamente, estamos a promover a imagem da biblioteca, os seus recursos e as 

actividades, pelo que a visibilidade e reconhecimento da própria instituição aumentam. E, 

quanto melhor for a imagem projectada da biblioteca, mais favorável será a imagem dos 

profissionais, que passam a ser vistos como gestores de informação. 

As actividades promocionais que pretendemos desenvolver têm por finalidade influenciar 

atitudes e comportamentos em relação ao serviço, objectivando a construção de uma imagem 

equilibrada e eficaz do mesmo. Estamos cientes de que o sucesso do nosso serviço depende de 

uma correcta comunicação com os nossos utilizadores, depende das actividades de promoção 

que iremos desencadear. 

Por conseguinte, com o apoio do CINF, iremos criar um logo para o nosso serviço e 

estabelecer um ponto estratégico na intranet da Assembleia da República para o apresentar, 

obedecendo ao layout definido para todas as páginas do sítio Web da Assembleia da 

República e de modo a apresentar o produto em destaque. 

A partir desse ponto será criado uma hiperligação para a página Web da Biblioteca onde 

estará alojado o serviço. 

Como já referimos o Serviço de Referência Digital é dirigido aos nossos utilizadores internos, 

isto é, aos Deputados, Grupos Parlamentares e demais funcionários parlamentares, pelo que 

seguidamente, iremos desencadear acções de divulgação e formação junto desses utilizadores, 

no início da próxima sessão legislativa. Essas acções serão realizadas na sala de leitura da 
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Biblioteca, e organizadas por Grupos Parlamentares, com dia e hora determinada para cada 

grupo.  

Nessas acções apresentaremos uma breve descrição do serviço, identificando-o com os 

objectivos do público a que se dirige e sensibilizaremos o nosso público para a utilização do 

serviço e para as suas vantagens. Serão realizados testes de aplicação para uma melhor 

explanação das capacidades reais do serviço. 

A avaliação do comportamento e satisfação do utilizador perante o serviço de referência 

digital será analisada posteriormente. 

 

 

 

2. 7. Software  

 
 

Para levar a cabo a informatização de um serviço de referência tem o bibliotecário de se 

apetrechar com ferramentas e/ou produtos informáticos (software). Para tal, precisa de 

conhecer as possibilidades que os produtos disponíveis no mercado oferecem, verificar a sua 

aplicabilidade naquele serviço, decidir “acertadamente se são utilizáveis ou não perante cada 

problema... e eleger com critérios acertados ante uma oferta de serviços”
 59

, ou seja, deve 

proceder à planificação do projecto de informatização, fazer a análise das existências e 

necessidades, preparar o caderno de encargos, consultar os fornecedores, escolher a melhor 

solução e planificar a execução do projecto. 

Estão disponíveis no mercado vários produtos, com níveis de performance variados e 

diferentes tecnologias. Antes da tomada de qualquer decisão, deve o bibliotecário analisar as 

propostas e documentação fornecidas pelas empresas, deve solicitar demonstrações dos 

produtos e efectuar visitas a bibliotecas que já utilizam o produto para aferir das condições de 

interoperabilidade e dos seus problemas. Deve também proceder à análise da relação 

custo/benefício da instalação do produto a escolher. 

A opção deverá sempre recair sobre o produto que melhor se adapte às necessidades da 

biblioteca, tendo em consideração a sua missão e os objectivos a alcançar, os serviços a 

disponibilizar e o conhecimento prévio dos utilizadores e das suas necessidades de 

informação. 
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Os produtos comerciais actualmente disponíveis têm a vantagem de serem produtos 

normalizados, testados e utilizados por outros serviços de biblioteca, e apresentam 

possibilidades de evolução. As empresas que os comercializam são credíveis, prestam apoio 

na implementação, assistência técnica e actualizações do produto.  

Todos os riscos inerentes à aquisição e instalação de qualquer produto podem ser atenuados 

com a definição de um Caderno de Encargos com princípios, funcionalidades/modos de 

funcionamento, políticas de manutenção, assistência técnica e actualizações capazes de 

satisfazer e de se ajustarem aos interesses da biblioteca.  

(Refira-se que, as instituições, estão a proceder cada vez mais há instalação de software livre 

– produto baseado em software livre, tem a vantagem de não ser proprietário, “trata-se de um 

software de código aberto, isto é, em que o código fonte está acessível para inspecção e é 

passível de manipulação (...) surge com licenciamento livre de encargos”
60

. Uma vez que toda 

a tecnologia e linguagem de programação está disponível em acesso livre, o nível de inovação 

é tão maior e mais rápido, quanto maior for a comunidade que o utiliza.  

Mas também tem desvantagens: só deve ser a escolha se a organização dispuser de “know-

how” tecnológico, de técnicos informáticos conhecedores e dedicados à aplicação e ao 

desenvolvimento do sistema.) 

A escolha, quase sempre condicionada pelo preço, deve ser ponderada com base em vários 

critérios:  

 visão do serviço no presente e perspectiva de evolução no futuro; 

 número de utilizadores actual e previsível no futuro; 

 fluxo de movimentos (pedidos de informação); 

 quantidade de informação a enviar; 

 prestações esperadas do sistema informático; 

 etc. 

Como o orçamento para 2010 já está em execução e devido a contingências financeiras não 

será exequível, neste momento, propor a aquisição de software. Por outro lado, prevê-se a 

mudança do software de gestão documental da biblioteca e, porventura, o próximo software a 

contratualizar poderá incorporar esta funcionalidade. Portanto, optámos por apresentar à 

consideração dos órgãos decisores produtos de instalação livre. Disponíveis na Internet estão 
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vários produtos de acesso livre e instalação gratuita, que podem ser adaptados e utilizados no 

serviço de referência digital em tempo real. Sugerimos: 

 Meebo me – produto utilizado pela Biblioteca do Instituto Superior de Ciências do 

Trabalho e da Empresa (possibilidade de trocar algumas informações sobre as 

funcionalidades do produto com os bibliotecários de referência); 

 Google Talk – software em utilização na Biblioteca da Faculdade de Letras da 

Universidade de Lisboa (em contexto de formação na BAD, assistimos a uma 

demonstração das potencialidades deste produto e, caso seja esta a opção seleccionada, 

poderemos solicitar apoio aos técnicos desta biblioteca, os quais já mostraram 

disponibilidade para ministrar formação e partilhar experiências). 

 

Relativamente às prestações do sistema informático a instalar, seja qual for o software 

escolhido, devem ser acauteladas as seguintes funcionalidades
61

: 

 interacção em tempo real com o utilizador permitindo nomeadamente controlar o browser 

do utilizador ao mesmo tempo que mantém aberta a janela de conversação do chat (co-

browsing);  

 identificação do IP, do tipo de browser e identificação do utilizador; 

 envio de formulários, URL‟s, ficheiros e print-screen’s durante as transacções;  

 transferência de comunicações/utilizadores entre diferentes PI‟s e o reencaminhamento de 

pedidos; 

 gestão de listas de espera e controlo dos respectivos tempos;  

 envio de alertas sonoros de entrada de novos utilizadores; 

 arquivamento dos logs das transacções e indexar as questões;  

 criação de bookmarks, de menus de ajuda e FAQ‟s;  

 realização e parametrização de estatísticas;  

 envio automático de inquéritos de satisfação e transcrição da conversação aos utilizadores; 

 compatibilidade entre browser’s; 

 encriptação de mensagens;  

 diferentes níveis de permissão de acesso e administração;  

 reencaminhamento automático das mensagens para o e-mail sempre que o serviço em 

tempo real (chat) não esteja disponível;  

 formação dos operadores do sistema e disponibilização de manuais de ajuda ao utilizador;  
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 actualizações regulares, novas versões e um bom nível de assistência técnica.  

 

2. 8. Avaliação 

 

 

Seguindo as orientações da IFLA, periodicamente, devemos proceder à avaliação da 

qualidade e da satisfação do Serviço de Referência Digital. Para aferir esses parâmetros serão 

efectuados inquéritos tanto aos utilizadores como aos funcionários do serviço e da biblioteca, 

de modo a supervisionar os problemas, as dúvidas e a satisfação na utilização do produto. 

Andrew Breidenbaugh
62

 defende que a avaliação do serviço de referência digital serve para 

demonstrar, através de estatísticas e da análise qualitativa, todos os inputs – custos com staff, 

equipamento, facilidades e software, despesas espectáveis com a implementação do serviço e 

para analisar estes dados basta realizar alguma investigação de natureza financeira; outputs – 

quantidade/carga de trabalho, pedidos, eficiência e eficácia, dados obtidos através das 

estatísticas providenciadas e recolhidas pelo software. 

A recolha e avaliação dos dados estatísticos da actividade do serviço, assim como a análise de 

dados técnicos, permitirão introduzir alterações à prestação do serviço. 
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Conclusão 

 

 

Na preparação dos debates parlamentares por parte dos membros do parlamento, é imperativo 

que lhes seja facultada, por todos os meios, informação rápida, compreensível e actual.  

Neste contexto, a biblioteca parlamentar, serviço privilegiado no que concerne à 

disponibilização e recolha de informação útil para a preparação dos referidos debates, 

desempenha um papel essencial, pelo que o investimento em novas tecnologias de informação 

e novos modelos de prestação de serviços se revela crucial.  

De facto, “The use of real-time technology increases accessibility to all types of government 

services. Libraries, experts in information delivery technologies, can provide the model 

authorities for reaching out to diverse user groups”
63

. 

As bibliotecas parlamentares, em particular, a biblioteca da Assembleia da República, tem 

vindo a disponibilizar o acesso a obras de referência, a bases de dados de texto integral 

(publicações periódicas, serviços de imprensa) e a outros produtos digitais, a ligação a portais 

Web com grande relevância para a actividade parlamentar, etc., permitindo uma dinâmica e 

acessibilidade extraordinárias e imprescindíveis para a preparação dos trabalhos 

parlamentares. 

Não obstante a quantidade e qualidade dos produtos oferecidos pela biblioteca, com o 

incremento do acesso à Internet muitas obras e produtos de referência (reference sources), tais 

como, enciclopédias, dicionários, thesaurus, directórios, bases de periódicos em texto integral 

e bases de resumos, especialmente de áreas científicas, ficaram disponíveis em livre acesso na 

Internet e o utilizador da informação, como está cada vez mais autónomo na realização das 

suas pesquisas e, como já referimos, está e vive online acede à informação através de um 

simples clique, a partir do seu computador pessoal, em qualquer lugar e a qualquer hora. Mas, 

ante a quantidade de informação e produtos digitais disponibilizados, por vezes, o utilizador 

sente dificuldades em identificar, analisar e até elaborar uma pesquisa eficiente, facto que o 

torna “dependente” do apoio do profissional da informação. 

Quer isto dizer que a disponibilização de informação online, não anula nem inviabiliza o 

trabalho e a presença do bibliotecário (de referência). Antes pelo contrário, sendo este 

profissional da informação um exímio utilizador das tecnologias de informação, um 
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proficiente produtor de informação, um excelente comunicador e um inovador, o seu apoio 

poderá colmatar falhas de pesquisa, fornecer informação pertinente e mais detalhada. Cabe à 

biblioteca, ao seu serviço de referência, a responsabilidade de orientar e apresentar estratégias 

e técnicas de recuperação de informação e disponibilizar a informação em tempo real. 

O serviço de referência digital tem tido um enorme impacto na projecção da imagem e 

importância das bibliotecas. As tecnologias de informação e comunicação originaram uma 

mudança de paradigma no acesso e na disponibilização da informação e na forma e modo 

como a biblioteca responde aos pedidos de informação dos seus utilizadores.  

As tecnologias de informação e de comunicação, em particular a internet, têm contribuído 

para uma mais rápida localização e acesso aos recursos de referência, para o acesso a 

catálogos e materiais digitais, etc. E, actualmente, para além da capacidade e velocidade de 

acesso à informação, os serviços de referência estão interagindo com os utilizadores em 

tempo real, via internet, transformando a biblioteca num espaço ilimitado. Actualmente, a 

biblioteca não possui limites físicos nem temporais. Deixou, definitivamente, o espaço físico e 

instalou-se no ciberespaço. A biblioteca é virtual, é digital.  

A biblioteca é o mundo!  

Nesta perspectiva, a generalidade das bibliotecas e centros de informação, particularmente nos 

Estados Unidos e nos países anglófonos, consequência da integração das várias tecnologias de 

informação, têm desenvolvido meios de acesso às colecções digitalizadas ou aos documentos 

electrónicos, tornando-os disponíveis para consulta a qualquer hora e em qualquer local, e 

viabilizando serviços até então apenas imaginados, como o acesso ao texto completo pelos 

utilizadores, caracterizando uma mudança conceitual das bibliotecas tradicionais, que agora 

também podem ser consideradas bibliotecas electrónicas e/ou digitais e/ou virtuais e/ou 

híbridas, e viabilizando serviços de referência digital, por e-mail, Web formulários, chat e 

videoconferência, serviços que podem ser fornecidos gratuitamente ou mediante pagamento.  

A revisão de literatura efectuada mostrou-nos como este modelo de serviço digital, como a 

referência digital por chat, tem vindo a mudar a imagem das bibliotecas.  

A prestação de serviços digitais, em tempo real, a partir de qualquer lugar, revela a 

disponibilidade da biblioteca e da informação que veicula, revela a capacidade de interagir 

com o utilizador da informação, onde quer que ele esteja. 
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As tecnologias de informação e comunicação estão em permanente evolução e, como tal, os 

serviços prestados pelas bibliotecas também devem acompanhar essa evolução e devem 

adaptar-se às exigências dos utilizadores.  

A prestação de serviços de referência digitais, em tempo real, ainda não é uma realidade nas 

bibliotecas parlamentares da União Europeia. Após análise das páginas Web dos parlamentos 

e das bibliotecas parlamentares dos países da União Europeia, contactos por e-mail e consulta 

da literatura disponível, podemos afirmar e concluir que nenhuma das 27 bibliotecas 

(incluindo a biblioteca da Assembleia da República de Portugal) dispõe de serviços de 

referência digital síncronos, isto é, com entrevista de referência online, em tempo real. Quase 

todas referem realizar pesquisas e responder a pedidos de informação dos membros dos 

parlamentos em presença, por telefone e por e-mail. Se considerarmos o e-mail um serviço 

digital, assíncrono é certo, podemos concluir que todas as bibliotecas estão na vanguarda da 

prestação de serviços digitais em linha.  

Conscientes de que a implementação de um serviço de referência digital agilizará a resposta 

aos pedidos de informação dos nossos utilizadores e contribuirá para um melhor desempenho 

parlamentar e para optimizar e divulgar os recursos materiais e humanos da biblioteca 

propusemos à biblioteca da Assembleia da República a implementação do Serviço de 

Referência Digital, “Pergunte ao Bibliotecário”, através de chat em tempo real.  

O sucesso de um serviço desta natureza depende de um correcto planeamento de várias 

etapas, da definição da equipa, da escolha do software, da promoção e divulgação do mesmo. 

Com base nas orientações da IFLA e da ALA e na experiência de bibliotecas que já têm o 

serviço em funcionamento, apresentámos informação que consideramos relevante e pertinente 

para a implementação do serviço que reflectirá uma imagem inovadora e tecnológica da 

biblioteca da Assembleia da República. 

Sabendo que as novidades tecnológicas ainda causam algumas reservas aos utilizadores, 

muito familiarizados com o contacto face a face com os profissionais da informação, em 

contexto de sala de leitura, prevemos alguma resistência na utilização deste serviço de 

referência digital, pelo que propusemos a instalação de um software simplificado e de 

instalação livre (opção possível entre dois produtos) e propomos que o serviço seja 

implementado, numa primeira fase, a título experimental, por um período de 3 meses, findo o 

qual se realizarão estudos de avaliação do serviço e de satisfação dos utilizadores, que 
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permitirão indagar a pertinência da instalação do serviço nesta biblioteca e determinarão a sua 

implementação definitiva. 

Acreditamos que a implementação do serviço de referência digital será viável e contribuirá 

para um melhor atendimento e satisfação dos pedidos de informação apresentados à nossa 

biblioteca.  
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ANEXO II 

 

Regulamento Interno da Biblioteca da Assembleia da República 

 

 

 



 

 

 

Regulamento Interno 

Previsto na alínea e) do Art.º 15.º da Resolução da Assembleia da República n.º 20/2004 – “Estrutura e 
competências dos serviços da Assembleia da Republica”: 

 

Artigo 1.º (Competências específicas) 

Adquirir, tratar e difundir a informação científica e técnica nacional, estrangeira e de organismos 
internacionais, nas várias áreas do conhecimento, a informação relativa à actividade das instituições e 
órgãos comunitários e ainda a informação produzida pelos órgãos de comunicação social. 

Assegurar a existência, para consulta, de uma colecção dos Diários da República, dos Diários da Assembleia 
da República e das actas relativas a reuniões públicas. 

 

Artigo 2º (Horário de funcionamento) 

Horário normal: A Biblioteca está aberta todos os dias úteis, das 9 às 18 horas. 

Horário especial: Em dias de actividade parlamentar, a Biblioteca acompanha o horário dos trabalhos do 
Plenário da Assembleia, das Comissões Especializadas Permanentes e ainda de outras actividades da 
Assembleia, quando solicitado previamente. 

 

Artigo 3º (Acesso) 

O acesso  é facultado aos Deputados, Administração da AR, Gabinete do Ministro e/ou Secretário de Estado 
dos Assuntos Parlamentares, funcionários e pessoal afecto, a qualquer título, à Assembleia da República. 

Podem ainda aceder à Biblioteca todos os cidadãos que necessitem de informação parlamentar, tendo em 
consideração as condições gerais e especiais de acesso ao Palácio, bem como de circulação nas suas 
instalações, definidas no respectivo regulamento. 

 

Artigo 4º (Consulta de publicações na Biblioteca) 

Os utilizadores podem consultar, presencialmente, todas as obras disponíveis do fundo documental da 
Biblioteca. 

O pedido de informações e de publicações deve ser feito no serviço de atendimento, situado na sala de 
entrada da Biblioteca no andar nobre do palácio. 

Nesta sala estão expostas tematicamente as monografias e obras de referência, que podem ser consultadas 
em livre acesso pelos utilizadores, dirigindo-se directamente às estantes e seleccionando as obras 
pretendidas. 

 

Artigo 5º (Empréstimo domiciliário) 

Considera-se empréstimo domiciliário o pedido de publicações a consultar no exterior da Biblioteca. A saída 
de cada publicação é condicionada pela existência do registo do utilizador no sistema informático, o que 
permite a requisição e identificação automática da obra. 

A requisição de empréstimo valerá como termo de compromisso do requisitante pela guarda, conservação e 
devolução da publicação no prazo fixado. 

Ficam excluídas de empréstimo domiciliário obras consideradas de referência, confidenciais, reservadas 
(obras raras e livro antigo) ou cujo estado físico ou valor material o desaconselhem. 

Encontram-se temporariamente afastadas de empréstimo as obras em tratamento documental. 

É vedado o empréstimo domiciliário aos utilizadores mencionados no 2.º parágrafo do artº 3.º. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Artigo 6º (Duração do empréstimo) 

O prazo para empréstimo domiciliário de obras não deverá ultrapassar os 10 dias úteis. 

A partir da data prevista para devolução da obra, o requisitante será alertado pelo Serviço para a 
necessidade da sua entrega. Findo o prazo, o requisitante poderá renová-lo por prazo igual ou inferior, 
desde que não implique qualquer transtorno para a Biblioteca ou para outros utilizadores. 

No momento da devolução da obra, o requisitante deverá solicitar um documento de recibo. 

A não devolução sistemática de obras dentro dos prazos estabelecidos poderá levar à suspensão de 
empréstimos até ao regularizar da situação, sem prejuízo de responsabilização por eventuais danos. 

 

Artigo 7º (Empréstimo permanente) 

A Biblioteca prevê um sistema de empréstimo permanente, que consiste na permanência de obras em 
poder dos Serviços e Entidades da Assembleia da República, por se considerarem de consulta muito 
frequente. 

 

Artigo 8º (Acordos inter-bibliotecas) 

As publicações existentes na Biblioteca poderão ser objecto de empréstimo entre Serviços congéneres, 
mediante acordos a estabelecer. 

 

Artigo 9º (Reprodução de documentos) 

Os utilizadores da Biblioteca podem solicitar a reprodução de artigos e partes de publicações (cópia não 
integral) e de textos legislativos. Em casos devidamente fundamentados, poderão ser facultados a 
utilizadores externos cópias de documentos, mediante o reembolso do respectivo custo, fixado 
superiormente. 
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ANEXO III 

 

Competências da Divisão de Informação Legislativa e Parlamentar 

 

 

 

 



 

 

Resolução da Assembleia da República n.º 20/2004 de 16 de Fevereiro 
Diário da República, I Série-A, n.º 39, de 16 de Fevereiro de 2004 

  
Artigo 12.º 

Divisão de Informação Legislativa e Parlamentar 
  
1 - Compete à DILP: 
a) Tratar e difundir a legislação decorrente da actividade parlamentar; 
  
b) Adquirir, tratar e difundir a legislação nacional, mantendo actualizados os ficheiros de legislação e 
jurisprudência existentes;  
  
c) Adquirir, tratar e difundir informação legislativa e parlamentar estrangeira pertinente para o 
acompanhamento da actividade legislativa e parlamentar nacional;  
  
d) Organizar e difundir produtos de informação devidamente tratada, contendo sínteses, análises e quadros 
comparativos em matérias de interesse para a actividade parlamentar;  
  
e) Apoiar a Mesa na preparação do relatório da actividade da Assembleia da República correspondente a cada 
sessão legislativa;  
  
f) Preparar o projecto de relatório de actividade legislativa da Assembleia da República no fim de cada 
legislatura;  
  
g) Satisfazer os pedidos de informação dos grupos parlamentares, gabinetes e demais utilizadores da 
Assembleia da República no domínio da actividade legislativa parlamentar nacional e estrangeira, bem como os 
de organismos estrangeiros congéneres, instituições estrangeiras e internacionais e ainda os de instituições 
nacionais no domínio da actividade parlamentar.  
  
2 - Compete ainda à DILP: 
a) Assegurar a organização, funcionamento e administração dos conteúdos da base de dados relativa à 
actividade parlamentar e processo legislativo comum (PLC), em colaboração com todos os serviços 
intervenientes;  
  
b) Assegurar a organização, funcionamento e administração dos conteúdos da base de dados «Debates»;  
  
c) Assegurar a ligação de sistemas de informação, redes e bases de dados externas, nacionais e estrangeiras, 
bem como dos órgãos institucionais da União Europeia, de natureza jurídica, permitindo um acesso mais rápido 
e eficaz às fontes de informação disponíveis.  
  
3 - A DILP é responsável pelo apoio aos trabalhos da Assembleia da República na área de informação legislativa 
e parlamentar, organizando, para o efeito, cadernos de informação, notas informativas e boletins de difusão e 
outros instrumentos adequados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

 

Competências do Arquivo Histórico Parlamentar 

 

 

 
 
 



 

 

Resolução da Assembleia da República n.º 20/2004 de 16 de Fevereiro 
Diário da República, I Série-A, n.º 39, de 16 de Fevereiro de 2004 
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