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REDE DE BIBLIOTECAS ASSOCIADAS 

À COMISSÃO NACIONAL DA UNESCO 

 

CARTA DE PRINCÍPIOS 

 

Comissão Nacional da UNESCO (CNU) 

Missão 

O Ato Constitutivo da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 
(UNESCO) prevê a necessidade de serem criadas comissões nacionais, como órgãos consultivos 
dos Estados membros e como agentes para a disseminação no terreno das políticas e das 
iniciativas aprovadas no seio da Organização. 

A comissão Nacional da UNESCO foi criada em 17 de julho de 1979, iniciou as suas atividades 
em 1981, funciona no âmbito do Ministério dos Negócios Estrangeiros, onde se encontra 
sedeada, e tem por missão dar a conhecer os objetivos da UNESCO, associando às atividades 
da Organização as diversas instituições, organizações e a sociedade civil, desenvolvendo 
atividades no âmbito das quatro áreas de mandato da UNESCO. 

Deste modo, a CNU serve como órgão de consulta, ligação, informação, mobilização e 
coordenação de parceiros nacionais, incluindo da sociedade civil, devendo contribuir para a 
divulgação dos objetivos da UNESCO e do seu programa. 

 

Rede de Bibliotecas Associadas à Comissão Nacional da UNESCO – objetivos 

Criada sob a égide da Comissão Nacional da UNESCO, tem como objetivos: 

Encorajar as bibliotecas a implementar os princípios expressos no “Manifesto da UNESCO 
sobre Bibliotecas Públicas” (UNESCO/IFLA, 1995). 

“Este Manifesto proclama a confiança que a UNESCO deposita na Biblioteca Pública, enquanto 
força viva para a educação, cultura e informação, e como agente essencial para a promoção da 
paz e do bem-estar espiritual através do pensamento dos homens e mulheres. Assim, a 
UNESCO encoraja as autoridades nacionais e locais a apoiar ativamente e a comprometerem-
se no desenvolvimento das bibliotecas públicas.” Cit. 

Encorajar as bibliotecas que estão abertas ao público a serem Bibliotecas Vivas, realizando 
atividades em domínios da UNESCO, como a promoção dos direitos humanos, do diálogo 
intercultural, da proteção do ambiente e do bem-estar, da luta contra o analfabetismo e da 
cooperação para a paz e cidadania. 
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Empreender atividades próprias e dinamizar projetos com as comunidades onde se inserem, 
mediante a apresentação de exposições, cartazes e fotografias, a promoção de palestras, 
colóquios ou debates sobre as diferentes áreas temáticas da UNESCO; a dinamização de 
eventos literários – a leitura de poesia ou encontros com autores. 

 

Rede de Bibliotecas Associadas – atividades a desenvolver 

Dinamizar a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, promovendo a sua 
visão de um mundo com alfabetização universal, particularmente o ODS 4 “Educação de 
Qualidade”. 

Realizar encontros anuais, cujos temas sejam definidos pela Rede. 

Ceder materiais de divulgação relativas às áreas de intervenção da UNESCO. 

Apoiar concursos escolares, no âmbito da celebração de efemérides da UNESCO. 

Organizar, fomentar e promover atividades em conjunto. 

Promover a articulação com as escolas onde as bibliotecas se encontram inseridas. 

Promover a itinerância de exposições da CNU e de outras mostras organizadas pelas 
Bibliotecas Associadas. 

Celebrar em conjunto efemérides da UNESCO – dias, semanas, anos e décadas internacionais. 

Promover o intercâmbio entre as bibliotecas e centros de documentação, através da 
concessão mútua de facilidades de informação, consulta, permuta e empréstimo de 
publicações. 

Identificar e promover o conhecimento sobre o espólio patrimonial existente nas Bibliotecas 
Públicas bem como as coleções patrimoniais existentes nas Bibliotecas Associadas. 

 

 

 

A presente Carta de Princípios foi preparada em cooperação com a Comissão Nacional da 
UNESCO – Portugal e com as bibliotecas que integram a Rede de Bibliotecas Associadas à 
Comissão Nacional da UNESCO, tendo sido aprovada a 29 de setembro de 2017. 


