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BIBLIOTECA MUNICIPAL FERREIRA DE CASTRO INTEGRA A REDE DE BIBLIOTECAS 

ASSOCIADAS À COMISSÃO NACIONAL DA UNESCO 
 

PROJETO bibli(U)NESCO 
 

Pelo seu papel na promoção da leitura e dinamização cultural a Biblioteca Municipal Ferreira 

de Castro, de Oliveira de Azeméis, foi selecionada para integrar a Rede de Bibliotecas 

Associadas à Comissão Nacional da UNESCO. 

 

A Biblioteca Municipal Ferreira de Castro passou a integrar esta rede, considerada como 

fundamental para a difusão da informação e no combate à iliteracia, contribuindo para o 

desenvolvimento cultural, social e económico e realizando atividades em domínios de atuação 

da UNESCO, conforme expresso na sua Carta de Princípios. 

 

 
 

A UNESCO é uma agência especializada das Nações Unidas para as áreas da educação, ciência, 

cultura e comunicação. Esta Rede de Bibliotecas Associadas tem como objetivo aproximar e 

apoiar as bibliotecas para que, em colaboração com a UNESCO, contribuam para o diálogo em 

diferentes culturas, divulgação do conhecimento de culturas minoritárias e para o aumento da 

atenção em relação a assuntos internacionais, e ainda, divulgação de informação sobre as 

publicações da UNESCO.  

 

Atualmente fazem parte da Rede de Bibliotecas Associadas à Comissão Nacional da UNESCO 

26 bibliotecas públicas: Beja, Guimarães, Alcochete, Porto, Torres Novas, Olhão, Sines, Figueiró 

dos Vinhos, Fundão, Batalha, Loulé, Póvoa de Varzim, Montalegre, Silves, Espinho, Angra do 

Heroísmo, Santarém, Sever do Vouga, Oliveira de Azeméis, Vila do Conde, Penafiel, Ferreira do 

Zêzere, Ferreira do Alentejo, Ourique, Aljustrel e Serpa. Em processo de apreciação 

encontram-se as candidaturas das bibliotecas de Mértola, Castro Verde, Montemor e Arganil. 

 
A biblioteca municipal avançou com uma candidatura à Rede de Bibliotecas Associadas à 

Comissão Nacional da UNESCO, correspondendo a um convite da Comissão Nacional da 

UNESCO, e recebeu o seu Certificado de Adesão com o projeto bibli(U)NESCO, um projeto de 

sensibilização e dinamização de ações que serão agregadas e tratadas sob uma temática 

comum, extraída de uma preocupação ou efeméride a assinalar pela UNESCO e no âmbito da 

resolução da Organização das Nações Unidas (ONU) intitulada Transformar o nosso mundo: 

Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável, constituída por 17 objetivos que deverão ser 

implementados por todos os países e que abrangem áreas tão diversas, mas interligadas, 
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como: o acesso equitativo à educação e a serviços de saúde de qualidade; a criação de 

emprego digno; a sustentabilidade energética e ambiental; a conservação e gestão dos 

oceanos; a promoção de instituições eficazes e de sociedades estáveis e o combate à 

desigualdade a todos os níveis. 

 

Desta forma, a biblioteca municipal passa a fazer parte de uma rede mundial que também 

"procura estimular a parceria e a troca de experiências" com as congéneres da Rede de 

Bibliotecas Associadas à Comissão Nacional da UNESCO e de outros Estados-Membros. 

 

Recorde-se que este equipamento cultural foi inaugurado a 14 de dezembro de 2007, e 

atualmente conta com 6 387 utilizadores inscritos, disponibilizando ao público cerca de 52 463 

documentos em suportes diversos. 

 

Além do catálogo coletivo em rede, que integra 24 bibliotecas, funciona como espaço de 

exposições, local de conferências, apresentações de escritores e livros, espaço de tertúlia, de 

ações infantis, ponto de internet e acesso multimédia em diversos computadores, espaço de 

formação, como local de momentos de leitura, animação e estudo para a comunidade, e 

promove o acesso descentralizado à informação, ao livro e à leitura, já que tem um serviço de 

leitura itinerante móvel. 

 

Esta é uma distinção que premeia e reconhece o trabalho que tem vindo a desenvolver. O 

Manifesto da Unesco sobre Bibliotecas Públicas, publicado em 1994, é um documento 

orientador das bibliotecas públicas de todo o mundo. Nele se consigna a biblioteca como 

«porta de acesso local ao conhecimento - que fornece as condições básicas para uma 

aprendizagem contínua, para uma tomada de decisão independente e para o desenvolvimento 

cultural dos indivíduos e dos grupos sociais». Têm sido estes os objetivos da Biblioteca 

Municipal Ferreira de Castro, os quais se têm concretizado através de um conjunto de ações 

que promovem a inclusão, a coesão social e a elevação dos indicadores de desenvolvimento 

humano. 

 

Mercê deste trabalho, a biblioteca municipal foi incluída, em setembro passado, na Rede de 

Bibliotecas Associadas à Comissão Nacional da UNESCO, formalizando-se a sua adesão numa 

cerimónia de entrega do certificado, que se realizou no dia 16 de Dezembro, pelas 15h30, na 

sua sala polivalente, no âmbito das comemorações do seu 10º Aniversário. 

 

O certificado, entregue pela representante da CNU no âmbito da Rede das Bibliotecas 

Associadas à Comissão Nacional da UNESCO, Dra. Fátima Claudino, visa premiar o trabalho 

desenvolvido por esta biblioteca no cumprimento das missões consignadas pela UNESCO para 

as bibliotecas públicas, sendo o principal objetivo desta rede encorajar as bibliotecas a 

desenvolver atividades no âmbito dos direitos humanos e da paz, do diálogo intercultural, da 

proteção do ambiente e da luta contra a iliteracia. 

 

 

https://www.ifla.org/files/assets/public-libraries/publications/PL-manifesto/pl-manifesto-pt.pdf
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Recursos de informação: 

 

Carta de Princípios da Rede de Bibliotecas Associadas à CNU - http://bibliunesco.bm-

ferreiradecastro.com/sobre/carta_de_principios_rbacnu.pdf 

 

Documento Resolução Transformar o nosso mundo: Agenda 2030 de Desenvolvimento 

Sustentável - http://www.instituto-camoes.pt/images/ods_2edicao_web_pages.pdf 

 

Manifesto da Unesco sobre Bibliotecas Públicas - https://www.ifla.org/files/assets/public-

libraries/publications/PL-manifesto/pl-manifesto-pt.pdf 

 

Página oficial da Biblioteca Municipal Ferreira de Castro - http://www.bm-

ferreiradecastro.com/ 

 

Página oficial da Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis - https://www.cm-oaz.pt/ 

 

Página oficial da CNU - Rede de Bibliotecas Associadas à CNU - 

https://www.unescoportugal.mne.pt/pt/redes-unesco/bibliotecas-associadas 

 

Página oficial da Comissão Nacional da UNESCO - https://www.unescoportugal.mne.pt/pt/ 

 

Página oficial da ONU - http://www.un.org/ 

 

Página oficial da UNESCO - https://en.unesco.org/ 

 

Página oficial do programa Agenda 2030 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ONU) 

- http://www.un.org/sustainabledevelopment/ 

 

Página oficial do projeto bibli(U)NESCO - http://bibliunesco.bm-ferreiradecastro.com/ 
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