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5 tendências que irão transformar o novo 

ambiente da informação: 

• As novas tecnologias irão simultaneamente 

expandir e limitar quem acede à informação; 

• O ensino online irá democratizar e perturbar a 

aprendizagem global; 

• Os limites entre privacidade e protecção de dados 

terão de ser redefinidos; 

• As sociedades hiperconectadas irão dar ouvidos e 

poder a novas vozes e a novos grupos; 

• A economia da informação global irá ser 

transformada pelas novas tecnologias. 

 

 



Os objectivos do relatório: 

• Obter o contributo de especialistas e 
intervenientes fora do sector das bibliotecas. 

 

• Apresentar um conjunto dinâmico e 
envolvente de recursos online que sustente um 
permanente debate e discussão a nível global. 



Desde o seu lançamento no Congresso Mundial  

da IFLA em 2013 (Singapura) o documento foi 

traduzido em 14 línguas e realizaram-se sessões 

em 30 países em todo o mundo.  



Em Portugal 

 

2 momentos:  

 

• Conferência  BAD  “Advocacy for Libraries”, 14 de 

Setembro 2014, Lisboa  

 

• 12º Congresso da BAD, 22 de Outubro 2015, Évora 

 

 



Nota:  

Decorrente deste último evento e em resposta ao 

desafio lançado por Glòria Pérez-Salmerón 

(presidente eleita 2015 - 17 da IFLA) foi constituído 

um grupo de trabalho informal para a tradução do 

documento “IFLA Trends Report 2013”, integrando 

os seguintes elementos (presentes na referida 

sessão): Ana Paula Gordo (Biblioteca de Arte-

FCG), Dália Guerreiro (doutoranda da FCSH-UNL), 

Nita Camotim (Biblioteca da FCSH-UNL), Paulo J. 

Aleixo e Rui M. Neves (Biblioteca 

Pública  Municipal do Montijo). Após quatro 

sessões de trabalho em grupo, a 15-02-2016, foi 

entregue à APBAD a tradução em português do 

documento com o  objectivo de ser publicado no 

site da IFLA Trends. 



Destas discussões ressaltam: 

• Novos desafios sobre o copyright, acesso aos 

conteúdos e e-lending; 

 

• A erosão da privacidade significa controlo ou 

uma fonte de fortalecimento da cidadania? 

 

• Como preencher a lacuna relativa à falta de 

competências e capacidades digitais dos 

bibliotecários? 

 

• Fortalecer a colaboração estratégica entre 

bibliotecas; 

 

 



•  Os princípios das bibliotecas, as 

oportunidades digitais e ouvir os utilizadores 

das bibliotecas; 

 

• Re-inventar os serviços de biblioteca e o papel 

das Bibliotecas no futuro; 

 

• A disrupção digital da educação apresenta 

novas oportunidades? 

 

• As bibliotecas necessitam de agir tanto 

fisicamente como digitalmente nas suas 

comunidades; 

 

 



• Os aprendentes têm necessidade de ter um 

ambiente de aprendizagem combinado   

(digital e presencial); 

 

• Como podem os bibliotecários abraçar a 

inovação sem serem substituídos. 

 

 

 

 

 

 

 



Serão as 5 tendências ainda relevantes? 



A caminho de um futuro próximo? 

temas chave: 
 

• O papel das bibliotecas 
 

• Competências, infraestruturas e financiamento 
 

• Coordenação estratégica e colaboração 



IFLA Change Agenda  

• Lançamento no Congresso Mundial de 2015 

(Cidade do Cabo) 

• Documento estratégico,  orientador e porta-voz  

da profissão com uma abordagem a 4 níveis: 

individual, organizacional, nacional e global.  

 

 

 



IFLA Change Agenda  



OBRIGADO! 

 

 
rneves@mun-montijo.pt 


