
ANÁLISE COMPARATIVA DOS 

INDICADORES DA RNBP E BIBLIOTECAS 

DA AMRS – 2012 A 2015



OBJETIVOS DO ESTUDO



Objetivos do estudo

 Realizar uma análise comparativa entre os valores 

nacionais dos indicadores e números-chave do relatório 

anual da RNBP e os valores desses indicadores e números 

– chave das bibliotecas da AMRS, durante o quadriénio 

2012-2015 que permita conhecer melhor o desempenho 

das bibliotecas da ARMS face à Rede Nacional de 

bibliotecas Públicas; 

 Conhecer a taxa de resposta das bibliotecas da AMRS ao 

questionário anual enviado pela DGLAB;



Objetivos do estudo

 Conhecer e caraterizar a realidade das bibliotecas da AMRS com base 

em dados estatísticos recolhidos através de um mesmo instrumento de 

recolha, o Questionário de Recolha de Dados Estatísticos que 

anualmente a DGLAB promove;

 Identificar se existem vertentes dos recursos disponíveis e dos serviços 

prestados pelas bibliotecas onde seja necessário investir e/ou melhorar; 

 Promover uma reflexão e discussão no grupo sobre a importância dos 

dados estatísticos e dos indicadores de desempenho para a gestão das 

bibliotecas, apoio à tomada de decisões e definição de políticas, 

atendendo às orientações das Diretrizes da IFLA sobre os Serviços da 

Biblioteca Pública (2010) e à norma ISO 2789 (estatísticas de 

bibliotecas); 



Objetivos do estudo

 Iniciar um processo de trabalho conjunto em matéria de estatística e 

indicadores de desempenho de bibliotecas da AMRS que possa 

conduzir à melhoria da qualidade dos dados recolhidos e à melhoria das 

taxas de resposta, e que possa ser referência para outras bibliotecas; 

 Reunir contributos para a melhoria e/ou revisão do questionário anual 

promovido pela DGLAB;

 Análise comparativa entre os indicadores de desempenho 

recomendados pela IFLA e os indicadores da DGLAB.



INDICADORES E NÚMEROS-CHAVE



PÓLOS E PONTOS DE SERVIÇO



Bibliotecas com pólos

A percentagem de bibliotecas da 
AMRS com pólos é muito superior à 
percentagem de bibliotecas com pólos 
da RNBP ao longo do quadriénio.

AMRS - 90,91%,  mantém de 2013 a 
2015

RNBP - 29 % possuem pólos. As 
bibliotecas da AMRS correspondem a 
5% destes 29%

 RNBP - descida gradual passando de 
35% em 2012 para 29% em 2015

Em 2015 a Taxa de resposta das 
bibliotecas da AMRS é 100% e da 
RNBP 100%. 

2012 2013 2014 2015

100%

90,9% 90,9% 90,9%

35% 35%
33%

29%

AMRS Nacional



Bibliotecas com pontos de serviço externo

A percentagem de bibliotecas da 
AMRS com pontos de serviço 
externo é muito superior à 
percentagem da RNBP

 AMRS - 45,50%, mantem ao longo 
do quadriénio. 

RNBP - aumento gradual ao longo 
do quadriénio, passando de 26% 
em 2012 para 29% em 2015 

 Em 2015 a Taxa de resposta das 
bibliotecas da AMRS é 100% e da 
RNBP 99,5% 

2012 2013 2014 2015

45,50% 45,50% 45,50% 45,50%

26%
28% 28% 29%

AMRS Nacional



EXISTÊNCIAS



Monografias por habitante

As bibliotecas da AMRS 

apresentam um número 

ligeiramente abaixo da RNBP

AMRS - subida gradual ao longo 

do quadriénio

 RNBP - subida gradual ao longo 

do quadriénio

Em 2015 a taxa de respostas das 

bibliotecas da AMRS é 76% e da 

RNBP 57%. 2012 2013 2014 2015

0,63

0,74 0,74
0,78

0,85

0,91 0,91
0,95

AMRS Nacional



Documentos sonoros por habitante

As bibliotecas da AMRS 

apresentam um valor igual à RNBP 

ao longo do quadriénio

Bibliotecas da AMRS e da RNBP 

apresentam os mesmos valores ao 

longo do quadriénio

Em 2015 neste indicador a taxa de 

resposta das bibliotecas da AMRS 

é 81,82% e da RNBP 83%. 

2012 2013 2014 2015

0,04 0,04 0,04 0,04

AMRS Nacional



Documentos audiovisuais por habitante

As bibliotecas da AMRS 

apresentam um valor ligeiramente 

superior à RNBP no período entre 

2012 e 2015

 .Bibliotecas da AMRS e da RNBP 

apresentam os mesmos valores ao 

longo do quadriénio

Em 2015 neste indicador a taxa de 

resposta das bibliotecas da AMRS 

é 81,82% e da RNBP 85%. 

2012 2013 2014 2015

0,06

0,06

0,06
0,06

0,05 0,05 0,05 0,05

AMRS Nacional



AQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS



Títulos de monografias adquiridos por 1000 hab.

As bibliotecas da AMRS 
apresentam um valor superior à 
RNBP até 2014, e um decréscimo 
em 2015 

De 2012 a 2014 - crescimento das 
aquisições de monografias nas 
bibliotecas da AMRS e na RNBP 

Decréscimo significativo de 
aquisições de monografias AMRS 
e RNBP em 2015 face a 2014 

Em 2015 neste indicador a taxa de 
resposta das bibliotecas da AMRS 
é 63,64% e da RNBP 81%2012 2013 2014 2015

28,59 28,02

31,63

23,37
25,12

28,18

30,11
28,57

AMRS Nacional



Documentos sonoros adquiridos por 1000 hab.

 As bibliotecas da AMRS 

apresentam um valor inferior à 

RNBP ao longo do quadriénio 

Ligeira subida nas bibliotecas da 

AMRS em 2015 e uma ligeira 

descida nas bibliotecas da RNBP

Em 2015 a Taxa de resposta das 

bibliotecas da AMRS é 81,82% e 

da RNBP 84%

2012 2013 2014 2015

1,05

0,85

0,73

1,13

1,04

1,17

1,59

1,28

AMRS Nacional



Documentos audiovisuais adquiridos por 1000 hab.

As bibliotecas da AMRS apresentam 

um valor ligeiramente inferior à 

RNBP no período entre 2012 e 2014

2015 - apresentam valor superior à 

RNBP 

Ao longo do quadriénio o nº de 

documentos adquiridos não foi 

constante, mas em 2015 é muito 

superior a 2012

Na RNBP o nº de documentos 

adquiridos decresceu ao longo do 

quadriénio 

Em 2015 a Taxa de resposta das 

bibliotecas da AMRS é 90,91% e da 

RNBP 86%. 

2012 2013 2014 2015

1,49

2,04

1,84

2,56

2,02

2,41

1,98 1,98

AMRS Nacional



PESSOAL



Pessoal por 10.000 habitantes

 As bibliotecas da AMRS 
apresentam um valor muito superior 
à RNBP ao longo do quadriénio 

Nas bibliotecas da AMRS o pessoal 
por habitante subiu ao longo do 
quadriénio 

A nível da RNBP verifica-se  um 
ligeiro decréscimo ao longo do 
quadriénio 

Em 2015 a Taxa de resposta das 
bibliotecas da AMRS é 100% e da 
RNBP 100%. 

2012 2013 2014 2015

3,69
3,77 3,77 3,71

3,06
3,03 3 2,98

AMRS Nacional



COMPUTADORES



Computadores para uso do público por 10.000 

habitantes

 As bibliotecas da AMRS 

apresentam um valor ligeiramente 

inferior ao longo do quadriénio

 AMRS - nº de computadores 

subiu de 2012 a 2015

RNBP – nº de computadores 

desceu de 2012 a 2015

Em 2015 a Taxa de resposta das 

bibliotecas da AMRS é 100%, e da 

RNBP 100% 
2012 2013 2014 2015

3,02
3,13

3,20 3,24

3,76 3,71 3,7 3,66

AMRS Nacional



DESPESA



Despesa corrente por habitante

 As bibliotecas da AMRS apresentam um 
valor significativamente superior à RNBP 
entre 2012 e 2015

 Em 2012 a diferença é aproximadamente  
50% (superior)

 De 2012 para 2013 verifica-se um 
decréscimo acentuado 

 Em 2014, uma subida, mas que não 
iguala de modo algum o valor de 2012

 Ao nível da RNBP o valor da despesa 
corrente mantêm-se sem grandes 
flutuações ao longo do quadriénio

 Em 2015 a Taxa de resposta das 
bibliotecas da AMRS é 63,64% e da 
RNBP 62% 

2012 2013 2014 2015

10,07 €

6,54 €
7,04 €

6,77 €

5,75 €
5,50 €

5,76 € 5,56 €

AMRS Nacional



Despesa com aquisição de documentos por habitante

 A despesa em aquisição de 
documentos é muito similar nas 
bibliotecas da AMRS e RNBP

 Não se verifica  alteração 
significativa da despesa nas 
bibliotecas da AMRS e RNBP  de 
2012 a 2015 salientando-se uma 
ligeira subida, em ambos os 
casos de 2014 para 2015 

 Em 2015 a Taxa de resposta das 
bibliotecas da AMRS é 90,91% e 
da RNBP 75% 

2012 2013 2014 2015

0,12 € 0,12 €

0,11 €

0,12 €

0,16 €

0,15 €

0,16 €

0,18 €

AMRS Nacional



Despesa com pessoal por habitante

As bibliotecas da AMRS 

apresentam um valor muito 

superior à RNBP ao longo de todo 

o quadriénio 

 Em 2015 o valor das bibliotecas 

da AMRS é significativamente 

inferior ao valor de 2012 

 Na RNBP o valor manteve-se 

praticamente estável ao longo do 

quadriénio 

Em 2015 a Taxa de resposta das 

bibliotecas da AMRS é 72,73% e 

da RNBP 67% 2012 2013 2014 2015

8,62 €

5,76 €

6,49 €

7,08 €

4,39 €
4,71 €

4,96 €
4,64 €

AMRS Nacional



UTILIZADORES



Utilizadores inscritos/população do concelho

As bibliotecas da AMRS 

apresentam uma percentagem 

significativamente superior à 

RNBP ao longo do quadriénio 

Nas bibliotecas da AMRS e na  

RNBP verifica-se que todos os 

anos a percentagem de inscritos 

aumenta

Em 2015 a Taxa de resposta das 

bibliotecas da AMRS é 100% e da 

RNBP 98%2012 2013 2014 2015

17,63%
18,63%

20,68%
20,36%

15,93%
16,55% 16,74%

17,63%

AMRS Nacional



Utilizadores inscritos adultos/população adulta do 

concelho

As bibliotecas da AMRS apresentam 

uma percentagem de adultos 

inscritos, superior à da RNBP ao 

longo do quadriénio

Nas bibliotecas da AMRS e na 

RNBP verifica-se que a 

percentagem de inscritos adultos 

aumenta no quadriénio 

A maior percentagem de inscritos 

nas bibliotecas da AMRS e nas 

bibliotecas da RNPB corresponde a 

adultos. 

Em 2015 a Taxa de resposta das 

bibliotecas da AMRS é 54,55% e da 

RNBP 65% 

2012 2013 2014 2015

17,57%

18,93%

20,36%
19,79%

14,25%

15,88% 15,38%

16,97%

AMRS Nacional



Utilizadores inscritos infantis/população infantil do 

concelho

As bibliotecas da AMRS 

apresentam um valor 

significativamente inferior  à RNBP  

em 2012 e 2013

Em 2014 ultrapassam a 

percentagem da RNBP e em 2015

verifica-se uma acentuada descida 

(17,23%) face a 2014

Na RNBP não se verificam 

grandes oscilações no quadriénio 

Em 2015 a Taxa de resposta das 

bibliotecas da AMRS é 54,54% e 

da RNBP 65%.2012 2013 2014 2015

9,93% 10,29%

27,64%

10,41%

23,28%

17,98%

22,14%

24,16%

AMRS Nacional



Utilizadores ativos/população do concelho

 As bibliotecas da AMRS 

apresentam uma percentagem 

inferior à RNBP até 2013 

 A partir de 2014 – subida 

acentuada ultrapassando a 

percentagem da RNBP

 Nas bibliotecas da AMRS e da 

RNBP - subida da percentagem 

de utilizadores ativos no 

quadriénio 

 Em 2015 a Taxa de resposta das 

bibliotecas da AMRS é 91,82% e 

da RNBP 71% 
2012 2013 2014 2015

3,24%

3,97%

6,47%

9,06%

4,42%
4,74%

5,01%

5,62%

AMRS Nacional



Utilizadores ativos adultos/população adulta do 

concelho

 As bibliotecas da AMRS entre 

2012 e 2013 apresentam  

percentagem inferior à da RNBP 

A partir de 2014 a percentagem 

ultrapassa a da RNBP 

 Nas bibliotecas da AMRS e da 

RNBP não  se registam 

alterações significativas no 

quadriénio.

 Em 2015 a Taxa de resposta das 

bibliotecas da AMRS é 54,55% e 

da RNBP 53% 
2012 2013 2014 2015

2,72%

3,18%

4,16%

3,79%

2,85%

3,44% 3,48%
3,31%

AMRS Nacional



Utilizadores ativos infantis/população infantil do 

concelho

As bibliotecas da AMRS 

apresentam uma percentagem 

significativamente inferior à da 

RNBP até 2014  ultrapassando 

esta percentagem em 2015

Nas bibliotecas da AMRS e da 

RNBP verifica-se  uma subida   de 

2014 para 2015, muito acentuada 

nas bibliotecas da AMRS 

Em 2015 a Taxa de resposta das 

bibliotecas da AMRS é 54,55% e 

da RNBP 53% 

2012 2013 2014 2015

3,42%

4,33%
3,95%

14,72%

7,86%

9,60%
8,98%

9,36%

AMRS Nacional



VISITAS



Visitas por habitante

As bibliotecas da AMRS entre 

2012 e 2013 apresentam 

percentagem ligeiramente superior 

à RNBP, diminuindo em 2014 e 

2015  

Nas bibliotecas da AMRS e da 

RNBP, o número de visitas por 

habitante diminuiu de 2012 a 2015 

Em 2015 a Taxa de resposta das 

bibliotecas da AMRS é 81,82% e 

da RNBP 80% 2012 2013 2014 2015

1,09
1,13

0,90 0,88

1,02
0,96 0,95 0,94

AMRS Nacional



EMPRÉSTIMO



Monografias emprestadas por 1000 habitantes

As bibliotecas da AMRS 

apresentam um valor inferior à 

RNBP no quadriénio

Nas bibliotecas da AMRS verifica-

se um decréscimo a partir de 2014

 Nas bibliotecas da AMRS e da  

RNBP, o nº de monografias 

emprestadas por habitante 

diminuiu de 2013 a 2015

Em 2015 a Taxa de resposta das 

bibliotecas da AMRS é 100% e da 

RNBP 87% 

2012 2013 2014 2015

239,56
246,40

200,55

185,70

272,91
263,67

243,77 240,18

AMRS Nacional



Documentos sonoros emprestados por 1000 habitantes

 As bibliotecas da AMRS 

apresentam de 2012 a 2014 um 

valor superior à RNBP e em 2015 

inferior

 Nas bibliotecas da AMRS e da 

RNBP, o nº de empréstimos de 

documentos sonoros por 

habitante desceu 

significativamente de 2012 a 

2015.

 Em 2015 a Taxa de resposta das 

bibliotecas da AMRS é 90,91% e 

da RNBP 85% 
2012 2013 2014 2015

18,92

17,74

9,59

6,59

13,68

8,83 8,49
7,71

AMRS Nacional



Documentos audiovisuais emprestados por 1000 

habitantes

As bibliotecas da AMRS 
apresentam um valor superior à 
RNBP ao longo do quadriénio

 2014 - descida acentuada na 
AMRS e RNBP

Nas bibliotecas da AMRS e da 
RNBP, o nº de empréstimos de 
documentos audiovisuais por 
habitante diminuiu 
significativamente de 2012 a 2015.

Em 2015 a Taxa de resposta das 
bibliotecas da AMRS é 90,91% e 
da RNBP 87% 

2012 2013 2014 2015

145,66

114,29

61,55

47,50

74,56 77,94

49,4

41,04

AMRS Nacional



ATIVIDADES DE EXTENSÃO

CULTURAL



Percentagem de bibliotecas que prestam apoio às 

bibliotecas escolares

A totalidade das bibliotecas da 

AMRS (100%) presta apoio às 

bibliotecas escolares ao longo de 

todo o quadriénio 

Na RNBP a percentagem de 

bibliotecas que apoiam as 

bibliotecas escolares foi 

diminuindo de 2012 a 2015, 

situando-se em 2015 em 94%

Em 2015 a Taxa de resposta das 

bibliotecas da AMRS é 100% e da 

RNBP 99,5% 2012 2013 2014 2015

100% 100% 100% 100%

97%

95%

93%

94%

AMRS Nacional



Média de sessões anuais de Horas do Conto por 

biblioteca

As bibliotecas da AMRS 

apresentam uma média 

significativamente superior à da 

RNBP ao longo de todo o 

quadriénio

Em 2015 a Taxa de resposta das 

bibliotecas da AMRS é 100% e 

da RNBP 96% 

2012 2013 2014 2015

135
139

144

131

88,03 90,6
85,6

89,93

AMRS Nacional



GRUPOS DE INDICADORES RECOMENDADOS 

PELA IFLA / GRUPOS DE INDICADORES 

UTILIZADOS PELA DGLAB



Grupos de Indicadores recomendados pela IFLA / 

grupos de indicadores utilizados pela DGLAB

Indicadores de Uso 

 Empréstimos

 Visitas 

 Utilizadores

 Atividades de extensão cultural

Indicadores de Recursos

 Pólos e pontos de acesso

 Existências

 Aquisições

 Computadores



Grupos de Indicadores recomendados pela 

IFLA/grupos de indicadores utilizados pela DGLAB

Indicadores de Recursos Humanos

 Pessoal

Indicadores de Custo

 Despesa



Indicadores não utilizados pela DGLAB

 Indicadores Qualitativos

 Indicadores Comparativos

Grupos de Indicadores recomendados pela IFLA / 

grupos de indicadores utilizados pela DGLAB



INDICADORES COM BAIXO ÍNDICE DE 

RESPOSTA 
MÉDIA DA TAXA DE RESPOSTA RNBP/ AMRS 

2012 A 2015



AQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS  

Títulos de monografias adquiridas / 1000 hab.

AMRS - taxa de resposta de 64%

RNBP - taxa de resposta de 81%

INDICADORES COM BAIXO ÍNDICE DE RESPOSTA 
MÉDIA DA TAXA DE RESPOSTA RNBP/ AMRS - 2012 A 2015



DESPESA 

Despesa corrente por habitante 

AMRS - taxa de resposta de 55%

RNBP - taxa de resposta de 61%

Despesa com aquisição de documentos por habitante 

AMRS - taxa de resposta de 73%

RNBP - taxa de resposta de 74%

Despesa com pessoal por habitante 

AMRS - taxa de resposta de 73%

RNBP - taxa de resposta de 67%

INDICADORES COM BAIXO ÍNDICE DE RESPOSTA 
MÉDIA DA TAXA DE RESPOSTA RNBP/ AMRS - 2012 A 2015



UTILIZADORES

Utilizadores Inscritos adultos /população do concelho 

AMRS - taxa de resposta de 64%

RNBP - taxa de resposta de 65%

Utilizadores Inscritos infantis /população do concelho 

AMRS - taxa de resposta de 64%

RNBP - taxa de resposta de 65%

INDICADORES COM BAIXO ÍNDICE DE RESPOSTA 
MÉDIA DA TAXA DE RESPOSTA RNBP/ AMRS - 2012 A 2015



UTILIZADORES

Utilizadores Ativos / população do concelho 

AMRS - taxa de resposta de 73%

RNBP - taxa de resposta de 69%

Utilizadores Ativos adultos / população do concelho 

AMRS - taxa de resposta de 45%

RNBP - taxa de resposta de 51%

Utilizadores Ativos Infantis / população do concelho 

AMRS - taxa de resposta de 45%

RNBP - taxa de resposta de 51%

INDICADORES COM BAIXO ÍNDICE DE RESPOSTA 
MÉDIA DA TAXA DE RESPOSTA RNBP/ AMRS - 2012 A 2015



DIFICULDADES E MELHORIAS



Dificuldades Identificadas

 Os sistemas de gestão de bibliotecas utilizados por cada biblioteca não 
estão ainda a dar resposta a algumas questões do questionário;  

 Há questões do questionário cujas respostas têm que ser dadas por 
outros serviços municipais; 

 Há questões do questionário de difícil resposta não existindo uma 
contabilidade analítica; 

 Uma parte significativa dos dados não se encontra disponível dentro do 
prazo em que é solicitada a resposta uma vez que o instrumento 
municipal Relatório e Contas anual se aprova em março; 

Dificuldades e melhorias



Dificuldades e melhorias

Melhorias

 Melhorar a articulação entre serviços municipais no sentido de se poder 
responder com o máximo de informação às questões relativas a 
despesa e recursos humanos;

 Criar outros instrumentos de recolha de dados, além da aplicação de 
bibliotecas, que contribuam para a resposta a certas questões, como, 
por exemplo, número de Visitas ou atividades de natureza cultural;

 Melhorar a qualidade de alguns dados estatísticos;

 Contribuir para a revisão do questionário estatístico e dos indicadores 
da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas; 



Melhorias

 Melhorar a qualidade de alguns dados estatísticos;

 Contribuir para a revisão do questionário estatístico e dos indicadores 

da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas;

DGLAB

 Rever o questionário e os indicadores 

 Aplicar os indicadores por tipologia de biblioteca

Dificuldades e melhorias


