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RReeddee  ddee  BBiibblliiootteeccaass  ddee  CCaarrrreeggaall  ddoo  SSaall  

 

Bibliotecas Escolares e Municipal do Concelho de Carregal do Sal 

 

Grupo de Trabalho Concelhio de Carregal do Sal 

Preâmbulo: 

A Rede de Bibliotecas de Carregal do Sal, adiante designada RedeCsal, insere-se no 

âmbito da criação de parcerias que consolidem dinâmicas de trabalho colaborativo ao nível 

da organização, gestão e disponibilização de recursos documentais bem como da promoção 

de dinâmicas na área das literacias. 

Considerando a necessidade de regular esta parceria, é constituído um Grupo de Trabalho 

Concelhio e estabelecido o seguinte regulamento. 

 

RREEGGUULLAAMMEENNTTOO  

 

1. Constituição do Grupo 

 

1.1. O Grupo de Trabalho Concelhio da Rede de Bibliotecas de Carregal do Sal – 

Bibliotecas Escolares e Municipal do concelho de Carregal do Sal, é constituído pelos 

Coordenadores das Bibliotecas Escolares dos dois Agrupamentos de Escolas, e da Escola 

Secundária/3; representantes dos respectivos órgãos; direcção do Centro de Formação de 

Professores; representante da Câmara Municipal de Carregal do Sal, na área da cultura e 

educação e responsáveis da Biblioteca Municipal. 

 

2. Objectivos do Grupo de Trabalho 

 

O Grupo de Trabalho tem os seguintes objectivos: 
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2.1 Criar e dar continuidade à organização e gestão de projectos de intervenção e 

cooperação na áreas das Bibliotecas/ Centros de Recursos Educativos; 

 

2.2 Desenvolver nas escolas, em colaboração com a Biblioteca Municipal de Carregal do 

Sal e o Centro de Formação, actividades de formação e autoformação nos domínios da 

biblioteconomia, animação, dinamização e promoção das literacias, nomeadamente da 

leitura e informação; 

 

2.3 Sensibilizar os órgãos de gestão dos estabelecimentos de ensino, as diferentes instâncias 

do Ministério da Educação e a Câmara Municipal de Carregal do Sal para a importância das 

Bibliotecas no processo de educação e formação para a cidadania; 

 

2.4 Promover e estreitar a ligação entre os responsáveis da comunidade educativa local, a 

Câmara Municipal, a Biblioteca Municipal e/ou outros parceiros tidos por convenientes na 

prossecução dos objectivos do Grupo de Trabalho; 

 

2.5 Fomentar a ligação interescolas dos vários graus de ensino e potencializar recursos 

através de uma partilha e cooperação efectivas; 

 

2.6 Promover a troca de experiências, entre os seus membros, no âmbito da organização, 

gestão, animação e dinamização das Bibliotecas/ Centros de Recursos Educativos; 

 

2.7 Difundir as experiências realizadas, de modo a alargar a Rede de Bibliotecas de 

Carregal do Sal e melhorar o seu desempenho; 

 

2.8 Divulgar as actividades do Grupo de Trabalho Concelhio, através da participação em 

Encontros, Seminários, Acções de Formação, Publicações, Página de Internet e Blogue. 

 

3. Estruturas organizativas 

 

A estrutura organizativa do Grupo de Trabalho é a seguinte: 
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3.1. O Grupo de Trabalho é constituído por todas as pessoas e entidades referidas 

no ponto 1. 

 

3.2. O Grupo Coordenador é constituído pelos Coordenadores das Bibliotecas Escolares, o 

responsável da Biblioteca Municipal e o Director do Centro de Formação. 

 

3.3. Poderão ser constituídas Comissões de Trabalho em número e com finalidades 

decididas pelo grupo de trabalho, com a possibilidade de poderem também integrar 

elementos exteriores ao grupo, de acordo com os projectos a desenvolver. 

 

4. Competências 

 

4.1. Compete ao Grupo de Trabalho: 

 

4.1.1. Assegurar a continuidade do projecto de acordo com os objectivos propostos; 

 

4.1.2. Decidir sobre as orientações gerais para as suas actividades; 

 

4.1.3. Aprovar os planos e relatórios de actividades anuais; 

 

4.1.4. Criar Comissões de Trabalho em número e com finalidades adequadas aos 

seus objectivos. 

 

4.1.5. Garantir a estabilidade do Grupo de Trabalho, mediante a criação de um 

horário semanal comum, que permita a consecução das metas e objectivos propostos. 

 

4.2. Compete aos membros do Grupo de Trabalho: 

 4.2.1. Como representante da instituição, dar conhecimento à tutela das deliberações 

tomadas; 

 

 4.2.2. Estar presente ou fazer-se representar nas reuniões para que for convocado; 
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 4.2.3. Colaborar pelo menos numa Comissão de Trabalho. 

 

4.3. Competências do Grupo Coordenador: 

 4.3.1. Elaborar os planos e relatórios de actividades anuais e apresentá-los ao Grupo 

de Trabalho; 

 4.3.2. Estabelecer a ligação entre as Bibliotecas Escolares, a Municipal e/ou outras 

instituições;  

 

 

5. Reuniões 

 

5.1. O Grupo de Trabalho reunirá ordinariamente duas vezes por ano, preferencialmente 

nos meses de Setembro e Junho (início e final do ano lectivo), extraordinariamente, sempre 

que o desenvolvimento dos trabalhos o exija. 

 

5. 2. O Grupo Coordenador reunirá pelo menos uma vez por mês. 

 

 5.3. As Comissões de Trabalho reunirão sempre que o desenvolvimento dos trabalhos o 

exija.  

 

 5.4. De todas as reuniões deverão ser elaborados memorandos em formato digital, que 

deverão ser enviados, via e-mail, para todos os elementos do grupo. Deles deverá constar a 

lista de presenças da reunião. 
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CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall  ddee  CCaarrrreeggaall  ddoo  SSaall  

 

Vereador da Educação e Cultura 

 

_________________________________ 

(António Óscar de Almeida Paiva) 

_______________________________________________________________ 

AAggrruuppaammeennttoo  ddee  EEssccoollaass  ddee  CCaabbaannaass  ddee  VViirriiaattoo  

 

Presidente do Conselho Executivo 

 

________________________________ 

(José Manuel Dias de Figueiredo) 

_______________________________________________________________ 

AAggrruuppaammeennttoo  ddee  EEssccoollaass  ddee  CCaarrrreeggaall  ddoo  SSaall  

 

Presidente do Conselho Executivo 

 

__________________________________ 

(Jorge Manuel Monteiro Correia) 

________________________________________________________________ 

EEssccoollaa  SSeeccuunnddáárriiaa//33  ddee  CCaarrrreeggaall  ddoo  SSaall  

 

Presidente do Conselho Executivo 

 

_________________________________ 

(Ana Maria Magalhães dos Santos) 

______________________________________________________________ 

CCeennttrroo  ddee  FFoorrmmaaççããoo  ddee  PPrrooffeessssoorreess  ddee  CCaarrrreeggaall  ddoo  SSaall  

  

Director do Centro de Formação  

 

___________________________________ 

(João Paulo Monteiro Correia) 


