
Investimento Redes Culturais 
e Transição Digital



O QUE SE PRETENDE ?                               



1- A modernização da infraestrutura 
tecnológica da rede de equipamentos 

culturais – Bibliotecas Públicas Municipais



2- A internacionalização, modernização e 
transição digital do livro e dos autores



objectivos 

A modernização da infraestrutura tecnológica da rede de bibliotecas públicas 

municipais será concretizada da seguinte forma:

1- aquisição de equipamentos informáticos para as 239 Bibliotecas Públicas da RNBP

2- disponibilização de cinco bibliotecas itinerantes a cinco concelhos que não dispõem 

de serviço de Biblioteca Pública Municipal (Aljezur, Calheta de S. Jorge, Marvão, 

Terras de Bouro e Vila Viçosa) 

3- Software para 14 Bibliotecas Públicas Municipais

4- Sistemas de informação e catálogos integrados que permitam abranger 239 

bibliotecas públicas municipais que fazem parte da RNBP.



objectivos 

A Internacionalização, modernização e transição digital  do livro e dos autores 

será concretizada da seguinte forma:

1- Apoio à tradução de obras literárias (poesia, ficção, ensaio literário e de ciências 

sociais e humanas, teatro e literatura infantojuvenil) onde se inclui o apoio à tradução 

da obra “Os Lusíadas” em todas as línguas oficiais da EU

2- Apoio à edição de audiobooks e ebooks

3- Apoio à modernização e transição digital das livrarias 

4- Criação da Plataforma de Empréstimo de Livros Eletrónicos para 300 bibliotecas 

Públicas



A modernização da infraestrutura tecnológica da rede de bibliotecas      
públicas 

Esta linha de apoio será desenvolvida  entre 2022 e 2024

2022 - 597.000

2023 - 4157.000

2024 - 1194.000

TOTAL – 5 948.000



A Internacionalização, modernização e transição digital  do livro e dos 
autores 

Esta linha de apoio será desenvolvida  entre 2022 e 2025 e subdivide-se em 4 áreas de atuação

Apoio à tradução de Obras Literárias – 2022 a 2025

2022 – 900.000

2023 – 972.000

2024 – 900.000

2025 – 900.000

TOTAL – 3 672.000

Para o apoio à tradução de 1200 obras incluindo a tradução de “Os Lusíadas” em todas as línguas da UE

Apoio à edição de audiobooks e ebooks – 2022 a 2025

2022 – 1200.000

2023 – 1200.000

2024 – 1200.000

2025 - 1200.000

TOTAL – 4.800.000

Para o apoio à edição de um total de 4.000 livros



A Internacionalização, modernização e transição digital  do livro e dos 
autores 

Apoio à modernização e transição digital de um universo de 200 livrarias – 2022-2025

2022 -949.500

2023 – 949.000

2024 – 949.000

2025 – 949.000

TOTAL – 3 798.000

Para o apoio nomeadamente na aquisição de equipamentos de tecnologias de Informação e 

Comunicação, sistemas de gestão de stocks e website com loja online 

Criação da Plataforma de Empréstimo de livros eletrónicos – 2022

2022 – 900.000

TOTAL – 900.000

Para se alcançar um universo de 300 Bibliotecas Públicas Municipais aderentes



2022 – Serão abrangidas 24 Bibliotecas Públicas Municipais da RNBP

2023 - Serão abrangidas 167 Bibliotecas Públicas Municipais da RNBP bem como 

três dos municípios que receberão as bibliotecas itinerantes

2024- Serão abrangidas 48 Bibliotecas Públicas Municipais da RNBP  bem como os 

dois outros municípios que receberão as bibliotecas itinerantes    

Calendarização do apoio:
Linha modernização da infraestrutura 
tecnológica da RNBP (239 Bibliotecas) e 
aquisição de 5 bibliotecas Itinerantes



2022 – 300 obras apoiadas

2023 - 300 obras apoiadas

2024 - 300 obras apoiadas

2025 - 300 obras apoiadas    

Calendarização do apoio:
Linha de tradução de obras literárias  taxa de 
incentivo (70%)



2022 –1000 obras apoiadas

2023 - 1000 obras apoiadas

2024 - 1000 obras apoiadas

2025 - 1000 obras apoiadas    

Calendarização do apoio:
Linha de edição de audiobooks e ebooks
taxa de incentivo (60%)



2022 – 50 livrarias apoiadas

2023 - 50 livrarias apoiadas

2024 - 50 livrarias apoiadas

2025 - 50 livrarias apoiadas    

Calendarização do apoio:
Linha de modernização e transição digital 
das livrarias 
taxa de incentivo (60%)



2022 – alcançar um universo de 300 Bibliotecas Públicas Municipais 

independentemente de pertencerem ou não à RNBP.    

Calendarização do apoio:
Plataforma de Empréstimo de Livros 
eletrónicos



Modernização da Infraestrutura tecnológica da RNBP e de 5 Bibliotecas 

Municipais itinerantes     

De acordo com as regras do PRR a DGLAB relativamente a esta linha terá de 

realizar procedimento fechado tendo em conta entre outros fatores as metas a 

atingir anualmente, a capacidade de resposta dos municípios ao desafia lançado de 

colocarem as suas bibliotecas com capacidade para cumprir as exigências 

tecnológicas atuais

Neste sentido o aviso fechado visa a resolução das situações mais deficitárias das 

bibliotecas que pertencem à RNBP tendo por base o Inquérito Anual feito pela 

DGLAB a estas Bibliotecas

No que diz respeito às bibliotecas itinerantes e em função das verbas afectas a 

esta área e tendo em vista que estão previamente identificadas os concelhos que 

as vão receber, será feito procedimento igualmente fechado com calendarização a 

definir pela DGLAB mas sempre dentro do período 2023/2024  

Operacionalização do PRR



A Internacionalização, modernização e transição digital  do livro e dos 

autores

De acordo com as regras do PRR a DGLAB relativamente a esta linha que se sub-

divide em quatro  como anteriormente referido, a operacionalização será realizada 

da seguinte forma

Apoio à tradução de obras literárias

Tipo de procedimento - aberto à concorrência

Âmbito geográfico – aplica-se a todo o mundo

Apoio à edição de audiobooks e ebooks

Tipo de procedimento – aberto à concorrência

Âmbito geográfico -Portugal

Apoio à modernização e transição digital das livrarias

Tipo de procedimento – aberto à concorrência

Âmbito geográfico - Portugal

Operacionalização do PRR



Criação da Plataforma de Empréstimo de Livros Eletrónicos

No que diz respeito a esta linha, a DGLAB irá  disponibilizar a plataforma até final 

de 2022 e assegurar um tempo de vida de utilização gratuito para as Bibliotecas 

Públicas Municipais de 3 anos, ou seja até final do PRR, findo os quais deverão ser 

as próprios municípios a assegurar o acesso da sua biblioteca pública municipal à 

Plataforma, de forma a disponibilizarem aos seus munícipes o acesso a esta fonte 

de informação.

Tipo de procedimento - aberto à concorrência

Âmbito geográfico – Comunidade Europeia  

Operacionalização do PRR



Obrigado


