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Breve História das Bibliotecas da FCUP | 1911-2012

Biblioteca Geral 
Origem
Aula de Náutica (1762), 
Aula de Debuxo e 
Desenho (1779)
Academia Real de 
Marinha e Comércio 
(1803) 
Academia Politécnica 
(1837)

Fundo Antigo da 
FCUP (2005)

Bibliotecas dos 
Institutos, dos 
Estabelecimentos 
Dependentes e outras
•Institutos (Antropologia, 
Botânica, Zoologia, 
Geofísico)

•Laboratórios (Física, 
Química, Mineralógico e 
Geológico)

•Observatório
Astronómico (até 2012)

(até 2009)
•Botânica
•Ciência de 
Computadores

•Física
•Geologia
•Matemática 
Aplicada

•Matemática Pura
•Química
•Zoologia e 
Antropologia

Bibliotecas Departamentais 
(de 2010-2012)

•Biologia
•Ciência de 
Computadores

•Física e Astronomia
•Geociências, 
Ambiente e 
Ordenamento do 
Território

•Matemática
•Química e 
Bioquímica
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Projeto de Criação da Biblioteca da FCUP | 2007-2012

Biblioteca 
da FCUP

Diretor
Baltazar de 
Castro 
(2007) 
Biblioteca 
única

… dinâmica
ampliada 
pelo Diretor
Pedro Silva 
(2009)

… integração de 
acervos
ganhos de 
qualidade e de 
funcionalidade

… escolha de 
um local,  no 
património 
existente

Execução
Diretor
António 
Fernando 
Silva (2010)

Filosofia do Projeto
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Projeto de Criação da Biblioteca da FCUP

Fases do Projeto

Análise
2007 - 2010

Definição
2010

Planificação
2011

Execução e 
Instalação

2011 - 2012
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Projeto de Criação da Biblioteca da FCUP | 2007-2010

Análise
Descrição da situação das bibliotecas da 
FCUP
• 9 bibliotecas dispersas pelo campus
• Situação inviável: focagens e dinâmicas distintas
• Escassez de recursos humanos e materiais
• Espaços físicos díspares
• Fundos documentais em risco de deterioração
• Acervo com qualidade e quantidade ímpares na 

UP

Identificação de necessidades
Estudos preliminares apontavam para a criação de 
uma biblioteca única
É apresentada uma versão inicial do projeto
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Projeto de Criação da Biblioteca da FCUP | 2010

Definição
Finalidade e objetivos
A biblioteca, enquanto infraestrutura básica, é 
essencial para estudantes, professores e 
investigadores
Criação de uma biblioteca única 
Descrição do projeto
Decisão política de criar a Biblioteca da 
FCUP
• Readaptação do edifício do antigo 

Departamento de matemática Pura
• Reutilização de todo o material existente 

(estantes e restante mobiliário, equipamentos, …)
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Projeto de Criação da Biblioteca da FCUP 2010|2012

Planificação
Metodologia
Projeto de Arquitetura
Plano de financiamento
Criação de grupos de trabalho (Professores + 
Técnicos)

Definição de atividades
Distribuição de tarefas
Previsão de problemas e contratempos

Plano de transferência e Instalação
Recolha e análise de dados: dimensão dos fundos, 
equipamentos, mobiliário
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Projeto de Criação da Biblioteca da FCUP | 2010-2012

Execução e Instalação

Acompanhamento e Coordenação
Reuniões de trabalho
Projeto de arquitetura
Plano de transferência
Redação e aprovação do regulamento
Plano de Instalação
Preparação da inauguração
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Projeto de Criação da Biblioteca da FCUP | 2010-2012

Fusão de 9 Bibliotecas

Integração de 1 Biblioteca
(IBMC)

Instalação em números (metros)

Cerca de 6 km de 
Documentação! 

O equivalente ao percurso 
da Mini Maratona, dentro 
da Maratona do Porto 
(06-11-2016 - Parque da Cidade)

Monografias
(1.819 m)

Periódicos
(4,025 m)

Material Multimédia
(17 m) Trabalhos Académicos

(112 m)
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Projeto de Criação da Biblioteca da FCUP

Reitoria U.Porto
 Equipa reitoral
 Instalações e 

Infraestruturas

Coordenador: Professor José Luís 
Santos
Faculdade de Ciências
 Direção
 Grupo dos representantes dos 

departamentos 
 Responsáveis pelos 

estabelecimentos dependentes
 Equipa técnica das várias 

bibliotecas
 Infraestruturas e manutenção
 Centro de informática

 Arquiteto João 
Santos 

 Plenimagem
 Empresa Faria

Entidades e Serviços que tornaram a obra possível
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Inauguração da Biblioteca

[Discurso do Professor José Luís Santos,
responsável pela Biblioteca da FCUP, no Dia da FCUP 2012]

“… uma boa ideia, devidamente 
cultivada e com tempo suficiente para 

crescer, pode frutificar em algo que 
induz em todos a sensação boa de que 

algo importante foi conseguido.”

10 de outubro de 2012
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Biblioteca da FCUP | 2012-2016

Organização Funcional da Biblioteca

Piso 0 Piso 1 Piso 2 Depósitos
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Biblioteca da FCUP | 2012-2016

Piso 0

Obras de referência
Jornais diários
Últimas aquisições
Publicações periódicas generalistas
Cartografia geológica e temática
Material multimédia

Balcão de atendimento
Mapoteca
Expositor de últimas aquisições
Pontos de acesso ao catálogo
Espaço de leitura informal
Espaço para estudo individual e colaborativo
Espaço de exposições
Salas de trabalho de grupo
Espaço multimédia

Horário em período letivo   |   Seg. a Sexta-feira   |   09:00h às 20:00h
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Biblioteca da FCUP | 2012-2016

Piso 1

Ponto de acesso ao catálogo
Ponto de acesso a documentação IBMC
Espaço de leitura informal
Lugares para estudo individual
Instalações sanitárias

Monografias
Publicações periódicas

Ciências Exatas

Horário em período letivo   |   Seg. a Sexta-feira   |   09:00h às 18:00h
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Biblioteca da FCUP | 2012-2016

Piso 2

Monografias 
Publicações periódicas

Ciências Naturais
Tecnologias

Ponto de acesso ao catálogo
Lugares para estudo individual
Instalações sanitárias

Horário em período letivo   |   Seg. a Sexta-feira   |   09:00h às 18:00h
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Biblioteca da FCUP | 2012-2016

Depósitos

Fundo Antigo
Doações
Publicações periódicas
Trabalhos académicos
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Biblioteca da FCUP | 2012-2016

Serviços ao Utilizador
Atendimento
Formação de utilizadores
Boletim trimestral das últimas aquisições
Exposição das últimas aquisições de 

livros, revistas e jornais
Exposição semestral das teses de 

doutoramento defendidas na Faculdade
Exposições temáticas temporárias e 

outras atividades e eventos (tertúlias, 
jornadas de reflexão, workshops, 
lançamento de livros)

Visitas guiadas
Newsletter
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Projeto de Criação da Biblioteca da FCUP 

• Boa articulação ao nível da logística
• Convergência e centralização de recursos e 

serviços dispersos
• Reaproveitamento de todo o mobiliário e 

equipamentos
• Criação de espaços funcionais diferenciados
• Serviço de atendimento sempre aberto 

durante o processo 
• Disponibilização de novos recursos e serviços
• Alargamento do horário de abertura 
• Equipa motivada e empenhada
• Trabalho de coordenação eficaz
• Criação de um espaço culturalmente 

abrangente e inspirador

• Reserva e desconforto face à 
mudança

• Distância física relativamente à 
localização da Biblioteca

• Dificuldades na localização dos 
documentos durante o processo de 
intercalação

• Documentação cujo registo 
bibliográfico aguarda revisão

• Dificuldade de aceitação das novas 
regras de gestão de empréstimos

• Falta de acesso direto ao depósitos
• Não existência de monta-livros 

entre pisos

Pontos Fortes Pontos Fracos



Agradecemos a todos os que 
idealizaram e tornaram possível a 

realização deste projeto!
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Obrigado!
www.fc.up.pt/biblioteca 
https://www.facebook.com/bibliotecaFCUP/

http://www.fc.up.pt/biblioteca
https://www.facebook.com/bibliotecaFCUP/

