
PRODUTOS DE COMUNICAÇÃO AO SERVIÇO DA COMUNIDADE 
DE UTILIZADORES DAS BIBLIOTECAS DO IPL 



- Serviço único e integrado; 
 

- Missão e objetivos idênticos; 
 

- Normas, serviços e produtos 
      comuns. 
 
 

 

Bibliotecas “mosqueteiras” – uma por todas e todas por uma! 



 
Comunidade do Instituto 

Politécnico de Leiria: 
 
 

 
              - 12.000 estudantes; 
 - 980 professores; 
 - 316 não docentes.       
 



Apesar da nossa natureza ser de cariz científico,  a frase “Pelo sonho é 
que vamos…” marca o nosso dia a dia. 
 
É exatamente isso que pretendemos transmitir aos nossos utilizadores 
- o gosto e paixão pelo conhecimento, pela descoberta e pela 
investigação. 



“- Qual é a diferença entre o google e um bibliotecário? 
 
- O google dá-lhe muitas respostas, mas o bibliotecário dá-lhe a 
resposta certa!” 

Serviços de documentação do IPLeiria 



Somos um serviço de pessoas, para pessoas! 



• Portal dos SDIPL; 
 
• Facebook; 
 
• Blogue; 

 
• Twitter; 

 
• Newsletter bimestral. 
 

Canais de comunicação 



A nossa porta está aberta ao mundo, a qualquer hora do dia, em: 

www.sdoc.ipleiria.pt 



Portal dos SDIPL 

• 323.603 acessos desde 2008; 
 

• Informação disponibilizada: 
 - horários; 
 - normas de funcionamento; 
 - técnicas de pesquisa; 
 - guias bibliográficos; 
 - tutoriais; 
 - agenda cultural; 
 - aquisições bibliográficas; 
           - serviços diversos. 
 
 
 

 



Produção de conteúdos 

• A produção de conteúdos é da 
responsabilidade dos membros da equipa 
das bibliotecas. 



Produção de conteúdos 

• 90% da produção de imagem é da 
responsabilidade da equipa das bibliotecas. 



Comunicação nas redes sociais 

Facebook  

• 1.178 seguidores desde 2010; 
 

• O post mais visto conta com 
2.042 visualizações. 

 
 

 



Comunicação nas redes sociais 

Blogue 

• 526 posts; 
 

• 22.892 acessos desde 2006. 

Twitter 

• 386 tweets; 
 
• 92 seguidores desde 2010. 



Newsletter Bimestral 

• Veículo informativo mas também de 
aproximação com a comunidade académica; 
 

• Temas: 
 - informação científica; 
 - guias; 
 - tutoriais; 
 - curiosidades; 
 - destaques culturais. 
 
• Rúbrica De Perfil: 
 - Um membro da equipa fala sobre os  
 seu gostos pessoais de âmbito cultural 
 e recreativo. 



Ações de formação 

• Catálogo online dos SDIPL; 
 

• Biblioteca de Ebooks dos SDIPL; 
 

• B-on; 
 

• Repositórios; 
 

• Workshops de storytelling. 



Ações de formação 



Comunidade externa  

• Acesso a atividades culturais; 
 

• Acesso ao fundo documental das 
bibliotecas; 
 

• Interagir com as nossas redes sociais; 
 

• Receber a nossa newsletter; 
 

• Ações de formação destinadas a público 
em geral; 
 

• Participar em ações de storytelling 
(destinadas a público infantil). 

 



Inquérito de Satisfação das bibliotecas dos SDIPL 



“Ser bibliotecário, mais que uma profissão é 
uma arte, uma maneira de estar no mundo 
e um estado de alma!” 



Sigam-nos em: 

http://www.sdoc.ipleiria.pt/ 

https://www.facebook.com/SDIPL 

http://www.peixedaprata.blogspot.pt/ 

https://twitter.com/SDIPL 

http://www.sdoc.ipleiria.pt/
https://www.facebook.com/SDIPL
http://www.peixedaprata.blogspot.pt/
https://twitter.com/SDIPL

