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Resumo 

A propósito das atuais tendências de maior envolvimento do cidadão nas políticas 
públicas, apresentam-se exemplos de articulação com estratégias metodológicas de 
cariz qualitativo, com especial realce para um estudo realizado em 2015, que 
envolveu 28 organismos da Administração Pública Portuguesa. Tendo como 
objetivos contribuir para a construção de uma política nacional de informação que 
integre o papel e a estratégia das Bibliotecas da Administração Central do Estado, 
o estudo está focalizado na colaboração estratégica, ouvindo e consultando as várias 
partes interessadas. O projeto teve duas fases de desenvolvimento, com a criação 
de um Grupo de Trabalho Informal de especialistas de Informação e 
Documentação, a quem coube a reflexão estratégica a discutir com quatro grupos 
de stakeholders em workshops de futuro, seguida da análise dos seus 
posicionamentos e da avaliação da participação 

 

Palavras-chave: Modernização administrativa: Investigação-Ação: Estudos do 

futuro: Análise de stakeholders 

 
 

ADMINISTRATIVE MODERNIZATION POLICIES IN PORTUGAL: 

JOINT INVOLVEMENT PROSPECTS AND METHODOLOGICAL 

STRATEGIES 
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Abstract 

This paper, aligned with the current trends of citizen involvement in public policies, 
presents examples of cooperation with qualitative methodological strategies, with 
particular emphasis on a study conducted in 2015, involving 28 stakeholders of the 
Portuguese Public Administration. With the goal to contribute to the construction 
of a national information policy that integrates the role and strategy of the Libraries 
of the State's Central Administration, the study is focused on strategic collaboration, 
listening and consulting the various stakeholders. The project had two development 
stages: the creation of an Information and Documentation specialists Informal 
Working Group in charge of strategic thinking and its discussion with four groups 
of stakeholders in future workshops, followed by the positioning analysis and 
participation evaluation. 

 

Keywords: Administrative modernization: Future Studies: Action research: 

Stakeholders analysis 

 

INTRODUÇÃO 

 As atuais políticas de Modernização Administrativa em Portugal incidem sobre o 

envolvimento do cidadão na causa pública, pretendendo-se que a melhoria do 

funcionamento dos serviços públicos integre novos temas de investigação, debate, 

conceção e experimentação. A sua racionalização passa necessariamente pela articulação 

com as políticas para o desenvolvimento da sociedade da informação e, dentre estas, as 

que promovem a literacia informacional6 e as competências digitais7, e o acesso à 

                                                           
6 De acordo com a visão da UNESCO, deve ser usado um conceito holístico e agrupador de vários tipos de 
literacia: literacia mediática – que se reporta à compreensão e utilização dos meios de comunicação; 
literacia de informação – relativa à capacidade para reconhecer, identificar e localizar com eficácia a 
informação de que se necessita; e literacia digital – entendida como a capacidade para usar tecnologias 
digitais, ferramentas de comunicação ou servidores para recuperar, aceder e usar a informação – a literacia 
da informação e dos media (Media and information literacy). Neste âmbito, Del Moral e Villalustre (2013) 
consideram três critérios essenciais para os cidadãos: os efeitos, uso e participação, literacia mediática e 
informacional. 
7 Segundo a OCDE (2013) trata-se da capacidade de usar tecnologia para resolver problemas e realizar 
tarefas complexas. Não é uma avaliação dos conhecimentos em matéria de informática, mas sim das 
capacidades cognitivas exigidas numa época em que a informação é fundamental – uma época em que a 
acessibilidade de informações sem limites exige que as pessoas sejam capazes de decidir que informação 
lhe é necessária, de a avaliar sob um prisma crítico e de a utilizar para resolver problemas. Para a União 
Europeia, o Quadro Europeu Comum de Referência para a Competência Digital (2013) constitui a base de 
uma estratégia a desenvolver em cada Estado-membro. São contempladas cinco áreas de competência e 
três níveis de proficiência (utilizador básico, utilizador independente e utilizador avançado): 1. Informação: 
identificar, localizar, recuperar, armazenar, organizar e analisar a informação digital, avaliando a sua 
finalidade e relevância; 2. Comunicação: comunicar em ambientes digitais, partilhar recursos através de 
ferramentas online, conectar e colaborar com outros através de ferramentas digitais, interagir e participar 
em comunidades e redes; consciência intercultural; 3. Criação de conteúdo: criar e editar conteúdos novos 
(textos, imagens, vídeos...), integrar e reelaborar conhecimentos e conteúdos prévios; criar produções 
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informação do cidadão, estimulando as relações entre diversas infraestruturas técnicas e 

científicas e a Administração Pública. Estimula também a utilização de metodologias 

participativas como a investigação-ação, ideais para a coprodução de conhecimento 

relevante baseado em problemas reais, onde o envolvimento e a integração do 

conhecimento tácito dos cidadãos em conjunto com o dos investigadores pode resultar 

em aprendizagem conjunta, em visões e soluções mais sustentáveis e apoiadas pela 

comunidade. 

 Pelas noções de transitoriedade e mudança que se encontram associadas a esta 

fase de maior aproximação ao cidadão, pretende-se neste artigo identificar algumas 

perspetivas de envolvimento8 desenvolvidas nos últimos anos e divulgar algumas opções 

metodológicas, em particular as que apontam para a confluência da investigação-ação, 

dos estudos do futuro e da análise do posicionamento de stakeholders, nomeadamente 

através da apresentação da experiência desenvolvida no terreno com 28 organismos 

públicos portugueses. A análise desta experiência tem por base o trabalho desenvolvido 

no âmbito das metodologias qualitativas, divulgado em julho deste ano, no 5.º Congresso 

Ibero-Americano em Investigação Qualitativa, que decorreu no Porto (Ochôa, P. et al., 

2016). 

 

PERSPETIVAS E ESTRATÉGIAS DE ENVOLVIMENTO  
 
 Uma prática de envolvimento de stakeholders com sucesso tem sido a auscultação 

sistemática dos cidadãos no âmbito do Programa de Simplificação Administrativa 

Simplex9. Existente desde 2007, caracterizou-se, em 2016, por alargar as metodologias de 

auscultação a debates descentralizados e dinamizados pela Secretaria de Estado, visando 

a recolha de perceções e contributos diretamente na comunidade. 

                                                           
artísticas, conteúdos multimédia e utilizar linguagens de programação; saber aplicar os direitos de 
propriedade intelectual e licenças de reprodução; 4. Segurança: proteção pessoal e de equipamentos, 
proteção de dados e da identidade digital, medidas de segurança, proteção da saúde e do meio ambiente; 5. 
Resolução de problemas: identificar necessidades e recursos digitais, tomar decisões informadas a respeito 
de que ferramentas digitais são mais apropriadas de acordo com o propósito ou necessidade, resolver 
problemas conceptuais através de meios digitais, usar criativamente as tecnologias, resolver problemas 
técnicos, atualizar as próprias competências e as dos outros. 
8 As estratégias de envolvimento acompanham de perto as de empowerment, todavia estas não serão 
abordadas neste artigo. São contempladas as modalidades de informação, consulta, cooperação e 
colaboração. 
9Vd.<https://www.simplex.gov.pt/>. 

https://www.simplex.gov.pt/
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 Uma outra iniciativa recentemente criada foi o Labx10 – Laboratório de 

Experimentação da Administração Pública, espaço de cidadania ativa, que reúne pessoas 

com diferentes conhecimentos e diferentes graus de especialização para desenvolver 

projetos conjuntos, utilizando bases metodológicas consagradas. 

 Ao nível das estratégias centradas no cidadão, um dos exemplos mais 

significativos para o desenvolvimento de competências e para incentivar a melhoria da 

interface entre os serviços online e os cidadãos (acessibilidade e usabilidade) encontra-se 

na estratégia nacional para a Inclusão e Literacia Digitais11 (2015-2020), desenvolvida 

pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, a quem cabe a responsabilidade pelas 

políticas públicas na área da Sociedade da Informação em Portugal, em torno de três 

linhas operacionais, articuláveis entre si:  

(1) a definição e aplicação dum quadro referencial para as competências 

digitais; 

(2) a implementação de uma rede à escala nacional que possa mobilizar a 

infraestrutura e os recursos necessários para a intervenção proposta; 

(3) a compilação e disponibilização de uma ampla oferta de recursos 

destinados à formação das competências digitais. 

 A Estruturação de uma Rede multistakeholder, aberta à participação de todos os 

setores da sociedade, para a Inclusão e Literacia Digitais integra cinco perfis de atuação: 

i) o Facilitador Digital, que poderá ser pessoa coletiva (facilitador 

institucional) ou pessoa singular (facilitador individual); 

ii) o Produtor de Material Formativo; 

iii) o Divulgador da Rede;  

iv) o Detentor de Serviços Online; 

v) o Mecenas da Rede. 

 Os recursos deverão abranger um amplo leque de opções e modelos de utilização, 

tanto para apoiar ações de familiarização e sensibilização, como para serem utilizados em 

formação contínua e presencial, ou mesmo em autoformação numa lógica de livre 

                                                           
10Vd.<https://labx.gov.pt/>. 
11Em 2006, a Recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho sobre as competências essenciais para 
a aprendizagem ao longo da vida (2006/962/CE) reconhecia a importância da Competência Digital ao 
considerá-la entre as oito competências essenciais aos indivíduos na sociedade do conhecimento. Em 2010, 
a Comissão Europeia, ao considerar a literacia, as competências e a inclusão digitais, uma das sete áreas 
prioritárias da Agenda Digital para a Europa, reafirmou a relevância que é atribuída a esta competência. 

https://labx.gov.pt/
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utilização, obedecendo a elevados índices de acessibilidade e usabilidade de modo a 

proporcionar o acesso a todos. 

 Ganha assim maior destaque o debate sobre o importante papel de outras duas 

áreas estratégicas: o desenvolvimento da política nacional de informação e o papel que 

nela pode ter o funcionamento do sistema biblioteconómico nacional, nomeadamente, as 

bibliotecas da Administração Central do Estado12. 

 Por informação da Administração Pública entende-se toda a informação 

produzida, recolhida e/ou difundida pela Administração Pública no exercício da sua 

atividade.  

 Atenta a complexidade orgânica, as interseções que estabelece, os processos que 

gera, e as partes envolvidas (stakeholders) – cidadãos, empresas, decisores políticos, a 

própria Administração – a informação da Administração Pública exige uma abordagem 

sistémica, holística e dinâmica. 

 Relativamente às partes interessadas, Correia (2005) filia-as em dois eixos: 

cidadãos e empresas, no eixo individual ou privado; decisores políticos e Administração, 

no eixo coletivo ou público.  

 Na caracterização que faz da informação da Administração Pública distingue 

ainda vários subsistemas: 

1.Subsistema de informação cidadania – englobando a informação que permite que 

os cidadãos se tornem membros de pleno direito da sociedade e exerçam os seus 

direitos cívicos, políticos e sociais. Permite igualmente que as empresas se tornem 

membros mais competentes da comunidade, que os decisores políticos entendam 

melhor os papéis e as necessidades dos indivíduos e das organizações, que a 

Administração a faculte. 

                                                           
12 Este contexto de mudança suscita diversas interrogações: Que estatuto e papel devem as bibliotecas 
desempenhar no século XXI? Como devem abraçar o desafio colocado por estas novas tecnologias? Quais 
são as expetativas da população servida em relação a estes repositórios de conhecimento? Mas, talvez a 
interrogação mais importante seja: Que mudanças terão de ocorrer nos recursos, estruturas e competências 
das bibliotecas para que, no futuro, continuem a servir adequadamente o «bem comum»? (Demers et al., 
2014). Anglada num texto recente (2014: 608) sintetiza uma outra perspetiva de envolvimento com o 
cidadão: «But, are libraries really important to people? And how about the professionals who work in and 
out of them? Yes, we represent a unique point of view regarding information. We are not interested in the 
results (to get information), but in the process (to help people to find and use it). We do not want just any 
information (the most used) or only some users (those who can best use it): a library (the organization, not 
the building) seeks to collect and preserve all information for all and forever (Gorman 2007). The library 
is closer to the people than to the document, because it seeks to put information at the service of people by 
providing tools and skills to be citizens (not lackeys) in a world where access to and use of information can 
be key elements of success or social exclusion». 
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2.Subsistema de informação económico e social – englobando a informação que 

permite que as empresas gerem riqueza e se tornem competitivas. Permite igualmente 

que os cidadãos efetuem as suas obrigações contributivas e fiscais, que os decisores 

políticos elaborem as políticas de desenvolvimento económico e social, que a 

Administração faculte a informação e os serviços necessários para que as empresas 

e os cidadãos possam gerar riqueza e suprir as respetivas obrigações contributivas e 

fiscais. 

3.Subsistema de informação política – englobando a informação que permite aos 

decisores políticos obter uma visão holística e articulada das políticas. Permite 

igualmente aos cidadãos e às empresas compreender o quadro político e os seus 

efeitos na atividade das empresas e dos cidadãos, e à Administração implementar as 

políticas de forma eficiente e eficaz 

4.Subsistema de informação administrativa – englobando a informação que 

permite à Administração cumprir seu papel de apoio ao funcionamento do Estado e 

da sociedade. Permite igualmente que cidadãos e empresas possam suprir as suas 

obrigações administrativas, e que os decisores políticos compreendam a natureza da 

relação entre cidadãos e empresas e do Estado. 

 Além da sistematização que proporciona, evidenciando as inter-relações entre os 

diferentes subsistemas e partes interessadas, este modelo teórico permite-nos percecionar 

a lógica sistémica e de coprodução inerente à informação da Administração. Todos 

desempenham a sua função contributiva, complementar mas não mutuamente exclusiva. 

 O envolvimento dos cidadãos na coisa pública é um elemento essencial da boa 

governança, contribui para a construção da confiança pública no Estado, fortalece a 

cidadania e eleva a qualidade da democracia. Esse envolvimento concretiza-se em três 

níveis: o do acesso, em que o cidadão acede à informação, o da opinião, em que o cidadão 

é consultado, e o da participação, em que o cidadão intervém e se torna parceiro. O nível 

do acesso à informação é um pré-requisito, a relação é unívoca e passiva: os cidadãos 

conhecem, compreendem e exercem os seus direitos; o da opinião configura uma relação 

biunívoca e semi-ativa: os cidadãos são consultados e expressam os seus pontos de vista; 

o da participação consubstancia já uma relação biunívoca e ativa: os cidadãos são 

envolvidos na definição e formulação de políticas, embora cabendo ao Governo a sua 

execução. 
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 À luz do que referimos, constata-se que, em Portugal, apesar de algumas 

iniciativas pontuais como os orçamentos participativos em algumas autarquias, estamos 

ainda demasiado centrados na concretização plena do primeiro nível, como o demonstram 

a consagração no ordenamento jurídico do princípio da Administração Aberta, o direito 

de acesso à informação da Administração e as políticas de governo aberto. Uma das áreas 

estratégicas a consolidar diz, por isso, respeito ao modelo de gestão dos serviços de 

informação da AP visando um pleno funcionamento do governo aberto. 

 

O CONTEXTO DAS BIBLIOTECAS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO 

ESTADO 
 
 Para a IFLA – International Federation of Library Associations and Institutions, 

as bibliotecas estatais correspondem a um tipo de biblioteca cuja principal característica 

é ter sido criada e financiada pelo Estado para atender às suas próprias necessidades. 

Embora tenham como público-alvo primário o Estado e os seus agentes, o público 

efetivamente servido pelas bibliotecas estatais pode ser mais vasto, abrangendo 

investigadores e outros especialistas, e, nalguns casos, o público em geral. Este tipo de 

biblioteca tem por missão contribuir e apoiar a prossecução dos objetivos e funções das 

organizações em que se enquadram, designadamente em termos de formulação de 

programas e políticas, regulação e ações administrativas, bem como funções de 

aconselhamento e programas de investigação (Bolt; Burge, 2008). 

 Bolt e Burge (2008) agregam as bibliotecas estatais em vários subtipos, agrupados 

em torno dos três poderes do Estado: legislativo, executivo e judicial. 

 Adaptando o esquema destes autores à realidade portuguesa, consideramos 

operativo, sem dispensar um aprofundamento subsequente, o seguinte agrupamento: 

• Bibliotecas de organismos da Administração Central do Estado, de órgãos de 

soberania ou com elevado estatuto de independência 

• Bibliotecas das Secretarias-Gerais 

• Bibliotecas de organismos da Administração Central do Estado 

• Biblioteca da Assembleia da República 

• Biblioteca da Procuradoria-Geral da República 

• Biblioteca do Tribunal de Contas 
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• Bibliotecas de outros órgãos de soberania ou com elevado estatuto de 

independência 

• Bibliotecas de ensino superior 

• Bibliotecas escolares 

• Biblioteca Nacional (este subtipo compreende apenas a Biblioteca Nacional 

de Portugal – que procede à recolha, tratamento e conservação do património 

documental português, em língua portuguesa e sobre Portugal, assegura o 

estudo, divulgação e condições para a sua fruição e garante a classificação e 

inventariação do património bibliográfico nacional – ainda que nalguns países 

possa incluir bibliotecas temáticas de âmbito nacional; em Portugal, apesar de 

já existirem designações como Biblioteca Nacional do Desporto, essas 

bibliotecas enquadram-se nas bibliotecas de organismos da Administração 

Central do Estado). 

• Bibliotecas municipais (comummente designadas por Bibliotecas públicas) 

 Em Portugal, as Bibliotecas de organismos da Administração Central do Estado, 

de órgãos de soberania ou com elevado estatuto de independência, que denominámos, por 

facilidade de designação, Bibliotecas da Administração Central do Estado (BACE) têm 

também surgido associadas a expressões como Centro de Documentação, Centro de 

Informação e Documentação, Centro de Recursos (em Conhecimento), além de 

Biblioteca (Especializada). 

 As BACE apresentam como características: 

• Serem criadas, financiadas e estarem integradas em órgãos de soberania ou 

com elevado estatuto de independência e em organismos da Administração 

Pública de nível central; 

• O seu público-alvo primário ser, em termos gerais, os organismos públicos, e, 

em concreto, o organismo em que estão inseridas, mas em que o público 

efetivamente servido é, em regra, mais vasto, incluindo todos quantos 

investigam e/ou se interessam pela respetiva área de especialização;  

• Terem por missão contribuir e apoiar a prossecução dos objetivos e funções 

dos órgãos e organismos em que se enquadram; 

• Serem unidades de informação especializadas na temática inerente às funções 

do organismo ou órgão que as tutela; 
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• Serem unidades de informação em que as publicações periódicas e a 

renovação das coleções são fatores (ainda mais) críticos; 

• Serem unidades de informação em que as fontes de informação digitais são 

cruciais; 

• Serem unidades de informação que, por trabalharem para públicos mais 

restritos, valorizam mais a prestação de serviços «à medida». 

 De igual modo, a análise do atual enquadramento institucional feita no último 

relatório realizado sobre o tema (GIBACE, 2015) permite sistematizar os pontos fracos 

das políticas existentes: 

• A não existência de uma política global de informação do Estado, com 

reflexos na gestão dos serviços ao cidadão; 

• A não existência de uma política global para a área das bibliotecas, com 

repercussões no funcionamento de todos os tipos de bibliotecas (escolares, 

públicas, do Ensino Superior, especializadas); 

 São, assim, necessários contributos de vários agentes da sociedade para repensar 

o funcionamento e operacionalização das políticas públicas. É nessa linha de 

investigação-ação que se enquadra o projeto que iremos apresentar. 

 

O ESTUDO 

 No seguimento de outras iniciativas de reflexão e informação sobre a 

Administração Pública, a Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções 

Públicas (INA) decidiu constituir, em março de 2015, um Grupo de Trabalho Informal 

(GTI) para desenvolver um documento de orientação estratégica e uma metodologia de 

investigação-ação para o setor das Bibliotecas da Administração Central do Estado, 

visando (GIBACE, 2015): 

• Contribuir para a construção de uma política nacional de informação que 

integre o papel e a estratégia das Bibliotecas da Administração Central do 

Estado. 

• Promover o reconhecimento das práticas de gestão de informação necessárias 

na Administração Pública. 
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• Incentivar o debate sobre o valor e o impacto destas bibliotecas, focalizado na 

cooperação ecolaboração estratégica, ouvindo e consultando as várias partes 

interessadas. 

 O GTI integrou cinco elementos, provindos de universidades e do setor público, 

com reconhecida experiência e contributos para o setor. Dentro do espaço de 

possibilidades teóricas que se abrem às estratégias de envolvimento de stakeholders13, foi 

considerada a preferência por processos de participação que encorajam o 

desenvolvimento de medidas e orientações em políticas públicas. Assim, o projeto foi 

planeado e desenvolvido em três ciclos de investigação-ação: 

1. Ciclo de reflexão estratégica a cargo de especialistas; 

2. Ciclo de auscultação dos stakeholders através de workshops de futuro e 

análise do mapeamento dos stakeholderscom apresentação de recomendações 

ao INA; 

3. Ciclo de avaliação de resultados da participação e envolvimento. 

 Os dois ciclos iniciais terminaram em outubro de 2015, estando prevista a 

concretização do terceiro ciclo em dezembro 2016. 

 

METODOLOGIA 

Primeiro ciclo do projeto de investigação-ação – reflexão estratégica a cargo de 

especialistas 

 A reflexão foi realizada em torno de três eixos selecionados com base na sua 

centralidade para o interesse público, para os debates teóricos nas principais disciplinas 

                                                           
13 Morra Imas e Rist (2009) sugerem a existência de dois objetivos para as abordagens participativas: a 
participação como produto, na qual o ato de participar é um objetivo e simultaneamente um indicador de 
sucesso e a participação como um processo através do qual se alcança um objetivo. Para Cullen, Coryn e 
Rugh (2011) o conceito de avaliação da participação não é ainda consensual, podendo envolver qualquer 
tipo de consulta ou interação com os stakeholders, até ao envolvimento destes em todas as fases do 
processo. Os autores são defensores de uma abordagem tridimensional em que a primeira dimensão 
«directly addresses who holds technical control of the decision-making process (i.e., the evaluator, 
stakeholders, or some combination thereof). The second dimension describes the extent of stakeholder 
participation from consultation to extensive participation. The third dimension […]has been decomposed 
into what are considered the most important, discrete facets related to the primary activities necessary to 
execute most evaluations (i.e., evaluation design, data collection, data analysis, developing 
recommendations reporting of findings, and dissemination)» (p. 347) Uma pergunta determinante a não 
esquecer por todos os que se interessam por esta abordagem é a que questiona a razão para a inclusão dos 
stakeholders:«Are stakeholders included as more than a data source?» (p. 357). 
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em Ciência da Informação; para a sua relevância para a profissão de Informação-

Documentação e a importância para a sua sustentabilidade. 

• Eixo 1 – Gestão dos serviços de informação 

• Eixo 2 – Gestão dos recursos de informação 

• Eixo 3 – Gestão da transição bibliográfica  

 Para a sua escolha foram ainda considerados os recentes contributos de outras 

metodologias de análise sobre estratégias a desenvolver em Portugal, nomeadamente o 

projeto Desenvolvimento de uma estratégia de competências eficaz para Portugal, 

lançado em 2014, para traçar um quadro geral descritivo dos desafios que Portugal 

enfrenta em matéria de competências (OCDE, 2015), o relatório Repensar o futuro da 

sociedade da informação (13.ª edição, APDSI, 2014), o relatório Um futuro para a saúde 

(Fundação Calouste Gulbenkian, 2014), o relatório Contributos para a reforma do 

Estado: uma visão da sociedade da informação (APDSI, 2015), bem como o Fórum 

Internacional O lugar da cultura (Lisboa, 15-17 de abril de 2015), onde se discutiu, entre 

outras questões, se a Cultura não será o detalhe periférico e secundarizado que nos faz 

reconsiderar todo o sistema. A necessidade do desenvolvimento de uma visão 

simultaneamente sistémica e estratégica é consensual também entre muitos 

investigadores da área das bibliotecas e é nesta linha de análise que esta investigação-

ação foi enquadrada. 

 A nível internacional foi considerada a iniciativa da Comissão Europeia realizada 

em 2015 de pensar a mudança nos Centros de Documentação Europeia, redefinindo a sua 

missão e reforçando o papel de educação e comunicação das políticas europeias junto dos 

cidadãos, bem como vários relatórios prospetivos, nomeadamente: 

• The future now: Canada’s libraries, archives, and public memory (Royal 

Society of Canada, 2014). 

• Preparing the workforce for the digital curation (Committee on Future 

Career Opportunities and Educational Requirements for Digital Curation, 

2015). 

• Prospectiva 2020: las diez áreas que más van  cambiar en nuestras 

bibliotecas en los próximos años (Consejo de Cooperación Bibliotecaria. 

Grupo Estratégico para el Estudio de Prospectiva sobre la Biblioteca en el 

Nuevo Entorno Informacional y Social, 2014). 
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 O GTI levantou as principais questões, os pontos-chave, os conceitos e as 

recomendações, abrindo caminhos para outras análises mais completas da realidade 

presente e dos caminhos a percorrer no futuro. De acordo com Ochôa et al. (2016), o 

modelo de reflexão (vide Fig. 1), constituiu-se como unificador das várias perspetivas dos 

elementos do GTI e a base de reflexão da fase seguinte do projeto. 

 

 
Fig. 1. Modelo de reflexão (GIBACE, 2015) 

 A estratégia de discussão seguida e a metodologia desenvolvida pode ser 

enquadrada numa linha de confluência de várias metodologias qualitativas: investigação-

ação, estudos do futuro e análise de stakeholders. 

 A linha dos estudos do futuro, uma abordagem e metodologia científica que visa 

a antecipação ou a construção do futuro, foi desenvolvida através do envolvimento dos 

stakeholders, aos quais foi dirigido um convite para comentarem a visão apresentada pelo 

grupo de especialistas. 

 Os estudos do futuro seguem duas grandes vertentes: a previsão – foco 

quantitativo e a prospeção – foco qualitativo. A previsão caracteriza-se por construir um 

futuro à imagem do passado, enquanto a prospeção orienta-se para um ou vários futuros, 

apresentando as suas relações dinâmicas, estruturas em evolução, com foco na tomada de 

decisão e construção do futuro desejado. Para Inayatullah (2013) podem ainda ser 
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acrescentadas a vertente interpretativa visando a compreensão das imagens competitivas 

do futuro e a vertente crítica que se focaliza no questionamento dos benefícios da 

realização de certos futuros e nas respetivas metodologias. 

 Integrada nos estudos prospetivos e em fase de confluência entre a metodologia 

da investigação-ação (action research) e os estudos do futuro, a abordagem da 

aprendizagem pela ação participativa (participatory action learning) adequa-se ao 

trabalho dos thinktank e ao envolvimento das partes interessadas, trabalhando as suas 

assunções do futuro de forma colaborativa e desenvolvendo ciclos de reflexão interativos 

e heurísticos, geradores de processos de construção e antecipação do futuro. 

 

 

Segundo ciclo de investigação-ação – confluência das metodologias qualitativas na 

audição e análise de stakeholders 

 
 Nesta segunda fase do projeto foram consideradas as técnicas, a abordagem, os 

métodos e os instrumentos que melhor se adequassem aos intervenientes, ao tempo e aos 

recursos disponíveis, e que também permitissem simplificar o processo. 

 A abordagem consistiu numa série de passos que permitissem alcançar os 

objetivos traçados, resultando na elaboração de quatro relatórios por cada sessão de 

trabalho com as partes interessadas e num relatório final com os futuros desenvolvidos. 

Os métodos e as técnicas envolvidas tiveram por base uma ampla revisão da literatura e 

o estudo de casos e foram desenvolvidos de acordo com a sua sistematização académica. 

Os instrumentos utilizados tiveram por base a discussão em torno de cinco perguntas de 

referência (consideradas «incidências criticas»), estabelecidas no relatório preliminar 

distribuído previamente a todos os participantes, tendo sido pedido que fizessem um 

exercício de reflexão sobre o tema, no mês que antecedeu as reuniões de trabalho, e 

enviassem os seus comentários até à data da reunião. 

 Através de um facilitador, os resultados obtidos nesse exercício foram 

apresentados em cada reunião, constituindo o ponto de partida para uma visão conjunta 

de cada grupo de stakeholders. 

 Tendo por base a diversidade de interesses, a complexidade das interdependências 

existentes e as dinâmicas comportamentais imprevisíveis (Markley, 2011), esta 

metodologia difere de outras por permitir a reflexão e a aprendizagem por não 

especialistas nesta prática, emergindo o futuro do processo de questionamento e das várias 
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categorias epistemológicas dos participantes (Inayatullah 2006) que abrem novas 

perspetivas para serem estudadas e teorizadas (Stevenson, 2002). 

 Estas práticas metodológicas incluem processos de análise/diagnóstico, 

planeamento/visão do futuro,ação/implementação, reflexão/avaliação, consubstanciando 

processos de investigação entre os participantes, considerados para o efeito um grupo de 

referência num processo de alternativas sociais (Ramos, 2006). Reason, Bradbury e 

Torbert (2002) distinguem diferentes níveis processuais, tendo na fase de audição sido 

considerado apenas o segundo nível, ligado às organizações e baseado no diálogo 

interpessoal, visando a compreensão mútua para melhorar as práticas organizacionais, 

profissionais e a inovação. 

 

Workshops do futuro 

 A audição envolveu 28 representantes de organizações públicas e foi realizada 

tendo por base a reflexão realizada previamente sobre o relatório preliminar que abordou 

o futuro das BACE. Seguindo a metodologia dos workshops do futuro (Jungk;Müllert, 

1987; Inayatullah, 2006; Gould, 2014) foram constituídos quatro grupos de stakeholders, 

distribuídos por afinidades, tendo sido realizada uma reunião de trabalho com cada um 

deles, a 19 e 29 de setembro de 2015. Cada reunião foi desenvolvida em três fases: 

1. Preparação e introdução da metodologia, a cargo de um facilitador; 

2. Apresentação das principais questões levantadas pelo Grupo de Trabalho 

no primeiro momento de reflexão («incertezas críticas»), realçando a 

importância das BACE enquanto setor: Como criar o posicionamento 

estratégico adequado que garanta sustentabilidade e valor? Como pode a 

gestão da informação melhorar a cidadania e aumentar a eficácia da 

Administração Pública? Como reagir perante os novos desafios do 

universo bibliográfico? Como criar o(s) futuro(s)?; 

3. Apresentação do posicionamento de cada um dos participantes, acolhendo 

novas ideias e visões dos futuros. 

 Os grupos pronunciaram-se e acrescentaram ainda a sua informação e perspetiva 

sobre o passado, o presente e a proposta de visão estratégica apresentada no relatório 

preliminar, numa prática qualitativa associada à lógica intuitiva da construção do 

pensamento sistémico, tentando compreender as relações existentes entre as diferentes 

posições e o modo como podem contribuir para a mudança. 
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Análise de stakeholders 

 Com base no registo escrito dos conteúdos resultantes da dinâmica de grupo 

gerada em cada reunião, procedeu-se, num primeiro momento, à identificação e 

caracterização dos respetivos posicionamentos e condicionantes e, num segundo 

momento, ao mapeamento do futuro (Inayatullah, 2013), utilizando a tipologia de 

futuros: 

• os futuros possíveis; 

• os futuros plausíveis (que podem vir a acontecer); 

• os futuros prováveis (que possuem maior probabilidade de acontecer, 

dadas a tendências históricas e os dados disponíveis); 

• os futuros preferíveis– aqueles que gostaríamos que acontecessem 

(Gould, 2014), respondendo às questões – O que irá acontecer? 

(preditivo); O que pode acontecer? (exploratório). 

 Os condicionantes de futuro foram selecionados em função da sua influência e 

impacto sobre o futuro do sistema biblioteconómico. De uma lista de 22 variáveis revistas 

foram selecionados 8 condicionantes, agrupados em 4 tipos de posicionamentos, 

utilizando-se para isso a técnica de análise morfológica. 

 O Quadro 1 sintetiza os posicionamentos e as visões dos futuros das partes 

interessadas auscultadas. 
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Quadro 1. Análise de stakeholders – posicionamentos e as visões dos futuros  

(Fonte: elaborado a partir de Ochôa, et al., 2016) 

 

  

Entidades 
participantes Posicionamento  Futuros 

Grupo 1 Interesse e colaboração. Os serviços partilhados são um dos futuros possíveis, 
constituindo a gestão tecnológica uma das estratégias a 
seguir para um futuro preferível – as BACE como 
parte integrante de uma política nacional de 
informação. sublinhando impressivamente uma visão 
de perda de informação resultante das fusões dos 
organismos ocorridas nos últimos anos; em que há 
agregação mas em que o conjunto parece ser menor do 
que a soma das partes. 

Grupo 2 Apresentação de condições 
diferenciadas e 
distanciamento face às 
dificuldades das BACE. 

O futuro provável apresentado assenta na visão de 
boas práticas de cada organismo e na integração em 
clusters radicados na especialização temática e/ou 
tipológica, considerando que os percursos e as atuais 
condições destes organismos os distanciam (e 
continuarão a distanciar) das BACE. 

Grupo 3 Interesse e consolidação dos 
papéis das Secretarias-Gerais 
(SG) na gestão da 
informação em cada 
ministério, consolidação e 
visibilidade das 
competências profissionais. 
Interesse das associações 
profissionais na definição de 
políticas públicas para o 
sistema biblioteconómico 
nacional e de formação 
profissional contínua para os 
profissionais de Informação-
Documentação. 

Os futuros preferíveis passam pela existência de um 
melhor conhecimento e diagnóstico do setor e por uma 
visão e uma estratégia governamental que o valorize. 
Um das áreas prioritárias apontadas será a da formação 
contínua dos profissionais.  
As associações profissionais sublinharam a 
necessidade de políticas públicas e de um órgão de 
coordenação. Enfatizaram a necessidade da melhoria 
das competências profissionais, a perda de coleções 
das BACE e a reorientação dos respetivos profissionais 
para outras áreas. 
Genericamente, as SG sublinharam a necessidade de 
políticas públicas para BACE e de formação 
profissional contínua para os profissionais. Também 
foi abordada por algumas a necessidade de uma visão 
integrada da informação e a convergência com os 
arquivos. 

Grupo 4 Interesse no 
desenvolvimento de uma 
política e estratégia para o 
setor que viabilize as 
oportunidades e desafios 

Os futuros preferíveis passam pela melhoria da gestão 
das BACE: na identificação de áreas de 
desenvolvimento que acompanhem as tendências 
internacionais e a correspondente formação; numa 
maior divulgação dos serviços e coleções 
especializadas, no reforço e melhoria dos recursos 
humanos; na adoção de práticas de serviços partilhados 
e de curadoria de dados. Um dos futuros plausíveis é 
o acentuar da decadência de algumas bibliotecas se não 
forem alcançadas estas condições e o seu 
desaparecimento a curto prazo. 
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 Em todas as reuniões, foi alcançado um nível elevado de concordância entre os 

participantes face às questões levantadas no relatório preliminar (Nível de Consenso 1). 

Ficou bem patente que as formas como, em cada biblioteca, se pensam as dimensões 

determinantes do sucesso, sustentabilidade e sobrevivência organizacional, exprimem 

distintos potenciais estratégicos ainda não explorados. Pensamos que tais potenciais se 

podem apreender através de uma análise de clusters, o que poderá servir como ponto de 

partida para a definição de uma melhor e mais adequada estratégia de desenvolvimento. 

Suportado pelas práticas já existentes de funcionamento em rede em alguns ministérios, 

este conceito poderá ajudar a atingir níveis e padrões de funcionamento que assegurem a 

qualidade necessária em serviços públicos e o nível da qualificação dos recursos 

humanos. 

 Estes posicionamentos apontam para um possível agravamento da situação das 

bibliotecas, caso não sejam adotadas novas estratégias. No mais pessimista, terá particular 

intensidade porque combinará o agravamento da posição do grupo profissional de 

Informação-Documentação, com o progressivo desaparecimento destas bibliotecas. Mas 

mesmo nos outros posicionamentos parece evidente que se chegou a uma situação-limite, 

o que ajudou a reconhecer a pertinência do estudo realizado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A avaliação da participação que se encontra a decorrer ao longo de 2016 permitiu 

identificar dois vetores essenciais à mudança da situação: 

• a evidência de um efeito significativo exercido pela reflexão conjunta em 

torno de um problema estrutural com forte impacto na sobrevivência 

organizacional e do setor, que permitiu, em nossa opinião, um alargamento do 

leque de interpretações sobre o caminho estratégico a adotar, a nível 

profissional, organizacional e ao nível das políticas públicas. 

• a manifestação de uma dinâmica de interdependência entre as várias tipologias 

de bibliotecas, ilustrando a necessidade de um melhor conhecimento do seu 

funcionamento. 

Para esta visão correspondem algumas dinâmicas facilitadoras das metodologias de 

envolvimento utilizadas: 

• a inclusão de um facilitador com experiência e conhecimento do 

funcionamento da Administração Pública nacional e internacional; 



Revista Anhanguera. Ano 17. Nº 1, jan./fev., 2017. Pesquisa Qualitativa - ISSN 1519-423X 
 
 

110 
 

• o uso de metodologias de análise de stakeholders ao longo do processo de 

envolvimento; 

• o foco na reflexão crítica, na investigação e na avaliação de impactos, 

maximizando os benefícios de longo prazo,para todos os participantes na 

aprendizagem; 

• a estratégia de confluência de metodologias qualitativas, envolvendo 

especialistas e vários stakeholders, que, ao permitir mapear e perceber 

tendências de sucesso e fracasso para o setor analisado, regista igualmente os 

vários tipos de posicionamentos, permitindo ajustar as estratégias de 

comunicação. Como processo de facilitação do pensamento estratégico, 

permitiu ainda a realização de um diagnóstico do setor nos eixos estudados, 

baseado nas perceções e narrativas14 dos seus responsáveis e coordenadores 

(Heikkinen;Huttunen; Syrjälä, 2007). 

 Os resultados abrem a perspetiva de outros envolvimentos futuros à escala 

individual ou profissional, com a possibilidade de o tema ser retomado em projetos de 

discussão no âmbito do LabX, com a produção de novo conhecimento e evidências para 

melhorar a criação das políticas públicas e o funcionamento da sociedade de informação 

em Portugal. 
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