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Biblioteca de Marvila  
na construção social e económica do território 
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A ZONA ENVOLVENTE 



Participar na construção de comunidades coesas, inclusivas e 

preparadas para os desafios do séc. XXI, fomentando uma atitude 
de aprendizagem ao longo da vida. 

• CIDADANIA 
 
• INCLUSÃO 
 
• INOVAÇÃO 
 
• LIBERDADE DE ACESSO 
 
• RESPONSABILIDADE SOCIAL 

A REDE BLX : Missão e Valores 
 



Biblioteca de Marvila 
COMUNIDADE 

habitação 
social 

abandono  
escolar 

desemprego e 
precariedade 

deficiência dependência de 
apoios sociais 

? 

analfabetismo 

pais adolescentes 



Biblioteca de Marvila  
NÚMEROS 

Biblioteca de Marvila 
um catalisador para a mudança 

27.11.2016 

14,648 items 3.600m2 

Obra: 2.092.510 
Mobiliário: 1.439.000 
Dispositivos e Software : 970.000 
Coleção: 74.083 



coesão social 

comunidade 

multiculturalidade 

desenvolvimento social 

cultura 

cidadania 

inclusão 

necessidades especiais 

idosos 

famílias 

Babyboomers 

Millennials 
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cloud 

streaming 

startup 
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refugiados 

aprendizagem ao longo da vida 

co-work 

wi-fi 

inteligência artificial 

smartphones 

alterações climáticas 

Marvila  
UMA BIBLIOTECA DO SÉC XXI 



leitura 

internet 

crianças 

formação 

multiusos 

café com cozinha 

comunitária 

auditório 

Biblioteca de Marvila 
ESPAÇOS 



Biblioteca de Marvila 
CARTÕES DE LEITOR 

59%  
idade ativa 

18%  
crianças 

9%  
séniores 

14%  
jovens 

estudantes 
24%:  6 aos 10 anos 
22%: 15 aos 18 anos 

38% estudantes 
11,2% profissionais de educação 

55% F    45% M 

623 



Biblioteca de Marvila 
VISITAS 

140.000 visitas 
(12 meses = 11.600 por mês) 



Que atividades devem ser desenvolvidas neste contexto? 

Biblioteca de Marvila 

? 

a biblioteca como um espaço de aprendizagem ao longo da vida 

abandono  escolar analfabetismo pais adolescentes idosos 



 
Festival Bibliogamers 

 

 

 

Planeamento cluster 

cultural 

 

 

Artes plásticas 

 

 

Teatro/ Dança/ Música 

 

 

Exposições 

 

 

Street Art e  Grafitt i  

 

 

Festival Internacional de 

Capoeira 

 
 

Aprendizagem não formal 

 

 

Apoio à população escolar  

 

 

Experimentação 

 

 

Línguas estrangeiras 

 

 

Literacia Digital  

 

 

Biblioteca Humana 

 

 

Grupos comunitários 

  
 

Inclusão de projetos 

artísticos 

 

 

 

 

Vidas e memórias de 

bairro 

 

 

#BLXpro #BLXact #BLXlab #BLXcom 

A REDE BLX : DOMÍNIOS DE INTERVENÇÃO 

COMUNIDADE CULTURA APRENDIZAGEM EMPREENDEDORISMO 

 
Street Art e Graf it t i  

 



atividades culturais para todos 

Exposição No rasto de Marvila  Festival Internacional de Capoeira 

#BLXact 



laboratório de aprendizagens 

Oficina stencil  Festival O Muro “Aventuras de João sem medo” 

#BLXlab 



laboratório de aprendizagens 

Literacia Digital  
Curso Prático  1 “Utilizar o computador” 

#BLXlab 



comunidades coesas #BLXcom 



proatividade e empreendedorismo 

Bibliogamers  

#BLXpro 



Diversidade de experiências culturais:  
internamente - o público procura a experiência, 
externamente - o público convive com a experiência. 

Biblioteca de Marvila 

 
Este tipo de atividades potencia a criação de 
hábitos culturais,  principalmente nos jovens e nas 
crianças? 
 
Qual o impacto económico, no setor da cultura, 
catalisado por esta exposição? 

PLATAFORMA CULTURAL E CRIAÇÃO DE PÚBLICOS 



A comunidade é exposta a uma grande diversidade de experiências  e tendências do 
séc. XXI.  

Biblioteca de Marvila 

Este tipo de aprendizagem catalisa uma 
transformação nos indivíduos? 
 
Qual o impacto social e económico neste 
território? 

PLATAFORMA DE EXPERIMENTAÇÃO 



Fomentar a proximidade periferia e centro da cidade. 

Biblioteca de Marvila 

ESPAÇO DE CONFIANÇA NA COMUNIDADE 

Outras entidades capitalizam a confiança da 
comunidade no produto “Biblioteca de Marvila”. 
Como traduzir economicamente esta capitalização? 
 
Que valor é gerado nestas visitas? 
 
Qual o impacto da dinâmica da biblioteca na 
restauração?  
 
Será que outro tipo de equipamento cultural geraria 
esta confiança? 



 
As famílias viram o seu rendimento aumentar com a 
abertura da biblioteca? 
 
Que mudanças sociais e/ou económicas ocorrem, 
fruto das oportunidades geradas pela biblioteca? 
 
Qual o papel da biblioteca no combate ao abandono 
escolar?  

ECONOMIA, EDUCAÇÃO E EMPREGABILIDADE 

Biblioteca de Marvila 

Com a abertura da biblioteca foram geradas novas oportunidades e os estudantes 
encontraram um espaço alternativo à rua. 



melhoria do espaço público: 
- construção da biblioteca, dos arruamentos, da 

iluminação pública e parqueamentos em torno do 
edifício; 

- expetativa de construir um parque de merendas e 
atividade física. 

 
melhoria das acessibilidades: 
- aumento das carreiras da Carris; 
- expetativa de integrar o bairro na Rede Ciclável da 

Cidade; 
- expetativa de melhorar o apeadeiro de Marvila e 

aumentar o n.º de comboios com paragem no bairro. 

Biblioteca de Marvila 

ESPAÇO DE CONFIANÇA NA COMUNIDADE 

Será a Biblioteca um elemento transformador do território também do ponto de 
vista urbanístico? 
 



Susana Silvestre | Divisão da Rede de Bibliotecas 
susana.silvestre@cm-lisboa.pt 

 


