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IDENTIFICAÇÃO 

Instituição: Bibliotecas do Politécnico de Leiria 
Morada: Biblioteca José Saramago, Morro do Lena, Alto do Vieiro, 2411-901, Leiria 
Telefone: 244820312 
E-mail: biblioteca.campus2@ipleiria.pt 
 
Título da Ação: Bibliotecas do Politécnico de Leiria: Espaços de cultura 
Público-alvo: Dirigentes, Técnicos Superiores, Assistentes Técnicos, Estudantes da área de BAD 
Nº máximo de participantes por ação: 6 
Nº mínimo de participantes por ação: 3 
Data de realização: 30/09/2022 
Contacto para inscrições: biblioteca.campus2@ipleiria.pt 
 
Facilidades logísticas 
Acesso às cantinas: Sim 
Acesso à residência de estudantes: Não 
Hotéis com protocolos: Não 
Nome dos Hotéis:  
Outras Facilidades:   
 

PROGRAMA DA VISITA 
Objetivo O ensino superior é uma porta aberta para o mundo e para um mercado de trabalho cada vez mais global e deve 
munir os seus estudantes do maior número de ferramentas possível para que estes o enfrentem com confiança e sucesso. 
Neste processo, as Bibliotecas do ensino superior são um meio privilegiado para alcançar este objetivo porque estão 
vocacionadas para servir as comunidades, proporcionando experiências de aprendizagem e de produção de conhecimentos, 
mas, também, de encontro e debate com diferentes personalidades sobre os mais diversos temas e de fruição de momentos 
culturais e artísticos. Com este programa de mobilidade pretende-se dar a conhecer o projeto de produção de atividades 
culturais e artísticas das Bibliotecas do Politécnico de Leiria e como estas podem funcionar como meios de aprendizagem 
científica e artística e, simultaneamente, como momentos de lazer e fruição de e para toda a comunidade do Politécnico de 
Leiria. Programa 10h00: Acolhimento e receção - Biblioteca José Saramago, campus 2 do Politécnico de Leiria (Escola 
Superior de Tecnologia e Gestão/Escola Superior de Saúde) Manhã 1. Apresentação das Bibliotecas do Politécnico de Leiria; 
2. Breve historial desde a sua reorganização em 2008; 3. O nascimento da vertente cultural; 4. A mudança de estratégia em 
2018; 5. As atividades culturais programadas e realizadas: sucessos e dificuldades; 6. O GERMINAR de um projeto de futuro. 
Tarde 1. Visita guiada à Biblioteca José Saramago (campus 2 do Politécnico de Leiria); 2. Visita comentada à exposição 
patente no átrio do edifício, desde a fase de planeamento à de produção e exibição final.


