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Pssst...! Venham cá todos! 
Bibliotecários Professores bibliotecários 
Profissionais da informação! 
 

Bibliotecários, Professores-Bibliotecários e Profissionais da Informação são 

elementos indispensáveis para a curadoria e gestão bibliográfica em bibliotecas, 

escolas, centros de documentação e plataformas digitais, assegurando que 

todos usufruem de leituras informativas, recreativas, escolares, profissionais, … 

que satisfaçam as necessidades, gostos e interesses pessoais e desenvolvam 

as competências de literacia. 

Os livros recomendados pelo PNL2027 estão presentes nas múltiplas atividades 

de BM, BE e CDI. O uso do Catálogo PNL e a sua divulgação pode constituir 

uma área privilegiada de cooperação com os seus profissionais, facilitando uma 

informação selecionada para melhor aconselhamento aos leitores, que 

conhecem bem e de forma qualificada. 

 

http://pnl2027.gov.pt/np4/livrospnl?cat_livrospnl=catalogo_blx
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Como é que os bibliotecários têm por certa a 

fiabilidade do Catálogo PNL? 

Para disponibilizar um serviço em linha, normalizado e permanentemente 

atualizado de divulgação dos livros recomendados pelo PNL2027, o Catálogo 

PNL recorre ao catálogo da Rede BLX, o qual obedece a normas internacionais 

de construção de catálogos bibliográficos informatizados, sendo reconhecido por 

todas as bibliotecas da Rede de Leitura Pública pela qualidade dos seus registos. 

Deste modo, são garantidas as funcionalidades fundamentais para a pesquisa e 

a difusão dos Livros PNL. 

Para ver a informação completa de um livro: 
- visualize a referência abreviada no Catálogo PNL. 
- clique em Ver+, no final da descrição do título. 
- aceda à BLX e veja a ficha bibliográfica com todos os dados da publicação. 
 

 
 

 
 

http://www.pnl2027.gov.pt/np4/livrospnl?cat_livrospnl=catalogo_blx
http://www.pnl2027.gov.pt/np4/livrospnl?cat_livrospnl=catalogo_blx
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O Juntos de Férias é um projeto de parceria entre o PNL2027 e a DGLAB, o qual 
pretende estimular a leitura por prazer nas bibliotecas municipais através de 
livros e de jogos. Informe-se. 
 

Como beneficiam do Catálogo PNL os professores - 
bibliotecários para a gestão das suas coleções? 
O Catálogo PNL inclui livros que são previamente analisados e validados, 

usufruindo de critérios de qualidade. 

Os títulos selecionados são uma fonte de informação muito útil para orientar as 

aquisições, aconselhar professores e alunos e facilitar a importação de registos 

bibliográficos para os catálogos das bibliotecas escolares. 

Após a pesquisa, de acordo com os termos de pesquisa e os critérios de 

limitação desejados: 

 

- escolha a ordenação de resultados que mais lhe convém: por data (mais 

recente ou mais antiga) ou por título (A-Z). 

- clique nos títulos pretendidos em Adicionar à lista ou opte por Adicionar todos 

em Os meus livros 

- exporte a lista em Excel ou PDF para reconversão pelo programa de gestão 

bibliográfica da BE. 

 

 

http://www.pnl2027.gov.pt/np4/juntosdeferias_verao.html
http://pnl2027.gov.pt/np4/livrospnl?cat_livrospnl=catalogo_blx
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Como podem os especialistas de 
informação tirar partido do Catálogo PNL para os seus 

utilizadores? 
A partir de 2017, o Catálogo PNL passou a abarcar mais temas e a dirigir-se a 

todos os públicos, tendo aumentado significativamente o número e a variedade 

de livros recomendados em áreas como  Ensaio,  Ciência e Tecnologia,  Cultura 

e Sociedade,  Arte, e outros. 

Estas recomendações são validadas por especialistas reconhecidos nos 

diferentes domínios do conhecimento, constituindo uma fonte de referência 

bibliográfica muito relevante para um vasto conjunto de profissionais, estudiosos 

e interessados. 

Faça uma pesquisa simples por palavra ou uma pesquisa avançada com critérios 

de limitação e deixe-se surpreender. 

 

Em 2017, correspondendo ao alargamento do quadro institucional do PNL2027 

à Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, foi criado o Programa Ler+ Ciência / 

Ler+ no Superior, ao abrigo do qual vêm sendo realizadas diversas iniciativas, 

de que são exemplo, os Encontros Literatura e Ciência, o Seminário Ler+/RIUL 

e o Plano Leituras, Ciência e Conhecimento. 

 

 

http://www.pnl2027.gov.pt/np4/livrospnl?cat_livrospnl=catalogo_blx
http://pnl2027.gov.pt/np4/encontrosliteraturaeciencia.html
http://pnl2027.gov.pt/np4/lermaisnosuperior_seminario.html
http://pnl2027.gov.pt/np4/file/198/Plano_de_Acao_PNL2027_CTES.pdf

