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1.

DADOS BIOGRÁFICOS

NOME: Paula Cristina Ferreira da Silva
DATA DE NASCIMENTO: 3 de Junho de 1970
NATURALIDADE: Penacova
FILIAÇÃO: António Fernando da Silva
Odete Ferreira Lopes
ESTADO CIVIL: Casada
BILHETE DE IDENTIDADE: 9066878, emitido em Coimbra
CONTRIBUINTE FISCAL: 187709840
CARTA DE CONDUÇÃO: c – 531641 de 27/08/93
RESIDÊNCIA: Rua Capitão Pereirinha nº 56 R/c Esq.
Santa Clara – 3040.020 Coimbra
TELEFONE: 239 811370
TELEMÓVEL: 96 8614491

E-MAIL: paucrisilva@gmail.com
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2. HABILITAÇÕES LITERÁRIAS


Em 1980 concluiu o ensino primário, na Escola Primária de Chelo, concelho de

Penacova.


No ano lectivo de 1981/1982, concluiu o ensino básico na Escola Preparatória de

Penacova.


Terminou no ano lectivo 1987/1988, o 12º ano da área D (Humanísticos) na Escola

Secundária de Penacova, com a média final de 14 (catorze valores).


A 15 de Janeiro de 1990, ingressou na Universidade de Coimbra - Faculdade de

Letras, no Curso de História e concluiu com a média final de 13 (treze) valores.


Em Novembro de 1993, ingressou no Curso de Especialização em Assuntos

Culturais no âmbito das Autarquias, tendo concluído a 20/07/1995, com a média final
de 15 (quinze) valores.


No ano lectivo de 1995/96, ingressou na Universidade de Coimbra, na Faculdade

de Letras, no Curso de História (Variante de Arqueologia), faltam-lhe duas disciplinas
para concluir a licenciatura (Arqueologia e Seminário).


No ano lectivo de 1996/97, ingressou na Licenciatura de História – Ramo Formação

Educacional da Faculdade de Letras de Coimbra, tendo concluído a 11/06/97, com as
seguintes classificações: estágio com 15 (quinze) valores e Seminário em História com
18 (dezoito) valores.


No ano lectivo 1998/99 iniciou o Mestrado em História Económica e Social

Contemporânea. Terminou a parte curricular do referido mestrado, a 26/10/1999, com
as seguintes classificações: Seminário em “Industrialização e Património Industrial”,
com 17 (dezassete) valores; Seminário em “Sociedade e Vida Quotidiana”, com 16
(dezasseis) valores e Seminário em “As Mulheres na Sociedade Contemporânea” História Comparada, com 16 (dezasseis) valores.


Em Outubro de 2002 defendeu a dissertação de mestrado, subordinada ao tema

“Águas Limpas e Raios de Luz - História do abastecimento de água e electrificação do
concelho de Penacova”, com a classificação de Muito Bom por Unanimidade.


Em 2002 ingressou no Curso de Especialização em Ciências Documentais, opção de

Biblioteca e Documentação, tendo concluído a 27 de Julho de 2004, com a classificação
de 14 (catorze) valores.


Em 2004 ingressou no Curso de Especialização em Ciências Documentais, opção de

Arquivo, tendo concluído a 12 de Setembro de 2006, com a classificação de 14
(catorze) valores.


De 17 de março a 4 de julho de 2014 concluiu com a classificação final de 17

valores o Curso de Inventário do Património Cultural Imaterial.
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3. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
O seu contacto com o mundo do trabalho iniciou-se por volta dos dezasseis anos,
na Junta de Freguesia de Lorvão, desempenhando funções de administrativa.
Na sequência da sua participação no II Curso de Especialização em Assuntos
Culturais no Âmbito das Autarquias, estagiou na Câmara Municipal de Tábua, entre
1/03/1995 e 30/06/1995.
De 15/01/1996 a 10/05/1996 exerceu funções de professora provisória de 10º
grupo A, na Escola C + S de Penalva do Castelo.
No ano lectivo de 1996/97, leccionou na Escola Secundária de Mira de Aire.
No ano lectivo de 1997/1998, leccionou na Escola Secundária Francisco Rodrigues
Lobo, em Leiria e no Estabelecimento Prisional Regional de Leiria.
Nos anos lectivos de 1998/99, 1999/2000, 2000/01 e 2001/2002 leccionou na
Escola Básica 2+ 3 de Taveiro. Nos anos 1999/2000 e 2000/2001 integrou a Equipa do
Projecto “Boa Esperança - Boas Práticas”, promovido pelo Instituto de Inovação
Educacional. No ano lectivo de 1999/2000 participou na qualidade de professora
aderente, no Projecto de Sensibilização da População Escolar (PROSEPE), subordinado
ao tema: “A floresta no futuro um bem a preservar”, dinamizado pelo Núcleo de
Investigação Científica de Incêndios Florestais (NICIF), da Faculdade de Letras da
Universidade de Coimbra.
No ano de 2000 prestou serviços como formadora, na PENSAR, no Curso de
Doçaria Conventual de Lorvão e Outras Iguarias Tradicionais, leccionando o módulo de
Enquadramento Histórico.
Em Janeiro de 2001 publicou o livro “ Os palitos na freguesia de Lorvão - Da
manufactura à maquinofactura”.
Em Fevereiro e Março de 2002 prestou serviços como formadora, na ACIC no
Curso de Técnicos Especialistas em Escritório Electrónico e Técnicos Administrativos,
leccionando os módulos de “Dinâmica de Grupos”, “Desenvolvimento de Competências
Pessoais e Sociais” e “Balanço de Competências”.
Entre 2 de Setembro de 2002 e 1 de Setembro de 2004, através de um Gabinete
Técnico Local, ocupou o lugar de Técnica Superior de História, na Câmara Municipal de
Penacova. Durante este período esteve integrada na Biblioteca Municipal de Penacova.
No âmbito das bibliotecas desenvolveu várias actividades: exposições, hora do conto,
ateliês de promoção da leitura, catalogação, etc. Pertenceu à organização de:
Festitradições; Fim-de-semana da Lampreia; Feira das Artes e Culturas. Colaborou no
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lançamento do livro sobre Dr. António José de Almeida; e em todas as actividades
culturais dinamizadas naquele período. Colaborou na elaboração da página da Internet
da Câmara Municipal de Penacova.
No âmbito do GTL fez levantamento do centro histórico de S. Pedro de Alva. Fez
levantamento das alminhas da freguesia de Lorvão.
Colaborou com o Centro de Estudos Interdisciplinares do Séc. XX da Universidade
de Coimbra, em várias actividades de natureza historiográfica e de relações públicas.
Tem prestado apoio técnico a diversos investigadores na realização das suas
monografias e estudos académicos.
De 15 de Outubro de 2004 a 28 de Fevereiro de 2005, através de um POC do
IEFP desempenhou funções de Técnica Superior de Biblioteca e Documentação, na
Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra.
Em Janeiro de 2005 foi publicado um trabalho seu intitulado “Cerâmica Estrela
d´Alva – Um século de Tradição e Inovação (1904-2004)”.
A 23 de Fevereiro de 2005 foi nomeada em Diário da República como Técnica
Superior de Biblioteca e Documentação, do quadro de pessoal da Câmara Municipal de
Monforte. Em Agosto de 2008 foi nomeada Técnica Superior de Biblioteca e
Documentação de 1.ª classe. Na Câmara Municipal de Monforte é a responsável pela
Biblioteca

Municipal.

Elaborou

os

programas

de

concurso

para:

equipamento

informático, mobiliário, audiovisual e mapa de pessoal. Concebeu vários projectos de
promoção da leitura: “Ao teu colo oiço um conto”, para bebés; “Dar vida aos livros”,
para Jardim-de-Infância, primeiro e segundo ciclos (de referir que candidatou este
projecto à Fundação Calouste Gulbenkian e obteve financiamento); “Dois dedos de
conversa: uma partilha de memórias e de afectos”, para os idosos; e “Ler dá saúde”. É
a responsável: pelo espaço internet e centro de certificação da Carta de Condução
Informática Europeia (ECDL) em Monforte; Museu dos Contos; oficinas de escrita
criativa; Plano Nacional de Leitura no concelho de Monforte; Curso de Literacia Digital
para Idosos; 1.ª, 2.ª, 3.ª e 4.ª edição do Livro das Palavras Andantes; Semana da
Saúde; Semana do Ambiente; Semana da Ciência; Semana da leitura; Reconstituição
etnográfica da romaria dos Prazeres; Ateliês de Verão; encontro de poetas populares
do concelho de Monforte; Jogos Florais de Outono de Monforte; I, II, III e IV Maratona
de contos; Campanha “Adopte um livro”; Palavras Andarilhas, encontros com escritores
(José Jorge Letria, António Torrado, Fernando Alvim, Isabel Ricardo, etc); feiras do
livro; “bookcrossing” em Monforte.
É

responsável

documental,

pela

atendimento

gestão
ao

do

público,

equipamento,
catalogação,

recursos

humanos,

indexação,

fundo

classificação,
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orçamentos e actividades de animação cultural. Elaboração de uma página electrónica
da biblioteca. Organização da integração da Biblioteca Municipal na Rede do
Conhecimento das Bibliotecas Públicas. Integração, na biblioteca, de jovens em
programas de O.T.L promovidos pelo IPJ.
Organizou o I Encontro Patrimonial de Monforte. Responsável pela dinamização de
actividades relacionadas, ainda, com as seguintes datas comemorativas: Aniversário da
Biblioteca Municipal; Dia da alfabetização; Dia dos namorados; Dia da Mulher; Dia do
Pai; Dia da Floresta; Dia da poesia; Dia da Árvore; Dia da água; Dia Internacional do
Livro Infantil; Dia Mundial dos Monumentos e Sítios; Dia Mundial do Livro e dos
Direitos de Autor; Dia Vinte cinco de Abril; Dia da Mãe; Dia da Europa, Dia
Internacional da Família; Dia Mundial da Energia; Dia Mundial da Criança; Dia de
Portugal; Dia do Relógio de sol; Dia da população; Dia dos avós; Dia Internacional da
alfabetização; Dia Mundial da Música; Dia da implantação da República; Dia Mundial da
alimentação; Dia de São Martinho; Dia Mundial do Não-Fumador, etc.
Presta apoio à biblioteca escolar do Agrupamento Vertical de Escolas de Monforte.
Foi representante da Câmara Municipal de Monforte no Conselho Geral, do
Agrupamento Vertical de Escolas de Monforte
Em Setembro de 2007 publicou o livro “Os Forais de Monforte (1257 – 1512)”.
Possui conhecimentos informáticos na óptica do utilizador: Word, Excell, Power
Point, Frontpage, Internet (pesquisa e recuperação de informação em bases de dados).
No âmbito da aplicação e gestão de bibliotecas sabe trabalhar com o Porbase 5,
Bibliobase e Libertas Marc.
Possui certificação de aptidão de formador, na área da História e na área das
Ciências Documentais, certificado pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional,
estando inscrita na Bolsa Nacional de Formadores.
Orientadora de estágio:
2006 – Pós - Graduação em Ciências documentais, Universidade de Évora –
Anabela Cardoso; 2009 – Cef de Informática – EB 2, 3 de Monforte; 2010 –
Licenciatura em animação sócio-cultural – Vera Maria Cordeiro Pegacha; Licenciatura
em Jornalismo e Comunicação - Nelson Roberto Ferreira Maia da Silva, Instituto
politécnico de Portalegre.
2006 - Júri de concurso para provimento de dois técnicos profissionais de BAD da
Câmara Municipal de Monforte.
2007 e 2008 – Apoiou a Biblioteca Municipal de Avis para integrar a Rede de
Leitura Pública.
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Em 2006 elaborou a candidatura do projeto da Biblioteca Municipal de Monforte
“Dar vida aos livros”, ao Concurso de apoio a projetos de promoção da leitura em
bibliotecas públicas, promovido pela Fundação Calouste Gulbenkian e foi aprovado.
Em 2012 elaborou a candidatura do projeto da Biblioteca Municipal de Penacova
“Espaço Jovem” ao Concurso de apoio a projetos de promoção da leitura em bibliotecas
públicas, promovido pela Fundação Calouste Gulbenkian e foi aprovado.
Ao nível de aptidões e competências sociais possui: aptidões de organização e
execução de trabalhos de equipa e de coordenação de equipa e trabalho com público
de todas as faixas etárias.
Ao nível de aptidões e competências de organização: competências a nível de
organização e gestão de projectos, recursos humanos, equipamentos, bases de dados,
orçamentos, projectos, actividades e orçamentos.
Ao nível de aptidões e competências técnicas: Conhecimento de bases de dados
para tratamento documental e respectivas normas nacionais e internacionais para
realizar esse tratamento. Conhecimentos na área das Bibliotecas Públicas, Arquivos e
Sociedade da informação.
É Secretária da Associação Pró-Defesa do Mosteiro de Lorvão desde 2010.
É Presidente da Delegação Regional do Centro da BAD (Associação Portuguesa de
Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas) desde janeiro de 2014.
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4. OUTROS CURSOS E ACÇÕES DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL


De 5 a 7 de Dezembro de 1994, participou no II Curso do Património Cultural
(Património e Ambiente).



Nos dias 17 e 18 de Fevereiro de 1995, participou no Seminário de Museologia
Industrial.



A 15 de Agosto de 1995, participou na Organização da 1ª Reconstituição Histórica
“Midões no Século XIX”, (Concelho de Tábua).



No dia 21 de Maio de 1997 participou na sessão “Viagem ao mundo da escrita”.



No dia 3 de Fevereiro de 1998, participou na acção de formação subordinada ao
tema “Repensar o Ensino da História”.



No dia 16 de Março de 1998, participou na acção de formação subordinada ao tema
“ O texto literário na aula de História - Imaginação e Criatividade”.



A 12 de Março de 1999 participou no colóquio “Situação da mulher na sociedade
portuguesa actual - contributos da classe docente para a mudança de estereótipos.



A 19 de Março de 1999, participou na acção de formação “Sala de Estudo Aprender a aprender: um projecto em construção”.



Nos dias 22 e 23 de Setembro de 1999, participou no Encontro Nacional do
Programa Boa Esperança/Boas Práticas.



No dia 27 de Setembro de 1999, participou na acção de formação subordinada ao
tema “Empresariado e Indústria na América latina: o norte do México no âmbito
das sociedades periféricas”.



No dia 31 de Janeiro de 2000 participou na acção de formação “O indivíduo: da
infância à adolescência”.



No dia 28 de Fevereiro de 2000 participou na acção de formação “Educar para o
optimismo”.



No dia 28 de Março de 2000 participou na acção de formação “A Avaliação em
Contexto Escolar”.



No dia 3 de Maio de 2000 participou na conferência sobre “Gestão Flexível do
Currículo e Educação Ambiental, Vertente Fundamental do Currículo”.



No dia 19 de Maio de 2000 participou na acção de formação “A Construção da
Autonomia das Escolas”.



No dia 27 de Março de 2001 participou na acção de formação "Educação Sexual em
Meio Escolar".



No dia 25 de Maio de 2001 participou na acção de formação "Educação Sexual na
Escola".
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De 9 de Janeiro a 26 de Junho de 2001 frequentou a acção de formação "Avaliação
em contexto escolar" acreditada pelo Conselho Científico Pedagógico de Formação
Contínua.



No dia 1 de Outubro de 2001 participou na acção de formação "A gestão flexível do
currículo".



No dia 30 de Novembro de 2001 participou na acção de formação “Estudo
acompanhado: aprender a estudar, estudar para aprender”.



No dia

22

de Fevereiro de 2002 participou na acção de formação

“Reorganização Curricular do Ensino Básico”.


No dia 8 de Março de 2002 esteve presente na conferência subordinada ao tema
“Mulheres em Busca de Visibilidade”.



No dia 21 de Março de 2002 esteve presente na conferência subordinada ao tema
“O Brinquedo – Perspectiva Histórica”.



Nos dias 10, 11 e 12 de Abril frequentou o Colóquio “O Poder Local em Tempo de
Globalização. Uma História e um futuro”.



De 4 de Maio a 15 de Junho de 2002 frequentou o Curso de formação “Internet no
Ensino – Iniciação”.



Entre os dias 2 e 21 de Dezembro de 2002 frequentou com aproveitamento a acção
de formação “Internet – Aprofundamento”.



A 10 de Dezembro de 2002 frequentou a acção de formação “Uma mão cheia de
livros...”- Literatura para a Infância e Juventude.



A 25 de Setembro de 2003 esteve presente na acção de formação do Portal Cultural
e-cultura.pt.



A 9 de Outubro de 2003 frequentou o atelier “A Leitura em voz alta”.



A 27 de Novembro de 2003 esteve presente na apresentação do programa Matriz
(Programa de Gestão de Colecções Museológicas).



Nos dias 11 e 12 de Março de 2004 participou na acção de formação “Como
incentivar nas crianças o gosto pela leitura.



No dia 26 de Março de 2004 esteve presente no colóquio “O poder autárquico e a
educação de adultos”.



No dia 20 de Maio de 2004 participou na acção de formação “Duma actividade
escolar a uma actividade económica”.



No dia 4 de Fevereiro de 2005 esteve presente na acção de formação sobre a
utilização do sotfware de autoria Macromedia Authorware.



A 11 de Abril de 2005 participou no 1º Encontro de Contadores de Histórias de Avis.
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Entre 18 e 22 de Abril frequentou a Formação em Porbase 5, nos módulos de
Catwin, Pacwin, Pacweb, Usewin e Aquwin, na Biblioteca Nacional.



Nos dias 22 e 23 de Junho de 2005 participou no 12º Encontro Nacional de
Bibliotecários da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, subordinado ao tema
“Bibliotecas Públicas em Rede: facilitar o acesso ao conhecimento”.



Nos dias 20 e 21 de Outubro de 2005 participou no 1º Encontro de Serviço
Educativo em Bibliotecas Públicas.



De 27 a 29 de Outubro de 2005 participou na Conferência Internacional
Comemorativa do Bicentenário da Biblioteca Pública de Évora, subordinada ao tema
“Bibliotecas para a vida: literacia, conhecimento, cidadania.



No dia 7 de Novembro de 2005 concluiu a acção de formação “Introduction to
bibliometrics”.



No dia 21 de Novembro de 2005 participou na acção de formação “Da Voz aos
Livros”.



Nos dias 25 e 26 de Novembro de 2005 participou nas Jornadas sobre a História de
Coimbra Oitocentista no cotovelo dos séculos - Entre Oitocentos e Novecentos.



No dia 14 de Janeiro de 2006 participou no workshoop de comunicação e
representação.



Nos dias 16 e 17 de Março de 2006 frequentou a acção de formação “Literatura
Infantil e Educação para os Valores.



No dia 20 de Abril de 2006 participou no 2º Encontro de Contadores de Histórias
em Avis.



No dia 30 de Outubro de 2007 participou na acção de formação “Ir até a lerlândia e
viajar nela”.



Nos dias 13 e 14 de Novembro participou no “Atelier de Conta Contos”.



No dia 30 de Outubro de 2007 participou na acção de formação “Ir até a lerlândia e
viajar nela”.



No dia 11 de janeiro de 2008 participou na atelier de promoção da leitura “O
Patinho Feio”.



No dia 10 de Janeiro de 2008 participou no Curso de Literacia Digital.



No dia 11 de Março de 2008 participou no 4.º Encontro de Contadores de Histórias
de Avis.



No dia 14 de Maio de 2008 frequentou a formação / demonstração de “Ajudas
Técnicas facilitadoras da comunicação”.



Nos dias 20 e 21 de Maio participou no 8.º Encontro Luso-Espanhol de Bibliotecas
Públicas, subordinado ao tema Bibliotecas Públicas: Trabalhando em rede.
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Participou no colóquio – Responsabilidades comunitárias na prevenção de crianças
e jovens em risco, no dia 20 de Janeiro de 2009.



No dia 18 de Março de 2009 participou no 5.º Encontro de Contadores de histórias
de Avis.



Nos dias 8 e 9 de Maio de 2009 participou no VII Encontro de Literatura Infanto –
Juvenil da Biblioteca Municipal de Pombal.



Curso de Bibliotecas para Jovenes (equivalente a 60 horas) promovido pela
Fundación Bertellsmann.



Participou na conferência “A importância da família no desenvolvimento harmonioso
das crianças, no dia 27 de Maio de 2009.



No dia 26 e 27 de Junho de 2009 participou no Encontro Patrimonial de Monforte.



No dia 17 de Março de 2010 participou no 5.º Encontro de contadores de histórias
de Avis.



No dia 22 de Abril de 2010 participou no 1.º Encontro “Leitura, leitores, educação:
redes de laços e de nós”.



Nos dias 7 e 8 de Maio de 2010 participou no VIII Encontro de Literatura Infanto –
Juvenil da Biblioteca Municipal de Pombal.



No dia 25 de Maio de 2010 participou na sétima sessão do I ciclo de conferências
Cultura a Sul, promovido pelo CIDEHUS-UÉ (Centro interdisciplinar de História
Culturas e Sociedades da Universidade de Évora.



No dia 16 de Outubro participou no atelier leitura em voz alta, realizado na
Biblioteca Municipal de Avis.



Nos dias 25, 26, 27 e 28 de Outubro participou na acção de formação sobre
liderança de equipas, realizado na Comunidade Intermunicipal de Municípios do
Alto Alentejo.



No dia 29 de Novembro de 2010 participou na acção de formação sobre Descrição
Documental na base de dados da Fundis (Fundos documentais de instituições do
sul).



De 25 a 28 de Outubro de 2012, frequentou a acção de formação “Liderança de
equipas para resultados”.



No dia 16 de Março participou no VII Avistórias – Encontro de contadores de
histórias, em Avis.



No dia 17 de Março participou no Encontro “Escolas e bibliotecas: cumplicidades
pedagógicas”.



No dia 31 de Março de 2011 esteve presente no Seminário MSML, Percurso de um
fundo monástico – do Mosteiro de Lorvão ao Ciberespaço.
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A 29 e 30 de Setembro de 2011 frequentou o Curso de Formação Profissional
“Deontologia do Serviço Público”.



De 21 a 23 de Novembro de 2011 frequentou o Curso de Formação Profissional
“Comunicação, Informação e Atendimento”



A 2 de Março de 2012 participou no Encontro de Bibliotecas Municipais do Distrito
de Coimbra – Partilhar para Crescer.



De 14 a 25 de Maio de 2012 frequentou o Curso de Formação Profissional
“Marketing Público, Comunicação Institucional e Atendimento”.



De 21 a 23 de Maio de 2012 frequentou o Curso de Formação Profissional “Código
dos Contratos Públicos”.



A 1 de Junho de 2012 participou no Seminário Internacional Livros e Leituras no
Mosteiro de Lorvão.



A 6 de Outubro de 2012 participou nas Jornadas de Toponímia “Eu tenho uma
Rua”.



A 29 e 31 de aneiro e 13 de Fevereiro de 2013 participou na ação de formação de
Igualdade de Género.



De 4 a 6 de Março de 2013 frequentou o Curso de Formação Profissional de “Gestão
e Avaliação de Projetos”.



No dia 26 de Março de 2013 participou no Diagnóstico da situação arquivística dos
arquivos municipais.



Nos dias 23, 24, 29 e 30 de Maio de 2013 frequentou o Curso de Formação
Profissional de “animação de Bibliotecas”



A 3 de Maio de 2013 participou nas I Jornadas de Arquivo de Monforte: os novos
desafios dos arquivos.



A 10 e 11 de Maio de 2013 participou no XI Encontro de Literatura Infanto/Juvenil.



A 29 de Junho de 2013 participou no workshop de materiais reciclados “Ensinarte”.



Nos dias 17 e 18 de Junho participou no encontro “Bibliotecas públicas e o futuro:
construir comunidades”.



De 11 a 13 de Julho de 2013 participou no Curso de Formação “Laboratórios de
Contadores de Histórias”.



Nos dias 10 e 11 de setembro de 2013 participou na ação de formação Web 2.0
ferramentas de web social nas bibliotecas: exploração de oportunidades, criação de
conteúdos e serviços, estratégias de ação e monotorização.



No dia 30 de outubro de 2013 organizou o II Partilhar para Crescer: Encontro de
Bibliotecas do Distrito de Coimbra.
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Nos dias 14 e 15 de novembro de 2013 participou na ação de formação de web 2.0
e a Biblioteca: Explorar os meios digitais para ligar pessoas.



Nos dias 5 e 6 de dezembro de 2013 participou na formação “Ebooks, podcast e
brodcast nas bibliotecas”.



No dia 10 de dezembro de 2013 participou na formação “Portal RBE: Criação de
conteúdos e gestão do catálogo coletivo”.



No dia 30 de janeiro de 2014 participou na ação de formação de “Flickr em
Bibliotecas e Arquivos”.



Nos dias 6, 7 e 13 março de 2014 participou na formação “Ferramentas da Web
2.0”.



Nos dias 7 e 8 de abril de 2014 participou na formação “Produção e publicação de
conteúdos na web”.



Nos dias 9 e 10 de maio de 2014 participou no Encontro de Literatura
InfantoJuvenil.



A 16 de maio de 2014 participou no ciclo de reflexões e debates “Arquivos e web
semântica”.



A 1 de julho de 2014 participou no webinar “Aplicações mobile para leitura e
pesquisa”.



De 7 a 9 de julho participou na formação “bibliotecas Digitais”.



A 9 de julho participou no webinar “Literacia de Informação – uma ferramenta para
o ensino e para a aprendizagem”.



A 10 de setembro participou no webinar “Projeto Trans e-facilitador: agente de
inclusão digital”.



A 23de outubro de 2014 participou no webinar “Valor e papel social das bibliotecas
públicas: princípios e estratégias de acção”.



A 24 de outubro de 2014 participou no I Encontro Luso-Espanhol de Bibliotecas
Itinerantes.



A 27 de outubro participou no seminário “Ebooks em bibliotecas públicas: os meus
outros livros”.



A 28 de outubro participou no webinar “Arquivo.pt: uma infraestrutura para
investigação.



A 14 de outubro de 2014 participo como orador no II Encontro de Geriatria.



A 18 de dezembro de 2014 participou no webinar “Plano de classificação da
Informação Arquivística para a Administração Local: como aplicá-lo; exercícios
práticos.
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