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Ponte de Lima já integra Rede de Bibliotecas associadas à Comissão Nacional da 

UNESCO 
 

A Biblioteca Municipal de Ponte de Lima é o mais recente membro da prestigiada Rede das 

Bibliotecas Associadas à Comissão Nacional da Organização das Nações Unidas para a Educação, 

Ciência e Cultura (UNESCO), certificação que foi atribuída no passado dia 18 de novembro de 

2022. 

Trata-se de uma distinção pelo trabalho desenvolvido no cumprimento das missões consignadas 

pela UNESCO para as bibliotecas públicas, e nomeadamente, pelo trabalho desenvolvido por esta 

Biblioteca enquanto “porta de acesso local ao conhecimento”, na difusão do acesso à leitura e à 

informação, desempenhando um papel fundamental na difusão da informação e no combate à 

iliteracia, assumindo-se como o elemento crucial para a implementação de uma sociedade de 

conhecimento, desenvolvimento cultural, social e económico das populações e para a promoção dos 

direitos humanos.  

Este organismo foi criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) tendo como principal 

objetivo encorajar as bibliotecas que estão abertas ao público a serem Bibliotecas Vivas, realizando 

atividades nos vários domínios da instituição, nomeadamente na promoção dos direitos humanos, 

diálogo intercultural, proteção do ambiente e bem-estar, luta contra o analfabetismo e iliteracia, 

cooperação para a paz e cidadania.  

Constituindo-se como um importante veículo na divulgação dos valores e objetivos da UNESCO as 

bibliotecas que integram esta rede são assim convidadas a desenvolver atividades no âmbito da 

Agenda 2030 (Agenda Alargada de Desenvolvimento Sustentável), promovendo a sua visão de um 

mundo com alfabetização universal, através de encontros anuais e comemoração de efemérides, 

concursos e atividades em conjunto, incentivando simultaneamente a sua articulação com as escolas 

onde as bibliotecas se encontram inseridas.  
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