REGULAMENTO
O Plano Nacional de Leitura (PNL2027) abre, até 31 de dezembro, uma nova
fase de adesão ao projeto Clubes de Leitura nas Organizações (CLO). Para se
associar a este projeto, basta preencher o formulário público Clube de Leitura
nas Organizações.
Pretende-se ampliar a experiência dos Clubes de Leitura nas Escolas, lançando
a outras organizações (públicas, privadas e do sector social) o mesmo desafio,
oferecendo a todos os elementos interessados, quer sejam de uma equipa, de
um departamento, ou de um serviço, a oportunidade de se reunirem
periodicamente, de forma presencial, virtual ou híbrida, para debater as suas
leituras, de ficção ou não-ficção.
Os CLO apresentam inúmeras potencialidades quando dinamizados, por
exemplo, em empresas de serviços, espaços comerciais, grupos industriais,
estruturas culturais, estabelecimentos prisionais, hospitais e clínicas,
associações recreativas, bibliotecas e outros, constituindo uma prática com
evidência muito positiva no desenvolvimento pessoal, intelectual e profissional
dos seus membros e na melhoria da produtividade e eficácia das suas equipas.
A criação e o fomento de hábitos de leitura contribuem, por um lado,
para melhorar a comunicação oral e escrita, aumentar o vocabulário
e desenvolver as literacias e, por outro, para incentivar a criatividade, a inovação
e a integração de conhecimento no quotidiano do trabalho, sem esquecer os
benefícios a nível da aprendizagem coletiva, da melhoria do trabalho em equipa
e do fortalecimento dos laços entre os profissionais, favorecendo o
desenvolvimento organizacional, como demonstram diversos estudos e
práticas.
O apoio do PNL2027 traduzir-se-á na recomendação de livros, na oferta de
brindes e outros materiais promocionais, na disseminação de estudos e práticas,
no destaque no portal e nas redes sociais do PNL2027 de boas experiências e
na promoção de encontros com autores, abertos a todos, no âmbito do seu clube
de leitura – Clube de Leitura PNL2027.
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Siga a ligação a outros clubes de leitura e inspire-se!
As entidades que pretendam associar-se a este projeto do PNL2027 podem
inscrever-se até 31 de dezembro de 2021, preenchendo o formulário na área
pública: Clube de Leitura nas Organizações.
QUEREMOS…
• Fazer dos livros uma companhia de todos os dias;
• Incentivar o gosto pela leitura;
• Aprofundar uma cultura de leitura na organização.
1. Todos podem participar.
2. Pode ser criado mais do que um CLO em cada organização.
3. Cada CLO tem um mediador de leitura que assume o papel de dinamizador
do grupo.
4. A responsabilidade da logística e comunicação com o PNL2027, caso a
organização crie mais do que um CLO, é de um gestor dos clubes de leitura. Se
houver apenas um clube, o dinamizador assume o papel de gestor.
5. Número mínimo de seis sessões por ano.
6. A modalidade do CLO pode ser presencial, virtual ou mista.
7. Os clubes podem realizar-se em contexto de equipa, departamento, biblioteca,
grupos de interesse ou outro.
8. De modo a reforçar a identidade dos clubes de leitura, o PNL 2027 sugere a
atribuição de um nome a cada CLO e a criação de um conjunto sucinto de
normas.
9. Divulgação mensal de atividades especialmente importantes do CLO, numa
plataforma ou rede social da organização em causa (#CLO2022 #PNL2027).
10. Compromisso de funcionamento durante o presente ano e o próximo.
11. Continuidade e sustentabilidade do CLO nos anos subsequentes.
12. A aquisição dos livros para o Clube deve basear-se nas sugestões dos
dinamizadores, nas novidades editoriais e ter em conta o gosto e os interesses
dos seus membros.
13. As entidades locais e as bibliotecas municipais, em particular, são parceiros
naturais no desenvolvimento do CLO.
14. Sendo necessários conjuntos de livros, o PNL2027 recomenda a utilização
dos já existentes na biblioteca da organização, caso haja, nas bibliotecas
municipais ou outros organismos, bem como a aquisição de títulos com recurso
a patrocínios ou a apoios de outras entidades.
15. O PNL2027 partilhará nos seus canais de comunicação o que se considere
de maior importância no desenvolvimento dos CLO, por exemplo, booktrailers
das obras que mais agradaram, visionamento de filmes baseados nos livros
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lidos, itinerários literários, exposições, conversas com os autores, entre outras
ideias.
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