Biblioteca do CPR no Centro de
Acolhimento para Refugiados
Situada no Bairro dos Telefones, freguesia da Bobadela, concelho de
Loures, a Biblioteca do Conselho Português para os Refugiados (CPR)
no Centro de Acolhimento para Refugiados (CAR) é um equipamento
de difusão cultural especializado na aquisição, tratamento e difusão
de recursos de informação ligados à temática dos Direitos Humanos,
mais especificamente na área do Asilo e dos Refugiados. É um
projecto único em Portugal, que vale a pena conhecer.
Este espaço, que o CPR considera fulcral para a sua importante tarefa
de divulgação e sensibilização, disponibiliza um significativo conjunto
de serviços a várias comunidades.

•
•
•

• Acesso a um espólio documental diversificado e em
crescimento
24 postos de trabalho capacitados para a utilização de computadores portáteis
Mediateca equipada com dois postos multimédia
Aconselhamento bibliográfico especializado na área dos Direitos Humanos, Asilo e Refugiados, com
recurso à perícia disponibilizada pelo CPR

Para além de apoiar directamente os utentes do CAR, a Biblioteca funciona
em estreita coordenação com o ensino da língua portuguesa aos requerentes
de asilo e refugiados, para além de procurar constituir-se como ponto de
encontro e apoio para a comunidade residente na área envolvente ao Centro.
Na convergência desses dois objectivos, a Biblioteca apoia a integração e
interacção dos requerentes de asilo e refugiados com a sociedade
portuguesa. Na era da informação, obter conhecimento é a melhor forma de
adquirir autonomia e diminuir a vulnerabilidade. Através da Biblioteca, o CPR
apoia os requerentes de asilo e refugiados nesse processo.
A Biblioteca do CPR é, portanto, um serviço de relevância local, nacional e
internacional:
•
•

•

É o único espaço de âmbito cultural, à disposição da comunidade residente na zona urbana envolvente ao
CAR, cujo acesso é facilitado e de baixo custo;
Nacionalmente, é, se não o único, um dos únicos espaços especializados na aquisição, tratamento e
difusão de recursos informativos ligados à temática dos Direitos Humanos, cuja relevância é, hoje,
indubitável;
Privilegia a capacitação dos requerentes de asilo e refugiados (residentes no Centro ou externos) para a
autonomização e integração social, tornando-a internacionalmente relevante.

Pela localização, pela organização que a dinamiza e pela população que serve, a Biblioteca é um espaço dotado de
valências especiais e únicas em Portugal.
Por conseguinte, gostaríamos de convidar-vos a visitar este espaço, onde a multiculturalidade convive com a
capacitação dos indivíduos, através do acesso à informação.

VISITE-NOS!

