
ESCOLA SECUNDÁRIA QUINTA DO 

MARQUÊS 

BIBLIOTECA 

POLÍTICA DE DESBASTE  

Definição de Desbaste 

Desbastar é remover, de forma planeada e 
sistemática, os documentos (livros, 
periódicos, VHS, etc.) da coleção de uma 
biblioteca, permitindo a atualização 
permanente do espólio. 

Critérios 

 Manutenção dos objetivos da 
Biblioteca e do seu compromisso 
para com os utilizadores. 

 Data de edição ou Copyright: 
quanto mais antigo, mais atenção 
na avaliação do conteúdo. 

 Conteúdo: deverá ser relevante 
para o currículo e para as 
necessidades dos utilizadores. 

 Estado de conservação do 
documento. 

 Circulação: estatística de 
requisição do documento (não 
requisitado há mais de 5 anos). 

  Desatualização da informação 
veiculada. 
 
Data de edição ou Copyright 

Sugestão de anos decorridos sobre a data 
de edição ou copyright, a partir dos quais 
se deverá dar mais atenção na avaliação do 
conteúdo. 

Classe CDU 

0 Generalidades                            2 a 10 anos 

1 Filosofia                                              10 anos 

2 Religião                                        2 a 10 anos 

3 Ciências Sociais                           5 a 10 anos  

5 Matemática, C. Naturais           5 a 10 anos  

6 Ciências Aplicadas                      5 a 10 anos  

7 Arte. Desporto                            5 a 15 anos   

8 Língua. Linguística. Literatura         Flexível 

9 Geografia. Biografia. História         15 anos 

Situações particulares 

Biografias                                               Flexível 

Ficção                                                     10 anos 

Enciclopédias                                   5 a 7 anos 

Referência                                             Flexível 

Periódicos                                               5 anos 

Almanaques / Anuários                  3 a 6 anos 

A manter 

 Prémios literários e clássicos 
 História local 
 Anuários escolares ou outras 

publicações da escola 
 Títulos incluídos nas listas do Plano 

Nacional de Leitura 
 Fontes bibliográficas 

Procedimentos  

 Apresentar à Direção uma 
proposta de desbaste da coleção, 
feita pela coordenadora da BE, em 
colaboração com a sua equipa, 
com os coordenadores de 
departamento e professores das 
disciplinas em causa. 

 Elaborar uma lista dos exemplares 
para desbaste, indicando o destino 
de cada um: transferência para um 
arquivo ou abate (reciclagem, 
permuta, doação, utilização em 
feira de materiais usados). 
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