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RESUMO
Este webinar refletirá sobre a necessidade de monitorização e avaliação das páginas do facebook das
bibliotecas, em geral, como também apresentará ferramentas existentes online, para colocar em pratica
esse processo.

ORADOR
Maria Armanda Salgado, Biblioteca do Campo Arqueológico de Mértola

O QUE SE PODE APRENDER COM ESTE WEBINAR?
Deverá a biblioteca estar presente no facebook? Deverá criar uma página no facebook só porque é uma
tendência? Atingir um número de gostos considerável será a única preocupação? No contexto atual
tecnológico e com o advento da Web 2.0 as bibliotecas são impelidas a marcarem a sua presença nas
redes sociais, mantendo relacionamentos a longo prazo com os utilizadores, tendo em vista a sua
fidelização. Por esse motivo, é importante legitimar, cada vez mais, a presença no facebook, tornando-a
uma ferramenta de comunicação entre a biblioteca e o seu público-alvo. A partir da experiência da
página do facebook da biblioteca do Campo Arqueológico de Mértola, este webinar refletirá sobre estas
e outras questões, evidenciando as vantagens do processo de monitorização, assim como apresentará
ferramentas existentes online que possibilitam o efetivo acompanhamento e avaliação das redes sociais.
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