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Proximidade. Afirmação. Reconhecimento.
Plano de Ação

A BAD consolida um legado de 40 anos, com conhecimento, experiência e maturidade
para acompanhar os desafios da sociedade da informação e do conhecimento,
afirmando-se como um espaço para a inovação e partilha entre os profissionais de
informação e documentação.
A informação é a condição essencial para a criação de conhecimento, o qual, por sua
vez, constitui o ativo mais valioso das organizações nos dias atuais.
Rentabilizar e potenciar este ativo tem sido incumbência dos profissionais de
informação e documentação que com a sua competência técnica, em diversas áreas de
intervenção, adaptando soluções tradicionais ou concebendo e implementando
soluções inovadoras, transformam dados em bruto em recursos operacionais e
estratégicos, indispensáveis à gestão quotidiana, à tomada de decisão das
organizações e ao fomento da sua competitividade, mas também ao garante dos
direitos do Estado e dos cidadãos e à valorização da memória coletiva e individual.
Num momento de mudança os profissionais devem continuar a lutar para ver o seu
papel reconhecido, por obterem maior visibilidade pública.
A promoção da cidadania implica uma associação forte e consciente que defenda os
direitos dos seus associados. É um excelente canal de comunicação com a sociedade.
Representa os profissionais perante entidades públicas e privadas. É uma janela aberta
para a divulgação da imagem de um profissional qualificado e competente,
conhecedor do contexto de mudança tecnológica e organizacional, que abre portas à
integração de novos saberes, garantia de sustentabilidade e futuro.
Por tudo isto queremos uma associação que seja acima de tudo um espaço para a
expressão do nosso empenhamento coletivo.
Venha para a BAD: participe, usufrua, opine, proponha e contribua.

Assim, atendendo a esses princípios, propomo-nos investir o nosso esforço conjunto
na concretização dos seguintes propósitos:
1. Aproximar a Associação dos profissionais de arquivo, biblioteca e
documentação, incentivando a colaboração de todos e fomentando a partilha
entre si, de modo a criar redes de cooperação que permitam atingir mais
eficácia e alcance na ação da BAD e um maior desenvolvimento pessoal e
profissional dos seus associados;
2. Criar novos produtos e serviços diferenciados, tornando uma mais-valia
indiscutível a condição de associado da BAD;
3. Continuar a desenvolver as atuais dinâmicas de comunicação, desenvolvendo
novas comunidades de prática, e dando à BAD mais impacto e maior
visibilidade junto de todos os profissionais de arquivo, biblioteca e
documentação e da sociedade em geral;
4. Reforçar a relevância e a imprescindibilidade de profissionais competentes na
área de arquivo, biblioteca e documentação nos diferentes sectores da
atividade nacional;
5. Promover a qualificação e contribuir para a melhoria das competências e
aptidões profissionais;
6. Assumir a necessidade de independência de uma Associação cada vez mais próativa e interveniente na sociedade;
7. Continuar o processo de renovação e diversificação das suas atividades,
garantindo também assim a sustentabilidade da Associação;
8. Afirmar a BAD como uma associação relevante e inclusiva para os novos
profissionais;
9. Iniciar um debate aprofundado e abrangente sobre a revisão estatutária da
BAD - mantendo o que é uma marca por todos reconhecida - numa perspetiva
inovadora e integradora.
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