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Plano de Ação

BAD Centro… mais próxima de si!
A Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas tem como
objetivo defender o interesse dos seus associados e reforçar os laços de solidariedade na
profissão. É com base nestes dois princípios que se apresenta esta lista candidata ao
triénio 2017-2019.
Pretende-se uma Delegação mais próxima do associado, que defenda os seus interesses e
necessidades mas, sobretudo, que esteja presente no apoio à sua profissão, envolvendo-se
e promovendo o contato com todos, revitalizando a Delegação Regional Centro da BAD
para a tornar mais próxima de TODOS!
Uma associação forte é uma associação onde TODOS participam e marcam presença.
O que se pretende é ir ao encontro de TODOS – os desistentes, os atuais e os potenciais
associados - ultrapassando as barreiras geográficas e, consequentemente, rompendo com
os isolamentos físicos e profissionais, incentivando-os a um maior envolvimento e a uma
maior responsabilização perante os iminentes desafios profissionais, destacando a
importância que cada um tem na sociedade atual.
A lista “BAD Centro… mais próxima de si!” propõe-se a:
1. Revitalizar a oferta formativa para todos os profissionais (associados e não
associados) que pertencem geograficamente à Delegação Regional Centro da BAD
de forma a aumentar as suas competências, incrementando nos seus serviços uma
atitude renovada, um maior saber e um espírito inovador.
2. Fomentar e estabelecer acordos de cooperação com entidades ou Associações de
Municípios (CIM), na zona geográfica da Delegação Regional Centro.
3. Dar a conhecer os rostos de cada instituição, promover um primeiro contato da
Delegação Regional Centro da BAD com os atuais e futuros associados.
4. Intensificar os contributos da BAD Centro na BAD-ONLINE.
5. Participar e colaborar com a Direção Nacional da BAD.

