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PLANO DE AÇÃO

Juntos fazemos a diferença!
Não basta fazer. É necessário fazer a diferença.
Fazer a diferença é deixar a invisibilidade, demonstrar a utilidade do que se faz; é traçar metas,
percorrer o caminho da melhoria; é não deixar igual ao que se encontrou.
É, pois, sobre este lema que nos apresentamos: “Juntos fazemos a diferença”
Para com ambição enfrentar desafios e ultrapassar obstáculos, cientes que precisamos de paixão
e razão para os vencer.
Como queremos fazer este caminho? Juntos, vamos agir com determinação e coragem. Fortes.
Neste sentido, apresentamos como linhas de ação prioritárias:
● MOBILIZAR a sociedade para a importância dos serviços de informação e documentação
como agentes promotores da cidadania;
● VALORIZAR os profissionais de Informação e Documentação, pugnando por uma alteração da
regulação do sector;
● TOMAR POSIÇÃO de forma proactiva sobre iniciativas legislativas, normativas e processuais,
bem como de caráter político, institucional ou societal, relevantes para o sector;
● INCENTIVAR o envolvimento dos profissionais de Informação e Documentação com a sua
Associação, promovendo o desenvolvimento pessoal e profissional;
● MELHORAR o funcionamento da Associação para a adequar aos desafios emergentes.
Para concretizar estas linhas de ação prioritárias apresentamos como grandes objetivos:

Na linha MOBILIZAR:
● Multiplicar as estratégias de promoção do setor, demonstrando também o valor social e
económico da profissão;
● Desenvolver formas de comunicação mais eficazes com os profissionais e a sociedade,
promovendo uma maior articulação e interação com os diferentes agentes.
Na linha VALORIZAR:
● Fomentar a revisão da lei de arquivos e a criação de uma lei para as bibliotecas,
dignificando a carreira dos seus profissionais;
● Promover um debate aprofundado e abrangente sobre as competências, aptidões e níveis
de qualificação dos profissionais de Informação e Documentação.
Na linha TOMAR POSIÇÃO:
● Atuar na defesa dos interesses dos profissionais, seja por intervenção pública ou junto
das entidades públicas e privadas;
● Retomar a audição dos associados e demais profissionais em reuniões abertas regionais,
tendo em vista a formalização de propostas de atuação.
Na linha INCENTIVAR:
● Incentivar a produção científica na área da Informação e Documentação;
● Diversificar a oferta formativa, as condições de formação e qualificação dos profissionais;
● Investir em estratégias e processos mais colaborativos e participativos.
Na linha MELHORAR:
● Reforçar as relações com instituições públicas nacionais e com congéneres nacionais e
internacionais;
● Prosseguir com o processo de revisão estatutária da Associação;
● Dar continuidade ao programa de racionalização de custos, com vista à sustentabilidade
financeira.

Fazer a diferença: agir com determinação!

