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INTRODUÇÃO
O ano de 2008, que correspondeu ao primeiro ano do mandato trienal da nova
equipa dirigente da Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e
Documentalistas, correspondeu a um enquadramento externo em clara mudança
a uma situação interna de acrescidas dificuldades financeiras que motivaram uma
particular atenção à gestão da Associação, em todas as suas vertentes.
Apesar das dificuldades, em 2008 foi cumprida parte substantiva do plano de
actividades aprovado em Assembleia Geral e foi garantida a continuidade de
todas as actividades centrais da Associação. De forma sucinta, é disso que o
presente relatório dá conta.

1. ACTIVIDADES PROFISSIONAIS
1.1. INTERVENÇÃO POLÍTICA E SOCIAL
-

Parecer da BAD sobre o regime de carreiras de pessoal das áreas
funcionais de biblioteca e documentação e de arquivo.

-

Signatária da Declaração da Plataforma pelo Património Cultural,
garantindo a presença de uma voz activa no que toca às preocupações
com o património bibliográfico e documental.

1.2. REUNIÕES PROFISSIONAIS
-

Realização do IX Encontro Nacional de Arquivos Municipais, Évora, 14
de Novembro.

Iniciativas com o apoio da BAD
-

Colóquio Autores, Bibliotecas, Editoras: desafios regionais e nacionais
da digitalização na Europa, dias 2 e 3 de Julho, organizado pelo
Institut Franco-Portugais Lisboa /, pelo Goethe-Institut Portugal e
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pelo Instituto Cervantes Lisboa com o apoio da BAD, nas instalações
da Direcção Geral de Arquivos.
-

Ross Todd em Lisboa, em encontro promovido pela Secção de
Informação e Documentação da BAD, nos dias 3 a 5 de Dezembro, nas
instalações da Direcção Geral de Arquivos.

1.3. FORMAÇÃO
Em 2008 o sector de formação implementou um novo modelo de gestão do
processo formativo da BAD, sede e Delegações Regionais, visando uma melhoria
contínua. Nessa perspectiva foi elaborado e implementado o documento base
deste processo, o Regulamento de Formação, bem como um conjunto de
instrumentos de monitorização, administrativos e financeiros.
Deu-se início ao processo de renovação de acreditação da Associação como
entidade formadora.
Não foi possível concluir em 2008 o documento Elaboração das linhas
orientadoras da política de formação, que visa enquadrar estrategicamente os
planos anuais de formação, bem como realizar o inquérito aos associados sobre
necessidades de formação, sobretudo por motivos de necessidade de
acompanhamento da implementação do processo de mudança para o modelo de
gestão referenciado.
Em 2008 foi solicitada à Associação, por entidades da Administração Central e
Local e por Universidades, acções de formação dirigidas a necessidades
específicas destas instituições, sobretudo na área da gestão de arquivos.
Em parceria com o Instituto Goethe de Lisboa, foi realizada uma acção de
formação em metadados, ministrada por duas formadoras do Departamento de
Bibliotecas Digitais da Universidade de Gottingen.
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A Secção de Tecnologias de Informação realizou um seminário sobre software
livre em bibliotecas e arquivos.
A Vogal da Comissão de Formação esteve presente no VII Encontro da
Delegação Regional dos Açores, em Vila Franca do Campo, onde apresentou
uma comunicação sobre formação profissional.
Foi elaborado e divulgado Plano de Formação da BAD para 2009 com o objectivo
de garantir a continuidade da formação técnica especializada dos profissionais.
Pela primeira vez a divulgação do Plano de Formação, em folheto e no sítio da
BAD, incluiu todas as acções de formação promovidas pela BAD sede e
Delegações Regionais. Este Plano incluiu, também pela primeira vez, um
conjunto de seis acções no âmbito das Bibliotecas Escolares, por proposta da
Secção de Bibliotecas Escolares.
Deu-se execução ao Plano de Formação contínua aprovado pelo Conselho
Directivo Nacional.
Em anexo a este Relatório, foi realizado o Relatório de Formação 2008 o qual
inclui, ainda, a respectiva avaliação e as propostas de medidas de melhoria.

1.4. EDIÇÕES E INFORMAÇÃO
O actual Conselho Directivo Nacional está consciente da importância do
envolvimento dos associados como factor de fortalecimento da Associação, e do
papel decisivo que as actividades do Sector Editorial podem assumir nesse
envolvimento.
Por isso, no seu programa eleitoral, definiu como um dos objectivos estratégicos
assegurar uma comunicação interna eficaz que permita fomentar o debate, a
formação de opinião e a tomada de posições.
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Deste objectivo, decorreu a consciência da necessidade de repensar a oferta de
conteúdos informativos e, por outro lado, de repensar as formas, ritmos e
suportes de comunicação com os associados.
O trabalho desenvolvido em 2008 pode sistematizar-se nas seguintes áreas:
1.4.1 DOCUMENTOS ORIENTADORES, NORMATIVOS E OUTROS
Neste âmbito, foi considerado pela actual direcção que as Linhas Orientadoras
para a Actividade do Sector Editorial vigentes no início do mandato não reflectiam
já o leque de iniciativas e ofertas do sector, nem projectavam um enquadramento
para iniciativas futuras, em que se assume como previsível uma tendencial
utilização das tecnologias de base Web e uma crescente oferta descentralizada
de produtos, por via das delegações regionais e das secções.
Dessa consciência resultou a actualização das referidas Linhas de Orientação,
divulgadas em Outubro de 2008, e disponíveis no sítio Web da Associação, em
http://www.apbad.pt/Downloads/Edicoes/Politica%20Editorial%202008_2010.pdf].
Um dos problemas sentidos na comunicação com os associados é a necessidade
de envio de informação via CTT, o que tem representado para a Associação não
só um elevado esforço orçamental, como a mobilização recorrente de todo o
secretariado para preparação dos maillings. Esta situação perpetua-se pelo facto
de alguns associados não terem ainda disponibilizado um endereço de correio
electrónico para contacto, isto apesar de na página Web da BAD estar disponível
um formulário para o efeito. Por isso, e como medida de sensibilização, entendeu
a actual direcção enviar a todos os associados a circular Actualização de dados
dos associados (divulgada em Janeiro de 2009), visando a actualização dos
contactos de endereço electrónico. A prazo, esta medida permitirá uma agilização
na comunicação e uma contenção de custos, pela redução do número de
maillings por correio normal.
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Outra necessidade sentida foi a de potenciar uma maior geração de receitas pela
exploração publicitária dos nossos produtos informativos. Para além da
aprovação da tabela de publicidade 2008 para os Cadernos BAD, foram criados
espaços de publicidade no Notícia BAD, com 3 configurações distintas, tendo
para o efeito sido proposta e aprovada uma tabela de preços de publicidade
própria. Foi feita divulgação deste serviço para a base de contactos de empresas.
1.4.2 COMUNICAÇÃO COM OS ASSOCIADOS
Ainda que exista informação que, pela sua tipologia e pelos condicionalismos
expressos atrás, continue a ser comunicada por correio normal, foi dada
continuidade à difusão de informação avulsa, por email, a todos os associados;
para além disso, continuou a fazer-se uso da página Web da Associação para
divulgação de iniciativas, na secção de Destaques e na secção de Eventos e
Notícias.
A partir de Março de 2008 foi implementado o acordo com o Goëthe Institut
Lissabon para a divulgação de traduções de artigos de natureza profissional,
relativos à realidade de bibliotecas e arquivos alemães, tendo-se iniciado nessa
data a sua distribuição por email.
1.4.3 EDIÇÕES
a) Cadernos BAD
Era objectivo da actual direcção conseguir superar ou pelo menos minorar o
atraso acumulado na preparação e distribuição da revista da Associação, com
uma periodicidade semestral.
A escassez de trabalhos submetidos ao Conselho Editorial da revista, associada
à morosidade dos trabalhos de avaliação não permitiu cumprir esse objectivo.
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Em Fevereiro de 2008, foi distribuído o n.º1 de 2007 dos Cadernos BAD,
subordinado ao tema Novos espaços na Web : os blogs na área da
documentação e informação. Os conteúdos deste número haviam sido já
consolidados no mandato anterior.
Uma vez que estavam já parcialmente avaliados os artigos para o número
seguinte, e sendo previsível que a finalização do volume seria rápida, foi
entendido adiar a constituição de uma Comissão Editorial mais alargada,
mantendo-se esta constituída pelos associados Isabel Andrade e Paulo Barata.
O n.º 2 de 2007 acabou por ser distribuído em Janeiro de 2009, sendo um
caderno sem tema central.
b) Notícia BAD
Em 2008 implementou-se o projecto do Notícia BAD, boletim informativo em
formato digital, com periodicidade mensal, enviado por email a todos os
associados, com acesso também a partir do sítio Web.
Foi proposto e aprovado o layout e deu-se início à distribuição em Fevereiro. O
boletim pretende divulgar actividades e iniciativas da Associação, bem como
fazer a divulgação selectiva de informação de âmbito nacional e internacional
considerada relevante para os profissionais da informação e documentação, e
aberta à participação dos associados, pelo envio de conteúdos.
A periodicidade tem sido mantida, com lapsos pontuais que deram origem a
números duplos.
c) BiblioBAD
O boletim bibliográfico BiblioBAD encontra-se interrompido desde Março de 2008.
Tal decorreu das dificuldades de actualização do webOPAC, a que acresce a
situação da licença de maternidade da funcionária Sandrine Vercaempt.
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d) Monografias
No campo das monografias, a BAD publicou as Regras de catalogação :
descrição e acesso de recursos bibliográficos nas bibliotecas de língua
portuguesa, da autoria do Dr. José Carlos Sottomayor, projecto em curso desde o
mandato anterior. A sessão de lançamento aconteceu em 16 de Abril de 2008, no
auditório da Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro (Lisboa), seguindo-se uma
comunicação da Dra. Fernanda Campos.
Foi ainda feito o apoio à edição da obra da Prof. Doutora Fernanda Ribeiro, Para
o estudo do paradigma patrimonialista e custodial: a Inspecção das Bibliotecas e
Arquivos e o contributo de António Ferrão (1887-1965), Prémio Raúl Proença
2006, mediante aquisição de 100 exemplares a preço de editor.
Em relação à distribuição das publicações da Associação, os pontos de venda
resumem-se à sede e à biblioteca da BAD e aos pedidos expedidos por correio.
No caso das Regras de Catalogação, recebemos algumas encomendas de
editoras, tendo sido aprovado um preço de revenda para encomendas superiores
a 10 exemplares.
Não foram efectivados os contactos exploratórios feitos com algumas livrarias
(nomeadamente a Byblos e a Guimarães) no sentido de colocação de materiais à
consignação.
Em Outubro de 2008, pela assinatura de um protocolo com a ACAL - Asociación
de Archiveros de Castilla y León, ficou consagrada, entre outros pontos, a
permuta de publicações e a divulgação mútua de iniciativas. Contamos que em
2009 o protocolo tenha como resultado prático a colocação à venda, em
Espanha, das publicações da BAD.
1.4.4 SÍTIO WEB
Embora tenha sido diagnosticada uma necessidade de intervenção profunda ao
nível do sítio Web da Associação, com vista a melhorá-lo do ponto de vista da
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usabilidade e navegabilidade, e enriquecê-lo com novas funcionalidades e
conteúdos, não foi ainda possível, em 2008, proceder-se à sua reestruturação.
O trabalho realizado em 2008 resumiu-se à manutenção e actualização dos
conteúdos e à intervenção pontual na correcção de falhas ou lacunas
encontradas.

1.5 PRÉMIO RAÚL PROENÇA
No âmbito do Prémio Raul Proença, procedeu-se à avaliação das candidaturas à
edição de 2007, em reuniões de júri realizadas em 2 e 8 de Julho de 2008, e
cujas

actas

podem

ser

consultadas

em

http://www.apbad.pt/Downloads/Edicoes/Acta_Premio_RaulProença2007.pdf,
tendo a decisão de atribuição do Prémio recaído sobre o trabalho apresentado
pela Dra. Joaquina Feijão, O acesso à documentação cartográfica: a situação em
Portugal.
Foi decidido pelo júri que a edição da obra (com chancela ou apoio da BAD) só
acontecerá mediante revisão do trabalho, sob proposta de melhoria a apresentar
à autora.
Procedeu-se ainda à preparação da cerimónia de entrega do Prémio da edição
de 2006 à Prof. Doutora Fernanda Ribeiro, no Salão Nobre do Museu Nogueira
da Silva (Braga), que aconteceu em 16 de Janeiro de 2009.
Entendendo-se que, em alguns aspectos, o regulamento deste prémio carecia de
uma actualização que o tornasse mais adequado à realidade actual, procedeu-se
à

sua

revisão,

que

resultou

no

documento

acessível

em

http://www.apbad.pt/Downloads/RegulamentoRaulProenca_Versao2009.pdf,
publicado em Outubro de 2008 e com efeitos a partir da edição de 2009. As
principais alterações respeitam à aceitação de trabalhos de candidatos de
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nacionalidade não portuguesa, residentes em Portugal há pelo menos 3 anos e à
aceitação a concurso de dissertações de mestrado ou doutoramento.
Paralelamente, procedeu-se em 31 de Outubro de 2008 à assinatura de protocolo
com a Direcção-Geral do Livro e das Bibliotecas, consagrando o apoio monetário
de

2500

euros.

A

redacção

final

pode

ser

consultada

em

http://www.apbad.pt/Downloads/protocolo_DGLB.pdf.

1.6 COOPERAÇÃO
- Manutenção da filiação da BAD na IFLA, ICA, EBLIDA e IASL.
- Presença na Assembleia Geral da EUBICA, ramo europeu do Conselho
Internacional de Arquivos, dia 17 de Novembro, em Paris.

1.7 OUTROS SERVIÇOS
- Manutenção e desenvolvimento do serviço de biblioteca especializada da
associação
2. GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA ASSOCIAÇÃO

2.1. ARQUIVO DA ASSOCIAÇÃO
- Transferência do Arquivo da Associação das instalações da BN para a
DGARQ.
- Elaboração do Plano de Classificação do Arquivo.

2.2. FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA ASSOCIATIVA
2.2.1. GESTÃO DE ASSOCIADOS
-

Actualização da base de dados de associados (3ª fase), no que respeita
aos dados profissionais e de contacto dos membros da BAD.
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2.2.2. GESTÃO DE RECURSOS
-

Decisão de iniciar uma nova campanha de regularização de quotas, a
lançar em 2009;

-

Fixação do valor dos honorários e do preço/hora de formação para
associados e não-associados.

-

Instalação da central telefónica digital.
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