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INTRODUÇÃO

Em pleno mandato dos actuais órgãos directivos, eleitos para o triénio de 2010,
o ano a que se refere o presente relatório correspondeu ao desenvolvimento de
linhas de acção iniciadas em 2008, num contexto particularmente difícil da vida
dos profissionais BAD em Portugal, marcado por um quadro geral de retracção
económica e de crise financeira, que não poupou os recursos da Associação,
bem como por efeitos ainda não completamente perceptíveis de legislação
recente

com

impacto

em

instituições

públicas

e

privadas

e,

muito

especialmente, na formação e nas carreiras dos profissionais, de que são
exemplos a Lei dos Arquivos (2007), as alterações no Ensino Superior
decorrentes da aplicação do Tratado de Bolonha, as modificações no ensino
profissional e superior na área da Informação e Documentação, a legislação
sobre exercício de funções em bibliotecas escolares (2009), e, sobretudo, o
PRACE (2008).
Os actuais órgãos nacionais da BAD apresentaram-se a eleições com um
programa centrado em três grandes eixos de acção: intervenção política e
social, desenvolvimento profissional dos associados e desenvolvimento e
gestão da Associação.
O objectivo estratégico do primeiro eixo de acção, intervenção política e social,
consiste na proclamação e defesa de posições que visem influenciar as
políticas públicas de âmbito nacional, regional e local bem como as estratégias
de gestão do sector privado relativas à Informação e Documentação.
O segundo eixo de acção, desenvolvimento profissional dos associados, visa
proporcionar um conjunto diversificado de programas e serviços que criem
oportunidades de debate e partilha de experiências, formação, acesso a
informação relevante e a literatura especializada.
O terceiro eixo, desenvolvimento e gestão da Associação, apresenta como
objectivos estratégicos garantir a representatividade profissional da BAD,
promover a participação dos membros na sua vida interna e criar novas
estruturas internas e assegurar a sustentabilidade da Associação.
O plano de actividades para 2009, o segundo ano de mandato dos órgãos
nacionais em funções, configurou-se em torno dos eixos de acção referidos e
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visa três objectivos principais: 1. intensificar a intervenção política e social da
Associação; 2. alargar as oportunidades de desenvolvimento das competências
profissionais dos associados; 3. garantir o dinamismo e o crescimento da
Associação e os recursos para o seu eficaz e eficiente funcionamento.

1. ACTIVIDADES PROFISSIONAIS
1.1 INTERVENÇÃO POLÍTICO SOCIAL
Os órgãos directivos nacionais vêm acompanhando:
• A aplicação da legislação relativa às carreiras da Administração Pública,

na

perspectiva

da

defesa

da

especificidade

das

funções

desempenhadas pelos profissionais da informação e documentação e a
necessidade de formação adequada prévia, superior e profissional,
para o exercício de funções de informação e documentação, bem
como
• Evolução no domínio da formação de especialistas de informação e

documentação no espaço Europeu de Ensino Superior, da formação de
técnicos profissionais de arquivo e de biblioteca e documentação
• O desenvolvimento de redes nacionais de bibliotecas e de arquivos.

No entanto, não chegaram a concretizar-se as tomadas de posição da
Associação previstas para 2009.

2. DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOS ASSOCIADOS
Considerando a importância que a actividade da formação e a actividade
editorial e de informação assumem para os associados, estes dois sectores
foram objecto de uma particular atenção e de um claro reforço dos esforços e
recursos que lhes são consagrados: no caso da formação, através da
elaboração e apresentação à DGERT - Direcção-Geral do Emprego e das
Relações de Trabalho do processo para solicitar a renovação da BAD como
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entidade formadora, da renovação da oferta formativa e do incremento
de acções de formação à medida; no caso do sector editorial e de informação,
por intermédio da renovação dos veículos de difusão da informação existentes,
do crescimento do volume de informação divulgada e da garantia da sua
difusão com a máxima celeridade.
Em 2009, mereceu anda particular atenção o projecto de organização do
10º congresso da BAD.

2.1 REUNIÕES PROFISSIONAIS
10.º Congresso Nacional
Constituída a Comissão Organizadora foi desenvolvido o trabalho de
preparação do Congresso, com o tema Politicas de informação na sociedade
em rede, que se realizará em Guimarães, no Centro Cultural Vila Flor, de 7 a 9
de Abril de 2010, tendo os subtemas sido aprovados no primeiro semestre do
ano.

10º Encontro Nacional de Arquivos Municipais
Previsto no plano de actividades para Novembro de 2009, em Leiria, não foi
realizado, devido ao calendário de eleições para a Comissão Permanente da
Secção de Arquivos Municipais - processo que se concluiu em Abril - e das
eleições autárquicas de 2009, que inviabilizaram a possibilidade de
programação e concretização deste Encontro. A Comissão Permanente desta
Secção propôs-se executar em 2010 a publicação de Actas de Encontros em
atraso e preparar o 10º Encontro em 2010, na cidade de Leiria, uma vez que o
Arquivo Distrital de Leiria manifestou disponibilidade para colaborar.
A BAD continuou a difundir informação de e em redes internacionais, e a
participar em reuniões internacionais de associações a que pertence como
membro activo, na medida das possibilidades. Destacamos:
• CITRA, EURBICA, Malta, 2009 - não foi possível participar
• Conferência A Library Policy for Europe, EBLIDA, Viena, 2009.

Participou Pina Falcão, que foi eleito membro do Comité Executivo da
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EBLIDA. A BAD será anfitriã da reunião do Conselho da EBLIDA em
2010 (2 Março).
• 75º Congresso da IFLA, Milão, 2009. Pina Falcão foi mandatado para

participar, não o podendo fazer por razões de força maior e de última
hora, pelo que desta vez a BAD não se fez representar.
• 38ª

Conferência Anual IASL, Abano, 2009. Maria José Vitorino

participou, estando igualmente presentes vários associados e membros
da Secção de Documentação e Informação Escolar.

2.2. FORMAÇÃO
Procurou-se garantir a continuidade das acções de melhoria do processo
formativo, visando, não só uma resposta mais adequada aos associados, como
também promover uma gestão mais eficaz e eficiente desse processo. Anexase a este Relatório o Relatório de Formação de 2009, que detalha e avalia a
actividade formativa da Associação.
O plano de acção articulou-se, conforme o previsto no Plano de Actividades de
2009, em torno de 9 projectos e 6 actividades, a saber:
− Foi dado início à elaboração das linhas orientadoras da política de formação,
tendo como objectivo enquadrar estrategicamente os planos anuais de
formação.
− Criação e implementação de instrumentos de gestão, tendo em vista níveis
de qualidade no processo formativo, tendo-se criado um novo modelo de
gestão financeira do processo formativo em articulação com a Tesoureira e o
sector de contabilidade da Associação. Com a implementação deste modelo
pretende-se monitorizar e obter ferramentas de análise de gestão no que diz
respeito às despesas imputadas à actividade de formação e à obtenção de
receitas. Sendo a formação o sector da BAD que, a par com a cotização,
realiza receitas, a introdução deste modelo permite uma mais eficiente e eficaz
monitorização da gestão financeira da Associação, fornecendo a informação
necessária à tomada de decisão.
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Melhoraram-se, ainda, as ferramentas de monitorização e controlo da
execução administrativa e financeira.
− Criação de um instrumento de auscultação electrónico de necessidades de
formação, com o objectivo de alargar os canais de recolha de informação sobre
as necessidades de formação de associados e não-associados e promoção de
linhas de acção de oferta de formação dirigida às necessidades de entidades
públicas e privadas. Não foi possível implementar este projecto em 2009 por ter
sido necessário dar prioridade a outras matérias no âmbito da monitorização do
processo formativo.
− Elaboração e divulgação do plano de formação da BAD para 2010 com o
objectivo de garantir a continuidade da formação técnica especializada dos
profissionais. No Plano de Formação elaborado para 2010 as acções de
formação

foram

agregadas

em

áreas

temáticas

nos

Biblioteconomia, arquivística e áreas transversais a estes

domínios

da

dois domínios.

Foram estas áreas as seguintes: organização e recuperação da informação,
gestão documental, gestão e estratégia, tecnologias da informação, marketing,
comunicação e imagem, qualidade e inovação, leitura e literacia, preservação e
restauro e programação cultural.
- A introdução de novos instrumentos de planeamento e controlo do processo
formativo, nomeadamente a elaboração de relatórios trimestrais de formação,
em formato predefinido, igualmente como garante de qualidade do relatório
anual de formação, da responsabilidade do coordenador nacional da formação,
não foram implementadas neste ano pela necessidade de introdução das
melhorias na gestão do processo formativo, referidas neste relatório, e pela
necessidade de articular essas medidas com as Delegações Regionais.
− Foi dado início ao processo de actualização do Regulamento de Formação
da BAD, face à necessidade de inclusão de instrumentos de gestão e de
procedimentos já introduzidos no processo formativo desde a sua elaboração,
bem como de outros que venham a ser introduzidos.
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− Deu-se início à redefinição do modelo de organização e funcionamento dos
secretariados BAD, face à introdução já verificada de novos instrumentos de
gestão e de outros que foram introduzidos.
− Realização de parcerias com instituições públicas ou privada com o objectivo
de promover acções de formação e encontros de profissionais BAD, numa
perspectiva de cooperação, estando em elaboração o texto final de protocolo
com a Fundação Oriente. Deu-se continuidade à colaboração com o Instituto
Goethe de Lisboa, tendo sido realizada uma acção de formação em
Metadados,

gratuita

para

os

associados,

por

duas

formadoras

do

Departamento de Gestão da Informação da Universidade de Gotighem.
Não foi possível em 2009 realizar o protocolo com a Associação Theka.

Actividades
- Elaboração e apresentação à DGERT - Direcção-Geral do Emprego e das
Relações de Trabalho do processo para solicitar a renovação da BAD como
entidade formadora
− Monitorização do processo formativo BAD numa perspectiva de gestão
integrada e melhoria contínua.
−

Maior

articulação

com

as

Delegações

Regionais

na

oferta

e

acompanhamento do processo formativo e procurando reduzir o deficit da
oferta formativa em zonas geográficas com pouca ou nula formação.
− Formatação de acções de formação dirigida.
− Valorização dos questionários de avaliação da formação por parte dos(as)
formandos(as).
− Deu-se início à recolha de informação com vista à realização do relatório
geral de avaliação 2009 do processo formativo BAD.

2.3 EDIÇÕES E INFORMAÇÃO
Foi dada continuidade às estratégias implementadas em 2008 para o sector,
com o objectivo de promover o envolvimento dos associados como factor de
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fortalecimento da Associação, por meio de uma comunicação interna eficaz
que permita fomentar o debate, a formação de opinião e a tomada de posições.
O trabalho desenvolvido em 2009 pode sistematizar-se nas seguintes áreas:

2.3.1 Comunicação com os associados
Ainda que exista informação que, pela sua tipologia, continue a ser comunicada
por correio terrestre, foi dada continuidade à difusão selectiva de informação
avulsa, por e-mail, a todos os associados. Tem sido continuada a campanha de
actualização de dados dos associados para que, tendencialmente, o correio
terrestre possa ser definitivamente substituído pelo correio electrónico, com
claras vantagens financeiras para a Associação.
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.
Face à constante solicitação, por parte de entidades diversas, de divulgação de
actividades com recurso à base de emails de associados da BAD, foi entendido
pela actual direcção submeter o envio dessa informação à indicação expressa,
em todos os materiais de comunicação produzidos para o efeito, do apoio à
divulgação da BAD. Para o efeito, foi produzida uma resposta-tipo, que tem
sido enviada a todas as entidades que nos abordam nesse sentido.
Foi dada continuidade à divulgação por e-mail de traduções de artigos de
natureza profissional, relativos à realidade de bibliotecas e arquivos alemães,
cedidos pelo Goëthe Institut Lissabon.
Com o objectivo de alargar o âmbito da informação disponibilizada
pela Associação, particularmente no que respeita às políticas (s) europeia (s)
para o sector da Informação e Documentação e a questões de interesse
comum para os profissionais europeus do sector, foi dado início, em Outubro
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de 2009, à divulgação, através de base de emails de associados, à Newsletter
da EBLIDA, da qual a BAD é membro fundador.

2.3.2 EDIÇÕES
2.3.2.1 Cadernos BAD
Foi 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. Nesse sentido, foi alargada a Comissão Editorial
dos Cadernos que, a partir de Julho de 2009, passou a ter a seguinte
composição: Dra. Cecília Henriques, Dra. Cláudia Castelo, Dra. Isabel
Andrade, Dra. Margarida Toscano, Dr. Paulo Barata, Dr. Paulo Leitão e Dr.
Pedro Penteado. Apesar desta medida, o n.º 1 de 2008 foi apenas distribuído
em Fevereiro de 2010.

2.3.2.2 – Notícia BAD
Em 2009 deu-se continuidade à distribuição do boletim informativo digital
Notícia BAD, com periodicidade mensal, enviado por e-mail a todos os
associados, com acesso também a partir do sítio Web.
O boletim tem feito a divulgação de actividades e iniciativas da Associação,
bem como a divulgação selectiva de informação de âmbito nacional e
internacional considerada relevante para os profissionais da informação e
documentação, e está aberto à participação dos associados, pelo envio de
conteúdos.
A periodicidade tem sido mantida, com lapsos pontuais que deram origem a
números duplos.
Em 2009, a Direcção da BAD entendeu que, mais que um benefício para os
associados, o Notícia BAD poderia funcionar como um meio de divulgação da
9

Associação e eventualmente factor de atracção de novos associados; nesse
sentido, os números do boletim passaram a estar em acesso livre a partir do
website, logo a partir da data de distribuição. Esta medida permitiu também
que, em alternativa ao envio do boletim em anexo, passasse a enviar-se aos
associados o link directo para a publicação, o que agilizou a tarefa de
distribuição.

2.3.2.3 – BiblioBAD
O boletim bibliográfico BiblioBAD encontra-se interrompido desde Março de
2008.

2.3.2.4 – Monografias
No campo das monografias, a BAD promoveu a publicação de Desafios
profissionais da gestão documental, da autoria do Dr. Rafael António,
trabalho que havia sido distinguido com o prémio Raul Proença 2008. A edição
foi assegurada pela editora Colibri, com apoio da Santa Casa da Misericórdia, e
a cerimónia de lançamento da obra, que contou com a presença da Directora
Geral do Livro e das Bibliotecas, Dra. Fabíola Afonso, e apresentação pelo Dr.
Carlos Guardado da Silva, teve lugar no Espaço Santa Casa, no dia 10 de
Dezembro de 2009, e coincidiu com a entrega oficial do Prémio Raul Proença.
Em relação à distribuição das publicações da Associação, os pontos de venda
continuam a resumir-se à sede e à biblioteca da BAD e aos pedidos expedidos
por correio.
No que diz respeito ao trabalho vencedor da edição 2007 do Prémio Raul
Proença - O acesso à Documentação Cartográfica: As Situação em
Portugal - foram endereçadas à autora, Dra. Joaquina Feijão, as propostas de
melhoria tendentes à edição do mesmo.
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2.3.3 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
usabilidade e navegabilidade, e enriquecê-lo com novas funcionalidades e
conteúdos, não foi ainda possível, em 2009, proceder-se à sua reestruturação.
O trabalho realizado em 2009 resumiu-se à manutenção e actualização dos
conteúdos e à intervenção pontual na correcção de falhas ou lacunas
encontradas. Foram no entanto tomadas decisões em sede de Conselho
Directivo Nacional no sentido de viabilizar a reformulação do website no ano de
2010.

2.4 PRÉMIO RAUL PROENÇA
No âmbito do Prémio Raul Proença, procedeu-se à avaliação das seis
candidaturas à edição de 2008, em reunião de júri realizada em 16 de Abril
de

2009,

e

cuja

acta

pode

ser

consultada

em

http://www.apbad.pt/Downloads/Acta_Premio_raul_proenca_2008.pdf, tendo a
decisão de atribuição do Prémio recaído sobre o trabalho apresentado pelo
Eng. Rafael António, Desafios profissionais da gestão documental. Por
diligência do autor, foi conseguida a publicação da obra pela editora Colibri,
com o apoio da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.
Foi pedida audiência à Directora Geral do Livro e das Bibliotecas, Dr. Fabíola
Afonso, no sentido de renovar protocolo anual que consagra o apoio monetário
ao Prémio, no valor de 2500 euros.

2.5 PUBLICIDADE
Outra necessidade sentida foi a de potenciar uma maior geração de receitas
pela exploração publicitária dos nossos produtos informativos.
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Nesse sentido, para além da aprovação das tabelas de publicidade para os Cadernos BAD
(http://www.apbad.pt/Downloads/Edicoes/Tabela_%20precos_anuncios_2009_Cadernos.pdf)
e Notícia BAD
(http://www.apbad.pt/Downloads/Edicoes/Tabela_%20precos_anuncios_%2020
09_Noticia.pdf), tem sido feita periodicamente a divulgação deste serviço para
a base de contactos de empresas, o que se saldou, em 2009, não só na venda
dos espaços publicitários dos Cadernos BAD, mas igualmente de 4 espaços de
publicidade no Notícia BAD.

2.6. BIBLIOTECA ESPECIALIZADA
A biblioteca da BAD manteve-se em funcionamento nas mesmas instalações,
sendo a funcionária Sandrine Vercaempt substituída pela funcionária Ana Maria
Carvalho durante os

meses de ausência da primeira por licença de

maternidade.

2.7. SERVIÇO DE ACONSELHAMENTO JURÍDICO
Ainda não foi possível redefinir as bases deste serviço, a que se recorreu
pontualmente.

2.8. COOPERAÇÃO
Ainda não foi concretizado o documento estratégico previsto para a Política de
Cooperação da Associação.
Desenvolveram-se acções de cooperação nacional e internacional mantendo a
linha de actuação de anos anteriores:
− Desenvolvimento de projectos e iniciativas com instituições nacionais ou
estabelecidas em Portugal, designadamente associações, instituições públicas,
institutos de cultura e língua estrangeira
− Manutenção da filiação da BAD na EBLIDA, IFLA, ICA e IASL
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− Desenvolvimento da cooperação com a Asociación de Archiveros de Castilla
y León, na sequência do protocolo assinado com esta associação.
A BAD continuou a difundir informação de e em redes internacionais, e a
participar em reuniões internacionais de associações a que pertence como
membro activo, na medida das possibilidades. Destacamos:
• CITRA, EURBICA, Malta, 2009 - não foi possível participar
• Conferência A Library Policy for Europe,

EBLIDA, Viena, 2009.

Participou Pina Falcão, que foi eleito membro do Comité Executivo da
EBLIDA contribuindo de forma pró-activa para as linhas de intervenção
prioritárias previstas no seu plano estratégico, em particular no que diz
respeito à propriedade intelectual, à digitalização e à formação. A BAD
será anfitriã da reunião do Conselho da EBLIDA em 2010 (2 Março).
• 75º Congresso da IFLA, Milão, 2009. Pina Falcão foi mandatado para

participar, não o podendo fazer por razões de força maior e de última
hora, pelo que desta vez a BAD não se fez representar.
• 38ª

Conferência Anual IASL, Abano, 2009. Maria José Vitorino

participou, estando igualmente presentes vários associados e membros
da Secção de Documentação e Informação Escolar.

3. GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA ASSOCIAÇÃO
3.1. BASE LEGAL, ESTATUTÁRIA E REGULAMENTAR
3.1.1. Revisão dos Regulamentos das Delegações Regionais
Ainda não foi possível concretizar a prevista revisão dos Regulamentos das
Delegações Regionais.
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4. FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA ASSOCIATIVA
4.1. PLANEAMENTO E CONTROLO DAS ACTIVIDADES
Não foi concretizado o previsto processo de elaboração do Plano Estratégico,
da responsabilidade do Conselho Directivo Nacional, por forma a dotar a
Associação de um documento orientador da respectiva actividade que, embora
sujeito e revisões periódicas, confira continuidade à acção de sucessivas
equipas dirigentes

4.2. GESTÃO DOS ASSOCIADOS
4.2.1. Regularização do Pagamento de quotas
Realizaram-se diversas iniciativas tendentes à regularização de pagamento de
quotas, com algum retorno. No entanto, ainda é muito significativo o montante
em dívida à BAD, em especial por parte de associados individuais, tendo o
objectivo de recuperar 60.000 € de quotas em atraso ficado muito aquém dos
resultados esperados.

4.2.2. Actualização do Ficheiro de Associados
A actualização de ficheiros vem sendo realizada, coerente com a revisão dos
procedimentos administrativos em curso, incluindo os que se referem à
Formação e que antes se apontaram, e os que decorrem da reestruturação do
Arquivo da Associação que a seguir se descreverá.
A reclassificação de associados vai sendo realizada à medida que o processo
de actualização de ficheiros avança, comunicando-se a cada associado(a) a
modificação que lhe diz respeito, realizada no respeito pelos Estatutos e tendo
em conta a evolução da situação profissional e académica de cada um(a).
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4.3. GESTÃO DOS RECURSOS
4.3.1 Recursos Humanos
Foram actualizados os vencimentos dos funcionários acompanhando a
evolução anual das tabelas da Administração Pública (2,9 %), tal como ficou
estabelecido na política de vencimentos. Foram reestruturadas as carreiras dos
funcionários e acordo com o previsto no Plano de Actividades. As políticas de
formação contínua e de avaliação do desempenho dos funcionários ainda não
foram elaboradas.

4.3.2 Recursos Materiais
Devido às dificuldades financeiras, não foram realizadas aquisições para além
do estritamente necessário ao funcionamento corrente.

4.3.3 Recursos Financeiros
Foram decididas orientações de gestão financeira da Associação, de cuja
aplicação resultou a redução das despesas da Associação. O aumento
de receitas, em particular através da formação e da realização de encontros
temáticos, não correspondeu, porém, às necessidades.
Foram realizadas avaliações mensais da situação financeira da Associação e
avaliações

trimestrais

da

execução

orçamental,

acompanhadas

pela

Tesoureira.

4.3.4. Recursos de Informação - Reestruturação do Arquivo
Tem vindo a ser desenvolvido um Sistema de Arquivo da Associação, por
Leonarda Galhanas e Cristina Ribeiro, que necessitará naturalmente da
colaboração dos funcionários da BAD na sua aplicação. Por protocolo com a Torre
do Tombo, foi colocado aí em depósito o arquivo intermédio e histórico da BAD.
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Foi iniciado um tratamento das questões apresentadas pelos associados
directamente, por telefone, e-mail ou correio postal, que permita constituir
respostas tipo para questões similares e identificar problemas mais relevantes.
Durante 2009, as principais temáticas sobre que incidiam as solicitações dos
associados e não associados que se dirigiram à BAD foram, por ordem de
frequências:
1. Formação (informação e aconselhamento sobre ofertas de formação
inicial, contínua e especializada, reconhecimento de cursos)
2. Emprego e estágios
3. Concursos e carreiras na Administração Pública
4. Situações de avaliação de desempenho.
A Bolsa de Emprego da BAD, actualizada diariamente, continuou a ser um
serviço gratuito e relevante, que regista muitos visitantes.

5. DESENVOLVIMENTO DA ASSOCIAÇÃO
As iniciativas neste domínio ressentiram-se das dificuldades atrás expostas,
acrescidas de grande sobrecarga de trabalho profissional de todos os
associados

que

participam

nos

órgãos

directivos

nacionais,

sempre

voluntariamente.
Não foram realizadas acções previstas neste âmbito: campanha de adesão à
Associação, reorganização e relançamento das Secções, relançamento da
comissão para proclamação de associados honorários.
Foi, no entanto, reavaliada a iniciativa de criação da Delegação Regional da
Madeira, tendo-se constatado que não estavam ainda reunidas as condições
para atingir esse objectivo.
Em 25 de Setembro de 2009, Lucília Runa apresentou a sua demissão da
Comissão Executiva e do Conselho Directivo Nacional.
Realizaram-se 1 reunião da Assembleia Geral, embora com escassa
participação de associados (as).
Realizaram-se 4 reuniões do Conselho Directivo Nacional e 11 reuniões da
Comissão Executiva. O Conselho Fiscal apreciou o Relatório e as Contas.
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