PLANO DE ATIVIDADES PARA 2012
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Introdução
O plano de atividades para este ano de 2012 desenvolve-se em torno de dois objetivos, a
necessidade de realizar um encontro profissional enquanto espaço de reflexão e debate das
temáticas mais importantes e prementes nas diversas áreas profissionais, que será possível
através da realização do congresso BAD no final do ano, e a necessidade de ajustar o
funcionamento da BAD às exigências de uma conjuntura financeiramente instável e à ameaça
de perda do estatuto de utilidade pública, com o objetivo de criar uma maior coesão entre as
diversas partes da sua estrutura – sede e delegações, e assim garantir a sustentabilidade da
BAD.
Para além destes dois grandes objetivos, este plano de atividades continuará a desenvolver
áreas clássicas na ação da BAD, como são o caso da área da formação (mantendo a formação
creditada e desenvolvendo a oferta de seminários temáticos gratuitos para os associados), da
área dos associados (em que é fundamental resolver questões pendentes de associados que
por diversas razões deixaram de pagar a sua quotização), da relação com as suas congéneres
internacionais (EBLIDA e IFLA) e do sector editorial (mantendo a periodicidade na edição dos
Cadernos BAD).
A par das áreas atrás referidas, continuarão a ser desenvolvidas outras áreas que foram sendo
debatidas e trabalhadas no último ano, como são a criação de serviços inovadores baseados
nas tecnologias (Webinars, Publicações online, Noticia BAD), o lançamento do novo website da
BAD (em preparação desde o ano passado) e a criação de espaços de debate com a reativação
dos grupos de trabalho.
De referir que algumas das novas áreas e ações da BAD resultam das jornadas de reflexão
realizadas no ano passado (Nazaré, Moura e Póvoa do Varzim) e das quais resultou um
documento orientador, que apresentamos em anexo e que constitui uma análise swot das
principais ameaças, oportunidades, pontos fortes e pontos fracos para uma associação como a
BAD.
Continuaremos assim a estar atentos a todos os desenvolvimentos e sinais de mudança ou de
ameaças no âmbito do exercício da profissão dos profissionais de informação e documentação,
de modo a podermos tomar posições e intervir onde nos for possível fazê-lo.
Contamos com a participação dos associados. Com todos seremos mais Associação.
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Associados
Em final de 2011, na sua reunião do dia 10 de Dezembro, o CDN tomou a decisão de renovar a
campanha de angariação de novos associados em 2012, em moldes semelhantes à campanha
anterior. A decisão foi sobretudo motivada pelas excecionais condições sociais e económicas
que o país atravessa, situação que afeta profundamente também os profissionais de
documentação e informação, e pela absoluta necessidade de angariar novos associados que
pretendam juntar-se à BAD e contribuir para a sua sustentabilidade.
Foi decidido manter as imagens apelativas criadas no ano anterior na mesma página web.
O facebook da BAD continua a ser um importante veículo de comunicação com os atuais e
potenciais associados, tendo sido a renovação da campanha também alvo de divulgação nesta
rede social, assim como no portal.
Relativamente à campanha da recuperação de quotas em atraso, e porque as dívidas
pendentes são claramente prejudiciais à gestão da Associação, serão retirados da base de
dados todos os associados individuais que, após receção do ofício em Dezembro de 2011, não
enviaram qualquer comunicação ou transmitiram a intenção de liquidar a dívida para
continuar como associados.
Relativamente aos associados coletivos, quando já existir uma fatura emitida, esta não pode
ser anulada, pelo que estes casos só poderão ser abatidos dos documentos contabilísticos
quando se decidir pela exclusão de associado coletivo da BAD.
Uma vez que a um conjunto de associados individuais, por ineficiência da própria Associação,
foi permitido acumular dívida para além da estatutariamente permitida, continuando a
manter-lhe a condição e correspondentes benefícios, e agora se lhes está a exigir o pagamento
da dívida pendente, o que cria situações de difícil gestão, o CDN decidiu, na sua reunião de 25
de fevereiro de 2012, exigir apenas o pagamento das quotas relativas aos dois últimos anos.
Esta decisão baseou-se num estudo e proposta de deliberação apresentada em sede de
reunião de CDN. Os restantes valores em dívida serão alvo de uma amnistia e o excedente das
verbas pagas pelos associados em causa ser-lhes-á creditado para pagamento das quotas dos
anos subsequentes.
Decidiu-se ainda que relativamente aos novos associados acolhidos no âmbito da campanha,
só será permitida a sua inscrição nessa qualidade, no 11º Congresso, depois de pagas as
quotas de 2012.
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Quanto aos associados com passivo, e para que lhes seja permitida a inscrição no referido
Congresso, decidiu-se que devem ter pagas as quotas dos dois últimos anos em atraso, sendo
facilitado um plano de pagamento das duas quotas em atraso, desde que sejam saldadas até 1
de Outubro.
A todos os restantes associados individuais e coletivos só será permitida a sua inscrição como
tal no Congresso, com a quota de 2012 paga até ao dia do início do mesmo.
Assim, e porque a BAD considera que todos os associados em condições iguais deverão ser
tratados de forma igual, e para que a situação seja clara para todos, a Associação irá enviar
ofícios para os associados integrados em três tipos de situações distintas: associados que
perderam essa sua qualidade, no seguimento do ofício enviado em Dezembro, associados que
solicitaram a sua demissão, em virtude de terem quotas em atraso superior a dois anos e, por
último, associados que pretendem regressar à BAD mas que tenham quotas ou a própria joia
em atraso, o que seria um fator impeditivo.
Durante o ano de 2012, e beneficiando do contato de proximidade que as Delegações
Regionais podem fazer certamente com mais sucesso do que a sede, será importante
consolidar a divulgação da campanha de angariação de novos associados junto de potenciais
associados individuais e coletivos da respetiva área de influência.
Será do maior interesse divulgar a campanha junto de instituições públicas e privadas com
bibliotecas, arquivos e centros de documentação e informação, identificando equipas regionais
que a possam levar a cabo, local e regionalmente.
Tão importante quanto isso será divulgar a BAD e as suas potencialidades, enquanto
associação, junto dos estudantes de cursos da área de documentação e informação.
Por ocasião da realização de encontros nacionais e regionais um pouco por todo o país, a BAD
deverá ser objeto de divulgação por intermédio dos membros do CDN participantes.

Grupos de Trabalho
Relativamente a novos GT, a BAD tem tido reiteradas solicitações para albergar no seu seio um
novo a criar, designado” Sistemas de Informação em Museus”, que aguarda a concordância do
CDN, e que irá agregar bibliotecários, arquivistas e outros responsáveis dessa área.
Constituíram-se mesmo como propostas de dois Encontros Nacionais, sob a responsabilidade
do Museu de Cerâmica de Sacavém – o último já com a presença da BAD – e ambos com mais
de 100 participantes.
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Quanto ao antes referido Grupo de trabalho de gestão de documentos de arquivo (GT-GDA)
propõe-se, no futuro próximo:
- Elaborar um estudo comparativo internacional no domínio da desmaterialização de
documentos de arquivo;
- Realizar 3 sessões de reflexão e debate intituladas “Tardes de Gestão de documentos”;
- Elaborar ou traduzir um documento técnico no domínio da Gestão de documentos de
arquivo, com base em referenciais internacionais em uso neste domínio;
- Realizar um plano para um Observatório na área de Gestão de documentos, para ser
implementado até 2014.
Quanto ao 1º que se constituiu, Grupo de trabalho de arquivos audiovisuais (GT-AAV),
assumiu, como prioridade e sua primeira iniciativa, a realização de um diagnóstico sobre o
estado do património audiovisual em Portugal, que tentará concluir ainda no corrente ano,
divulgando os resultados preliminares por ocasião do Congresso BAD. Interessado na
elaboração e adaptação de normas e de boas práticas neste domínio, o seu objetivo
fundamental é desenvolver iniciativas que promovam a consciência da necessidade de
salvaguardar e preservar esse rico património e apoiar a definição, implementação e avaliação
de políticas adequadas ao sector.
No que se refere à Secção de Documentação e Informação Escolar, na qual em breve se
realizarão eleições, pretende entre outras atividades desenvolver um projeto de recolha e
tratamento de dados sobre a situação dos profissionais nas bibliotecas escolares no nosso país,
focando a forma de recrutamento, vínculo profissional e formação que possuem.
Quanto ao Grupo de Trabalho das Bibliotecas Públicas, a CE irá continuar a diligenciar no
sentido de que tenha uma coordenação empenhada no relançamento de um setor de
reconhecida

importância

na

vida

associativa,

ultrapassando

as

dificuldades

que

sistematicamente o têm afetado.

Estudos
Relativamente ao estudo sobre a situação dos profissionais portugueses – segundo o modelo
seguido pela FESASBIB - continuarão a ser desenvolvidos contactos com essa federação
espanhola que publicou recentemente o seu trabalho, tendo como objetivo a elaboração de
um semelhante, da responsabilidade da BAD e relativo à situação no nosso país.
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Prémio Raul Proença
Em relação a este prémio foram recebidos os trabalhos relativos a 2011, que se encontram em
análise pelo Júri, que tomará uma decisão até Maio de 2012.
Em relação a 2012, a receção de trabalhos encontra-se temporariamente suspensa (como foi
comunicado no Noticia BAD) devido ao facto de se aguardar uma decisão da DGLB, enquanto
patrocinadora do prémio, para a qual se esperam as alterações organizacionais respeitantes à
futura DGLAB.

Relações internacionais com estruturas associativas
Apesar das dificuldades financeiras, e em respeito pelo historial da BAD nesse âmbito, há
intenção de assegurar, embora de forma faseada e até reduzida, os compromissos da
Associação com as estruturas internacionais congéneres, de carácter federativo. Assim, tal
como em 2011, irá participar na Conferência anual da EBLIDA, de cujo Conselho Executivo tem
vindo a fazer parte. Neste mandato, para esse fim e em termos de viagens, tem ainda contado
com uma comparticipação de ordem pessoal.
Considera-se, neste capítulo, que assumem todo o interesse para o conjunto dos associados as
frequentes informações e capacidade de intervenção, que assim lhes permitem estar
atualizados em relação aos temas e debates em que se envolvem outras associações
congéneres a nível internacional.

Encontro Nacional - As Bibliotecas Públicas Hoje
Não tendo sido possível ao CDN como era sua intenção – devido às múltiplas dificuldades
internas a que teve que fazer face – realizar em 2011 uma reunião de bibliotecários
municipais, que muitos deles reclamam há anos, a BAD foi entretanto convidada para dar
colaboração à DGLB na realização do seu 13º Encontro Nacional, iniciativa anunciada, aliás,
pelo SEC logo que foi nomeado. Depois de um intenso debate interno, foi decidido aceitar o
convite, através do envolvimento no desenho do programa e indicação de alguns profissionais.
Assim, embora em desacordo com o local que institucionalmente foi decidido escolher para a
respetiva realização, a BAD irá dar o seu apoio nos aspetos para que foi solicitada.
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Realização do 11º Congresso Nacional BAD
Está previsto realizar em Lisboa, de 18 a 20 de Outubro, em instalações cedidas gratuitamente
pela Fundação Calouste Gulbenkian, o 11º Congresso Nacional de Bibliotecários, Arquivistas e
Documentalistas, sob o lema “Integração, Acesso e Valor Social”, antecedido na véspera por
um conjunto de atividades a disponibilizar gratuitamente a quem nele se tiver inscrito. O CDN,
considerando as dificuldades financeiras do país, que se refletem no nível de vida dos
associados e em graves problemas dos organismos em que trabalham, decidiu que essa
iniciativa, cuja oportunidade não oferecia dúvidas, como forma de motivar e agregar os
profissionais, deveria porém ser concretizada em moldes muito especiais, com o mínimo de
despesas e com um custo de inscrição quase simbólico, para que ninguém se sentisse excluído.
Mas tal obrigará a evidentes modificações dos habituais procedimentos, procurando que isso
não afete o nível de qualidade que se pretende pelo menos manter, e utilizando em pleno as
ferramentas tecnológicas de que a BAD soube já dotar-se.
A Comissão Executiva, designada nos finais do ano passado irá, com o apoio dos corpos sociais
– e de alguns outros profissionais de renome, sejam ou não associados, que aceitaram integrar
o respetivo Conselho Científico – levar a bom termo a tarefa a que se propôs, nas condições
que a situação geral do país hoje permita.

Setor Editorial (comunicação e imagem)
As dimensões de informação e comunicação da BAD assumem particular relevo face aos
desafios impostos pela necessidade de aproximação da Associação aos profissionais e de
fomento da visibilidade profissional do coletivo de profissionais que a mesma representa. O
objetivo de gerar uma nova dinâmica de comunicação interna e externa, iniciado no ano
passado, dinamizou mais recursos e de maior abertura, com mais impacto e maior visibilidade,
e procurou melhorar a comunicação com todos os associados, tornando mais significativa a
presença pública da associação.
A estratégia de ação a desenvolver visa integrar mais recursos web nos processos de
informação e comunicação da associação pelo que o website da BAD surge como o pilar
central e agregador dos diferentes recursos online da associação.
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Cadernos BAD
Neste âmbito, depois de no ano passado, ter sido possível editar um novo número 1 / 2 de
2009/2010 do Cadernos BAD, o objetivo deste ano é editar pelo menos um número,
garantindo assim a periodicidade na edição da revista da BAD.
Por outro lado, tendo em conta a realização do Congresso no final do ano, iremos editar as
Atas de congressos BAD no novo sistema de publicações online. Irá ainda ser estudada a
possibilidade de iniciar já este ano a publicação online dos Cadernos BAD.
Site
Para este ano é necessário finalizar a tarefa começada no ano passado de conceção de um
novo site institucional para a BAD. Assim, a partir da equipa de trabalho formada – Pedro
Príncipe e Miguel Mimoso Correia – continuarão a ser desenvolvidos os trabalhos para se
conseguir no primeiro semestre de 2012 um novo portal web da BAD, que funcionará como
um sistema de gestão de conteúdos que simplificará a respetiva gestão, edição e publicação,
possibilitando mais agilidade e flexibilidade na edição, maior abertura e descentralização na
publicação e facilidade na integração de informação.
O novo site apresentará maior versatilidade na publicação e passará a integrar uma área
restrita aos associados para disponibilização e gestão de documentação.
Notícia BAD
Após os primeiros meses de um novo modelo para esta publicação da BAD, será necessário
continuar a investir tempo e esforço na sua dinamização, procurando que este jornal online,
que se quer dos profissionais da informação e da documentação portugueses, seja um real
instrumento de divulgação, promoção e valorização social das bibliotecas, arquivos e outras
instituições que trabalhem com a informação, bem como dos seus profissionais. Para que tal
se concretize, continuaremos a apostar numa comunicação viva, atual e atuante, privilegiando
as notícias mais relevantes da área, investindo mais na crónica e opinião, e procurando mais
redatores e colaboradores para a sua dinamização. Este será sempre o espaço indicado e
privilegiado para a disseminação das atividades da Associação, de onde se destaca a dinâmica
dos grupos de trabalho.
Publicações online
O sistema online de publicações, onde já estão as atas dos Encontros Nacionais de Arquivos
Municipais realizados desde 1987 e ainda as Atas do 10º Congresso Nacional da BAD, será um
veículo essencial da qualidade dos eventos e conteúdos produzidos pela BAD e o meio para
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concretizar a política de acesso livre a estes conteúdos, pelo que investiremos este ano na
colocação de mais conteúdos, nomeadamente de Atas de congressos BAD. Será ainda
estudada como foi referido, a possibilidade de iniciar já este ano a publicação online dos
Cadernos BAD.
Webinars
Os webinars surgem no âmbito das atividades de reestruturação e dinamização dos recursos
web, comunicação e imagem da BAD, e por forma a estabelecer novas formas de transferência
de saberes dos profissionais de I-D, e em particular dos associados da BAD.
A estratégia desenvolvida pelo atual Conselho Diretivo Nacional (CDN) visa integrar mais
recursos web nos processos de informação e comunicação da Associação com os seus
associados e profissionais em geral, pelo que os webinars vêm preencher um espaço vazio na
área do desenvolvimento técnico e científico dos associados e possibilitar uma nova forma de
participação e realização das atividades dos Grupos de Trabalho da BAD.
Estes eventos online têm o objetivo geral de promover novos serviços aos associados, de
desenvolvimento dos profissionais de informação e documentação, e funcionarão como um
serviço coordenado no âmbito do CDN, com dinamização dos grupos de trabalho e sob
particular responsabilidade do GT-TIC.
As sessões online têm o número máximo de 50 participantes em simultâneo, estando previstos
25 eventos para 2012, com arranque marcado para o mês de março.

Setor de Formação
A estratégia para a área da formação em 2012 irá incidir em várias áreas, sendo de destacar: 1)
uma maior divulgação da formação dirigida, através de um alargamento da oferta pró-ativa
para potenciais interessados; 2) uma concentração em termos do n.º de ação de formação
(mas que corresponde às necessidades formativas diagnosticadas) de molde a garantir menor
dispersão; 3) a oferta de Cursos de Introdução para responder às necessidades do mercado de
trabalho e 4) a realização de um Ciclo de Seminários, no âmbito da formação não acreditada.
Formação contínua acreditada
Em termos de formação contínua acreditada, as áreas de formação, a incluir por ordem de
prioridade no Plano de Formação 2012,na Sede e nas diversas Regiões, serão:
1. Organização e recuperação da informação
2. Tecnologias de informação
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Gestão documental
Qualidade e inovação
Gestão e estratégia
Marketing, comunicação e imagem
Preservação e restauro
Programação cultural
Leitura e literacias

O desenho do programa das ações de formação, com o apoio dos respetivos formadores
(registados na Bolsa de Formadores, constituída por técnicos altamente qualificados e
especializados nas suas áreas), continuará a ser efetuado com base nos critérios abaixo
enunciados:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Área temática
Acão de formação
Data
Objetivos
Conteúdos programáticos
Plano de sessão
Metodologia
Público-alvo
Requisitos exigidos
Nº máximo de formandos(as)
Formador(a)
Hardware
Software
Material

No âmbito da promoção e aperfeiçoamento científico e técnico de profissionais de informação
e documentação, a BAD irá promover, sempre que solicitado, ações de formação dirigida a
organizações e a públicos-alvo específicos.
Esta formação será formatada, com as devidas adaptações, a realidades profissionais
concretas, a partir da oferta existente no plano de formação anual ou formatada
exclusivamente em função das necessidades de formação da organização que a solicitar e terá
lugar de forma centralizada ou deslocalizada.
A BAD irá lançar dois novos cursos, a realizar na Sede, numa fase inicial: o “Curso de Introdução
à Arquivística” e o “Curso de Introdução às Técnicas Documentais”, dirigidos a todos os
profissionais que exerçam ou não funções em Bibliotecas e Arquivos e que não disponham de
formação de base ou que necessitem de reciclagem.
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Formação contínua não acreditada
Quanto à formação contínua não acreditada, a BAD irá convidar vários oradores, de diferentes
contextos profissionais, para participar num CICLO DE SEMINÁRIOS que a BAD organizará
durante o ano de 2012, com o apoio da Biblioteca Nacional de Portugal (BNP), que ocorrerá
mensalmente no Pequeno Auditório da BNP (Lisboa) e que visa contribuir para a reflexão
sobre a área das ciências da informação em termos teóricos e práticos.
Objetivos Operacionais da Formação para 2012
É objetivo do presente programa no domínio da formação para o ano de 2012, contribuir para
uma qualificação e formação de qualidade, bem como para a promoção de elevados níveis de
desempenho dos técnicos BAD.
Deste modo, são os seguintes os objetivos operacionais da formação para 2012:
•

Alargar os canais de recolha de necessidades de formação dos seus associados e
profissionais utilizadores, com recurso a plataformas eletrónicas;

•

Auscultar o impacto da oferta formativa no exercício da atividade profissional dos
formandos;

•

Criar oferta formativa dirigida a públicos alvo com necessidades específicas na área
BAD;

•

Atualizar os instrumentos de monitorização administrativa e financeira do processo
formativo;

•

Monitorizar de forma eficaz e eficiente o processo formativo;

•

Elaborar o Plano de Formação 2012;

•

Realizar parcerias institucionais com o objetivo de promover ações de formação e
encontros profissionais;

•

Consolidar e aumentar a bolsa de formadores;

•

Reforçar as competências do secretariado nas respetivas áreas de atuação, por via da
participação em ações de formação profissional;

•

Proceder à elaboração de um Plano de Intervenção para o setor da formação;

•

Melhorar por via da normalização de procedimentos o processo de comunicação
interno nas relações com os diferentes agentes: vogal do CDN responsável pelo setor
da formação / coordenadora nacional da formação/ delegações regionais/
secretariado;
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•

Melhorar por via da normalização de procedimentos e a utilização de novos canais, o
processo de comunicação com associados e profissionais utilizadores do setor da
formação;

•

Garantir de forma pró-ativa toda a logística e apoio técnico necessário à realização das
ações de formação;

•

Garantir um atendimento personalizado a todos os profissionais e utilizadores em
geral em todas as suas variáveis (presencial, telefónico e eletrónico).

Situação Financeira
A partir do final do 1º trimestre de 2012 iniciar-se-á um processo faseado de centralização da
Contabilidade na Sede, com vista a garantir a sustentabilidade da associação e uma melhor
gestão dos recursos financeiros. A centralização da contabilidade e a reunião dos ativos
bancários, permitirá uma maior eficácia no cumprimento da missão da BAD e uma melhor
eficiência na utilização dos recursos existentes. Uma das principais vantagens desta decisão
passa por permitir libertar as Delegações Regionais de trabalho administrativo que será
assegurado pelo secretariado existente na Sede, ao mesmo tempo que permite à BAD Nacional
(Sede e Delegações Regionais) uma melhor gestão e distribuição dos recursos existentes.
Assim, a centralização da contabilidade será faseada do seguinte modo:
Delegação Regional do Norte e Delegação Regional do Centro – Final do 1º trimestre de 2012
Delegação Regional do Sul e Delegação Regional dos Açores – Final do 2º Trimestre de 2012
Esta centralização da contabilidade faz parte de um processo interno de reorganização da
Associação que passará pela elaboração conjunta do Plano de Atividades, do Relatório de
Atividades, bem como do Orçamento Anual da Associação. Até final do mandato da atual
Direção serão revistos os estatutos da Associação e uniformizados os Regulamentos das
Delegações Regionais.
Em 2012 o Conselho Diretivo Nacional continuará o seu trabalho de diminuição e controlo da
despesa com vista a garantir a sustentabilidade da BAD, procurando sempre que possível,
aumentar e diversificar as fontes de receita da Associação, tais como:
- Organização de visitas técnicas com inscrição paga;
- Venda de espaços a empresas da área BAD para demonstração de produtos;
- Inclusão de publicidade no novo site da BAD;
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- Criação de um diretório de empresas da área BAD no novo site;
- Prestação de serviços de consultoria;
- Aluguer de instalações para formação;
A concentração dos recursos financeiros que ocorrerá em Abril e Junho de 2012, como
resultado da concentração da contabilidade obrigará a uma cuidada gestão dos ativos
bancários. Parte deste valor será investido em aplicações financeiras e/ou contas a prazo.
Em 2012 a direção nacional da BAD acompanhará mensalmente o cumprimento do orçamento
anual, de forma a não criar grandes desequilíbrios financeiros face ao inicialmente previsto e
que agravem a situação financeira.
Para garantir a sustentabilidade da Associação será necessário continuar a reduzir e controlar
as despesas fixas e correntes, encontrando igualmente formas alternativas de receita.
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