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Nota introdutória
A Delegação Regional da Zona Norte da Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e
Documentalistas, Associação designada abreviadamente por BAD, tem a sua sede no Porto e é
constituída por todos os sócios da Associação que exercem a sua actividade profissional na área
geográfica integrada pelos distritos do Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila Real e Bragança.
A Delegação Regional da Zona Norte possui autonomia interna, rege-se pelos Estatutos da BAD,
por Regulamento Interno próprio e pela lei geral aplicável.

1. Objectivos e estratégias

1.1. Objectivos gerais
A Delegação Regional da Zona Norte da BAD tem por fins todos os que são definidos no Art.º
3.º dos Estatutos da BAD, nomeadamente:
•

Defender os interesses dos seus associados em todos os aspectos relativos às suas
actividades e carreiras, bem

•

Reforçar os laços de solidariedade na profissão.

•

Promover uma melhor política e prática de Gestão da Informação, contribuindo desta
forma para o desenvolvimento.

1.2. Objectivos específicos
A Delegação Regional da Zona Norte da BAD procurará, com recurso aos meios de que dispõe,
contribuir para a prossecução daqueles objectivos, dando o seu contributo específico na área
geográfica da sua competência.
Neste contexto, são objectivos específicos da BAD:
•

Fomentar a investigação nas áreas relativas aos sectores profissionais;

•

Promover o aperfeiçoamento científico, técnico e cultural dos seus associados tendo
presente a plena consciência da sua identidade e ética profissional;

•

Intervir nas áreas de decisão relativas ao planeamento, implementação e reorganização
de Sistemas de Informação Documental;

•

Defender o direito à Informação;
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•

Avaliar a qualidade dos conteúdos e estruturas curriculares dos diversos níveis de
formação profissional.

A Delegação Regional da Zona Norte da BAD procurará ainda realizar, promover e/ou apoiar as
iniciativas culturais efectuadas no âmbito da sua competência, bem como colaborar em
quaisquer outras iniciativas individuais ou colectivas para a difusão da cultura.
A Delegação Regional da Zona Norte deverá manter-se em estreita ligação com os órgãos
nacionais.
Procurará, igualmente, ao longo do corrente ano, desenvolver iniciativas que possam motivar a
participação dos seus associados quer pelas oportunidades de formação que lhes apresentará,
quer pelo esforço em atender às suas solicitações, estabelecendo espaços e formas de
comunicação que possibilitem um melhor conhecimento da realidade sectorial e da sua
articulação com as diversas áreas de actividade na sociedade portuguesa.

2. Actividades previstas
A Delegação Regional da Zona Norte, no ano de 2007, procurará manter um contributo decisivo
na valorização dos profissionais BAD. Este aspecto é um dos mais visíveis e significativos na
vida da Associação. De facto, na valorização profissional é essencial a formação, a qual vem
assumindo duas vertentes:
•

formação inicial, a que tem vindo a responder através da realização dos CPTPBAD,
especialmente direccionados às necessidades de recursos humanos dos associados
colectivos;

•

formação contínua, que responde de um modo mais significativo e direccionado, às
necessidades específicas dos associados individuais.

2.1. Formação inicial
Até Março de 2007, encerrar-se-ão todas as questões processuais pendentes relativas aos
cursos de formação de Técnicos Profissionais de Arquivo e de Técnicos Profissionais de
Biblioteca e Documentação, realizados no âmbito desta Delegação.
Face aos imperativos legais, não está prevista a realização de qualquer curso de formação de
técnicos profissionais de Arquivo ou de Biblioteca e Documentação, para o ano de 2007.

2.2. Formação contínua
Estão já agendadas as seguintes acções de formação contínua, para o ano de 2007:
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•

Direitos de autor, a realizar no Porto;

• Atendimento ao público em serviços BAD, a realizar no Porto, em Março;
• Formar em literacia informacional: Ensinar a encontrar, ler e usar criticamente a

informação na "era digital”, a realizar no Porto, em Abril;
• Tratamento Técnico do Livro Antigo, a realizar no Porto, em Abril (11 a 13) e em
Outubro (de 1 a 3);
• A importância das cartas de serviço/qualidade para a reflexão dos serviços de

informação e documentação, a realizar no Porto, em Maio;
• Curso de digitalização, a realizar no Porto, em Junho;
• Conhecer os leitores, prestar melhor serviço, a realizar no Porto, em Outubro;
• Atendimento ao público em serviços BAD, a realizar em local a designar, em Outubro;
• O EAD (Encoded Archival Description) e a descrição arquivística, no Porto, em Outubro;
• Gestão de projectos, a realizar no Porto, em Novembro;
• Tratamento de documentos electrónicos para profissionais de bibliotecas, a realizar no
Porto, em Novembro;
A concretização das acções previstas está sujeita à inscrição de um número mínimo de
participantes que as viabilizem.
Ainda no decurso do ano, serão agendadas outras acções cuja relevância o justifique ou que
respondam às novas questões e desafios que vão surgindo nas nossas profissões. Por outro
lado, a Delegação está a envidar esforços no sentido de descentralizar a actividade formativa
concretizando acções fora do distrito do Porto.

2.3. Outras actividades
A Delegação Regional da Zona Norte procurará ainda revitalizar a sua dinâmica, o que
pressupõe:
•

Um melhor conhecimento da realidade regional na área BAD no que respeita à
distribuição geográfica e sectorial dos profissionais (associados, não associados e
potenciais associados), bem como, o impacto dos recém-formados nos CPTPBAD.

•

O incremento da participação dos associados nas actividades da Delegação,
nomeadamente, através de um contacto que se pretende cada vez mais regular e
profícuo com os mesmos.
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3. Recursos

3.1. Materiais
A Delegação Regional do Norte conta com o seguinte orçamento, para 2007:
Conta

Designação

Valor

CUSTOS
62.2.1

62.2.2.2

62.2.2.7

62.2.2.9

Fornecimentos
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido

100,00 €

Material de escritório

550,00 €

Comunicações
Telefone

350,00 €

Internet

350,00 €

Correio

500,00 €

Deslocações e estadias
Formadores

1.000,00 €

Membros dos Conselho Directivo Regional

1.500,00 €

Honorários
Contabilista

1.850,00 €

Formadores

3.600,00 €

Outros
64

600,00 €

Despesas com Pessoal
Funcionária

6.500,00 €
Sub-total

16.900,00 €

RECEITAS
71

Vendas

72

Prestação de Serviços

Livros

73

100,00 €

Inscrições Cursos TPBAD

2.000,00 €

Inscrições Formação Contínua

12.800,00 €

Proveitos Suplementares
Quotas

2.000,00 €
Sub-total

SALDO

16.900,00 €
0,00 €

Para além dos recursos financeiros, a Delegação regional do Norte, dispõe ainda de
equipamentos diversos, como sejam 10 computadores (9 portáteis), 5 digitalizadores e um
projector, destinados essencialmente a acções de formação, e outro equipamento de secretaria
(2 computadores, 1 fotocopiadora).
Note-se, ainda, que a Delegação está instalada numa sala graciosamente cedida pelo Arquivo
Distrital do Porto, entidade que frequentemente cede também as suas salas para acções de
formação da BAD e reuniões, quer do Conselho Directivo Regional, quer outras que a
Associação necessite.

Plano de Actividades 2007

6

3.2. Humanos
Os recursos humanos são fundamentais para a execução da actividade da Delegação. Esta
conta com os membros dos seus órgãos estatutários e uma funcionária:

Conselho Directivo Regional
Presidente: António Armando Sousa
Vice-Presidente: Maria Isabel Marques Lopes Alves
Tesoureiro: Júlio Manuel Rodrigues da Costa
Vogal de Formação: Luiza Margarida Baptista Melo
Secretário: Maria Paula Cunha Moreira Silva
1º suplente: Maria Irene Mesquita
2º suplente: Paulo Jorge Teixeira Mesquita Guimarães

Conselho Fiscal Regional
Presidente: Jorge Manuel Vale Ferreira Costa
Vogais: Maria João Pires de Lima e Ana Maria Azevedo

Assistente administrativa (com contrato a termo): Elisa Costa

Pontualmente, nomeadamente para a concretização das acções de formação, são contratados
os serviços dos formadores, bem como de outras áreas como o apoio técnico na informática.

Nota final
Ao longo do coerente ano, a Delegação Regional do Norte procurará desenvolver um papel
activo nas iniciativas regionais e nacionais, nomeadamente na realização do IX Congresso
Nacional de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas, que decorrerá nos Açores (em Ponta
Delgada, na Universidade dos Açores) entre 28 e 30 e Março de 2007, contribuindo, na medida
das suas possibilidades, para o êxito da iniciativa.
Espera, ainda, o Conselho Directivo Regional contar com a colaboração dos associados da
região, visando o desenvolvimento da Associação e uma melhor resposta às expectativas dos
profissionais das áreas da informação e da documentação, das instituições onde exercem
actividade e da sociedade em geral.
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