Circular nº 3
Lisboa, 20 de Abril de 2005

Informação sobre as reuniões da EBLIDA
(Helsínquia, 11 e 12 de Março de 2005)
A EBLIDA (European Bureau of Library Information and Documentation Associations) é uma associação
não governamental que congrega associações nacionais nas áreas da documentação, informação, biblioteca e
arquivo e que visa promover os interesses da profissão ao nível europeu (junto das instituições comunitárias
e do Conselho da Europa), informar os seus membros das actividades da União Europeia e fortalecer a
cooperação entre os associados. A Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas
(BAD) é membro-fundador da EBLIDA, integrando até à presente data o respectivo Comité Executivo, bem
como o Grupo de Trabalho de Formação Profissional.
Nos dias 11 e 12 de Março do ano corrente, decorreram em Helsínquia duas reuniões da EBLIDA, a
primeira do Grupo de Trabalho de Formação Profissional e a segunda do Comité Executivo.
Com a presente circular, visa-se iniciar a prestação regular aos associados de informações sobre os assuntos
mais relevantes tratados nos encontros da EBLIDA.
1.

Reunião do Comité Executivo, de 12 de Março de 2005

1.1 Actividades de intervenção política e de monitorização
A proposta de directiva sobre indústrias culturais que se encontrava em discussão pública vais ser
reformulada, pelo que a EBLIDA se deve preparar para agir quando a mesma voltar a ser colocada à
consulta pública. O parecer do Comité Económico e Social sobre esta matéria foi publicado no Jornal Oficial
das Comunidades Europeias C-108, de 30 de Abril de 2004, podendo ser consultado no seguinte endereço:
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/pt/oj/2004/c_108/c_10820040430pt00680077.pdf.
A Comissão Europeia solicitou a opinião da EBLIDA sobre um estudo no âmbito do acesso livre à
informação científica. Decidiu-se que o grupo de trabalho da EBLIDA tomar uma posição sobre o assunto.
Está em discussão o conteúdo do novo tratado da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI)
sobre Acesso ao Conhecimento (a2k). A IFLA submeteu à subscrição da EBLIDA um artigo sobre
princípios relativos às bibliotecas, tendo em vista a Agenda da OMPI para o Desenvolvimento Internacional.
1.2 Grupos de trabalho EBLIDA
O Grupo de Trabalho sobre a Organização Mundial do Comércio (OMC) organizou, nos dias 2 e 3 de
Março, em Cambridge, um seminário sobre o GATS (General Agreement on Trade in Services). Para a
optimização do trabalho desenvolvido neste encontro, ficou decidido solicitar ao Grupo de Trabalho a edição
do manifesto elaborado no seminário, a apresentação de uma comunicação ou a realização de um relatório
do encontro. Foi referenciado o seguinte documento sobre esta matéria: “The WTO and the threat to
libraries” - http://libr.otg/PL/18_Hunt.html.

A criação de um grupo de trabalho sobre cultura será colocada à apreciação do Conselho da EBLIDA em
Maio de 2005.
1.3 Outros assuntos
Foi decidida a organização de conferência internacional pela Associação Finlandesa de Bibliotecas, em
2006, ano em que a Finlândia terá a presidência da União Europeia.
Foi decidida a cooperação da EBLIDA com a EUCLID em projectos comuns no âmbito da acreditação e
certificação.
2.

Reunião do PEG (Working Group on Professional Education), de 11 de Março de 2005

2.1 Proposta de Directiva relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais – COM (2004)
317 final
A proposta de directiva relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais – COM (2002) 1191 –
deverá ser aprovada antes do verão de 2005, não afectando directamente os profissionais da informação,
uma vez que é aplicável apenas às profissões regulamentadas (médicos, arquitectos, veterinários, entre
outros). No entanto, considerou-se que as melhores práticas do regime estabelecido para estas profissões
pode ser seguido voluntariamente pelos profissionais da documentação. Assim, decidiu-se manifestar
perante o Conselho da EBLIDA a necessidade de monitorizar o impacto na nossa profissão da directiva
proposta.
2.2 Processo de Bolonha
Foi decidido propor ao Conselho da EBLIDA uma tomada de posição da EBLIDA sobre o processo de
Bolonha, a apresentar na Cimeira de 2007, ou, em alternativa, cooperar com a EUCLID na sua tomada de
posição de 2005, que actualizará a anterior decisão de 2003.
O Grupo de Trabalho aceitou com entusiasmo participar, sobretudo ao nível da divulgação, na conferência
organizada pela BAD “Os profissionais da informação no contexto europeu: perfis, formação e mobilidade”,
que decorrerá nos dias 29 e 30 de Setembro.
O Grupo ofereceu-se para preparar uma tomada de posição da EBLIDA relativamente à não inclusão das
Ciências Documentais no processo de implementação do Processo de Bolonha promovido pelo Ministério da
Ciência e do Ensino Superior português.
O representante da EUCLID informou que, em Agosto deste ano, esta associação promoverá um workshop
sobre “European Curriculum Development”, sobre a adaptação dos cursos de estudos de informação ao
processo de Bolonha (http://www.db.dk/LIS-EU/). Foram constituídos grupos de trabalho, cujos membros
são essencialmente universidades, que estão a desenvolver um trabalho conjunto de preparação do
workshop. Este processo é aberto, sendo portanto possível a participação de todos os interessados, através da
Internet. A EUCLID convidou um representante da EBLIDA para integrar formalmente o grupo de trabalho
“General Curricula of LIS”.
2.3 Acreditação e certificação – As propostas da CILIP e o projecto Certidoc
Foi apresentada a situação actual do processo de acreditação da CILIP, que pretende analisar os resultados
de implementações práticas do projecto Certidoc, para avaliar se o vai implementar.
Foi referida a constituição do Observatório da Profissão e da Informação, em Portugal, tendo o Grupo de
Trabalho solicitado o envio do protocolo de criação do mesmo traduzido em língua inglesa.
Pelo Conselho Directivo Nacional

Helena Patrício
Secretária
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