NOTA INTRODUTÓRIA
Reafirmando a Associação - enquanto organização representativa dos profissionais de
Informação e Documentação portugueses - como promotora do desenvolvimento do
conhecimento e da cultura, visando o reconhecimento da informação como recurso
estratégico para a educação, a cidadania e a coesão social, e um dos principais
vectores do progresso e da inovação nas organizações, o presente Plano de
Actividades assume-se como um instrumento de gestão orientado para a tomada de
decisão e para a realização de acções.
Visa responder às questões
PROPOMOS LÁ CHEGAR?

ONDE ESTAMOS?, ONDE PRETENDEMOS IR?

e

COMO NOS

e tem como objectivo ser uma ferramenta que nos dê garantias

de sucesso nas mudanças a implementar e maior capacidade de resposta a ameaças e
oportunidades que o meio envolvente nos coloca, face aos crescentes desafios
profissionais.
OBJECTIVOS E ACTIVIDADES
Com vista a reforçar a intervenção socioprofissional da BAD, património histórico e
único da Associação e reconquistar o seu reconhecimento como parceiro social no
domínio das políticas de informação em Portugal, exigem-se profissionais competentes,
com elevadas qualificações no domínio da Informação e Documentação, de modo a
garantir a qualidade dos serviços a prestar aos cidadãos.
Assim a BAD, propõe-se, no ano 2011:
1. Tornar mais atractiva a condição de associado da BAD, disponibilizando
novos produtos e serviços.
•

Prosseguir acções no sentido do desenvolvimento da Associação como entidade
acreditada na área da formação;

•

Alargar os canais de recolha de necessidades de formação dos associados e
profissionais de informação em geral, através do recurso a plataformas
electrónicas;
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•

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

•

Disponibilizar acções de formação contínua na área das bibliotecas escolares,
em resposta ao último ponto do Anexo 2 da Portaria n.º 756/2009, de 14 de
Julho;

•

Disponibilizar formação à distância;

•

Estabelecer parcerias formativas com outras entidades, numa perspectiva de
cooperação intersectorial;

•

Alargar

o

conhecimento

sobre

cientistas

e

profissionais

de

informação

portugueses, através da constituição de um Directório a disponibilizar aos
associados.
2. Renovar

e

diversificar

as

actividades,

de

modo

a

garantir

a

sustentabilidade da Associação.
•

Promover a angariação de novos associados, provenientes de diferentes
sectores – público e privado – da vida nacional, de modo a melhorar a
representação dos vários interesses da comunidade, assegurando também o
equilíbrio financeiro da BAD;

•

Tirar melhor partido da filiação da BAD nos vários organismos internacionais de
que é membro;

•

Realizar uma campanha de recuperação de quotas em atraso, recorrendo, para
tal, a estratégias diferenciadas.

3. Gerar novas dinâmicas de comunicação interna e externa, utilizando
recursos com maior impacto e visibilidade.
•

Melhorar, por via da normalização de procedimentos e a utilização de novos
canais, o processo de comunicação com associados e profissionais da
informação em geral;

•

Reformular o sítio da BAD de modo a promover a desejável interactividade;

•

Criar um Jornal em linha que incentive o diálogo e a comunicação entre os
Associados e os demais profissionais de informação;

•

Editar os “Cadernos BAD”, retomando a regularidade da sua publicação e
estudando, simultaneamente, a reestruturação da revista.
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4. Promover acções que evidenciem projectos e serviços inovadores, e
reforçar a visibilidade das boas práticas e dos conteúdos em língua
portuguesa nas redes internacionais.
•

Estabelecer parcerias institucionais com o objectivo de realizar acções de
formação e encontros profissionais;

•

Promover a realização de encontros sectoriais, seminários e conferências;

•

Fomentar

a

investigação

no

domínio

das

Ciências

da

Informação,

nomeadamente com a atribuição do Prémio Raul Proença;
•

Constituir uma bolsa de estágios;

•

Realizar visitas técnicas a bibliotecas, arquivos e centros de documentação.

5. Estudar

novas

formas

de

organização

e

de

modernização

do

funcionamento da associação.
•

Garantir de forma pró-activa toda a logística e apoio técnico necessários à
realização das actividades da BAD;

•

Analisar a situação financeira da Associação e estudar formas de garantir a sua
sustentabilidade;

•

Continuar a introdução de novos instrumentos de planeamento e controlo do
processo formativo;

•

Garantir a monitorização do processo formativo da BAD através de uma maior
articulação com as Delegações Regionais na oferta e acompanhamento de todo
o processo e de formação ministrada aos técnicos responsáveis pelo apoio local;

•

Estimular ou apoiar as secções da associação e procurar novas formas de
organização e dinamização de grupos de interesse;

•

Assegurar um atendimento personalizado aos associados, aos profissionais e
utilizadores em geral, em todas as suas variáveis (presencial, telefónico e
electrónico).
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