
O Futuro da profissão BAD 

Luísa Alvim 

Vogal da Profissão da BAD, Arquivo Municipal V.N .Famalicão, CIDEHUS-
Universidade  de Évora 



Sumário 

• Passado 

Atuação da BAD sobre a Profissão 

• Presente 

Estratégia atual da BAD sobre a Profissão 

• Futuro 

Tendências, desenvolvimento profissional e 
aprendizagem contínua, competências, 
confiabilidade da profissão. 

2 



3 



4 

Passado 



1979 | Decreto-Lei n.º 280/79, de 10 de Agosto, criou na Administração Pública Portuguesa a carreira 

de Bibliotecário, Arquivista e Documentalista/Técnico Superior de Biblioteca, Arquivo e Documentação. 

1997 | Conferência Nacional sobre Informação e Carreira, org. BAD. 

1999 | Adoptado Código de Ética para os Profissionais de Informação em Portugal. BAD, APDIS e 

INCITE. 

2000 | BAD inicia a Bolsa de Emprego. 

2001 | Tomada de Posição da BAD sobre as Carreiras Profissionais  das áreas funcionais BAD. 

(Nota: 2001 a 2020: 27 tomadas de decisão públicas, entre as quais 7 são relativas à Profissão). 

2004 | ECIA. Euroréferentiel I&D: référentiel des compétences des professionnels européens de 
l’information et documentation. 

2005 | Observatório da Profissão de Informação-Documentação (OP-ID). A BAD fez parte. 

2005 | Tomada de posição BAD sobre a Reestruturação dos Serviços Públicos.  

2005 | Circular sobre Revisão do sistema de carreiras da Administração Pública. 

2006 | Publicação pelo OP-ID A imagem das competências dos profissionais de Informação-
Documentação: relatório. Coord. Paula Ochôa. Parceria com BAD et al. 

. 
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2006-2007 | Observatório de Ciência da Informação da Universidade do Porto.   

2006 | Posição da BAD sobre a Reforma do Sector Documental na Administração Pública Programa 
de Reestruturação da Administração Central do Estado (PRACE). 

2008 | Fim das carreiras de Bibliotecário, Arquivista e Documentalista (BAD) na Administração 
Pública. Decreto-Lei n.º 121/2008, de 11 de Julho. 

2008 | Parecer da BAD sobre o regime de carreiras de pessoal das áreas funcionais de biblioteca e 
documentação e de arquivo. 

2010 | Painel de discussão no #10CongressoBAD  Olhares sobre a(s) profissão(ões). Com Armando 

Malheiro Silva, Manuel Pinto, José António Calixto, João Freire, António Pina Falcão. 

2010 |Tomada de posição da BAD sobre Concursos da Administração Pública nas áreas funcionais 

de arquivo e biblioteca. 

2011 | Jornadas de Reflexão  “A profissão e o associativismo na área da informação e 
documentação”, 3 sessões Nazaré, Moura e Póvoa de Varzim. 

2014 | Mesa redonda promovida pela direção da BAD “Redefinir fronteiras / afirmar identidade: 
desafios dos profissionais da informação”. 

2015 | Painel #12CongressoBAD: Gestão e transformação de saberes e práticas. Profissionais da 

Informação e da documentação: proximidade, Afirmação e Reconhecimento. Com Alexandra 

Lourenço, Paula Ochôa. 
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2016 | BAD JOBS, 1ª edição do Mercado das Profissões BAD – Formação e profissão: que futuro? 

no Mercado 31 de Janeiro, em Lisboa. 

2020 | Recomendações sobre o perfil profissional para os serviços de BP – GT BP. 

2021 | Criação do Vogal para a Profissão  na Direção do Conselho Nacional ; Criação da Comissão 

Técnica para a Profissão com representantes das delegações regionais. 

2021 | 1º fase do Inquérito sobre os Profissionais da Informação em Portugal. 

2022 | Continuação do Inquérito; Programa de Mentorias;  Jornadas de reflexão, etc. 

2022 | 1º Encontro Regional da Madeira –  sob o tema: “Desafios dos profissionais da informação 

na Região Autónoma da Madeira“.  
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Atuação da BAD sobre a Profissão  
Encontros, Congressos e edição 

 
Encontros BAD 1965-1983: 4% dos artigos com temática Profissão (Vivas, 
Diogo; Oliveira, Silvana R. (2012). Os Encontros de Bibliotecários, Arquivistas e 
Documentalistas (1965-1983): Estudo histórico e bibliométrico); 

 
Congressos BAD 1985 - 2012: 4% dos artigos com temática Profissão (Oliveira, 
Silvana R.; Moreira, C.; Borbinha, J.; Zulueta García, M. (2013). Uma análise 
bibliométrica do Congresso Nacional de Bibliotecários, Arquivistas e 
Documentalistas (1985-2012); 

 
Congressos 2001 (2 artigos), 2004 Nas encruzilhadas da Informação e Cultura: 
(Re)inventar a Profissão (7 art.); 2007 (3 art.); 2010 (2 art.+ 1 painel discussão); 
2012 (Linha temática Profissões e Instituições 3 art.); 2015 (4 art., 2 pecha 
kucha, 1 painel); 2018 (1 art.); 

 
Cadernos BAD (2007-2019)  2013 (1 art.); 2015 (3 art.); 2016 (1 art.). 
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Presente 
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        Construir juntos 



• Construção identitária e movimento associativo 
marcado por uma cultura profissional fechada; 

 

• Manutenção de uma inércia sobre a investigação à 

volta do tema Profissão; 

• Alargamento progressivo das competências 
profissionais, cada vez mais multidisciplinares; 

• Não há uma carreira BAD nem referências identitárias; 

 

• Pouca informação sobre a memória da profissão, pouco 
estudos portugueses sobre o futuro e a 
sustentabilidade da profissão ligada à Informação e 
documentação; 

• Falta de articulação entre formação e os níveis de 

competências para os perfis  profissionais; 

• Falta de visibilidade social da profissão; 

• Carência de reflexão/discussão em torno dos novos 

saberes e referenciais para os profissionais da 

informação. 

 

• Associação com um olhar prospectivo sobre a 

profissão, interprofissional, aberta aos emergentes 

perfis profissionais. 

• Advocacia juntos dos investigadores da área CI 

sensibilizando para investigação s/ Profissão. 

• Atualizar Retrato da Profissão em Portugal: análises 

das competências (relatório 2006). 

• Não há uma carreira BAD nem referências identitárias. 

É preciso advogar a Profissão. Abrir-se a novos perfis. 

• Dar conhecer e preservar as memórias de quem 

somos, quem fomos e o que queremos ser como 

profissionais; 

• Articulação entre formação e os níveis de 

competências para os perfis profissionais; 

• Promover a profissão na sociedade, nas comunidades. 

Aumentar o prestígio PI; Advocacy; 

• Criar espaços de reflexão/discussão em torno dos 

novos saberes e referenciais para os profissionais da 

informação. 

Riscos                              0portunidades 
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Desafios 
➔ Aumentar o envolvimento dos profissionais com a BAD. Criar um sentido de 

pertença à profissão. Trabalhar a consciência profissional. Somos a maior 
comunidade de profissionais que trabalham com Informação e Documentação... 

 
➔ Garantir reconhecimento social do PI na sociedade. Melhorar o valor social da 

profissão. Ter uma visão do PI para o século XXI. Desenvolver estratégias de 
marketing da profissão e advocacy. 

 

➔ Criar serviços diferenciados para os Associados relativamente à profissão. Portal do 

Emprego e Profissão, Programa de Mentoria… 

 

➔ Facilitar espaços de debate, discussão entre associados, não associados, associações 

congéneres, públicos, outros profissionais e universidades sobre os desafios 

profissionais... 

 

➔ sensibilizar junto dos investigadores o desenvolvimento de investigação, estudos, 
recomendações sobre a Profissão. 

➔ ………  11 



Atuação da BAD 2021-2023 
Estratégia de ação para a Profissão 

Construir 
juntos 
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Atuação da BAD 2021-2023 
Estratégia de ação para a Profissão 

 



Programa Mentorias 

Atividades pela Memória da BAD 

Prémios 

Atuação da BAD 2021-2023 
Estratégia de ação para a Profissão 
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Atuação da BAD 2021-2023 
Estratégia de ação para a Profissão 

 

Task Force que 
trabalha o tema 
Perfis e as 
Competências dos 
Profissionais de 
Informação e 
Documentação 

Jornadas de Reflexão A profissão e o associativismo na área 
da informação e documentação 

Portal BAD.pt  
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Reflexão sobre as Competências dos Profissionais 
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PKSB - CILIP 
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As Diretrizes da IFLA para 
Desenvolvimento Profissional 
Contínuo: Princípios e Melhores 
Práticas. 2016 



Tendências para a profissão  

Tendência 4 The rise of soft skills 

Tendência 17 Qualifications matter 
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Confiabilidade da profissão 
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Vamos Construir juntos? 

Futuro 



Muito obrigada pela atenção 

 
 

 

vogalprofissao@bad.pt 

 

mluisa.alvim@gmail.com 
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https://bad.pt/profissao/ 
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