Resumo da intervenção na sessão de abertura do 3º Encontro BES, em representação da BAD

- Senhora Secretária de Estado da Ciência, da Tecnologia e do Ensino Superior
- Senhor Vice Reitor da Universidade do Porto
- Caros Colegas

Em nome da BAD, quero apenas deixar-vos, em breves palavras, as nossas saudações de boas
vindas.
Pela presença e acolhimento do Senhor Vice Reitor, podemos concluir que alguns dos objectivos a
que nos tínhamos proposto, em termos de partilha e colaboração com as grandes instituições do
Ensino Superior, já estão a ser alcançados, esperando nós que isso se estenda a todo o país.
Devo aqui lembrar que a BAD, criada há 43 anos, tem cerca de mil associados – aqui se incluindo os
que o são a título colectivo – sendo a única organização representativa dos nossos profissionais de
informação, bibliotecas e arquivos.
É essencial, portanto, que continue a fortalecer-se e faça ouvir os seus posicionamentos, em defesa
dos respectivos membros, mas também dos legítimos interesses dos seus públicos muito
diversificados, de que é quantas vezes o único e desinteressado porta-voz e em regime de estricto
voluntariado. Cumpre-me, pois, convidar os que ainda o não fizeram, que se juntem a este colectivo
que muito preza a sua autonomia e independência. Para isso, vencendo grandes dificuldades, vive
unicamente da quotização dos seus associados e do pagamento, a preços simbólicos, da formação
que proporciona a todos os eventuais interessados, sem excepção e democraticamente.
Além do Conselho Directivo Nacional, em que estão representadas as 4 Delegações Regionais
(Norte, Centro, Sul e Açores), tem vários Grupos de Trabalho permanentes, que são como que o
sangue que corre nas veias da organização e a vivifica – Arquivos Municipais, Gestão de
documentos de arquivo, Sistemas de informação em Museus, Bibliotecas da Administração Central,
Bibliotecas Públicas, Bibliotecas Escolares e Bibliotecas do Ensino Superior. Este Encontro é
produzido pelo último e como o de há 2 anos, realizado na Universidade de Aveiro, tem o patrocínio
da EBSCO e o apoio de algumas outras empresas, às quais aproveitamos para agradecer. É o
resultado de um trabalho colaborativo que tem sabido concretizar vários projectos extremamente
motivadores, que serão por certo aqui analisados. Quero só dar um testemunho pessoal do seu
entusiasmo militante e grande dedicação profissional, o que nos permite estar hoje aqui, acolhendo
todos os profissionais da Informação, associados ou ainda não da BAD, mas que a nenhum exclui
das suas actividades e preocupações. Quanto a estas últimas, todos sabemos que as dificuldades
são grandes e de vária ordem, estando à medida da assumida responsabilidade social destes
profissionais.
Durante o 12º Congresso Nacional BAD, na Universidade de Évora, logo se desenvolveram os
conceitos constantes nas 10 Recomendações que irão ser debatidas nestes dias, pelo que me

dispenso de sequer salientar o seu importante potencial no desenvolvimento do presente e do futuro
do país.
Quero apenas desejar que saibam e possam construi-los, em benefício da Ciência, da Investigação e
do Conhecimento dos nossos cidadãos, e terminando com uma nota de optimismo e esperança:
Durante a já longa existência da BAD, conhecemos muitas lideranças políticas, com diferentes
estratégias e até, muitas vezes, gravosas omissões!
É porém com esperança e regozijo que assinalamos aqui, na presença da nova Secretária de
Estado, os claros objectivos que já antes fizera questão de partilhar connosco, o que anuncia
transparência e demais boas práticas de liderança, reconhecendo e valorizando finalmente o
trabalho dos profissionais que nós somos, ao querer partilhar caminhos comuns para o progresso da
comunidade nacional.
E assim sendo, creio poder dizer em nome de todos, à Secretária de Estado: Conte connosco!
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