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RESUMO 

A tendência internacional para a implementação de modelos de desenvolvimento de 

competências que articulam os conhecimentos fundamentais de base, as competências 

profissionais ou técnicas, as competências-chave e ainda as aptidões sociais ou capacidades 

relacionais torna premente a necessidade de uma reflexão em torno dos processos formativos e 

de aprendizagem que, no nosso País, sustentam a profissão e as ocupações da área da 

Informação-Documentação (I-D). Neste quadro, a INCITE – Associação Portuguesa para a 

Gestão da Informação tem vindo a dedicar especial atenção às questões ligadas ao 

desenvolvimento e reconhecimento social das competências de Informação-Documentação, 

designadamente ao nível da sua representação junto do ECIA – European Council of 

Information Associations para o tema da certificação europeia de competências I-D.  

Fazendo eco das recomendações do CEDEFOP, a INCITE definiu a observação das situações de 

formação/aprendizagem e de trabalho e o contexto profissional e organizacional como uma das 

estratégias prioritárias de abordagem da gestão de competências I-D. A constituição de um 

Observatório da Profissão que agrupa profissionais das associações do sector em torno das 

preocupações ligadas ao desenvolvimento de carreiras de Informação-Documentação e à 

certificação de competências I-D é uma iniciativa que dinamiza práticas de gestão de 

competências entre nós, criando igualmente oportunidades para o reconhecimento a nível da 

União Europeia das qualificações e competências profissionais, e que esta comunicação 

pretende dar a conhecer. 

Nesta comunicação apresenta-se ainda o estudo prospectivo sobre a imagem das competências 

destes profissionais, reflectindo a auto-imagem, a imagem externa e os cenários dos próximos 

10 anos. 
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1. Introdução 
A certificação profissional na área da Informação-Documentação (I-D) ocupa já um 

lugar importante nos mais recentes desenvolvimentos da profissão na União Europeia. 

O seu contexto de aplicação surgiu nos finais dos anos 90 como expressão da 

construção social da empregabilidade, uma das questões mais debatidas entre o 

Trabalho e a Formação Profissional e objecto de representação social. Nesta dinâmica, 

os profissionais europeus têm vindo a desenvolver estratégias identitárias, primeiro com 

o projecto Decidoc (Développer les eurocompétences en information et documentation, 

1998-2001) e, mais recentemente, com o projecto Certidoc (Certification européenne en 

information et documentation, 2002-2004). Os dois projectos realizados no âmbito do 

Programa Leonardo da Vinci, foram desenvolvidos pelo ECIA – Conselho Europeu das 

Associações de Informação, que reúne as associações profissionais deste domínio de 

actividade de nove países da União Europeia. 

Os projectos articularam-se em torno dos seguintes eixos: definição e identificação 

das competências dos profissionais do sector, de que resultou o Euroréférentiel I&D: 

référentiel des compétences des professionnels européens de l’information et 

documentation (1999, revisto em 20041) e a apreciação dos mecanismos indispensáveis 

ao reconhecimento e certificação destas competências, estudando e assegurando as 

condições de responsabilidade e reconhecimento interestadual, visando a criação de um 

sistema europeu de certificação em Informação-Documentação (Correia, 2003). 

Constata-se na literatura especializada que o conceito de certificação de 

competências evoluiu rapidamente para cobrir vários aspectos da profissão, implicando 

a abordagem do tema por parte das associações profissionais (Silva e Ribeiro, 2004; 

Pinto, 2005; Pinto, 2004; Ochôa, 2004a; Santos, 2004) 

A importância social dos profissionais de Informação-Documentação tem sido a 

questão que mais debate tem suscitado. Esta profissão é conhecida pela variedade de 

perfis profissionais tradicionais (bibliotecário, arquivista, documentalista) estando 

                                                 
1 Este referencial foi publicado em língua portuguesa em 2001 pela INCITE: European Council of 

Information Associations (2001) - Referencial europeu de Informação e Documentação: referencial 
das competências dos profissionais europeus de Informação e Documentação. Lisboa: INCITE. Como 
resultado da revisão deste documento, seria publicada em Junho de 2004 a versão francesa de uma nova 
edição, surgindo em Abril do ano seguinte a correspondente edição portuguesa - European Council of 
Information Associations (2005) – Euro-Referencial I-D. Lisboa: INCITE. Note-se que, na edição 
portuguesa, contrariamente à versão francesa, optou-se por reunir num único documento o volume 1 – 
Competências e aptidões dos profissionais europeus de Informação-Documentação, e o volume 2 – 
Níveis de qualificação dos profissionais europeus de Informação-Documentação.  
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dependente de modelos formativos2, empregos e desempenhos sem grande visibilidade 

social. Países com fortes tradições de leitura e práticas culturais há muito que vêem 

nestes profissionais um valor social superior ao que lhes é atribuído em alguns países 

europeus, como é o caso de Portugal. Veja-se, por exemplo, o plano estratégico da ALA 

(American Librarian Association) – Statement of the decade of the librarian 1990-2000) 

que apresenta uma visão para o século XXI que transforma a imagem do bibliotecário 

num líder, num lutador, num especialista, parceiro, modelo e profissional. Para atingir 

esta visão é necessário colocar a Ciência da Informação como a profissão da 

Informação, implementando uma melhor percepção do profissional. Cada um deve 

assumir a responsabilidade pela sua auto-imagem e definição profissional: agindo com 

uma missão, em vez de empregados com um trabalho. Para tal, a estratégia 

desenvolvida apontava a publicitação da vantagem da Sociedade da Informação; o 

fortalecimento das relações intra-profissionais; a actuação e retenção de pessoas 

inovadoras e críticas; a incorporação de competências diferentes; e o reforço da 

formação ao longo da vida (Gorman, 2000). 

Vejam-se igualmente os textos de 1976 – The information worker: identity, image 

and potential (Raffin e Passmore) - que apresentavam vários cenários até ao ano 2000, 

todos baseados no desenvolvimento da identidade, imagem e competências. 

A tendência internacional para a implementação de modelos de desenvolvimento de 

competências que articulam os conhecimentos fundamentais de base, as competências 

profissionais ou técnicas, as competências-chave e ainda as aptidões socais ou 

capacidades relacionais torna premente a necessidade de uma reflexão em torno dos 

processos formativos e de aprendizagem que, no nosso País, sustentam a profissão e as 

ocupações da área da Informação-Documentação. 

Neste quadro, a INCITE – Associação Portuguesa para a Gestão da Informação tem 

vindo a dedicar especial atenção às questões ligadas ao desenvolvimento e 

reconhecimento social das competências de Informação-Documentação, 
                                                 
2 A formação específica na área da Informação-Documentação teve início em meados de oitocentos em 

bibliotecas e arquivos, formando profissionais em que os conteúdos curriculares assentavam num 
modelo historicista (Paleografia, Diplomática, Bibliologia, Arquivologia e Sigilografia), 
complementado posteriormente pela ênfase na normalização e procedimentos de tratamento de 
informação. Nos finais do séc. XIX surgem as associações profissionais na Europa (1895) e nos 
Estados Unidos (1876) que se destacam pela promoção de cursos de formação. Na mesma linha de 
actuação surgirá a BAD - Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas em 
1973.  
O ensino universitário destinado a estes profissionais só ganhou relevo em 1926 e só na década de 40 se 
generaliza , com destaque para os cursos médios (Undergraduate major in Librarianship), superiores 
(Bachelor’s) e pós-graduação (Master Degree). (Silva e Ribeiro, 2004). 
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designadamente ao nível da sua representação junto do ECIA – European Council of 

Information Associations para o tema da certificação europeia de competências I-D.  

Fazendo eco das recomendações do CEDEFOP, a INCITE definiu a observação das 

situações de formação/aprendizagem e de trabalho e o contexto profissional e 

organizacional como uma das estratégias prioritárias de abordagem da gestão de 

competências I-D. A constituição de um Observatório da Profissão que agrupe 

profissionais das associações do sector em torno das preocupações ligadas ao 

desenvolvimento de carreiras de Informação-Documentação e à certificação de 

competências I-D constitui uma iniciativa capaz de dinamizar práticas de gestão de 

competências entre nós, criando igualmente oportunidades para o reconhecimento a 

nível da União Europeia das qualificações e competências profissionais. A primeira fase 

de dinamização incidiu na construção da identidade profissional, definindo:   

o conceito de profissão como:  

Conjunto de ocupações, próximas umas das outras, que concorrem para um 

mesmo objectivo comum,3; 

o conceito de ocupação como: 

Conjunto coerente de competências mobilizáveis presentes num certo 

número de indivíduos, que concorrem para um mesmo objectivo e 

preenchem uma função técnica comum (uma mesma profissão pode agrupar 

várias ocupações)3; 

e o conceito de Informação-Documentação como: 

Profissão cuja missão é encontrar informação (depois de ter sabido procurá-

la), tratá-la de modo a aumentar as suas qualidades de utilização, geri-la, 

torná-la facilmente acessível e transmiti-la aos que dela necessitem, 

utilizadores ou clientes. É o que fazem os bibliotecários, documentalistas, 

arquivistas, conservadores e outros ainda3. 

Sendo então o Profissional de Informação-Documentação: 

A pessoa que consagra a sua actividade profissional a uma ocupação da 

Informação-Documentação, aplicando as regras do ofício, 

independentemente do quadro profissional em que exerce a sua actividade3. 

Assim entendida, a profissão da Informação-Documentação manteve ao longo dos 

séculos inalterada a sua missão fundamental, todavia é inquestionável que os meios 

                                                 
3  Baseado no Glossário do Euro-Referencial I-D (European Council of Information Associations, 2005). 
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para prosseguir essa missão evoluiram muito rapidamente. Novas tecnologias, cada vez 

mais eficientes, e que tendem a alastrar a todos os sectores de actividade, são postas ao 

serviço dos profissionais da Informação-Documentação. Por outro lado, a profissão é 

pressionada (e obrigada) a evoluir em resposta a uma sociedade onde a informação é, 

cada vez mais, um bem indispensável ao desenvolvimento social, correspondendo a um 

patamar prévio e essencial ao advento da Sociedade do Conhecimento. 

Uma das consequências destas mudanças ao nível da profissão é a multiplicação 

daquílo a que se chamam “as novas ocupações”, cujas fronteiras não estão bem 

delimitadas e que se se estruturam em torno de designações, como por exemplo, 

“knowledge manager”, “records manager” ou “administradores de bases de dados”. 

Frequentemente, uma nova ocupação surge após um período de maturação de uma dada 

especialização ao nível de uma ocupação tradicional. Neste caso, não há ruptura e a 

evolução processa-se sem conflito. Outras vezes, porém, quando uma nova escola de 

pensamento não consegue enquadrar-se na cultura profissional dominante, surge uma 

verdadeira cisão e as duas ocupações tendem a competir entre si, tal como aconteceu 

com os bibliotecários e os documentalistas (European Council of Information 

Associations, 2005). 

Assim, apesar de a profissão ter mudado muito e de existir uma forte tendência 

para continuar a evoluir a ritmo acelerado, é inegável a existência de uma unidade 

profunda da profissão, que é indissociável da originalidade de cada uma das ocupações 

que abarca. O campo e as modalidades de acção de arquivistas, documentalistas, 

bibliotecários, etc., são sem dúvida diferenciados, assim como a sua linguagem técnica 

ou as suas relações com os objectos que têm para manipular. Todavia, as competências 

que devem aplicar, assim como os princípios deontológicos em que se apoiam, são 

fundamentalmente os mesmos. O novo paradigma assenta na informação e não na 

colecção, dando relevância à actuação e competências do profissional, mas também à 

obsolescência, à ineficiência e ao desempenho, realçando as situações de transição 

profissional ao longo da carreira. Ganham assim destaque os sistemas de gestão de 

competências e as análises dos ciclos de vida dos profissionais numa carreira sem 

limites (boundaryless career - Arthur, Inkeson e Pringle, 1999) em que os profissionais 

podem validar competências a partir de múltiplas situações e fases da sua trajectória 

profissional. 

Devemos falar, pois, de uma profissão única – designada Informação-

Documentação, ou de outra forma consensualmente aceite – com ocupações 



6 

diferenciadas. Uma profissão que, acima de tudo, necessita urgentemente de ser 

valorizada socialmente para que a Sociedade da Informação e do Conhecimento não 

seja construída à revelia destes profissionais. 

A construção de um portfolio de competências (Le Boterf, 2000) individual 

deve ser o resultado desta prática reflexiva, apresentando um perfil de formação (inicial 

e contínua), um perfil de competências (adquiridas, acumuladas, validadas, 

certificadas), um perfil de desempenhos, um perfil de aprendizagem (modalidades e 

ritmos) e aspirações profissionais. 

 

2. Certificação de competências de Informação-Documentação 
No processo de certificação, a carreira é entendida como um modo de 

desenvolvimento de competências e um modo de desempenho, sendo a certificação 

profissional a garantia da aprendizagem, através da qual é esperado que o profissional 

recicle as suas competências (Ochôa, 2004). 

Super, Savickas e Super (1996), teóricos do desenvolvimento profissional, 

insistem na importância da tomada de consciência pelo profissional da sua competência, 

sublinhando o modo como o desenvolvimento da competência intervém na construção 

da auto-imagem profissional e na elaboração do seu projecto, influenciando a obtenção 

da satisfação na vida pessoal. 

Na certificação de competências I-D, assistimos a duas correntes teóricas na 

Europa: uma ligada à certificação baseada no modelo de uma associação profissional 

francesa - a ADBS – Association des Professionnels de l’Information e de la 

Documentation, e outra, ligada à modalidade inglesa do desenvolvimento vocacional. 

Tanto o ECIA como a EBLIDA (European Bureau of Library Information and 

Documentation) têm procurado a criação de modelos de certificação que promovam o 

reconhecimento mútuo das qualificações profissionais na União Europeia, marcando a 

sua posição pública junto dos parceiros sociais e da Comissão Europeia. Questões como 

a aplicação da Declaração de Bolonha e a formação profissional têm despertado amplos 

debates em muitos países, incluindo Portugal.4 

                                                 
4 Com o objectivo de desencadear um processo frutuoso de análise e debate que, tendo em conta os mais 

recentes desenvolvimentos europeus, contribua para melhorar substancialmente a qualidade dos estudos 
de informação e documentação em Portugal, a BAD, o Instituto Alemão, o Instituto Britânico, o 
Instituto Cervantes, o Instituto Franco – Português e o Instituto Italiano promovem nos próximos dias 
29 e 30 de Setembro, em Lisboa, a Conferência “Os Profissionais da Informação em Contexto Europeu: 
Perfis, Formação, Mobilidade”. 
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Sem dúvida, tem sido a ADBS5, a líder do projecto CERTIDOC, quem mais se 

tem destacado neste domínio, como o atestam as inúmeras inciativas que, nos últimos 

40 anos, tem promovido para realçar o papel dos profissionais6. Uma das suas 

estratégias de maior relevo tem sido a campanha de comunicação junto do mercado de 

trabalho, formação e educação – o PROJECTO IMAGEM (Thiolon, 2003), que realizou 

um diagnóstico sobre a imagem e as representações sociais da informação e 

documentação. Para pessoas externas à profissão e não utilizadores, os dois temas 

reenviam para universos distintos, tanto ao nível dos significados, como dos imaginários 

associados, estando na origem da incompreensão da profissão. Quanto à percepção dos 

utilizadores, identificam as capacidades para criar, organizar e gerir a documentação, 

pesquisar e difundir. À questão de como melhorar a visibilidade, o recrutamento e a 

atractividade da profissão, os resultados apontam para vários problemas: o 

desconhecimento, a imagem confusa, a incompreensão face ao conceito de Informação-

Documentação e a insuficiente identificação de competências (Amante e Ochôa, 2004). 

Conforme refere o Presidente do Certification Steering Board da associação francesa 

ADBS, a certificação, sendo raramente fruto da iniciativa dos Estados, depende apenas 

da iniciativa das profissões (Michel, 2004). Cabe, assim, aos profissionais criar 

dinâmicas que acelerem o processo em cada país, visando a divulgação do mesmo 

modelo à escala europeia. A candidatura à certificação é acessível a profissionais 

possuidores de qualificação profissional e candidatos que tenham desenvolvido 

experiências de aquisição de conhecimentos nas diferentes áreas I-D. A validação e 

certificação é feita pelas associações profissionais, em conjunto com outras entidades, - 

uma entidade certificadora (certifier body) que deverá receber formação específica para 

o efeito. Em Portugal, existem presentemente cinco profissionais habilitados7 a integrar 

                                                 
5 Tal como afirma J. Meyriat (2003) “En s’engageant dans ses projets, l’ADBS est bien fidèle à sa 

vocation, en même temps qu’à sa volonté de jouer un role moteur dans l’Europe des compétences.” 
(p.117) 

6 Desde os anos 60 que a ADBS criou uma Comissão dedicada aos problemas profissionais, actualmente 
denominada Comission des métiers et qualifications. Para promover a visibilidade da profissão na 
Administração Pública Francesa criou uma Comissão de Status para negociar com as estruturas estatais 
(1996-1997). Em 1992, lançou o projecto de certificação dos níveis de qualificação, a partir de um 
referencial de competências. A primeira sessão de certificação teve lugar em 1994. Esta inciativa 
chamou a atenção de associações profissionais europeias, com quem passaram a trocar experiências. A 
associação espanhola SEDIC iniciou a certificação em 1997 e  a alemã DGI em 2001. Compreende-se 
assim que o ECIA tenha convidado a ADBS para liderar os projectos em consortium DECIDOC e 
CERTIDOC. 

7 No âmbito do projecto Certidoc foi realizado um curso de formação à distância – Certidoc: training of 
the certifying personal. Université Libre de Bruxelles, 2004. 
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este órgão supra-nacional, uma vez que as suas habilitações possibilitam que integrem 

comités de certificação em qualquer país da União Europeia. 

Como complemento do movimento de criação do modelo de certificação, foi 

ainda criada uma outra estrutura no âmbito do ECIA (em 24 de Janeiro deste ano), um 

Comité Permanent pour le Suivi de l’Euroréférentiel (CPSE), cujos objectivos 

principais são: 

1.  fazer o balanço da difusão e da utilização do Euroreferencial I-D em cada um 

dos países aderentes; 

2. verificar e comparar todas as propostas de alteração do Euroreferencial I-D, 

fazer as opções necessárias perante várias propostas e orientar o trabalho de 

revisão e de melhoria; 

3. decidir sobre o momento adequado para a publicação de modificações que 

tenham sido aceites, ou para  a preparação de uma nova edição. 

À semelhança das outras associações profissionais que são membros do ECIA, a 

participação da INCITE nesta dinâmica traduziu-se na criação e operacionalização de 

um Grupo-Espelho (Groupe Miroir) responsável pela prossecução, à escala nacional, 

dos objectivos do CPSE e pela designação do Correspondente que tem assento no 

CPSE.  

 

3. O Observatório da Profissão de Informação-Documentação 
O Observatório da Profissão de Informação-Documentação (OP I-D) é uma 

estrutura formal que tem como finalidade analisar a evolução da profissão de 

Informação-Documentação em Portugal. Tendo como pilar uma parceria8 entre as 

associações profissionais portuguesas da área da Informação-Documentação: 

 INCITE - Associação Portuguesa para a Gestão da Informação 

 BAD - Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e 

Documentalistas 

 APDIS – Associação Portuguesa de Documentação e Informação de Saúde, 

 LIBERPOLIS - Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Leitura 

Pública da Área Metropolitana de Lisboa, 

                                                 
8 A formalização desta parceria, por via do estabelecimento de um protocolo de cooperação, foi feita 

(simbolicamente) durante o Seminário O valor do profissional da Informação-Documentação, 
realizado em Lisboa, em 11 de Abril de 2005.  
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o OP I-D visa o desenvolvimento de um conjunto de iniciativas consideradas 

indispensáveis para a operacionalização de uma estratégia conjunta de promoção da 

profissão junto das instituições, públicas e privadas, nomeadamente das académicas, das 

empresas, dos parceiros sociais e dos cidadãos em geral. 

Os principais objectivos do OP I-D são: 

(a) Diagnosticar e analisar prospectivamente o desenvolvimento profissional 

na área da Informação-Documentação, nas vertentes da formação 

profissional e académica, desenvolvimento de competências e trajectórias 

profissionais; 

(b) Tornar essa análise facilmente acessível a todas as partes interessadas; 

(c) Reforçar as relações de trabalho entre as associações profissionais da área 

da Informação-Documentação e os agentes educativos e formativos, 

promovendo a pluralidade de pontos de vista na reflexão em torno da 

profissão de Informação-Documentação;  

(d) Promover a divulgação do relatório-síntese da evolução profissional do 

sector e dos trabalhos técnicos relacionados com as questões do estudo das 

temáticas em causa. 

A metodologia de funcionamento do OP I-D caracteriza-se pela seguinte 

composição: 

 Comissão de Observadores9, composta por representantes de cada uma das 

associações profissionais parceiras; 

 Equipa Técnica, organizada em Grupos de Trabalho propostos ou 

convidados pela Comissão de Observadores no âmbito do Plano de Acção 

vigente;  

  Rede de Observadores, composta por pessoas e entidades de entre 

dirigentes, especialistas e outros técnicos interessados quer na colaboração 

activa com o OP I-D, quer na apresentação dos seus conhecimentos sobre as 

questões em estudo e na facilitação de informações a recolher; 

 O funcionamento comunicacional corrente entre a equipa do OP I-D 

expressa-se por via electrónica. 

No Plano de Acção 2005 do OP I-D estão consignadas as seguintes linhas de acção: 

                                                 
9 A Comissão de Observadores do OP I-D é presentemente formada por: António Pina Falcão(BAD), 

Arminda Sustelo (APDIS), Leonor Gaspar Pinto (INCITE), Odete Santos (INCITE), Paula Ochôa 
(INCITE) e Rui Neves (LIBERPOLIS). 
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 Linha de Acção I - Imagem social dos Profissionais I-D 

 Linha de Acção II – Certificação de competências I-D 

 Linha de Acção III – Disseminação de resultados para públicos-alvo 

específicos 

Foi no âmbito desta primeira Linha de Acção que surgiu o projecto de investigação 

sobre a Imagem das competências dos profissionais de Informação-Documentação, 

uma abordagem inovadora do desenvolvimento profissional. 

A constituição no seio da Equipa Técnica do OP I-D de um Grupo de Trabalho 

especializado10 foi o primeiro passo para o desenvolvimento de um estudo empírico, 

cujo principal objectivo é determinar qual a imagem das competências dos profissionais 

de Informação-Documentação em Portugal. Entendendo-se “imagem das competências” 

como um conceito bivalente formado, por um lado, pela auto-imagem11 e, por outro, 

pela imagem externa, considerou-se que a população inquirida seria a seguinte: 

 Para o estudo da auto-imagem: 

A.1  os profissionais de Informação-Documentação que desenvolvem 

a sua actividade profissional no nosso País; 

A.2  os futuros profissionais de Informação-Documentação que são 

alunos em programas de formação que conferem habilitações 

profissionais na área I-D. 

 Para o estudo da imagem externa: 

B.  os utilizadores de serviços de informação portugueses.  

Definiu-se que o método de amostragem seria não aleatório de dois tipos: 

 amostragem por conveniência – a selecção das unidades de amostra processar-

se-ia de forma arbitrária em função da conveniência da pesquisa (Barañano, 

2004), ou seja, atendendo aos condicionalismos temporais e de recursos deste 

projecto de investigação;  

  amostragem por afloramento – a amostra é obtida através da visita a locais onde 

a população a inquirir se encontra reunida (Collis e Hussey, 2005), ou seja, 

                                                 
10 O Grupo de Trabalho Imagem da profissão I-D é presentemente constituído por: Ana Inácio, Arminda 

Sustelo, Claúdia Castelo, Claúdia Ovelheiro, Elisa Gomes, Fátima Crespo, Leonor Gaspar Pinto, Maria 
João Amante, Odete Santos, Paula Ochôa, Paulo Barata e Rui Neves.  

11 Baseado no instrumento concebido para a exploração pessoal de competências de Harrington e 
Harrington (2001), que visa facilitar a comparação entre as representações pessoais que os profissionais 
têm das suas competências específicas e a escolha de modelos de desenvolvimento, orientações de 
carreira e o próprio conceito de si. 
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aproveitando a realização, no dia 11 de Abril de 2005, do seminário O valor dos 

profissionais de Informação-Documentação, seria constituída uma amostra de 

profissionais de Informação-Documentação a partir dos participantes neste 

evento. 

Como método de recolha de dados utilizou-se o inquérito. De modo a obter 

informação sobre as duas vertentes da imagem das competências foram construídos dois 

questionários: o Questionário 1 - A auto-imagem das competências dos profissionais de 

Informação-Documentação (dirigido à população A e B), e o Questionário 2 - A 

imagem externa das competências dos profissionais de Informação-Documentação 

(dirigido à população C). 

O quadro seguinte (Quadro 1) indica resumidamente as principais variáveis 

contempladas em cada um dos questionários. 

 

Grupo Variáveis Questionário 
1 

Questionário 
2 

Sexo X X 
Idade X X 
Habilitações académicas X X 
Habilitações profissionais na área da I-D X  
Ano de conclusão da habilitação profissional indicada X  
Sócio de associações profissionais X  Id

en
tif

ic
aç

ão
 

Designação da profissão X  

Duração da actividade X  

Estratégias de desenvolvimento da actividade profissional X  

Satisfação com o emprego X  

C
ar

re
ira

 

Satisfação com a actividade profissional X  

Importância das competências de I-D no desempenho 
presente X  

Importância das competências de I-D no desempenho 
futuro X  

C
om

pe
tê

nc
ia

s 

Importância das competências de I-D no desempenho dos 
profissionais de I-D  X 

Urgência das iniciativas [de desenvolvimento profissional] X  

C
en

ár
io

s 
pr

os
pe

ct
iv

os
 

Impacte a longo prazo das inciativas [de desenvolvimento 
profissional] X  

O que mais gosta num profissional I-D  X 

O que menos gosta num profissional I-D  X  

Comentários sobre o valor social do profissional I-D  X 

  

Quadro 1 – Síntese das principais variáveis contempladas nos questionários 
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O Quadro 2 relaciona a população inquirida com o método de amostragem adoptado e 

as amostras definidas neste estudo, apresentando ainda, de forma sintética, as formas de 

distribuição e os períodos de recolha estabelecidos em cada caso. 

  

População 
inquirida  

Método de 
amostragem Amostra Distribuição 

Período de 
recolha de 

dados 

Amostragem não 
aleatória por 
afloramento 

Participantes no 
Seminário (11-04-05) 

Distribuição de 
grupo presencial 

Amostragem não 
aleatória por 
conveniência 

Sócios das associações 
profissionais 

Distribuição 
individual por 
correio electrónico 

Profissionais de 
Informação-
Documentação 

Amostragem não 
aleatória por 
conveniência 

Colaboradores com 
habilitações profissionais 
na área I-D dos serviços 
de informação 
seleccionados 

Distribuição 
individual por 
correio electrónico 
e/ou presencial 

11-30 
Abril 

Futuros 
profissionais de 
Informação-
Documentação 

Amostragem não 
aleatória por 
conveniência 

Alunos de programas de 
formação na área I-D 
seleccionados  

Distribuição 
individual 
presencial 

18-30 
Abril 

Utilizadores / 
Clientes de 
serviços de 
informação 

Amostragem não 
aleatória por 
conveniência 
“estratificada” 

Utilizadores / Clientes de 
serviços de informação 
seleccionados  

Distribuição 
individual 
presencial 

18-30 
Abril 

 

Quadro 2 – Síntese metodológica 

 

 Note-se que, no processo de aplicação dos questionários foram determinantes os 

papéis desempenhados pelos Coordenadores de amostra e pelos Facilitadores, cuja 

missão implicou a sensibilização e o envolvimento activo dos profissionais nesta 

iniciativa. 

Os resultados e discussão deste estudo serão apresentados a 3 de Junho de 2005 

no evento organizado pelos Serviços de Documentação da Universidade de Aveiro em 

parceria com  a INCITE – Profissionais de Informação–Documentação, uma mais 

valia. 

Seguir-se-á a apresentação do projecto de certificação a nível nacional ainda a 

realizar durante o corrente ano.  
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4. Conclusões 

O mercado de trabalho europeu para os profissionais de Informação-Documentação 

tem-se desenvolvido em torno de novos perfis profissionais que exigem a criação de um 

novo modelo de competências e a correspondente validação e certificação a nível 

europeu. As associações profissionais têm aqui um papel determinante, revelando novas 

dinâmicas de análise da profissão. O exemplo do Observatório da Profissão de 

Informação-Documentação pode ser enquadrado numa estratégia de renovar a 

identidade profissional pela reflexão sobre as práticas e pela investigação das evidências 

profissionais.  Pela primeira vez, os profissionais são chamados a intervir nos cenários 

prospectivos das suas competências e a tomar posição sobre quais as melhores 

estratégias para mudar o seu reconhecimento e o seu valor social, a nível nacional e a 

nível europeu. Pelo entusiasmo da adesão pode-se inferir que, tal como é afirmado por 

um colega espanhol, este é o tempo de reivindicar e chamar a atenção para o potencial 

que outros se recusam a atribuir: ”Reclamamos uma maior formação, uma maior 

qualidade de tudo aquilo que tem a ver com a nossa profissão. Congressos, seminários, 

cursos, livros, revistas, panfletos… Reclamamos que aqueles que não sabem melhorar, 

deixem o seu espaço (educativo ou laboral) àqueles que sabem. Reclamamos que os 

falsos gurus e as falsas autoridades deixem de aparentar. E reclamamos porque sabemos 

o importante que somos. Não nos importam os estereótipos nem as falsas imagens. 

Amamos o que sabemos, o livro e a informação em seu poder para mudar a realidade. 

Sabemos que não o podemos fazer sós. Sabemos que necessitamos a união e o 

consenso, o trabalho conjunto e solidário com docentes e com associações e com 

profissionais e com estudantes. Para tanto, reclamamos que se deixem de lado as 

muralhas de hierarquia e que construamos, em conjunto, planos de estudo mais de 

acordo com a realidade, pois se não nos apressarmos, avançará o suficiente para nos 

deixar fora do caminho…..” (Edgardo Civallero, 2005). 
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