PLANO DE ACTIVIDADES 2012
1. OBJECTIVO: Divulgação da APDIS a nível nacional – sua importância como órgão
representativo de uma classe profissional ligada à informação nas ciências da
saúde
1.1 Junto aos profissionais da informação
1.2 Junto às instituições das ciências da saúde
1.3 Junto aos órgãos governamentais, ligados às ciências da saúde
1.4 Junto aos profissionais da comunicação na área da ciência
2. OBJECTIVO: Promover a cooperação entre as bibliotecas da área das ciências da
saúde
2.1 Dinamização do empréstimo interbibliotecas, através da LAO – lista de
Publicações Periódicas online.
2.2 Actualização do Reportório de bibliotecas (RBAS), estabelecendo uma ligação à
LAO
3. OBJECTIVO: Promover, a nível nacional, a cooperação com organizações afins
3.1 Dinamização da parceria estabelecida entre a APDIS e a Associação para a
Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de Informação (APDSI)
3.2 Participação em iniciativas conjuntas consideradas relevantes com associações
congéneres como a BAD e a INCITE.
3.3 Participação em projectos de carácter nacional com instituições da área das
ciências da saúde, sempre que lhe for solicitada essa colaboração
4. OBJECTIVO: Intercâmbio internacional: cooperação, promoção, divulgação
4.1 Promover a cooperação com associações congéneres internacionais,
salientando‐se a MLA – Medical Library Association (USA), a AHILA ‐ Association
for Health Information and Libraries in Africa (África) e as existentes em Espanha.
4.2 Participação em reuniões internacionais, quando for entendido ser útil para a
APDIS

5. OBJECTIVO : Promoção da informação junto aos associados e incentivação para
participar nas actividades da Associação
5.1 Actualização dos dados dos associados
5.2 Divulgação de informação actualizada através da mailing list
5.3 Edição regular do Ponto de Encontro e da nova Newsletter
5.4 Convite aos associados a participarem com trabalhos no Ponto de Encontro
5.5 Dinamização de Grupos de Trabalho
6. OBJECTIVO : Formação (destinadas a profissionais e utilizadores)
6.1 Organização de acções de acordo com as necessidades de formação
identificadas, podendo ser em parceria com a BAD ou a INCITE e outras
instituições ou empresas devidamente acreditadas e ligadas à área das ciências
da saúde.
6.2 Celebração de protocolos com outras associações que realizem acções de
formação com interesse para os associados da APDIS
7. OBJECTIVO: Promoção da informação
7.1 Actualização contínua da nova página web da APDIS
7.2 LAO ‐ Lista de Publicações Periódicas existentes em Bibliotecas e Serviços de
Documentação na área da saúde em Portugal: actualização de informação
bibliográfica existente em bibliotecas associadas e cooperantes e construção de
uma nova base de dados, com os conteúdos da actual, mas com novas
funcionalidades.
7.3 Actualização do Repertório das Bibliotecas e Serviços de Informação em Saúde
7.4 Edição com regularidade do Ponto de Encontro e da Newsletter, na versão
electronica
8. OBJECTIVO: Eleições dos Corpos Sociais para o próximo triénio 2012‐2015
8.1 Anúncio das eleições em Janeiro: colocação no site e envio de e‐mail

8.2 Recepção das listas candidatas até final de Fevereiro de 2012
8.3 Eleições coicidentes com a realização das Jornadas APDIS
9. OBJECTIVO : Realização das X JORNADAS APDIS
9.1 A realizar na Associação Nacional de Farmácias, Lisboa, em 29 e 30 de Março de
2012

PROPOSTA DE ORÇAMENTO 2012
Gastos

Valor em Euros

Custo das Merc. Vend. e Mat. Cons.
Custo-Mat.Prima, Subs. e de Consumo

6.900,00
6.900,00

(Lista APDIS e manutenção Home Page)

Fornecimentos e Serviços Externos

19.800,00

Honorários

3.700,00

Serviços bancários

100,00

Material de Escritorio

500,00

Deslocacoes e Estadas

1.000,00

Comunicação

500,00

Reformulação da LAO on-line

4.500,00

Despesas com jornadas

9.000,00

Seguros

500,00
Total Gastos

26.700,00

Rendimentos
Vendas

10.500,00

Publicações APDIS On Line-Tx.Normal

10.500,00

Prestações de Serviços

11.200,00

Joias

100,00

Quotizações

6.100,00

Inscrições Jornadas

5.000,00

Subsídios à Exploração

5.000,00

Patrocínios / Donativos - Jornadas

5.000,00
Total Rendimentos

26.700,00

