
 

 
PLANO DE ACTIVIDADES 

2009 
 

0. INTRODUÇÃO 
 

De acordo com a estrutura dos planos anteriores, apresenta-se o PLANO DE 

ACTIVIDADES para o ano 2009, prosseguindo o desenvolvimento dos projectos em curso. 

 

 

1. OBJECTIVO: Promover o desenvolvimento dos serviços/centros de 
documentação/bibliotecas numa perspectiva de rede. 
 

 

1.1. Desenvolvimento da cooperação interbibliotecas 

 

1.1.1. Reforço da utilização da informação disponível. 

 

1.1.2. Dinamização do empréstimo interbibliotecas através da consulta e utilização da 

 versão impressa e electrónica da Lista de Publicações Periódicas (Lista APDIS 

online- LAO). 

 

1.1.3. Sensibilização para a necessidade de racionalizar o processo de aquisições. 

 

1.1.4. Sensibilização para a necessidade de a informatização ser realizada através de 

sistemas compatíveis. 

 

1.1.5. Sensibilização para a necessidade de proceder ao tratamento técnico da 

informação através da utilização comum do Thesaurus DeCS (Descritores em 

Ciências da Saúde) da Bireme. 



 
 

 

1.2. Promoção da informação 

 

1.2.1. Elaboração de instrumentos de difusão:  

 

• PONTO DE ENCONTRO on-line 

 

• Actualização contínua da LISTA DE PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS EXISTENTES EM BIBLIOTECAS 

E SERVIÇOS DE DOCUMENTAÇÃO DA ÁREA DA SAÚDE EM PORTUGAL na versão electrónica na 

Web 

 

• REPERTÓRIO DAS BIBLIOTECAS E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE em versão 

electrónica incluída na página Web da APDIS 

 

• HOME-PAGE DA APDIS com contactos e serviços disponibilizados pela Associação 

 

1.2.2. Divulgação de informação técnica. 

 

1.2.3. Realização de reuniões com os associados, de carácter geral, regional ou 

sectorial, tendo em vista o debate de problemas técnicos comuns. 

 

1.3. Promoção da formação (destinada a profissionais e utilizadores) 

 

1.3.1. Organização de acções de acordo com as necessidades de formação já 

identificadas e a identificar, em parceria com a BAD, a INCITE e outras 

instituições devidamente acreditadas na área da formação (por ex. Serviços de 

Formação nos Hospitais). 

 

1.3.2. Divulgação das acções de formação a realizar em colaboração com as 

instituições mencionadas no ponto anterior. 

 

1.3.3. Divulgação e celebração de protocolos com outras associações que realizem 

acções de formação com interesse para os sócios da APDIS. 

 



 
 

1.4. Divulgação do trabalho da Associação 

 

1.4.1. Promoção da APDIS por parte dos seus associados. 

 

1.4.2. Estabelecimento de contactos com o objectivo de angariar apoios para as suas 

actividades. 

 

1.4.3. Participação em reuniões científicas e técnicas. 

 

2. OBJECTIVO: Promover, no âmbito nacional, a cooperação com organizações afins 
 

2.1. Através da parceria estabelecida entre a APDIS e a Associação para a Promoção 

e Desenvolvimento da Sociedade da Informação (APDSI), a APDIS integra 

actualmente três Grupos de trabalho daquela associação: o “Grupo Permanente da 

Saúde” (GPS), o “Grupo Permanente da Educação” (GPE) e o Grupo de trabalho 

"Reutilização da Informação do Sector Público - Expectativas e Realidades". Com 

uma estrutura descentralizada, esta associação tem criado vários grupos de 

trabalho, directamente ligados à sociedade da informação e com impacto directo 

no quotidiano dos cidadãos. Cada grupo deverá produzir, anualmente, um 

documento que retrate a situação em Portugal. 

  

2.2. Continuação de contactos com associações profissionais e participação em 

iniciativas conjuntas consideradas relevantes (BAD, INCITE, Liberpolis e 

outras). 

  

3. OBJECTIVO: Promover o intercâmbio internacional 
 

3.1. Continuação dos trabalhos preparatórios para a realização da 12ª Conferência da 

EAHIL, a realizar no Estoril, em 2010. 

 

3.2.Envidar esforços para se fazer representar em reuniões profissionais 

internacionais, nomeadamente as da EAHIL. 

 



 
 

 

4. OBJECTIVO: Criar condições para uma maior participação dos associados 
 

4.1. Dinamização dos Grupos de Trabalho. 

 

4.1.1. Procurar incentivar a actividade dos Grupos, nomeadamente: 

FORMAÇÃO – como resposta a necessidades diagnosticadas ou a diagnosticar 

INDEXAÇÃO – incentivar a sua actividade; 

QUALIDADE – incentivar a sua actividade; 

REPERTÓRIO – testar a sua utilização e actualizar a informação publicada na 

página da APDIS 
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ORÇAMENTO  
2009 

 
 

DESPESAS 
                          
Conta   Descrição         Valor Orc. 

                          
61  Custo das Merc. Vend. e Mat. Cons.      6.750,00 

                          
616  Custo-Mat.Prima, Subs. e de Consumo  (Lista APDIS e 

manutenção Home Page) 
6.750,00 

                          
62  Fornecimentos e Serviços Externos     8.850,00 

                          
62217  Material de Escritorio      100,00 

                          
62222  Comunicação       450,00 

                          
62227  Deslocacoes e Estadas      1.600,00 

                          
62229  Honorários       4.150,00 

                          
62236  Trabalhos Especializados      50,00 

                          
62239   Despesas com Congresso       2.500,00 

                          
68  Custos e Perdas Financeiras      50,00 

                          
68815   Comissões Bancárias       50,00 

                          
            Total da 

Classe 6 
  15.650,00 

                         
    RECEITAS                     

         

         

71  Vendas         10.000,00 

                          
71212  Publicações APDIS On Line-Tx.Normal      10.000,00 

                          
72  Prestações de Serviços      5.650,00 

                          
7231  Joias           150,00 

                          
7232   Quotizações         5.500,00 

                          
            Total da 

Classe 7 
  15.650,00 

                          

 


