PLANO DE ACTIVIDADES 2013

1. OBJECTIVO 1: Reforçar a importância da APDIS a nível nacional, como órgão
representativo de uma classe profissional ligada à informação nas ciências da saúde
1.1 Contacto com os profissionais da informação, instituições das ciências da
saúde, órgãos governamentais ligados às ciências da saúde e profissionais da
comunicação na área da ciência
2. OBJECTIVO 2: Marketing e divulgação da APDIS junto dos associados e dinamização da
participação dos mesmos nas actividades da Associação
2.1 Divulgação de informação e actividades junto dos associados, nomeadamente
através da Página Web da APDIS
2.2 Edição e Divulgação do “Ponto de Encontro” num novo formato de Newsletter
2.3 Actualização da LAO - Lista de Publicações Periódicas existentes em Bibliotecas
e Serviços de Documentação na área da saúde em Portugal, de acordo com as
informações fornecidas pelas bibliotecas associadas e cooperantes
2.4 Lançamento da nova versão da LAO, com novas funcionalidades
2.5 Manutenção e actualização do RBAS (Repertório das Bibliotecas da Área da
Saúde)
2.6 Alargar o leque de benefícios para os associados através da realização de
protocolos com diversas empresas de bens e serviços
Incentivar os associados a colaborarem com a APDIS através da submissão de
trabalhos/artigos para a futura revista da Associação e da constituição de Grupos
de Trabalho

3. OBJECTIVO: Formação (destinadas a profissionais e utilizadores)
3.1 Repensar e reestruturar o plano de formação de acordo com as reais
expectativas e necessidades dos profissionais da área.
3.2 Desenvolver um programa de formação e-learning, para além da formação
presencial
3.3 Celebração de protocolos com outras associações que realizem acções de
formação com interesse para os associados da APDIS
4. OBJECTIVO: Sede da APDIS
4.1 Inauguração da primeira sede autónoma da APDIS (protocolo com a Câmara
Municipal de Lisboa – em fase de conversações)
5. OBJECTIVO: Preparação das XI Jornadas APDIS
5.1 Identificação dos Espaços, pedidos de patrocínios, definição dos comités
científico e de organização local, definição das temáticas e preparação das
ferramentas e plataformas essenciais (divulgação e submissão de trabalhos)

******************

Proposta de Orçamento para 2013

Gastos

Valor em Euros

Custo das Merc. Vend. e Mat. Cons.

6.900,00

Custo-Mat.Prima, Subs. e de Consumo

6.900,00

(Lista APDIS e manutenção Home Page)

Fornecimentos e Serviços Externos

8.600,00

Honorários

3.500,00

Serviços bancários

200,00

Material de Escritorio

1.000,00

Deslocacoes e Estadas

3.200,00

Comunicação

400,00
501,00

Seguros

300,00
Total Gastos

15.500,00

Rendimentos
Vendas

9.400,00

Publicações APDIS On Line-Tx.Normal

9.400,00

Prestações de Serviços

6.100,00

Joias

100,00

Quotizações

6.000,00
Total Rendimentos

15.500,00

Dezembro 2012

