PLANO DE ACTIVIDADES 2015
1º. OBJECTIVO: Reforçar a importância da APDIS a nível nacional, como entidade representativa dos
profissionais ligados 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

1.2

Representar a APDIS nos eventos e organizações internacionais nomeadamente na EAHIL,
IFLA, MLA e AHILA, entre outras

2º. OBJECTIVO: Marketing e divulgação da APDIS e angariação de novos associados individuais e
colectivos
2.1

Divulgação de informação e actividades junto dos associados, nomeadamente através da
Página Web, Newsletter e Redes Sociais da APDIS

2.2

Promoção da APDIS através da divulgação do RBAS (Repertório das Bibliotecas da Área
da Saúde), da LAO (Lista APDIS Online), da Newsletter e das Jornadas

2.3

Estabelecer protocolos com empresas de bens e serviços para atribuição de benefícios
aos associados

3º. OBJECTIVO: Dinamizar a participação dos associados nas actividades da Associação
3.1

Realizar eventos e encontros temáticos (Colóquios, Seminários, Tertúlias, etc.) nacionais
ou regionais

3.2

Promover o interesse na submissão às Jornadas APDIS através do registo das Actas das
Jornadas como revista (registar ISSN) e da alimentação do OJS com as comunicações das
X Jornadas

3.3

Promover a responsabilidade social da Associação

3.4

Promover espaços de encontro e partilha de interesses dos Associados e Amigos da APDIS

4º. OBJECTIVO: Lista APDIS Online e Repertório das Bibliotecas da Área da Saúde
4.1

Lista APDIS Online
a) Inclusão, actualização e correcção dos conteúdos bibliográficos
b) Implementação de novas funcionalidades
c)

Questionário de avaliação da qualidade da LAO e levantamento de sugestões de
melhorias

d) Formação na utilização da LAO a todos os clientes/assinantes
e) Actualização dos tutoriais

4.2

Repertório das Bibliotecas da Área da Saúde
a) Manutenção e actualização dos conteúdos já existentes
b) Inclusão de novas instituições

5º. OBJECTIVO: Formação
5.1

Reestruturar o plano de formação (eLearning e presencial) de acordo com as reais
expectativas e necessidades dos profissionais da área.

5.2

Celebração de protocolos com outras associações/instituições que realizem acções de
formação com interesse para os associados da APDIS

6º. OBJECTIVO: Direcção e Sede da APDIS
6.1

Rentabilizar o espaço da sede reduzindo os encargos financeiros associados com a
realização de actividades de índole cultural e formativa

6.2

Reorganização do Arquivo da Associação

6.3

Reorganização e redistribuição das tarefas de gestão da APDIS através da
desmaterialização de processos, com vista a facilitar o trabalho em rede, nomeadamente
entre a Tesouraria e o Secretariado.

7º. OBJECTIVO: XII Jornadas APDIS

7.1

Identificação dos Espaços, pedidos de patrocínios, definição dos comités científico e de
organização local, definição das temáticas e do modelo a adoptar (nº de dias, tipologias
de apresentações, etc.) e preparação das ferramentas e plataformas essenciais
(divulgação e submissão de trabalhos)

