
 

 

 
 

A – Relatório de Atividades 2011 

 

I – INTRODUÇÃO 

 

A Direção apresenta o seu Relatório das atividades do último ano, o qual obedece aos 

objetivos definidos no PLANO DE ACTIVIDADES para 2011, plano esse definido pela 

Direção. 

 

Reuniões de Direção 

Realizaram-se três reuniões presenciais durante este ano: 24 Março, 9 de Setembro, e 

19 de Novembro. 

 

É importante referir que os elementos da Direção usaram predominantemente o 

telefone, o Messenger e o correio eletrónico para um contacto assíduo entre si e, 

também, para a partilha de informação/documentação. 

 

 

II – TRABALHO DESENVOLVIDO 

 

1. Objetivo: Promover o desenvolvimento dos serviços/centros de 

documentação/bibliotecas numa perspetiva de rede 

 

Desenvolvimento da cooperação interbibliotecas 

 
Lista de Publicações Periódicas e Lista APDIS Online 

Foi-se procedendo à correção de dados constantes na Lista de Publicações 

Periódicas, dados esses que foram sendo comunicados à Bookmarc, e que se 

reportavam, essencialmente, à identificação dos serviços cooperantes.  

Em colaboração com a Bookmarc, foram revistos e atualizados os contactos das 

instituições cooperantes na LAO com o objetivo de enviar a listagem de registos dos 

periódicos para serem atualizados, processo este que vai ser realizado em 2012. 

Iniciou-se também o processo de reestruturação da LAO. No seguimento da criação da 

nova página web da APDIS, foi solicitada a construção de uma base de dados 

semelhante, mas com um interface mais atualizado e com mais funcionalidades, entre 

elas a possibilidade da própria biblioteca atualizar diretamente os seus registos. 



 

Repertório das Bibliotecas da Área da Saúde 

Inserido também na nova página web da APDIS, foi publicado o RBAS, com dados 

atualizados. Foram enviados, por diversas vezes, inquéritos com o fim de se conseguir ter 

o maior número de instituições registadas.  

 
 

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

afins 

 

Foi estabelecido um acordo com a BAD – Associação Portuguesa de Bibliotecários 

Arquivistas e Documentalistas para a formação na área das Ciências da Saúde, referida 

mais adiante. 

 

 

3. Objetivo: Promover o intercâmbio internacional 

 
EAHIL 

A APDIS tem uma colaboração direta com a EAHIL, sendo que a sua Presidente e a 

Vice-presidente são suas “Council Members”. A Presidente da APDIS faz também parte 

do “Nomination Committee”, sendo responsável pelos países da Europa do Sul. 

 

 
4. Objetivo: Promoção da informação junto aos associados e criação de 

incentivos para participar nas atividades da Associação 

 

Divulgação de informação atualizada através da mailing list 

Sempre que se toma conhecimento de uma atividade ou de um evento que 

possa interessar aos associados, utiliza-se o correio eletrónico para a sua 

divulgação. 

 

Ponto de Encontro online 

O Ponto de Encontro online continua a ser publicado, tentando não falhar na sua 

periodicidade. Têm sido convidadas colegas a participar com textos  

Foram publicados os nºs 25, 26 e 27. 

 

Foram testados vários tipos de suporte online para edição do Ponto de Encontro. Com 

a criação da nova página web, foi escolhida a plataforma opensource (OJS) para servir 

de suporte à revista.  



Foi criada na nova página web a possibilidade de termos uma Newsletter que ainda 

não foi ativada. 

 

Grupos de Trabalho 

Foi criado o Grupo de Trabalho da Saúde Pública, composto pelas associadas Isabel 

Andrade, Teresa Martins, Elvira Silvestre, Natália Gonçalves, Ana Vieira e Graça Vieira 

Coelho.  

 

 

5. Objetivo: Formação (destinadas a profissionais e utilizadores) 

 
 

Não tem sido fácil para a Direção iniciar o processo da Formação, tão necessário aos 

profissionais da área das ciências da saúde. 

Em 2011, A BAD e a APDIS estabeleceram um acordo mútuo na área da Formação. 

Conjugaram-se dois desejos: um da BAD de dar formação nesta área, outro da APDIS 

de ter uma estrutura de apoio – funcionários, espaço e equipamento – para dar a 

formação. 

Assim, neste acordo, a APDIS propôs as ações e os formadores respetivos e a BAD 

inseriu-os no seu programa de formação de 2012. 

Ambas as associações divulgarão estas formações. 

Foi também criado na página web, na área da formação, a possibilidade de ser 

proposto pelos associados um projeto de formação. 

 

 
6. Objectivo: Promoção da Informação 

 
Logo da APDIS 

O logo da APDIS foi modernizado. Não se alterou a sua base, simplesmente modernizou-se 

e alteraram-se as cores. 

 

Webpage da APDIS 

Após a consulta a várias empresas, foi escolhida a Activemedia e iniciou-se o processo de 

construção da página, que demorou alguns meses. 

Estando a página pronta, foi decidido fazer o seu lançamento público. 

 

Essa cerimónia decorreu no futuro espaço da biblioteca da Fundação Champalimaud, no dia 

26 de Outubro de 2011, pelas 17:30 h. O Prof. Doutor Vaz Carneiro, da Faculdade de 

Medicina de Lisboa apresentou uma comunicação sobre o Programa Harvard Medical School 



em Portugal, do qual é co-Director. A Vice-Presidente da APDIS, Sílvia Lopes, apresentou a 

página e as suas funcionalidades. No fim foi oferecido um cocktail. 

 

De qualquer forma, a página web ainda está num processo de construção final, dada 

algumas dificuldades existentes, nomeadamente na questão do Ponto de Encontro, a 

edição da Newsletter, etc. 

 

7. Objetivo: Sede da APDIS 

Foi iniciado o processo de criação de uma sede para a APDIS. Durante estes anos, as 

“sedes” da APDIS têm estado localizadas nos locais de trabalho dos membros das 

Direções vigentes. 

Assim, deu entrada na Câmara Municipal de Lisboa um pedido para a cedência de um 

espaço onde será localizada a nossa futura sede.  

 

******* 



B – Relatório de Contas 2011 

Período de 2011 
 

 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
A APDIS apresenta as suas demonstrações financeiras de acordo com o: 

- Regime da Normalização Contabilística para as Entidades do Sector Não Lucrativo (ESNL) 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 9 de Março, que faz parte integrante do Sistema 

de Normalização Contabilística (SNC), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de Julho; 

- Modelos de Demonstrações Financeiras aplicáveis às ESNL, aprovados pela Portaria n.º 

105/2011, de 14 de Março; 

- Código de Contas para ESNL, aprovado pela Portaria n.º 106/2011, de 14 de Março, e; 

- Norma Contabilística e de Relato Financeiro para ESNL, homologada por Despacho n.º 

74/2011/MEF do Senhor Ministro de Estado e das Finanças, de 10 de Março, constante no Aviso 

n.º 6726-B/2011 de 10 de Março. 

 

A informatização da APDIS, com a criação de uma base de dados de sócios, clientes e das 

instituições que nos prestam apoio, a faturação e a emissão de recibos por via informática foi 

uma decisão que comprovadamente veio agilizar as atividades de Tesouraria e facilitar a gestão 

de rendimentos e gastos da Associação. No seguimento deste sucesso foi feito um investimento 

na reformulação do site com o restyling do logótipo, a criação de um manual de normas e sua 

manutenção online. 

 

As contas da Associação mantêm-se organizadas, tanto no que se refere à emissão de faturas e 

recibos de quotas de associados e à venda das listas e de serviços prestados, como na 

cobrança dos montantes em débito à Associação e também o pagamento atempado aos 

fornecedores de bens e serviços. 

 

O ano de 2011 manteve a estabilidade, quer na cobrança de quotas, quer nas assinaturas da 

LAO. Por este ano não se ter organizado nenhuma Conferência e/ou Jornadas, e a inexistência 

de subsídios, existiu uma diminuição substancial dos rendimentos, assim como dos gastos 

envolvidos com a realização de uma conferência.  

 

As contas que de seguida apresentamos, em resumo para mais fácil leitura, refletem as 

atividades da APDIS durante o ano de 2011. Nos documentos de Contabilidade em anexo 

podem encontrar-se detalhadamente os elementos que esclarecem os resultados do resumo. 

 

 



 
 

2. ASPECTOS FINANCEIROS 

 

ACTIVO CORRENTE (Euros) - Disponibilidades 2011 2010 

 81.749,79 82.928,78 

Depósitos à ordem 4.687,26 4.970,22 

Depósitos a prazo 72.000,00 73.000,00 

Outros ativos financeiros  5.062,53 4.958,56 

 

 

ACTIVO CORRENTE (Euros) – Dívidas de terceiros 2011 2010 

Em 31 de Dezembro 7.225,88 7.195,95 

Clientes (LAO) 4.262,50 5549,88 

Sócios (Quotas) 600,00 555,00 

Dívidas do Estado  2.363,38 1091,07 

 

 

 

 
*Estes valores são custos referentes ao alojamento da APDIS.org na IBERWEB, e ao seguro 

voluntariado permanente. São considerados custos diferidos, dado que o regime do acréscimo 
(periodização económica), a isso nos obriga, ou seja, estes gastos apesar de contabilizados em 

2011 só serão reconhecidos em 2012. 

 
**Em 2011 não há rendimentos diferidos 

 
 

Passivo corrente (Euros) 2011 2010 

Dividas a terceiros 296,30 906,09 

Fornecedores  184,50 25,40 

Estado e outros entes públicos  111,80 880,69 

 

Diferimentos (Euros) 2011 2010 

Ativo - Gastos a reconhecer* 82,92 41,23 

Passivo - Rendimentos a reconhecer** 00,00 5.775,00 



3. RESUMO DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DE 2011 
 

Rendimentos e gastos (Euros) 2011 2010  

1. Vendas e Prestação de Serviços 22.685,84 116.795,47  

              Vendas (LAO) 17.855,84 € 7.336,92 €  

              Prestação de Serviços (Jóias, quotizações e 

comparticipações p/ EAHIL) 

4.830,00€ 109.458,55 € 

 

2. Subsídios à exploração  14,96 44.200,00  

3. Custos das mercadorias vendidas e das matérias 
consumidas  

-6.899,31 -6.849,41 
 

4. Fornecimentos e serviços externos -13.979,21 -165.793,35  

              Trabalhos especializados  
5.794,38€ 68.256,60 € 

 

              Publicidade e propaganda  
545,00 € 94,30 € 

 

              Honorários  3.778,12 € 4806,53€  

              Serviços bancários  33,00 € 336,60€  

              Ferramentas e utensílios  0,00 € 6,25 €  

              Livros e documentação técnica  27,83€ 0,00€  

              Material de escritório  660,07 € 5.673,62 €  

              Artigos para oferta  0,00 € 418,15 €  

              Deslocação e estadas e transportes  551,42 € 61.650,88  

              Rendas e alugueres  1.941,00 € 22.678,30 €  

              Comunicação  240,93 € 424,62 €  

              Seguros  15,73 € 133,00 €  

              Despesas de representação  391,73 € 1.067,90 €  

              Limpeza, higiene e conforto  0,00 € 246,60 €  

5. Outros rendimentos e ganhos  4.101,10 42.866,12  

6. Outros gastos e perdas -645,96 -476,57  

              Imposto selo  7,34 € 53,47 €  

              Descontos de pronto pagamento concedidos  0,00 € 6,38 €  

              Correções relativas a exercícios anteriores  637,98€ 416,67 €  

              Outros não específicos 0,64 € 0,05 €  

7. Amortizações -761,85 -761,65  

8. Juros e rendimentos similares obtidos 0,00 € 0,00 €  

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (1+2+3+4+5+6+7+8) 4.515,57 € 29.980,61 €  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



4. PROPOSTA 
 

A Direção propõe que o resultado positivo deste exercício, no valor de 4.515,57 Euros, tenha a 

seguinte aplicação: 
 

 Reforçar o fundo de reserva estatutária no valor de 4.515,57 Euros, que se destina a 

investimento da Associação. 
 

 

5. AGRADECIMENTOS 
 

 A todos os colaboradores da Associação, sem o contributo dos quais as atividades de 

gestão aqui relatadas não teriam sido possíveis. 
 

 Ao Conselho Fiscal, pela apreciação e aprovação das nossas contas. 

 
 

 

     A Direção 
 

 
 

 

 


