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A - RELATÓRIO DE ACTIVIDADES
2004

I - INTRODUÇÃO
A Direcção apresenta o seu Relatório das Actividades do último ano, o qual obedece ao objectivos
definidos no PLANO DE ACTIVIDADES para 2004, procurando ser um registo, tão completo quanto
possível, das acções levadas a cabo pela APDIS.
Transferência do “secretariado” da Associação para o Centro Hospitalar de Coimbra
Com a saída da nossa colega que assegurava o Secretariado da Associação no Hospital Pedro Hispano,
em Matosinhos, houve que proceder a algumas alterações logísticas, nomeadamente a transferência do
Secretariado para o Centro Hospitalar de Coimbra, o que aconteceu em inícios de Abril de 2004, após as
VII Jornadas.
Também as tarefas específicas a desenvolver por cada um dos elementos, de acordo com a sua função na
Direcção, foram reajustadas e redistribuídas, pelo facto de se dispôr de menos um elemento na Direcção.
Reuniões
Realizaram-se

três reuniões presenciais durante este ano, sendo

a primeira a 26 de Março, e, as

subsequentes, a 24 de Maio e 28 de Dezembro. É importante referir que os elementos da Direcção usaram
predominantemente o correio electrónico para um contacto assíduo entre si e, também, para a partilha de
informação/documentação.

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

1. Desenvolvimento da cooperação interbibliotecas
Lista de Publicações Periódicas e Lista APDIS Online
Procedeu-se à actualização dos dados da Lista de Publicações Periódicas,
Periódicas, quer na sua versão
impressa quer na Lista APDIS Online,
Online, fomentando-se o espírito de cooperação entre os
profissionais e o desenvolvimento do empréstimo interbibliotecas.
Consórcio APDIS
Esta iniciativa surgiu, devido ao interesse manifestado informalmente por muitos associados e
também pelo facto de a b-on (Biblioteca Científica Online), numa primeira fase, só admitir a
participação no consórcio, a instituições do ensino superior e de investigação, públicas ou privadas.
De Maio a Novembro, foi desenvolvido um esforço muito grande no sentido de se criar um
consórcio nacional constituído por vários hospitais, para aquisição de publicações periódicas, em
formato electrónico e em papel. O estudo de viabilidade económica do projecto, foi encomendado à
Marka e à Lusodoc, com base nos dados fornecidos por 14 hospitais. Dos contactos efectuados pela
Marka, só duas editoras responderam: a Springer e a Blackwell. Este facto contribuiu para uma certa
desmobilização por parte das bibliotecas que integravam o estudo, fazendo-o adiar para o ano
seguinte.
Consórcio b-on
Mercê das várias pressões exercidas por parte dos hospitais, alguns deles afiliados a universidades,
em finais de 2004 as entidades responsáveis pela b-on acederam em abrir o consórcio a estes
organismos. Alguns hospitais iniciaram então o seu processo de adesão a este consórcio.

2. Promoção da informação
Há a destacar a actualização periódica da informação na home-page da APDIS, com as actividades
que foram sendo organizadas pela direcção, com destaque para a Informação Técnica,
Técnica, onde se
colocaram as comunicações apresentadas e as conclusões das VII Jornadas da APDIS, realizadas em
Março de 2004.
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Em Janeiro, foi publicado um número do Ponto de Encontro, mas relativo a 2003.
3. Promoção da formação (profissionais e utilizadores)
Foram organizados 3 cursos, todos eles realizados durante o 2º semestre de 2004:
A 28 e 29 de Outubro decorreu o Curso Internet na área da saúde: que recursos?,
recursos?, nas
instalações do Faculdade de Medicina de Lisboa, com 10 participantes.
A 8 e 9 de Novembro decorreu o Curso Mudança e inovação nas bibliotecas através da gestão
da qualidade,
qualidade, nas instalações do Hospital Fernando Fonseca, com 8 participantes.
Nos dias 22 e 23 de Novembro decorreu o Curso Gestão da Informação, nas instalações do
Hospital Fernando Fonseca, com 11 participantes.

4. Utilização de meios tecnológicos adequados
Quer nas acções de formação, quer ao nível dos instrumentos de trabalho, esteve presente a
preocupação com a promoção da normalização tendo em vista uma maior homogeneidade de
critérios na selecção da terminologia para o tratamento da informação da área da saúde, assim como
na selecção da tecnologia que serve de suporte à gestão das bibliotecas e serviços de documentação
de saúde.

5. Divulgação do trabalho da Associação
Realizaram-se as VII Jornadas da APDIS, intituladas "A
"A Web: desafios aos profissionais da
informação de saúde"
saúde" em Lisboa, nos dias 25 e 26 de Março de 2004.
No dia 21 de Junho, a APDIS realizou uma palestra sobre o tema O papel dos profissionais da
informação na área da saúde, destinada aos discentes e docentes da licenciatura bietápica em
Ciências e Tecnologias da Documentação e Informação. Esta acção teve lugar em Vila do Conde,
a convite da Escola Superior de estudos Industriais e de Gestão do Instituto Politécnico do Porto.
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Nos dias 23 de Junho e 20 de Julho, a APDIS realizou 2 palestras sobre a Lista APDIS Online
(LAO),
(LAO), em colaboração com a Bookmarc, integradas nos dois Cursos de Técnicos Profissionais de
Biblioteca e Documentação, que decorreram na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, a
convite da coordenadora destes Cursos.
Finalmente, foi feita a promoção da APDIS por parte dos seus associados, em geral, e pela
Direcção, em particular, quando presente em acções de carácter formativo ou de reflexão sobre o
contexto actual da área da informação.

2. OBJECTIVO:

Promover o uso da informação

A APDIS participou em reuniões de demonstração de produtos e serviços, realizadas por
fornecedores de informação.

3. OBJECTIVO:

Promover, no âmbito nacional, a cooperação com organizações afins

Ainda que prevista a participação em iniciativas conjuntas das associações profissionais - BAD e
INCITE, nomeadamente as relacionadas com o Conselho Técnico da BAD, de que a Presidente da
APDIS é membro, não se realizou nenhuma reunião.
4. OBJECTIVO:

Promover o intercâmbio internacional

Na qualidade de membro da EAHIL - European Association for Health Information and Libraries,
a APDIS fez-se representar pela nossa associada Antónia Pereira da Silva, na IX Conferência,
realizada em San
tander (Espanha), de 20 a 25 de Setembro de 2004.

5. OBJECTIVO:

Criar condições para uma maior participação dos associados
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Ao longo do ano, a Direcção procurou incentivar o trabalho desenvolvido pelos Grupos de
Trabalho em funções.
1 FORMAÇÃO
Já foram referidas as actividades desenvolvidas ao longo do ano.

2 INDEXAÇÃO
O Grupo de Trabalho de Indexação (GTI) foi reconstituído, com vista à retoma da sua
actividade. Encontra-se a aguardar uma reunião com a Comissão Coordenadora do Projecto
CLIP, que visa reactivar o Grupo Temático de Ciências da Saúde, para que após esta reflexão
conjunta sobre estratégias e metodologias de trabalho o GTI avance com a sua actividade em
coordenação e cooperação.
A tradução do MeSH, tarefa que tem sido levada a cabo pela Faculdade de Medicina de
Coimbra, encontra-se em fase de revisão, prevendo-se que a sua publicação venha a ocorrer
brevemente.
3 HOME-PAGE DA APDIS
A Direcção tem continuado a dinamizar a home-page da APDIS, formalmente constituída em
2002, sob a responsabilidade técnica da BookMARC.
Procurou-se actualizar a informação constante na página, tal como referido anteriormente.
4 LISTA DE PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS

Foi publicada, em Março de 2004, a nova edição actualizada da Lista de Publicações
Periódicas (versão papel), tendo já sido vendidos vários exemplares.
O número de assinantes da LAO (Lista APDIS online) tem vindo a aumentar, tendo atingido,
no final do ano, os 42 assinantes. A informação actualizada para a nova edição em papel ficou,
desde logo, disponível.
Com a intenção de continuar a aperfeiçoar e a ultrapassar algumas limitações da LAO foram
introduzidas novas funcionalidades na Lista.
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5 REPERTÓRIO
O Grupo de Trabalho do Repertório começou a funcionar durante este ano, preparando um
novo inquérito para actualizar os dados de 1999, data do último levantamento realizado. Prevêse para breve o envio deste instrumento às bibliotecas/SDI.

III - ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
À semelhança do que vinha acontecendo nos últimos anos, e de acordo com os estatutos da APDIS,
foram excluídos alguns sócios com quotas em atraso há mais de 3 anos e que não regularizaram a sua
situação, apesar das diligências efectuadas pela direcção.

B - RELATÓRIO DE CONTAS

Exercício de 2004
1. INTRODUÇÃO
Durante o ano 2004 continuaram a realizar-se esforços no sentido de manter a ordem nas contas
relativamente à emissão de facturas e recibos de quotas dos Associados, à venda de documentos e de
serviços prestados, assim como à cobrança dos montantes em débito à Associação e, ainda, o pagamento,
em devido tempo, aos fornecedores de bens e serviços.
Este foi um ano com bastante movimento de tesouraria, resultante da realização das VII Jornadas, da
nova edição da Lista da APDIS e dos Cursos realizados no 2º semestre do ano.
Desta actividade são reflexo as contas que apresentamos de seguida, num Resumo, para mais fácil
leitura. Nos documentos de Contabilidade, que anexamos, poderão encontrar-se em detalhe os elementos
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que esclarecem resultados do Resumo que poderão parecer algo incorrectos, por aí apenas se nomearem
parcelas de maior relevo.
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2. ASPECTOS FINANCEIROS
Capital Circulante (em Euros)
Depósitos à ordem
Depósitos a prazo
Títulos negociáveis

11.996,46
5.542,49
5.005,32

Capital exigível (Dívidas de terceiros) (em Euros)
Em 31 de Dezembro de 2004
Clientes
Sócios

7.603,68
5.867,14
1.414,88

Dívidas do Estado e outros entes públicos

_________

Outros

321,66
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3. RESUMO DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DE 2004
Proveitos e Ganhos (em Euros)
1. Vendas e Prestação de Serviços

29.035,57

Vendas

11.823,87
4.368,13
7.455,74

Lista impressa
Lista online
Prestação de Serviços
Jóias e quotizações
Acções de Formação
Jornadas

15.807,63
5.335,08
2.690,86
7.781,69

2. Subsídios

________

3. Juros

85,69

3. Outros

1.508,99

Total

29.226,18
Custos e Perdas (em Euros)

1.Custo das mercadorias

9.860,47

2. Fornecimentos e serviços

9.290,29

Material de escritório
Comunicação
Deslocações e estadas
Honorários
"Ponto de Encontro"
Outros

1.002,09
776,45
2.005,29
4.412,50
733,56
360,40

3. Amortização do imobilizado

500,10

4. Juros e impostos

22,00

5. Outros

649,67

Total

20.322,53

Resultado do Exercício 2004
Proveitos – Despesas =

+ 8.903,65
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4. PROPOSTA
A Direcção propõe que o resultado positivo deste exercício, no valor de 8.903,65 Euros, tenha a seguinte
aplicação:
a) a cobertura do prejuízo apurado no ano anterior, 2003, no valor de - 5.915,59 Euros;
b) o reforço do Património Associativo com o excedente, no valor de 2.989,06 Euros.

5. AGRADECIMENTOS
 A todos os colaboradores da Associação, sem o contributo dos quais as actividades de gestão aqui
relatadas não teriam sido possíveis.
 Ao Conselho Fiscal, pela apreciação e aprovação das nossas contas.

A Direcção
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