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A – RELATÓRIO DE ACTIVIDADES
2006

I – INTRODUÇÃO
A Direcção apresenta o seu Relatório das Actividades do último ano, o qual obedece aos
objectivos definidos no PLANO DE ACTIVIDADES para 2006, procurando ser um registo, tão
completo quanto possível, das acções levadas a cabo pela APDIS.
Reuniões de Direcção
Realizaram-se três reuniões presenciais durante este ano, sendo a primeira a 27 de Janeiro, e,
as subsequentes, a 28 de Abril e 20 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

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
Foi-se procedendo à correcção de dados constantes na Lista de Publicações Periódicas,
dados esses que foram sendo comunicados ao Secretariado, e que se reportavam,
essencialmente,

à

identificação

dos

serviços

cooperantes.

Essa

informação

foi

automaticamente colocada na Lista APDIS Online. Procurou-se, deste modo, fomentar o
espírito de cooperação entre os profissionais e o desenvolvimento do empréstimo
interbibliotecas.
Consórcio b-on
Tal como referido em Relatórios anteriores, após várias e persistentes diligências por parte
dos hospitais, as entidades responsáveis pela b-on decidiram abrir o consórcio a estes
organismos. Inicialmente foram 6 os hospitais que aderiram à b-on, situando-se
actualmente em 8.
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Adequação de conteúdos às necessidades dos hospitais
Realizaram-se várias reuniões, entre os bibliotecários hospitalares e os elementos
responsáveis da b-on, com o objectivo de melhorar/acrescentar conteúdos directamente
relacionados com a realidade hospitalar. Porém, dado que a filosofia da b-on consistia em
fornecer “tudo para todos”, foi acordado que cada hospital subscreveria o(s) recurso(s)
que considerasse necessário(s), a partir de 2007.
2. Promoção da informação
Foi-se procedendo à actualização regular da informação, na home-page da APDIS, com as
actividades que vão sendo organizadas pela direcção, com destaque para as VIII Jornadas
da APDIS subordinadas ao tema “Investigação, Inovação e Conhecimento” e as
Comunicações aí apresentadas, a Formação, onde se colocaram as acções organizadas em
2006, e as Realizações de interesse para a nossa área, com destaque para o OP-ID
(Observatório da Profissão Informação-Documentação) e a 10ª Conferência da EAHIL.
3. Promoção da formação (profissionais e utilizadores)
Foram calendarizadas 2 acções de formação para o 2º semestre de 2006, uma no Porto e
outra em Lisboa, tendo ambas sido realizadas, a saber:
A 12 e 13 de Outubro decorreu o Curso Linguagens de Indexação em saúde: o papel
do MeSH, nas instalações da Biblioteca da Escola de Enfermagem de S. João, no Porto,
com 21 participantes.
A 6 e 7 de Novembro decorreu o Curso Mudança e inovação nas bibliotecas através
da gestão da qualidade, nas instalações do Serviço de Formação do Hospital Fernando
Fonseca, com 9 participantes.
4. Promoção e desenvolvimento pessoal e profissional, no âmbito do OPI-D
O OPI-D (Observatório da Profissão de Informação-Documentação) criado através de
protocolo celebrado com a INCITE, BAD e LIBERPOLIS desenvolveu as seguintes
actividades:
• Participação

nas

VIII

Jornadas

da

APDIS

“Investigação,

Inovação

e

Conhecimento”, cujo segundo dia foi reservado a várias comunicações no âmbito do
trabalho desenvolvido;
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• Nas Jornadas foi realizada a divulgação pública do 1º Trabalho de Investigação,
realizado a partir do Euro-Referencial I-D e o Relatório Final sobre A imagem das
competências dos profissionais de I-D.
• No âmbito das Jornadas e relativo à Imagem das competências dos profissionais de
I-D, foi apresentada uma comunicação com a Apresentação de resultados das
Bibliotecas da Saúde.
5. 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.
6. Divulgação do trabalho da Associação
Realizaram-se as VIII Jornadas APDIS subordinadas ao tema Investigação, Inovação e
Conhecimento, em Lisboa (Algés), nos dias 30 e 31 de Março, conforme referido
anteriormente.
No âmbito das VIII Jornadas APDIS, foi apresentada uma comunicação sobre os
resultados da actualização do Repertório das Bibliotecas e Serviços de Documentação,
cuja última actualização tinha sido feita em 1999.
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.
Participação, sempre que solicitada, em acções de formação/divulgação de fontes de
informação em saúde.
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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.
Participação em reuniões da APDSI – Associação Portuguesa para o Desenvolvimento
da Sociedade da Informação, no âmbito do Grupo “Saúde”.
Assinatura de um Protocolo entre a APDIS e a APDSI, com o objectivo de colaborarem
em iniciativas conjuntas que visem o desenvolvimento da sociedade da informação.

4. OBJECTIVO: Promover o intercâmbio internacional

Convite aos associados, no sentido de se tornarem membros individuais da EAHIL –
European Association for Health Information and Libraries, podendo desta forma
usufruir dos benefícios inerentes, dos quais se salienta o acesso e troca de informação de
âmbito europeu, directamente relacionado com a área da saúde.

5. OBJECTIVO: Criar condições para uma maior participação dos associados
Ao longo do ano, a Direcção procurou incentivar os Grupos de Trabalho em funções, a
saber:
1. Formação
Já foram referidas as actividades desenvolvidas ao longo do ano.
2. Indexação
Foi contactada a Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, que teria traduzido
para português o MESH (Medical Subject Headings), no sentido de indagar quando estaria
disponível ao público essa versão, tendo esta informado que continua com actualizações
de alguns termos.
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O GT da APDIS deverá apresentar à Direcção, durante o 1º semestre de 2007, uma
proposta de Plano de Acção, uma vez que tudo indica ser necessário proceder à tradução,
para português de Portugal, da versão já traduzida no Brasil pela BIREME.
Relativamente à reunião da comissão coordenadora do projecto CLIP, foi decidido
que independentemente dos trabalhos desenvolvidos pelos respectivos grupos, seria de
todo o interesse a realização de uma conferência em que se abordassem as questões
actuais que envolvem a indexação e a terminologia. Foi decidido manter contactos por via
electrónica para troca de ideias sobre esta proposta e sobre os temas a tratar, até ao final
do 1º trimestre de 2007, após o que se passaria à planificação da iniciativa.
A Coordenadora Geral solicitou ainda a colaboração dos membros da Comissão
Coordenadora para o desenvolvimento da página do CLIP no sítio web da PORBASE, a
nível de conteúdos.
Para uma primeira fase, solicitou autorização para divulgar os endereços dos
coordenadores e a cada um dos presentes foi pedida opinião sobre a informação a
disponibilizar em relação às linguagens trabalhadas por cada um dos grupos. Foi decidido
que a divulgação fosse feita apenas em relação aos grupos que têm coordenador e que se
encontram activos, mesmo que estejam em fase de reestruturação. A Coordenadora
comprometeu-se a informar previamente os membros da Comissão Coordenadora das
actualizações a introduzir na página do CLIP.

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
A última edição da Lista de Publicações Periódicas foi publicada em Março de 2004,
tendo já sido vendidos vários exemplares.
O número de assinantes da LAO (Lista APDIS online) tem vindo a aumentar, apesar de
algumas desistências, tendo atingido, no final do ano, os 40 assinantes.
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5. Repertório
Foram novamente contactadas 50 instituições que não tinham respondido ao inquérito e
obtiveram-se 25 resposta, o que perfaz um total de 145 respostas.
O GT contactou a Direcção no sentido de indagar da possibilidade de os dados do
Reportório serem disponibilizados na Página da APDIS, depois de seleccionada a
informação relevante.

III – ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
A Direcção manifestou a preocupação de adquirir um programa que facilite a gestão
administrativa e de tesouraria, tendo feito alguns contactos para a sua aquisição. Neste
momento já está definida a sua estrutura e aguarda-se a sua finalização.
À semelhança do tem vindo a acontecer nos últimos anos, e de acordo com os estatutos
da APDIS, foram eliminados os sócios com quotas em atraso há mais de 2 anos e que não
regularizaram a sua situação, apesar das diligências efectuadas pela direcção.
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B - RELATÓRIO DE CONTAS

Exercício de 2006
1. INTRODUÇÃO
Durante o ano 2006 deu-se continuidade ao esforço de manutenção da 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.
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 que esclarecem os resultados do Resumo.
O ano de 2006 evidencia uma grande dinâmica da APDIS, sobretudo motivada pela realização
das Jornadas, o que obriga à manutenção de uma pessoa contratada para dar apoio na
resposta ao movimento da Tesouraria e Secretariado.
O processo de informatização da informação referente aos associados está em curso,
decorrendo, neste momento, o período de experimentação do programa.
2. ASPECTOS FINANCEIROS
2006

Capital Circulante (em Euros)

34.064,32
Depósitos à ordem

5.707,39

997,60

5.573,98

23.174,58

Capital exigível (Dívidas de terceiros) (em Euros)
Em 31 de Dezembro de 2006

26.355,50

9.892,14

Depósitos a Prazo
Títulos negociáveis

2005

2006

15.074,13

2005

6.716,44

5.774,67

Clientes

4.990,00

4.245,14

Sócios

1.315,00

1.070,08

411,44

0,0

0,0

459,45

Dívidas do Estado e outros entes públicos
Outros
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3. RESUMO DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DE 2006
Proveitos e Ganhos (em Euros)
1. Vendas e Prestação de Serviços

2006
23.737,78

Vendas
Lista impressa
Lista on-line
Prestação de Serviços
Jóias e quotizações
Acções de Formação
Jornadas
Comparticipação publicitária
2. Subsídios
3. Juros
4. Outros
Total

16.772,16

9.540,64

9.727,71

257,43
9.283,21

1.065,09
8.667,62

14.197,14

7.044,45

5.444,84
1.959,00
5.553,63
1.239,67

5.350,12
1694,33
0,0
0,0

157,50

0,0

59,38

82,74

130,00

7,11

24.084,66

Custos e Perdas (em Euros)

2005

2006

16.862,01

2005

1.Custo das actualizações das listas

7.048,46

7.031,88

2. Fornecimentos e serviços
Material de escritório
Comunicação
Deslocações e estadas
Honorários
Outros

8.291,16

7.281,02

1.253,19
586,85
782,31
5.522,31
146,48

250,01
586,31
1.167,37
4.920,00
357,33

86,46

37,18

149,52

162,66

3. Juros e impostos
4. Outros

15.575,60

Total

14.512,74

Resultado do Exercício 2006

Proveitos – Despesas =

+ 8.509,06
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4. PROPOSTA
A Direcção propõe que o resultado positivo deste exercício, no valor de 8.509,06 Euros, tenha
a seguinte aplicação:
a) O reforço do Património Associativo no valor de 8.509,06 Euros.

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

A Direcção
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