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A – Relatório de Actividades 2010 

 

I – INTRODUÇÃO 

 

A Direcção apresenta o seu Relatório das Actividades do último ano, o qual 

obedece aos objectivos definidos no PLANO DE ACTIVIDADES para 2010, plano 

esse definido pela Direcção. 

 

De salientar que a Direcção da APDIS teve também, durante este ano, que 

colocar a organização e a realização da 12ª Conferência EAHIL como uma das 

principais prioridades, em detrimento de alguns dos objectivos previamente 

definidos. 

 

Reuniões de Direcção 

Realizaram-se quatro reuniões presenciais durante este ano : 25 de Março, 3 de 

Setembro, 30 de Setembro e 16 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 

 

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 à Bookmarc, 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. 
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Repertório das Bibliotecas da Área da Saúde 

A fim de actualizar a informação sobre as bibliotecas inseridas no Repertório 

das Bibliotecas da Área da Saúde, foi elaborado um questionário com as 

perguntas que se consideraram as necessárias. O objectivo é ter uma 

informação, o mais completo possível, da existência de bibliotecas da saúde a 

nível nacional, os seus contactos e a existência ou não de um serviço de 

empréstimo interbibliotecas. 

 

Para enviar esse inquérito, foi feita uma listagem de endereços de e-mail, 

tentando cobrir o maior número de instituições da saúde, como, por exemplo, 

hospitais, centros hospitares, escolas e faculdades da área da saúde, ordens 

profissionais, sindicatos, etc. 

 

Entretanto, foi pedido à Bookmarc para transferir os dados para o servidor da 

APDIS, onde já está colocada a página web e no qual ainda há espaço 

suficiente. O Repertório foi transferido em Janeiro de 2011. 

 
 

2. Objectivo: Promover no âmbito nacional, a cooperação com 

organizações afins 

 

Candidatura ao Programa Operacional de Cooperação Transfronteiriça Espanha-
Portugal 2007-2013 (POCTEP). 
A Divisão de Gestão Integrada da Doença e Inovação do Departamento da 
Qualidade na Saúde convocou a Presidente da APDIS para uma reunião que se 
realizou no dia 28 de Abril, das 10:30 às 17:30 horas, na Direcção Geral da 
Saúde. 

 
Essa reunião teve como objectivo a preparação de uma candidatura ao 
Programa operacional de Cooperação Transfronteiriça Espanha-Portugal 2007-
2013 (POCTEP). 
 
O projecto de candidatura incluiu a construção de  uma Biblioteca Virtual da 
Saúde Transfronteiriça para acesso estruturado a uma selecção de recursos de 
informação de qualidade no âmbito das ciências da saúde e potenciar e 
implementar as estratégias da web 2.0, baseadas na gestão do conhecimento 
em saúde no espaço ibérico transfronteiriço. 
 
Ainda se realizaram mais duas reuniões, estas através da web. 
 
Nestas reuniões, estiveram presentes várias instituições, tais como as ARS, a 
Escola Nacional de Saúde Pública, o INA – Instituto Nacional de Administração, 
a APDSI (Associação Portuguesa de Desenvolvimento da Sociedade da 
Informação), a INCITE (Associação Portuguesa para a Gestão da Informação) e 
a Direcção Geral de Saúde. 
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Em 21 de Maio de 2010, a Presidente da APDIS assinou uma “Carta de 
Apoio” (2ª CONVOCATÓRIA) -  POCTEP 2007-2013, onde se compromete a 
participar no Comité de Peritos para a validação de necessidades, 
ferramentas e produtos do projecto, ao qual se reunirá ao longo dos 
seminários transfronteiriços e na assinatura do Acordo de Colaboração da 
Plataforma iNNOSALUD.  

 
Portal das Organizações da Sociedade Civil : reunião 
A Direcção Geral de Saúde convocou todas as organizações da sociedade civil 
para uma reunião com o objectivo de saber as suas opiniões e aceitar as 
suas propostas  para a criação de um Portal das Organizações da Sociedade 
Civil, ligadas à saúde. 
 
A reunião realizou-se no dia 20 de Setembro do ano corrente, no Hospital da 
Estefânia e foi coordenada pelo Dr. João Vintem, da Direcção Geral da Saúde. 
A presidente da APDIS esteve presente. 
 
A criação deste portal tem como fim dar a conhecer o trabalho das 
organizações da sociedade civil, divulgar as actividades, recursos e respostas 
e criar um espaço de informação e cooperação. 
 
Plano Nacional de Saúde 2011-2016 
O Alto Comissariado da Saúde convocou a APDIS para uma reunião com o 
Conselho Consultivo do Plano Nacional de Saúde 2011-2016, que se realizou 
no INFARMED, no dia 13 de Julho do ano de 2010. 
 
Esta reunião teve como objectivo envolver todas as instituições da saúde no 
processo de elaboração do PNS 2011-2016.  
 
A presidente da APDIS esteve presente. 

 
 
3. Objectivo: Promover o intercâmbio internacional 

 
12ª Conferência EAHIL, 14 a 18 de Junho 2010 

A 12ª Conferência EAHIL começou a ser tratada logo em 2006, após a 10ª 
Conferência EAHIL, realizada em Cluj, Roménia, aquando da decisão de se 
apresentar uma candidatura à EAHIL para a sua realização em Portugal, em 
2010. 
 
Em 2010, de 14 a 18 de Junho, realizou-se finalmente este evento 
internacional tão importante para os bibliotecários europeus e, certamente, 
para os portugueses. 
 
A organização da Conferência envolveu: o Comité Científico, responsável pela 
organização científica da conferência, incluindo a selecção de comunicações 
submetidas, o convite a oradores, a preparação do programa, a logística e o 
equipamento de apoio a essas conferências, etc. Os cursos promovidos no 
âmbito da conferência tiveram também um comité responsável pela sua 
selecção, promoção, etc.  
O Comité Local tratou de toda a organização do evento, desde a procura dos 
locais para a sua realização, a página web, a obtenção de patrocínios, a 
selecção de uma agência para tratar das inscrições e dos hoteis, o programa 
social e cultural, a exposição com os editores, etc. 
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Estes três comités trabalharam sempre em estreita colaboração. 
 
A conferência, realizada no Centro de Congressos do Estoril, contou com a 
presença de 395 participantes. Os 15 cursos realizados na Fundação Calouste 
Gulbenkian tiveram 188 participantes, ao todo, sendo que a distribuição não 
foi igualitária. 
 
Contámos com o patrocínio de cinco instituições em Portugal, nomeadamente 
a Fundação Calouste Gulbenkian, a Fundação Luso-Americana para o 
Desenvolvimento, as Câmaras de Cascais e Mafra, o Convention Bureau do 
Estoril e a Eriksson. 
 
Tivemos 28 expositores, sendo que 9 foram patrocinadores da conferência. 
 
A organização da conferência não teve qualquer prejuízo para APDIS, obtendo 
mesmo um saldo positivo de 26.519,17 Euros. 
 
A conferência foi considerada um sucesso, em todas as suas vertentes. 
 
 
4. Objectivo: Promoção da informação junto aos associados e 

incentivação para participar nas actividadees da Associação 

 

Divulgação de informação actualizada através da mailing list 

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

possa interessar aos associados, utiliza-se o e-mail 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 e esses convites têm 

sido correspondidos.  

Foi decidido que em cada newsletter haveria rubricas fixas. Neste momento, 

é publicada uma entrevista com uma bibliotecária da nossa área e a descrição 

de uma biblioteca. 

Foram publicados os nºs 21, 22, 23 e 24. 

 

Grupos de Trabalho 

Ainda não foi possível dar início à formação de Grupos de Trabalho, tão 

importantes para o apoio a trabalhos específicos na área das ciências da 

Saúde (por exemplo, Saúde Pública, Veterinária, Enfermagem, etc.), embora 

já tenham sido contactados alguns colegas no sentido de formar esses 

grupos. No entanto, a receptividade tem sido muito pouca. 
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5. Objectivo: Formação (destinada a profissionais e utilizadores) 
 

A actual Direcção considera ser importante desenvolver acções de formação 

dirigidas especificamente aos bibliotecários na área da saúde. 

 

No entanto, não foi ainda possível iniciar esse processo. Já está elaborado um 

inquérito que vai ser enviado à comunidade de bibliotecários da saúde tendo 

como objectivo conhecer as necessidades de formação que possa haver e em 

que áreas. 

 

A Direcção tem estado também a procurar os espaços onde realizar estas 

acções, tendo em atenção que é necessário ter equipamento de apoio, como 

computadores, internet, etc. 

 

Já foram também seleccionadas algumas áreas que pareceram à Direcção 

importantes na área da formação. No entanto, essa decisão vai ser tomada 

após o envio do inquérito e da análise das respostas. 

 

Por este motivo, ainda não foi possível durante o ano de 2010, iniciar a 

formação. 

 
6. Objectivo: Promoção da Informação 

 
Logótipo da APDIS 

O logótipo da APDIS foi criado em 1991. Aproveitando a reestruturação da 

página, a Direcção resolveu modernizar o logótipo e, ao mesmo tempo, aproveitar 

para o registar, a fim de não poder ser utilizado por outras entidades. 

 

Webpage da APDIS 

A página web da APDIS foi também criada há uns anos e já estava muito 

desactualizada, não só em termos de design como de informação. 

 

Para a criação desta página e do logótipo, foram contactadas várias empresas - 

Emotive Design, ActiveMedia, MRNet, Luís Morgado e InforZip – com o objectivo 

de solicitar uma proposta de design e de arquitectura.  

 

Após análise das propostas, em reunião de Direcção,  foram selecciondas duas – 

Emotive Design e ActiveMedia – tendo em atenção não só o valor apresentado 

como a capacidade de realização. Dessas duas, foi posteriormente seleccionada a 
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ActiveMedia, a quem foi adjudicado o trabalho, no valor de 3.100,00 Euros mais 

IVA. 

 

7. Objectivo: Reestruturação administrativa da APDIS 

Arquivo administrativo 

A organização do arquivo administrativo da APDIS foi adjudicada, em 2009, à 

Arquivista Marta Nogueira. 

Esta arquivista, durante o ano de 2010, esteve a estudar toda a documentação 

aí existente e criou uma Tabela de Arquivo. Esta Tabela será eventualmente 

apresentada à DGARQ para ser publicada em Diário da República 

Entretanto, foi iniciado o trabalho prático de arquivo, que se prevê ser 

terminado no ano de 2011. 

 

********************** 
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B – Relatório de Contas 

Exercício de 2010 

 
 

I – INTRODUÇÃO 

A implementação no anterior exercício e a continuação da informatização, com a 
criação de uma base de dados de sócios, clientes e das instituições que nos 
prestam apoio e o início da facturação e da emissão de recibos por via informática 
veio agilizar as actividades de Tesouraria e facilitar a gestão de rendimentos e 
gastos da Associação.  
 
As contas da Associação mantêm-se organizadas, tanto no que se refere à emissão 
de facturas e recibos de quotas de associados e à venda das listas (LAO) e de 
serviços prestados, nomeadamente a organização do Congresso da EAHIL, bem 
como na cobrança dos montantes em débito à Associação e também o pagamento 
atempado aos fornecedores de bens e serviços. 
 
Dado que era mais rentável para a APDIS, perante a situação financeira que 
atravessamos, parte dos rendimentos aplicados nos activos financeiros “Montepio 
Tesouraria” e dos proveitos da conta à ordem, foram utilizados para se constituir 
um depósito a prazo. 
 
O ano de 2010 manteve a estabilidade, quer na cobrança de quotas, quer nas 
assinaturas da LAO. A organização da 12ª Conferência da EAHIL, em Junho de 
2010, veio trazer um aumento substancial, tanto dos rendimentos, como dos 
gastos envolvidos com a realização da conferência. O saldo foi positivo. 
 
As contas que de seguida apresentamos, em resumo para mais fácil leitura, 
reflectem as actividades da APDIS durante o ano de 2010. Nos documentos de 
Contabilidade, em anexo, podem encontrar-se detalhadamente os elementos que 
esclarecem os resultados do resumo. 
 
 
II– ASPECTOS FINANCEIROS 

 
Capital circulante (Euros) 2010 2009 
 82.928,78 65.192,12 
Depósitos à ordem 4958,56 29.124,29 
Depósitos a prazo 73.000,00  
Títulos negociáveis 4970,22 36.067,83 
 
 
 
Capital exigível (Euros) – Dívidas de terceiros 2010 2009 
Em 31 de Dezembro 7.195,95 18.941, 18 
Clientes (LAO) 5549,88 9.791,09 
Sócios (Quotas) 555,00 1.050,00 
Dívidas do Estado e outros entes públicos 1091,07 2.000,09 
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**Estes valores são custos referentes ao alojamento da APDIS.org na IBERWEB, e 
são considerados custos diferidos, dado que o regime do acréscimo (periodização 
económica), a isso nos obriga, ou seja, estes gastos apesar de contabilizados em 
2010 só serão reconhecidos em 2011. 
 
 
***Referem-se aos rendimentos diferidos recebidos em 2010, mas, cujos proveitos 
só serão reconhecidos em 2011, tal como já explicámos acima. 
 
 

Passivo (Euros) 2010 2009 
Dividas a terceiros a curto prazo 706,09 6.100,00 
Fornecedores  25,40  
Estado e outros entes públicos (IVA) 880,69  
 

 
III – RESUMO DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DE 2010 

 

Proveitos e Ganhos (Euros) 2010 2009 

1. Vendas e Prestação de Serviços 116.795,47 16.634,81 
Vendas (LAO) 7.336,92 12.423,14 
Prestação de Serviços 
(Jóias e quotizações) 

109.458,55 4.211,67 

2. Subsídios e patrocínios 44.200,00 1.714,96 
3. Custos das mercadorias vedidas e das matérias 
consumidas 

-6.849,41 -9.059,44 

4. Fornecimentos e serviços externos -165.793,35 -6.803,49 
5. Outros rendimentos e ganhos 38.888,31 2.394,64 
6. Outros gastos e perdas -476,57 -4,09 
 
Total 26.764,45 20.772,66 
7. Amortizações (software) -761,57 -4,09 
 
Total 26.002,80 20.772,66 
8. Juros e rendimentos similares obtidos 3.977,81 28,27 
 
Total 29.980,61 4.144,01 

 

Diferimentos (Euros) 2010 2009 
Gastos a reconhecer** 41,23 6.141,31 
Rendimentos a reconhecer*** 5775,00 31.432,00 
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IV – PROPOSTA 

A Direcção propõe que o resultado positivo deste exercício, no valor de 29.980,61 
Euros, tenha a seguinte aplicação: 

 
a) Reforçar o fundo de reserva estatutária no valor de 29.980,61 Euros, que 

se destina a investimento da Associação. 
 

V – 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 
 


