
 

 

 

 

A – Relatório de Atividades 2013 
_______________________________________________ 

 

I – INTRODUÇÃO 

 

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

definidos no PLANO DE ACTIVIDADES para 2013, plano esse definido pela Direcção. 

 

Reuniões de Direcção: Realizaram-se três reuniões presenciais durante este ano: 21 de Fevereiro, 15 de 

Maio e 16 de Dezembro. 

Para além disso, os membros da Direcção estiveram sempre em contacto, por correio electrónico, por 

telefone ou por messenger, para tomar decisões ou partilhar informação. 

 

 

II – TRABALHO DESENVOLVIDO 

 

1. OBJECTIVO 1: Reforçar a importância da APDIS a nível nacional, como órgão representativo de uma 

classe profissional ligada à informação nas ciências da saúde 

 

1.1  Foram continuadamente estabelecidos contactos 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. 

 

2. OBJECTIVO 2: Marketing e divulgação da APDIS junto dos associados e dinamização da participação 

dos mesmos nas actividades da Associação 

 

2.1 Foi feita divulgação de informação e actividades junto dos associados, através de e-mail e  através 

da página web da APDIS 

 

2.2 Lançamento da nova versão da LAO, com novas funcionalidades 



 

 

Durante o primeiro semestre do ano, continuou-se o processo de reestruturação da LAO. Os 

Membros da Direcção e a Active Media continuaram a trabalhar em conjunto na construção da 

base de dados, desenvolvendo todas as funcionalidades possíveis e, posteriormente, integrando 

todos os registos das bibliotecas cooperantes com a LAO. 

 

Em Agosto, o acesso à LAO pelos assinantes foi suspenso para se efectuar a substituição da 

velha base de dados pela nova plataforma e respectiva base de dados, esta mais amigável, com 

novas funcionalidades e com uma imagem totalmente renovada. 

 

A disponibilização da nova LAO aos assinantes só foi possível a partir de 16 de Setembro e não no 

início desse mês, conforme previsto, devido aos inúmeros problemas técnicos originados pela 

estrutura da antiga base de dados.  

 

A nova LAO trouxe duas inovações:  

 

Actualização directa dos registos pelos profissionais das bibliotecas 

e  

Existência de duas áreas de trabalho diferenciadas (acesso através de username e password) para:  

 Profissionais das bibliotecas (consulta, alimentação do catálogo e gestão de 

pedidos) 

 Utilizadores finais (consulta do catálogo e realização de pedidos) 

 

Após o lançamento da nova plataforma da LAO, a Direcção da APDIS recebeu, por parte dos 

profissionais que usualmente utilizam esta ferramenta para localização de periódicos, palavras 

de grande elogio pela grande inovação efectuada, permitindo uma  melhoria acentuada no 

trabalho. 

 

2.3 Foi feita a manutenção e actualização do RBAS (Repertório das Bibliotecas da Área da Saúde), 

sempre que necessário. 

 

2.4 Foram contactadas diversas instituições de bens e serviços de modo a alargar o leque de benefícios 

para os associados através da realização de protocolos, a dar início em 2014 

 

2.5 A Direcção da APDIS foi contactada pelo Jornal i, no sentido de dar uma entrevista que pudesse dar 

a conhecer a Associação e o seu trabalho e que iria ser incluída no suplemento Revista Negócios de 



 

 

Portugal, dedicada à área da saúde. A entrevista foi publicada no fim de semana 30 de 

Novembro/1 de Dezembro. 

 

3. OBJECTIVO: Formação (destinadas a profissionais e utilizadores)  

Não foi possível à Direcção da APDIS, durante 2013,  dedicar-se ao planeado na área da formação. 

 

4. OBJECTIVO: Sede da APDIS 

Em 10 de Maio de 2013, foi finalmente assinado um protocolo entre a Câmara Municipal de Lisboa e a 

APDIS, no qual ficou estipulado que a CML cede à APDIS, o espaço municipal sito na Rua Doutor Rui 

Gomes de Oliveira, Lote 9, loja D, Lisboa, a título precário, durante seis anos, ao fim dos quais a APDIS 

deverá apresentar novo pedido. 

O preço mensal especial estipulado foi de 60,28 E (sessenta euros e vinte e oito cêntimos),que será 

actualizado anualmente de acordo com o coeficiente fixado pelo Instituto Nacional de Estatística para a 

actualização de imobiliários não habitacionais. 

Dado o espaço não estar habitável, deu-se início ao processo de consulta de empreiteiros com o 

objectivo de se criarem condições favoráveis para a sua utilização como Sede da APDIS. 

 

 

5. OBJECTIVO: Preparação das XI Jornadas APDIS 

Iniciou-se o processo de preparação das XI Jornadas APDIS. O título escolhido foi “Bibliotecas da Saúde: 

Que futuro?” e as datas : 27 e 28 de Março de 2014. 

O espaço escolhido foi o da  Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.  

Foi criado o Comité Científico constituído por Isabel Andrade (Presidente), da Escola Nacional de Saúde 

Pública da UNL, Maria da Luz Antunes da Escola Superior das Tecnologias de Saúde de Lisboa, Carlos 

Lopes, do ISPA – Instituto Superior de Psicologia Aplicada, Prof. Fernando Fernandez-Llimos, da 

Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa e Silvia Lopes, da Faculdade de Farmácia de Lisboa e 

da Direcção da APDIS.  

A Direcção da APDIS assumiu as tarefas da responsabilidade do Comité Local da organização das 

Jornadas. 

A Active Media foi a empresa que foi convidada a apresentar a adaptação do logo da APDIS à imagem 

das XI Jornadas e os respectivos documentos utilizados no evento. 

Foram seleccionados e apresentados os grandes temas com o objectivo de orientar os autores que 

quisessem submeter comunicações. Ao mesmo tempo, para dar abertura a essas áreas científicas, 

foram convidados especialistas reconhecidos. 

Com o objectivo de estabelecer uma cooperação com os colegas dos Países Africanos de Língua Oficial 

Portuguesa – PALOPS, foram estabelecidos vários contactos. Por uma lado, foi organizada uma sessão 

sobre a acção do projecto da OMS, e-PORTUGUESe. Por outro, foram escritas cartas a vários Reitores 



 

 

de universidades Angolanas, que tivessem Faculdades de Medicina, sugerindo que patrocinassem os 

seus bibliotecários a virem às Jornadas. 

Com o objectivo de realizar uma exposição, como é hábito, foram estabelecidas as condições para 

expositores e patrocinadores, tendo-se divulgado para uma lista extensa de editores internacionais de 

revistas e bases de dados científicas e fornecedores de serviços e equipamentos nacionais. 

Foi solicitado um patrocínio em troca de promoção através do site e material impresso, ao Montepio, 

banco da APDIS desde a sua criação. Já nas jornadas de 2012, tinha sido solicitado esse patrocínio mas 

tinha sido recusado. 

Foi também solicitado um patrocínio à BIAL e à Fundação Calouste Gulbenkian, este último tendo como 

objectivo a participação do conferencista Moçambicano na sessão de dedicada ao projecto 

ePORTUGUESe 

******** 

 
B – Relatório de Contas 2013 

_______________________________________________ 
 

Período de 2013 
 
 
 

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. 
 
 
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 e de serviços prestados, como na cobrança dos montantes em 
débito à Associação e também o pagamento atempado aos fornecedores de bens e serviços. 
 
Durante o ano de 2013 foi notório nesta associação a consequência do período económico que o país 
atravessa. Houve uma diminuição nos sócios desta associação bem como nas assinaturas da LAO. Em 



 

 

comparação com o ano de 2012 houve uma diminuição nos rendimentos uma vez que não se realizaram 
jornadas nem houve qualquer apoio institucional na forma de subsídios. Apesar de continuarmos com uma 
estabilidade financeira dentro da associação, o resultado das contas do ano de 2013 foi negativo muito 
devido à diminuição do número de assinaturas da LAO. No entanto foi feito um esforço, largamente 
conseguido como poderemos ver mais à frente, no sentido de diminuir o custo da LAO. Temos igualmente 
que referir que este foi o ano em que conseguimos, depois de muitas negociações com o município de 
Lisboa, um espaço físico onde se encontra a nossa sede. 
  
As contas que de seguida apresentamos, em resumo para mais fácil leitura, reflectem as actividades da 
APDIS durante o ano de 2013. 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 2013 2012 

 90.910,32 89.249,80 

Depósitos à ordem 6.122,35 11899,80 

Depósitos a prazo 0,00 0,00 

Outros activos financeiros  84.787,97 77.350,00 

 
 

ACTIVO CORRENTE (Euros) – Dívidas de terceiros 2013 2012 

Em 31 de Dezembro 5.362,18 7.034,58 

Clientes (LAO) 2.930,50 4.234,50 

Sócios (Quotas) 17,50 510,00 

Dívidas do Estado  2.414,18 2.290,08 

 
 
 

 
 
 
 

 
*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 2013 só serão reconhecidos em 2014. 
 
 
 

Passivo corrente (Euros) 2013 2012 

Dividas a terceiros 810,00 111,80 

Fornecedores  615,00 0,00 

Estado e outros entes públicos  195,00 111,80 

 
 
 
 

Diferimentos (Euros) 2013 2012 

Activo - Gastos a reconhecer* 39,15 39,15 

Passivo - Rendimentos a reconhecer** 121,77 121,77 



 

 

 
3. RESUMO DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DE 2013 
 
 

Rendimentos e gastos (Euros) 2013 2012  

1. Vendas e Prestação de Serviços 15.050,00€ 20.854,11€  

              Vendas (LAO) 10.800,00 € 12.342,50€  

              Prestação de Serviços (Jóias, quotizações) 4.250,00 € 4.625,00 €  

              Prestação de Serviços (Jornadas) 0,00 € 3.660,00 €  

              Prestação de Serviços (Comparticipação publicitária) 0,00 € 226,61 €  

2. Subsídios à exploração  0,00 € 7.150,00 €  

3. Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas  -3.853,60€ -6.854,40€  

4. Fornecimentos e serviços externos -12.269,07 -13.979,21  

              Trabalhos especializados (Active Media, Inforzip) 5.635,00€ 8.353,96 € 
 

              Publicidade e propaganda (Guidetarget) 700,00 € 1.444,02 € 
 

              Honorários (Patrícia Lima, José Carvalho) 4.915,00 € 3.640,00€  

              Serviços bancários (cheques) 44,45 € 54,80€  

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

              Material de escritório  0,00 € 237,39 €  

              Artigos p/ oferta 0,00 € 34,50 €  

              Electricidade 180,19 € 0,00 €  

              Combustíveis  20,00 € 165,70 €  

              Água 52,73 € 0,00 €  

              Deslocação e estadas e transportes  200,46 € 2.289,59 €  

              Rendas e alugueres  301,40 € 0,00 €  

              Comunicação  166,07 € 52,54 €  

              Seguros  53,77 € 56,46 €  

              Despesas de representação  0,00 € 275,10 €  

5. Outros rendimentos e ganhos  458,64 € 3.865,46 €  

6. Outros gastos e perdas -95,90€ -839,90€  

              Imposto selo e outros 8,60 € 9,40€  

              Correcções relativas a exercícios anteriores  0,00€ 755,10 €  

              Taxas 87,30 € 75,40 €  

7. Amortizações 0,00 € 0,00 €  

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

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (1+2+3+4+5+6+7+8) -709,93 € 7.571,21 €  

 
 
 
 
 



 

 

4. PROPOSTA 
 

 A Direcção propõe que o resultado negativo deste exercício, no valor de 709,93 Euros seja 
transferido para resultados transitados. 

 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


