A – Relatório de Actividades 2014
_______________________________________________
I – INTRODUÇÃO
A Direcção apresenta o seu Relatório das actividades do último ano, o qual obedece aos objectivos
definidos no PLANO DE ACTIVIDADES para 2014, plano esse definido pela Direcção.
Reuniões de Direcção: Realizaram-se três reuniões presenciais durante este ano: 24 de Fevereiro, 3
de Junho e 8 de Novembro.
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: Reforçar a importância da APDIS a nível nacional, como órgão representativo de
uma classe profissional ligada à informação nas ciências da saúde

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: Marketing e divulgação da APDIS junto dos associados e dinamização da
participação dos mesmos nas actividades da Associação

Foi feita divulgação de informação e actividades junto dos associados, através de email, da página
web e do facebook da APDIS.
Tal como definido no plano de actividades, a Newsletter da APDIS foi finalmente publicada e
divulgada. Com uma periodicidade bimestral, o primeiro número foi publicado em Julho/Agosto. No
total, em 2014, foram publicados 3 números e preparado o número de Janeiro/Fevereiro.
Como certamente será do vosso conhecimento, ao longo de 2014, ocorreram uma série de
problemas técnicos no Website da APDIS dando origem a constantes quebras de serviços. Para
resolução das referidas vulnerabilidades, e também para facilitar a actualização da informação no
Website e integração com as redes sociais, procedeu-se a um restyling e modernização do Website.
Esta solução, apesar de implicar mais custos para APDIS, era fundamental. Ao longo de 2014, fez-se
o levantamento das necessidades reais e desenho da solução. Com a reestruturação do Website,
criou-se também um micro-site para a Newsletter. O novo Website entrou em produção no final de
Fevereiro do ano vigente. As principais notícias em destaque também foram publicadas no Facebook,
ao longo de 2014.

No que se refere à LAO, deu-se início à actualização e correcção dos conteúdos bibliográficos bem
como à implementação de algumas funcionalidades de acordo com as sugestões fornecidas pelas
diversas bibliotecas/utilizadores. A título de exemplo, referimos a alteração introduzida na área da
pesquisa, a criação da área de arquivo, a possibilidade de exportar listagens, bem como o
desenvolvimento da ferramenta para carregamento de conteúdos em lote, de uma forma
automática. Apesar de todo os desenvolvimentos da LAO, consideramos que há ainda muito a fazer
e que esta deverá ser uma prioridade para a próxima direcção.
Paralelamente, e sempre que necessário, procedeu-se à manutenção e actualização do RBAS
(Repertório das Bibliotecas da Área da Saúde).

3.

OBJECTIVO: Formação (destinadas a profissionais e utilizadores)

Dadas as dificuldades económicas nacionais e os constrangimentos orçamentais das instituições, não
foi possível à Direcção da APDIS, durante 2014, executar o planeado na área da formação.

4.

OBJECTIVO: Sede da APDIS

No seguimento da entrega de um espaço para sede da APDIS pela Câmara Municipal de Lisboa, no
ano de 2013, em Janeiro de 2014, iniciou-se o processo de contactos com empresas que quisessem
apresentar propostas para renovação e reestruturação do espaço. Foram recebidos orçamentos das
seguintes empresas: J. Pinheiro, Solimar, Melon e Auto-Norgomes Lda.
A proposta mais vantajosa, tanto em termos de projecto de construção como em termos de valores,
foi a da Auto-Norgomes Lda, no valor de 10.767,00 € mais IVA.
A obra decorreu entre 3 e 22 de Fevereiro de 2014. A realização da obra foi sendo sempre
acompanhada por membros da Direcção.
A APDIS ficou com espaço repartido da seguinte forma: no rés-do-chão: uma recepção, uma sala de
trabalho e uma sala de arquivo. Na cave: uma sala de formação e arrecadação.
Dado a obra ter terminado numa data muito próxima da realização das XI Jornadas APDIS, foi
decidido fazer a inauguração, ao mesmo tempo que o cocktail de Boas-Vindas das Jornadas. Essa
cerimónia realizou-se em 26 de Março de 2014, pelas 18:00 horas.
Para além dos colegas da APDIS que também vinham participar nas Jornadas, estiveram presentes: o
Sr. Dr. Paulo Chorão, em representação da Sra. Dra. Teresa Craveiro, Directora do Programa Local da
Habitação da Câmara Municipal de Lisboa e o Sr. Dr. Sérgio Cintra, Presidente da Gebalis, um
representante da Auto-Norgomes e representantes de vários editores: Wolters Kluwer (patrocinador
oficial do cocktail), EBSCO, Elsevier, Lusodoc, Marka e Bisturi.
Na sequência das obras, foi necessário mobilar os espaços, tendo em atenção que a sua utilização
assim o exigia.

Assim, entre Julho e Setembro, procedeu-se a nova consulta, neste caso, na área dos fornecedores
de mobiliário de escritório. Foram consultadas as seguintes empresas: Moviaço, Haworth Portugal,
Jeset.
A proposta mais vantajosa, tanto em termos de mobiliário como em termos de valores, foi a da
Moviaço, no valor de 3.231,00 € mais IVA. O mobiliário foi entregue e a sede devidamente equipada
em meados de Dezembro.
Outra questão que se relaciona com o funcionamento administrativo da Sede – a sua abertura ao
público, a realização de serviços administrativos, a organização de eventos, etc. – é a necessidade de
ter um funcionário. Dado que, neste momento, não é viável à APDIS contratar um funcionário, a sua
Direcção pensou em várias alternativas possíveis: um programa de voluntariado, a candidatura a um
programa do IEFP ou algum programa de jovens, através da Junta de Freguesia do Parque das
Nações. No IEFP, a APDIS candidatou-se a dois programas de inserção, mas não foi aceite por
nenhum deles, dado não reunir as condições necessárias. Este é um processo que terá que ser
retomado no ano vigente.

5.

OBJECTIVO: XI Jornadas APDIS

As XI Jornadas APDIS realizaram-se na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, em 27 e 28
de Março.
Os preços de inscrição, no valor de 25,00 Euros para estudantes, 50,00 Euros, para associados, e
75,00 Euros para não associados, incluiu o registo e documentação das Jornadas, os coffee-breaks e
os almoços e o cocktail de boas-vindas.
Como já referido no ponto que diz respeito à inauguração da Sede, o cocktail de abertura das
Jornadas foi realizado numa mesma cerimónia, em 26 de Março, pelas 18:00 horas.
Para proferir a “opening lecture” na Sessão Solene Inaugural, foi convidada a Sra. Dra. Maria de
Belém Roseira. Para abrir as sessões das áreas científicas definidas, foram convidados especialistas
reconhecidos, tais como: Prof. Doutora Maria Isabel Loureiro, da Escola Nacional de Saúde Pública,
Prof. Doutora Maria Eduarda Barroso, do ISCTE, Dra. Veronica Juan Quilis, Bibliotecária responsável
pela Biblioteca virtual del Sistema Sanitario Publico de Andaluzia, Prof. Doutor António Vaz Carneiro,
da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, Prof. Doutor Miguel Ferreira, da Universidade
do Minho.
Com o objectivo de estabelecer uma cooperação com os colegas dos Países Africanos de Língua
Oficial Portuguesa – PALOPS, foram estabelecidos vários contactos. Por um lado, foi organizada uma
sessão sobre a acção do projecto da OMS, e-PORTUGUESe. Esta sessão, teve como intervenientes a
Dra. Regina Ungerer, da OMS, a Dra. Fátima Martins da Fundação Oswaldo Cruz e o Dr. Alfredo
Estado José, do Instituto Nacional de Saúde/Ministério da Saúde de Moçambique. 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.

Ao mesmo tempo, foram escritas cartas aos Ministros da Educação, do Ensino Superior, da Saúde e
da Ciência e Tecnologia de Angola dando informação sobre a realização das jornadas e sugerindo
também o apoio financeiro à vinda de responsáveis de bibliotecas da saúde.
Graças a estas cartas, contámos com a presença de sete participantes angolanos.
No Hall de entrada do Hospital de Santa Maria, foi organizado o stand de exposições com a
participação de vários editores e fornecedores de bibliotecas. Estiveram presentes: Ebsco, Kluwer,
Sage, Elsevier, Springer, Lusodoc, AAAS/Science, Bibliosoft, Bisturi, Marka, BVs, Nature. Alguns foram
também patrocinadores.
Os almoços e os coffe-breaks foram servidos no mesmo local. A Direcção optou por selecionar a
equipa de catering de uma associação sem fins lucrativos com objectivos sociais bem definidos.
Desta forma, a APDIS assumiu também uma dimensão de responsabilidade social.
No primeiro dia, foi organizado um jantar, pago pelos participantes, num restaurante do Jardim das
Conchas. Para animação, houve a presença da Tuna da Faculdade de Farmácia da Universidade de
Lisboa.
Mais uma vez, foi feito um pedido de patrocínio à Administração do Montepio, o qual foi recusado.
No entanto, a agência bancária em Celas, Coimbra, com quem a APDIS trabalha desde a sua criação,
resolveu oferecer 500,00 Euros.
A Bial patrocinou as jornadas, como tem sido hábito. A Fundação Calouste Gulbenkian patrocinou a
vinda do conferencista Moçambicano à sessão dedicada ao projecto ePORTUGUESe.
As jornadas contaram com 103 participantes.

********

B – Relatório de Contas 2014
_______________________________________________
I – 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 2014, tal como já se tinha verificado em 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 2013 houve um
aumento nos rendimentos uma vez que se realizaram jornadas. No entanto este aumento de
rendimentos foi esgotado pelo facto de ter sido feito uma intervenção no espaço físico onde se
encontra a nossa sede. Esta intervenção era absolutamente necessária uma vez que o espaço estava
bastante carente. E como este espaço vai ser a cara desta associação este investimento era o passo
natural a dar a seguir. Apesar de continuarmos com uma estabilidade financeira dentro da
associação, o resultado das contas do ano de 2014 apresentou um saldo largamente negativo muito
devido às obras na sede.
As contas que de seguida apresentamos, em resumo para mais fácil leitura, reflectem as actividades
da APDIS durante o ano de 2014 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
Depósitos à ordem
Depósitos a prazo
Outros activos financeiros

2014
85.848,79
5.621,36
0,00
80.227,43

2013
90.910,32
6.122,35
0,00
84.787,97

ACTIVO CORRENTE (Euros) – Dívidas de terceiros
Em 31 de Dezembro
Clientes (LAO)
Sócios (Quotas)
Dívidas do Estado

2014
5.362,18
2.470,50
25,00
2.542,38

2013
7.034,58
2.930,50
17,50
2.414,18

Diferimentos (Euros)
Activo - Gastos a reconhecer*
Passivo - Rendimentos a reconhecer**

2014
39,15
121,77

2013
39,15
121,77

*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
2014 só serão reconhecidos em 2015.

Passivo corrente (Euros)
Dividas a terceiros
Fornecedores
Estado e outros entes públicos

2014
80,24
15,24
65,00

2013
810,00
615,00
195,00

3. RESUMO DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DE 2014

Rendimentos e gastos (Euros)

2014

2013

23.220,00 €

15.050,00 €

10.200,00 €

10.800,00 €

Prestação de Serviços (Jóias, quotizações)

4.125,00 €

4.250,00 €

Prestação de Serviços (Jornadas)

8.665,00 €

0,00 €

235,00 €

0,00 €

12.150,00 €

0,00 €

-3,723,60 €

-3.853,60 €
-12.269,07 €

Trabalhos especializados (Active Media, Inforzip)

-53.347,40
€
9.416,00 €

Publicidade e propaganda (Guidetarget)

1.520,00 €

700,00 €

Honorários (Patrícia Lima, José Carvalho)

3.500,00 €

4.915,00 €

45,55 €

44,45 €

17.046,70 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Artigos p/ oferta

206,14 €

0,00 €

Electricidade

210,23 €

180,19 €

Combustíveis

242,25 €

20,00 €

63,74 €

52,73 €

4.907,70 €

200,46 €

Rendas e alugueres

723,36 €

301,40 €

Comunicação

213,24 €

166,07 €

56,26 €

53,77 €

146,23 €

0,00 €

1. Vendas e Prestação de Serviços
Vendas (LAO)

Prestação de Serviços (Comparticipação publicitária)
2. Subsídios à exploração
3. Custos das mercadorias vendidas e das matérias
consumidas
4. Fornecimentos e serviços externos

Serviços bancários (cheques)
Conservação e reparação (obras)
Material de escritório

Água
Deslocação e estadas e transportes

Seguros
Despesas de representação

5.635,00 €

5. Outros rendimentos e ganhos

247,23 €

458,64 €

-103,90 €

-95,90 €

Imposto selo e outros

9,40 €

8,60 €

Correcções relativas a exercícios anteriores

0,00€

0,00 €

94,50 €

87,30 €

7. Amortizações

0,00 €

0,00 €

8. Juros e rendimentos similares obtidos

0,00 €

0,00 €

-21.557,67 €

-709,93 €

6. Outros gastos e perdas

Taxas

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (1+2+3+4+5+6+7+8)

4. PROPOSTA
A Direcção propõe que o resultado negativo deste exercício, no valor de 21.557,67 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

(Sílvia Costa Lopes)

