
 

 

 
 

A – Relatório de Atividades 2017 
_______________________________________________ 

 

I – INTRODUÇÃO 

 

A Direção apresenta o seu Relatório das Atividades do último ano, o qual obedece aos objetivos 
definidos no PLANO DE ATIVIDADES para 2017, plano esse apresentado pela Direção e aprovado 
em Assembleia Geral. 

Em 2017, realizaram-se 4 reuniões de Direção: 21 de Janeiro (Sede), 11 de Fevereiro (Sede), 28 de 
Junho (Faculdade de Medicina da ULisboa) e 15 de Novembro (Faculdade de Farmácia da 
ULisboa). 

Para além destas, os membros da Direção mantiveram-se em contacto, por correio eletrónico e 
por telefone, para troca de ideias, tomada de decisões ou partilha de informação. 

 

II – TRABALHO DESENVOLVIDO 

 

1. OBJETIVO: Reforçar a importância estratégica da APDIS, a nível nacional e internacional, 
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, no panorama nacional e internacional: 

1.1 O Grupo de Trabalho dos Utentes (GTU) da Comissão de Acompanhamento à 

Informatização Clínica (CAIC) dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), no 

qual a APDIS está inserida, formalizou, no início do último ano, a entrega de um conjunto 

de recomendações elaboradas a partir do trabalho desenvolvido durante 2016, para que 

mais cidadãos possam aceder a mais e melhor informação de – e sobre – Saúde. O referido 

documento foi reencaminhado para o Gabinete do Sr. Ministro da Saúde, por indicação do 

Conselho de Administração da SPMS. “Da Participação à Ação: Um Roteiro de 

Recomendações” é o documento que, em jeito de revista, resulta fundamentalmente dos 

contributos dados por mais de 360 pessoas envolvidas nos diferentes momentos do 

processo participativo, realizado entre Abril e Junho de 2016. 

 

1.2 No âmbito da Agenda 2030 e do Desenvolvimento Sustentável a APDIS uniu-se à BAD para 

uma intervenção conjunta: 

i) Decorreu a 27 de julho, no Auditório do Camões, Instituto da Cooperação e da 

Língua, a sessão pública da BAD e da APDIS onde foi apresentada a estratégia das 

duas associações sobre o Acesso à Informação e Desenvolvimento Sustentável e os 

principais documentos orientadores. 
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ii) Foram divulgados e disponibilizados para download os 3 principais documentos, em 

português (tradução da FEBAB e da BAD): 1- Acesso e Oportunidade para todos: 

como as bibliotecas contribuem para a Agenda 2030 da ONU; 2- As bibliotecas 

podem promover a implementação da Agenda 2030; 3- Conjunto de ferramentas: 

As bibliotecas e a implementação da Agenda 2030 da ONU. 

 

iii) Foi disponibilizado o questionário online para identificar e recolher informação de 

projetos, atividades ou iniciativas realizadas nas diversas instituições e suas 

bibliotecas e que estejam relacionados com os 17 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável e o cumprimento das metas da Agenda 2030. 

 

1.3 Os Bibliotecários da Saúde portugueses continuam representados no International Council 

da EAHIL por dois elementos da Direção da APDIS: Maria da Luz Antunes e Paula Seguro de 

Carvalho. 

 

1.4 Em 2017, a APDIS estabeleceu dois protocolos de colaboração: 

 

i) Com a Unidade de Farmacovigilância de Setúbal e Santarém (UFS), cujo objetivo é 

promover o intercâmbio da informação, o desenvolvimento de atividades conjuntas, 

a participação recíproca em iniciativas e a divulgação das mesmas junto dos 

profissionais de saúde, dos profissionais de informação e demais utilizadores de 

informação de saúde. 

 

ii) Com a ESTeSL, que visa estabelecer e desenvolver relações de cooperação e de 

colaboração, potenciando a complementaridade ou alternatividade dos recursos de 

ambas as entidades, em especial através da realização conjunta de programas e 

projetos de interesse comum e da utilização simultânea dos respetivos recursos 

disponíveis. 

 

2. OBJETIVO: Marketing e divulgação da APDIS e angariação de novos associados individuais e 
coletivos  

2.1 A divulgação de informação e atividades junto dos associados continuou a fazer-se através 

de correio eletrónico, da Newsletter, da Página Web e do Facebook da APDIS. Foram 

publicados 3 números da Newsletter da APDIS – Março, Junho e Agosto. Para além da 

Newsletter, ao longo de 2017, as principais notícias em destaque também foram publicadas 

na área de notícias da Página Web e no Facebook. 
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2.2 A angariação de novos associados individuais e coletivos é fundamental para a 

sobrevivência da APDIS. Em 2017, manteve-se a aposta na divulgação e promoção da 

Associação junto das instituições e profissionais ligados à documentação de saúde, tendo-

se verificado o registo de 3 novos associados individuais. 

 

2.3 A APDIS acordou com a McGraw-Hill, em estreita colaboração com a EBSCO, condições 

especiais na assinatura da Access Medicine - recurso interativo de apoio ao ensino, 

aprendizagem e prática clínica - para as instituições nossas associadas (Associados 

Coletivos). 

 

2.4 Embora tivessem sido contactadas várias empresas de bens e serviços no sentido de se 

estabelecerem protocolos de colaboração para a atribuição de benefícios aos associados, 

os mesmos não foram formalizados pois, apesar de solicitados diversos orçamentos, não 

foi possível executar a emissão dos cartões de associados. 

3. OBJETIVO: Dinamizar a participação dos associados nas atividades da Associação  
 

3.1 Com o objetivo de se promover o encontro entre profissionais e amigos, num ambiente 

simpático e descontraído, em 2017 realizaram-se duas visitas culturais, no âmbito do OVID 

Open Day: visita guiada ao Museu do Centro Hospitalar do Porto e visita guiada ao Museu 

Egas Moniz, Centro de Estudos Egas Moniz, Clínica Universitária de Neurologia da Faculdade 

de Medicina da Universidade de Lisboa. 

 

3.2 Com o objetivo de promover a responsabilidade social da Associação a APDIS associou-se à 

iniciativa “Um Click por ELA” cuja ambição é despertar consciências e boa vontade para a 

doença neurológica degenerativa ELA – Esclerose Lateral Amiotrófica. Através do slogan 

«ELA precisa de todos nós! A APDIS dá um click a esta causa pela consciencialização dos 

cidadãos sobre ELA!» foi feito um apelo à participação neste projeto e ao apoio aos diversos 

programas de sensibilização que ajudam a transformar vidas e a minimizar os impactos nos 

doentes e nas suas redes de apoio. 

 

3.3 Num apelo constante à participação e envolvimento dos associados nas atividades da 

Associação, a Newsletter da APDIS disponibiliza uma rúbrica – Espaço Aberto – pensada 

para divulgação de sugestões, trabalhos e notícias enviados pelos associados e outros 

profissionais da informação de saúde. A divulgação de atividades como cursos, Workshops 

e formações tem sido feita na página da APDIS, no Facebook e pelas diversas mailinglists. 
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4. OBJETIVO: Lista APDIS Online e Repertório das Bibliotecas da Área da Saúde 

4.1 Com vista à rentabilização de custos e à procura de uma solução tecnológica mais adequada 

que permita acompanhar as exigências atuais e a sustentabilidade da LAO, realizou-se uma 

reunião com o representante da Bibliosoft que nos fez uma proposta economicamente 

muito vantajosa mediante a utilização do BiblioNET e que permitiria resolver alguns dos 

problemas identificados como lacunas da solução atual.  

No sentido de se realizarem testes de conversão e importação dos dados na nova solução, 

foram enviados backups da base de dados atual. Os dados foram convertidos e os testes 

realizados permitiram verificar que, apesar da necessidade de algumas correções, a 

importação é possível. No entanto, com a organização das XIII Jornadas APDIS, ainda não 

foi possível efetivar este projeto. 

 

4.2 A migração da LAO para a nova versão contempla ainda a integração e ligação com o RBAS 

e também com a base de dados de associados. Esta migração permitirá um encaixe 

financeiro anual de cerca de 4000€, com a redução dos custos anuais de 4428€ para cerca 

de 400 euros.  

 

5. OBJETIVO: Formação 

5.1 Em 2017 a APDIS associou-se a quatro ações de formação/divulgação de recursos:  

i) Sessão de Apresentação da DynaMed Plus e da Access Medicine, no dia 15 de Março 

de 2017, na Aula Magna da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa 

(FMUL), promovida pelo Núcleo de Biblioteca e Informação da FMUL, em parceria 

com a EBSCO e McGraw-Hill. 

ii) Workshop Bibliometrics and Research Management, no dia 18 de Abril de 2017, 

promovido pela Biblioteca e o Gabinete de Projetos Especiais, de Investigação e 

Inovação da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa (ESTeSL-IPL), 

integrado no Projeto de Literacia da Informação — “Saber usar a informação de 

forma eficiente e eficaz”. 

iii) Ovid Open Day Portugal - A Wolters Kluwer, em colaboração com APDIS, dinamizou 

o Ovid Open Day que se realizou a 27 de Junho no Centro Hospitalar do Porto – 

Hospital de Santo António (salas do Auditório), e a 28 de Junho de 2017 na Aula 

Magna da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. 

iv) Fontes de Informação em Saúde, no dia 5 de Julho de 2017, na Faculdade de 

Farmácia da Universidade de Lisboa. Esta ação promovida no âmbito do protocolo 

estabelecido entre a APDIS e a Unidade de Farmacovigilância de Setúbal e Santarém 

contou com a presença de técnicos de Farmacovigilância da Ordem dos 

Farmacêuticos e das Farmácias Holon. 
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6. OBJETIVO: Direção e Sede da APDIS  

6.1 As actividades realizadas neste âmbito foram fundamentais para manter os serviços 

administrativos e a sustentabilidade da Associação. Destas merecem destaque: 

i) O início da digitalização do Arquivo da APDIS, nomeadamente de algumas das atas 

da Assembleia Geral. 

ii) A garantia da manutenção dos atuais sistemas de informação da APDIS (Sistema de 

Contabilidade, Website, LAO, RBAS) até que se verifique a viabilidade de migrar para 

soluções mais vantajosas. 

 

7. OBJETIVO: XIII Jornadas APDIS 

Os trabalhos de preparação e organização das XIII Jornadas APDIS, constituíram uma prioridade 
em 2017, envolvendo os elementos da direção para: 

i) Definição do Local – Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa. 

ii) Constituição dos Comités de Organização e Científico - com base na estratégia de 

internacionalização aplicada às Jornadas, o Comité Científico foi composto por 

colegas portugueses, espanhóis e brasileiros. O comité de organização foi 

assegurado pelos elementos da direção. 

iii) Contratualização de serviços e toda a logística inerente à organização de eventos 

(Imagem gráfica, reportagem fotográfica, impressão de materiais, catering, hotéis, 

viagens, ofertas para oradores convidados, medalhas para os Prémios Lucília Paiva, 

sacos para participantes, etc.). 

iv) Convite a Patrocinadores e Expositores (Editores Científicos, Provedores de 

Conteúdos, Organismos Públicos com responsabilidades nas áreas da Saúde e 

outros), instituições parceiras e profissionais da informação nacionais e 

internacionais. 

v) Convite a oradores convidados sugeridos pelo Comité Científico, com base nas 

temáticas consideradas. 

vi) Promoção / divulgação das jornadas em diversos canais de comunicação. 
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B – Relatório de Contas 2017 
______________________________________________ 

 

1 – INTRODUÇÃO 

 

A APDIS apresenta, nas páginas seguintes, 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 faturas 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. 
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2 – ASPETOS FINANCEIROS 
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3 – RESUMO DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DE 2017 
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4 – PROPOSTA 

 

A Direção propõe que o resultado negativo deste exercício, no valor de 1.142,54 Euros seja 

transferido para resultados transitados. 

 

5. AGRADECIMENTOS  

 

A todos os colaboradores da Associação, sem o contributo dos quais as atividades de gestão aqui 

relatadas não teriam sido possíveis. 

Ao Conselho Fiscal, pela apreciação e aprovação das nossas contas. 

 

A Direção 

 
 

(Sílvia Costa Lopes) 

 


