PLANO DE ACTIVIDADES 2017
1º. OBJECTIVO: 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
1.1

Contactar 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

1.2

Participar ativamente em grupos de trabalho nacionais ou internacionais

1.3

Representar a APDIS e reforçar a representatividade de Portugal nos eventos e organizações
internacionais nomeadamente na EAHIL, IFLA, MLA e AHILA, entre outras

1.4

Mediar a contratualização de aquisição e acesso a um conjunto de recursos de informação
essenciais à actividade das diversas instituições de saúde (universidades, politécnicos, hospitais,
unidades de saúde, indústria farmacêutica), com os principais editores de conteúdos científicos
(EBSCO, OVID, Elsevier, entre outras)

2º. OBJECTIVO: Marketing e divulgação da APDIS e angariação de novos associados individuais e
coletivos
2.1

Divulgar informação e actividades junto dos associados, nomeadamente através da Página Web,
Newsletter e Redes Sociais da APDIS

2.2

Promover a APDIS através da divulgação do RBAS (Repertório das Bibliotecas da Área da Saúde),
da LAO (Lista APDIS Online), da Newsletter e das Jornadas

2.3

Estabelecer protocolos com empresas de bens e serviços para atribuição de benefícios aos
associados

3º. OBJECTIVO: Dinamizar a participação dos associados nas actividades da Associação
3.1

Realizar eventos e encontros temáticos (Colóquios, Seminários, Tertúlias, etc.) nacionais ou
regionais

3.2

Promover a responsabilidade social da Associação

3.3

Promover espaços de encontro e partilha de interesses dos Associados e Amigos da APDIS

4º. OBJECTIVO: Lista APDIS Online e Repertório das Bibliotecas da Área da Saúde e Newsletter
4.1

Lista APDIS Online


4.2

Procurar novas soluções/aplicações para o desenvolvimento sustentável da Lista
APDIS Online

Repertório das Bibliotecas da Área da Saúde


Implementar novas funcionalidades de pesquisa através de um micro-site dedicado,
com vista ao seu desenvolvimento sustentável

5º. OBJECTIVO: Formação
5.1

Promover a realização de sessões de formação, seminários, workshops, entre outros
(presenciais ou em eLearning), de acordo as necessidades dos profissionais da área.

6º. OBJECTIVO: Direção e Sede da APDIS
6.1

Dar início à digitalização do Arquivo da APDIS

6.2

Manter os sistemas de informação da APDIS

7º. OBJECTIVO: XIII Jornadas APDIS
7.1

Preparar e organizar as próximas jornadas (identificação dos espaços, pedidos de patrocínios,
definição dos comités científico e de organização local, definição das temáticas e do modelo a
adotar (nº de dias, tipologias de apresentações, etc.) e preparação das ferramentas e
plataformas essenciais à divulgação e submissão de trabalhos.

7.2

Promover a participação nas XIII Jornadas APDIS

