A – Relatório de Atividades 2016
_______________________________________________
I – INTRODUÇÃO

A Direção apresenta o Relatório de Atividades de 2016, o qual obedece aos objetivos definidos no PLANO DE
ACTIVIDADES para 2016, plano esse definido pela Direção e aprovado em Assembleia Geral.
Realizaram-se quatro reuniões presenciais durante este ano: 19 de janeiro, 7 de março, 20 de maio e 23 de
junho. Por dificuldades de calendário não se realizaram reuniões presenciais entre setembro e dezembro mas
os membros da Direção mantiveram-se em contacto, por correio eletrónico, por telefone, por Messenger ou
Skype, para tomar decisões ou partilhar informação.

II – TRABALHO DESENVOLVIDO
1. 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
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

No âmbito do Protocolo de Colaboração com a Associação Fazedores de Mudança estabelecido em
2015, e da colaboração com Grupo de Trabalho Utentes (GTU) da Comissão de Acompanhamento da
Informatização Clínica (CAIC) dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), em 2016 a
APDIS esteve envolvida nas seguintes atividades:
i) Apresentação da comunicação “Informação de saúde para o cidadão: a estratégia do Grupo de
Trabalho para os Utentes” nas XII JORNADAS APDIS, 20-22 Abril 2016, Coimbra, Portugal - Sessão
3: Interoperabilidade dos sistemas de informação.
ii) Processo participativo sobre Informação de Saúde – no âmbito do Plano de Trabalho do GTU,
durante os meses de maio e junho, realizou-se um processo-piloto de participação que envolveu
utentes/cidadãos de diversas regiões do país, de diferentes faixas etárias e em diferentes
contextos, por forma a obter-se uma identificação genérica das necessidades de informação de
saúde e sugestões de melhoria para o Website do SNS.pt (www.sns.gov.pt).
iii) Revista Factores de Risco Nº 40, Abril/Junho 2016 – Número dedicado à Informação de Saúde,
vista a partir de diferentes perspetivas e abordagens, constituindo-se como um importante
contributo para a mudança no que à Informação ao Utente e ao acesso à Informação de Saúde
diz respeito.
iv) Apresentação do Poster “The Portuguese National Health Service and the Patient Health
Information Workgroup” na 15ª Conferencia da EAHIL, 6-11 Junho, Sevilha, Espanha.

v) Lisbon – eHealth Summer Week da SPMS – de 27 de Junho a 01 de Julho, no Centro de Reuniões
da FIL, organizado pela SPMS. Durante cinco dias realizaram-se vários fóruns, abrangendo os
diversos segmentos de eHealth. O painel dedicado à informação para o Utente e Literacia em
Saúde, área com a qual a APDIS colabora no âmbito do GTU, decorreu no dia 29 de Junho. Ao
longo do dia foram apresentados alguns resultados preliminares do processo participativo sobre
Informação de Saúde e promoveu-se o debate sobre diversos desafios: Informação de Saúde, a
Cidadania e a Participação; A Ética do Cuidado na Promoção da Informação de Saúde; e Literacia
em Saúde para decisões mais informadas.
vi) Apresentação, em dezembro de 2016, ao Presidente do Conselho de Administração da SPMS, com
propostas de envio para o Gabinete do Ministro da Saúde, do documento “Participação à Ação:
Um Roteiro de Recomendações” que reúne o conjunto de recomendações que resultaram do
processo participativo. Ainda em Dezembro, foi também apresentado o Relatório de Atividades
do GTU.
1.2

A APDIS foi convidada a colaborar com a Secretaria Geral do Ministério da Saúde no Projeto
“Saúde.doc” nas medidas “Simplex + Saúde 2016”:
i)

A participação, a 25 de Julho, em duas reuniões para apresentação do projeto: uma com
Bibliotecas Académicas da área da saúde e outra com as Bibliotecas Hospitalares. Foi desenhado
e distribuído um questionário online fundamental para a elaboração do diagnóstico da situação
atual e que será o ponto de partida para a definição de linhas estratégicas de atuação da Rede
de Bibliotecas de Saúde.

ii) A colaboração com a Secretaria-Geral do Ministério da Saúde (SGMS) no Programa “Simplex +
Saúde 2016”, no projeto de construção da Plataforma Colaborativa – Saúde.Doc – para o qual foi
constituído o grupo de trabalho “Rede de Bibliotecas da Saúde” cuja coordenação está a cargo
da Presidente da APDIS. Foram ainda constituídos os grupos de trabalho “Estudo do Utilizador”,
“Definição de Indicadores de Desempenho” e “Negociação de Recursos Bibliográficos”, nos quais
participam outras colegas da Direção da APDIS.
1.3

Embora a representatividade de Portugal na EAHIL não tenha sido reforçada, manteve-se a
representação portuguesa no International Council por dois elementos da Direção da APDIS. As
votações que terminaram no dia 12 de Dezembro de 2016 resultaram na eleição das colegas Maria
da Luz Antunes e Paula Seguro de Carvalho em representação de Portugal no triénio 2017 – 2020.

1.4

A APDIS esteve representada no Council da EAHIL e participou na 15th EAHIL Conference que se
realizou em Sevilha de 6 a 11 de Junho de 2016. A grande novidade da reunião do Council da EAHIL
foi a introdução de grupos e tópicos de discussão de forma a possibilitar a participação de todos.
Todos os grupos deram as suas contribuições para os seguintes tópicos: Formação/Webinars –
Temáticas a desenvolver; Rede de Trabalho – Como criar e melhorar o contacto e a comunicação
entre os diversos profissionais; JEAHIL – temas e tópicos a incluir. Por outro lado, a Direção da EAHIL
decidiu que, sendo uma associação sem fins lucrativos, parte do seu fundo será usado na criação de
mais bolsas e mais apoios a Projetos.

1.5

Durante o ano de 2016, foram estabelecidos diversos contactos, para mediar a contratualização de
aquisição e acesso a um conjunto de recursos de informação essenciais à atividade das diversas

instituições de saúde (universidades, politécnicos, hospitais, unidades de saúde, indústria
farmacêutica), com os principais agentes e editores de conteúdos científicos, nomeadamente com a
EBSCO, a McGraw Hill e a E-Licensing os quais esperamos concretizar já no início do presente ano.

2. OBJECTIVO: Marketing e divulgação da APDIS e angariação de novos associados individuais e colectivos
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 – Fevereiro, Agosto e Dezembro. Para além da Newsletter, em
2016, as principais notícias em destaque também foram publicadas na área de notícias da Página
Web e do Facebook, as fotografias dos principais eventos realizados publicadas no Flickr e os vídeos
disponibilizados no Canal Youtube da APDIS.

2.2

Apostada no reforço da sua estratégia de marketing, em 2016, ano em que se comemoraram os 25
anos da Associação e foi instituído o Prémio Lucília Paiva, a APDIS assinalou esta data de diversas
formas e em vários momentos:
i)

Publicação na revista “Pontos de Vista” da entrevista feita à APDIS, no âmbito do tema
Investigação, Desenvolvimento, e Inovação em Saúde em Portugal.

ii) Promoção da APDIS através da parceria com o Núcleo de Estudantes de Farmácia da Associação
Académica de Coimbra no apoio ao evento X Congresso Científico do NEF/AAC, subordinado ao
tema "Doenças Raras e Medicamentos Órfãos", realizado no Polo das Ciências da Saúde,
Universidade de Coimbra, a 10 e 11 de Novembro de 2016.
iii) Participação no evento BAD Jobs 2016 – promoção da associação com distribuição de folhetos
informativos e marcadores de livros.
iv) No âmbito da comemoração dos 25 anos da Associação foram preparados alguns materiais e
símbolos para assinalar o momento: o “selo” alusivo aos 25 anos adicionado ao logotipo da
Associação e presente em todos os materiais/documentos e canais de comunicação; o marcador
de livro magnético com a gravação do “selo” comemorativo dos 25 anos, distribuído durante as
Jornadas; medalha alusiva às XII Jornadas - 25 anos APDIS para oferta aos convidados e oradores
das XII Jornadas; e medalha alusiva às XII Jornadas – Prémio Lucília Paiva para entrega aos
vencedores do referido prémio.
2.3

A angariação de novos associados individuais e coletivos é fundamental para a sobrevivência da
APDIS. Em 2016, manteve-se a aposta na divulgação e promoção da Associação e dos seus principais
recursos – LAO, RBAS, Newsletter e Jornadas – junto das instituições, dos profissionais e demais
utilizadores de informação e documentação de saúde. Relativamente aos associados, verificou-se o
registo de 8 novos associados: 7 individuais e 1 coletivo. Registou-se, ainda, a saída de 2 associados
individuais. Assim, em 2016, a APDIS conta com um total de 109 associados: 46 individuais e 63
coletivos. Do ponto de vista da assinatura da LAO, registámos a perda de um cliente, e fechámos o
ano 2016 com 43 assinaturas. Para além das Bibliotecas assinantes, a LAO conta ainda com cerca de
100 instituições cooperantes (não é possível neste momento apurar o numero exato, devido às
fusões/extinções ocorridas entre diversas instituições).

2.4

Embora tenham sido contactadas várias empresas de bens e serviços no sentido de se estabelecerem
protocolos de colaboração para a atribuição de benefícios aos associados, tendo-se verificado que o
usufruto dos mesmos só seria possível mediante a apresentação do cartão de associado, ainda não
foi possível formalizar e divulgar algumas negociações já efetuadas. Prevê-se que os cartões de
associado sejam emitidos e distribuídos no início de 2017, viabilizando assim a concretização deste
objetivo.

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

Com o objetivo de se promover o encontro entre profissionais e amigos, num ambiente simpático e
descontraído, em 2016, realizaram-se três visitas culturais. Em Abril, integrada nas XII Jornadas
APDIS, decorreu a visita “Coimbra Património Mundial”. Em Setembro, as visitas ao Núcleo
Museológico da ESEP e ao Museu do Centro Hospitalar do Porto.

3.2

Com vista à promoção da responsabilidade social da Associação, em Dezembro de 2016, a APDIS
aderiu à iniciativa Um Click por ELA que “tem como ambição despertar consciências e boa vontade
para a doença neurológica degenerativa ELA – Esclerose Lateral Amiotróﬁca”. A participação da
APDIS e dos seus associados e amigos neste projeto, apoiando os diversos programas de
sensibilização, visam ajudar na investigação e descoberta de tratamentos eﬁcazes e de uma cura para
esta doença bem como a transformar vidas e 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 pelo associados e/ou outros profissionais da informação de
saúde. A divulgação de atividades várias como cursos, Workshops e formações também foi feita na
página da APDIS, no Facebook e pelas diversas mailing lists.

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

No que se refere à LAO, o protocolo estabelecido com a Biblioteca da Faculdade de Farmácia da
Universidade de Lisboa (FFULisboa), permitiu, tal como definido, proceder à correção e
uniformização dos conteúdos bibliográficos da LAO. Dada a complexidade dos dados, esse trabalho
foi realizado em 2 etapas. A primeira etapa, da responsabilidade da equipa da Biblioteca da
FFULisboa, baseou-se no ficheiro de exportação da base de dados bibliográfica, em Excel, no qual
foram feitas as correções, atualizações e foram introduzidos novos dados (títulos abreviados ISO e
NLM, outros títulos associados e informação sumária do histórico da publicação). A segunda etapa
do trabalho, já da responsabilidade da APDIS, seria a importação automática do ficheiro atualizado.
Realizaram-se testes de importação automática que originaram diversos erros de importação. Na
impossibilidade de corrigir esses erros em tempo útil, dada a complexidade dos dados, não foi
possível fazer a importação automática. Assim, a Biblioteca da FFULisboa disponibilizou-se para
ajudar na introdução manual de todas as atualizações. Até Dezembro de 2016 foram corrigidos cerca
de 50% dos registos na base de dados.

4.2

No que se refere ao RBAS, durante 2016 procedeu-se ao levantamento das instituições de saúde em
Portugal com vista ao melhoramento do Repertório, previsto para 2017. Foram incluídas novas
tipologias de instituições como Associações de Doenças, Laboratório Farmacêuticos e Unidades de
Saúde. Paralelamente, e sempre que necessário, procedeu-se à manutenção e atualização dos dados
das instituições atualmente existentes no RBAS (Repertório das Bibliotecas da Área da Saúde).

5. OBJECTIVO: Formação
5.1

Área considerada prioritária para a Direção da APDIS, embora ainda não corresponda aos objetivos
traçados inicialmente – dar resposta às reais expectativas e necessidades dos profissionais da área,
em 2016 a APDIS dinamizou cinco ações de formação:
i)

Seminário “Inspirando bibliotecas: planear, gerir e inovar com a Psicologia Positiva” Fevereiro de
2016, dinamizado por Tatiana Sanches, da Faculdade de Psicologia e Instituto de Educação da
Universidade de Lisboa (Portugal);

ii) Quatro Workshops realizados no âmbito das XII Jornadas APDIS, em Abril de 2016:
 Gestão de Dados Científicos – o papel dos profissionais de informação e o desafio dos dados
abertos, dinamizado por Pedro Príncipe, da Universidade do Minho (Portugal);
 Metodologias de Revisão de Literatura no campo da Saúde: sistemática, integrativa e
narrativa, dinamizado por Fátima Martins, da FioCruz (Brasil);
 Autopublicación: como publicar un libro en AMAZON, dinamizado por Julio Alonso-Arevalo,
da Facultad de Traducción y Documentación, Universidad de Salamanca (Espanha);
 Mendeley para uma gestão eficaz da informação, dinamizado por Paula Seguro de Carvalho,
da ESTeSL, Instituto Politécnico de Lisboa (Portugal).

6. OBJECTIVO: Direção e Sede da APDIS
6.1

Embora a este nível as atividades realizadas sejam menos visíveis e impactantes, foram fundamentais
para reorganizar os serviços administrativos, viabilizar o trabalho da atual Direção e manter a
sustentabilidade da Associação. Destas merecem especial destaque:
i)

A cedência gratuita, por parte da REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A., de dois
computadores e uma impressora Xerox;

ii) A cedência gratuita de um data-show por parte da Biblioteca da Faculdade de Farmácia da
ULisboa;
iii) A cedência gratuita de um móvel de apoio e de uma mesa de reuniões pela Active Media;
iv) A disponibilidade da ESTeSL para acolher as próximas Jornadas APDIS;

7. OBJECTIVO: XII Jornadas APDIS
7.1

Realizadas pela primeira vez fora de Lisboa, as XII Jornadas APDIS subordinadas ao tema
“Investigação, Inovação, Intervenção: Partilha de Conhecimento em Saúde” decorreram de 20 a 23
de Abril de 2016 na Reitoria da Universidade de Coimbra.
O Comité Científico das Jornadas foi composto por colegas portugueses, espanhóis e brasileiros o
que promoveu a participação internacional. Da mesma forma, a vinda de Patrocinadores/Expositores
(Editoras Científicas, Organismos Públicos com responsabilidades nas áreas da Saúde e outros) e
profissionais da informação nacionais e internacionais, certamente contribuíram para o prestígio e
sucesso deste evento.
A abrangência do tema permitiu o estreitar de relações entre os 120 participantes - colegas
bibliotecários, profissionais de saúde e as suas instituições. Destaca-se a participação de colegas
brasileiros e espanhóis, não só pelas suas contribuições mas também pelos contactos estabelecidos,
promotores de futuras colaborações.
Relativamente ao que tem vindo a acontecer em anos anteriores, estas Jornadas contaram com
algumas novidades, das quais se destacam:
i)

A realização fora de Lisboa;

ii) A organização de 4 Workshops pré-evento;
iii) A promoção de alguns momentos sociais como o Cocktail de Boas-vindas, o Jantar-Convívio
animado pela Fanfarra da Universidade de Coimbra e pelo Grupo Folclórico da Casa de
Pessoal da Universidade de Coimbra;
iv) A oferta de um conjunto de atividades culturais como as visitas guiadas à Biblioteca Joanina
e à Sala S. Pedro e a Visita Cultural – Coimbra Património Mundial com a visita ao Paço Real
e ao Colégio de Jesus, que incluiu a Galeria de Física (Séc. XVIII e XIX) e a Galeria de Zoologia
(Séc. XVIII).
Importa destacar, os Apoios Oficiais dos nossos parceiros / patrocinadores sem os quais a realização
destas Jornadas não teria sido possível. Salienta-se a importância da colaboração da Universidade de
Coimbra (Reitoria, Faculdade de Farmácia e Biblioteca Geral), Active Media, BIAL e Fundação LusoAmericana para o Desenvolvimento e dos Patrocínios da Springer Nature, Wolters Kluwer, Elsevier,
ProQuest, EBSCO, Lusodoc, ScanSystem Portugal, Bisturi, Apifarma, CP, Wiley e Mendeley.

7.2

O processo de submissão e peer-review dos trabalhos foi feito através do Sistema de Publicação da
APDIS (OJS) o que permitiu a disponibilização e publicação de todos os conteúdos apresentados às
XII Jornadas em “Jornadas APDIS: actas”. Para além do texto integral de cada comunicação, foram
ainda disponibilizadas as apresentações e os respetivos vídeos.

8. OBJECTIVO: 25 Anos APDIS
A 5 de Fevereiro de 1991, no 25º Cartório Notarial de Lisboa, um grupo de colegas corajosas, dinâmicas,
cheias de garra e com visão de futuro constituíram a APDIS.
Ao longo do ano de 2016, foram vários os momentos que permitiram assinalar a comemoração dos 25 anos
da Associação. No entanto, o momento ímpar das comemorações foi, sem dúvida, a realização das XII
Jornadas APDIS que, pela primeira vez, decorreram na Universidade de Coimbra. A APDIS tem uma forte
ligação à cidade e à Universidade de Coimbra. Uma das mais carismáticas e dinâmicas fundadoras, a Dr.ª
Lucília Paiva, era Farmacêutica e Bibliotecária na Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra. Por
esse motivo, em 2016, no âmbito das XII Jornadas, numa sentida e honrosa Homenagem a essa Mulher tão
marcante para a associação, foi constituído o Prémio Lucília Paiva a atribuir à melhor comunicação oral e
ao melhor póster apresentados às Jornadas APDIS.
Para a comemoração dos 25 anos APDIS, na Homenagem a Lucília Paiva e atribuição do Prémio Lucília Paiva,
estiveram presentes familiares, amigos, colegas e ilustres convidados que nos presentearam com os seus
testemunhos da experiência de vida da nossa saudosa Lucília. A APDIS preparou um vídeo de homenagem
baseado em documentação do Arquivo e com fotos disponibilizadas por colegas, familiares e amigos da
Lucília. Os Prémios, definidos em regulamento, para melhor comunicação oral e melhor póster foram
entregues, respetivamente, ao colega Ivan Ricarte da UNICAMP, Ribeirão Preto – Brasil e aos colegas Alice
Rodrigues e Pedro Tavares do ICBAS, Universidade do Porto.

B – Relatório de Contas 2016
_______________________________________________
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 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.
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.
Durante o ano de 2016, tal como já se tinha verificado em 2015, foi notório nesta associação a consequência
do período económico que o país ainda atravessa. Em termos contabilísticos, e apesar do aumento do
número de associados, houve uma diminuição dos rendimentos recebidos até 31 de dezembro de 2016,
referente a atrasos no pagamento de quotas.
Este ano houve a realização do evento das jornadas da APDIS e por esse motivo houve um acréscimo nos
rendimentos.
No entanto devido a realização das jornadas e comemoração dos 25 anos da APDIS houve a preocupação
da redução de gastos de funcionamento da associação e a sua razoável aplicação.
Apesar de continuarmos com uma estabilidade financeira dentro da associação, o resultado das contas do
ano de 2016 apresentou um saldo negativo.
As contas que de seguida apresentamos, em resumo para mais fácil leitura, refletem as atividades da APDIS
durante o ano de 2016. Nos documentos de Contabilidade em anexo podem encontrar-se detalhadamente
os elementos que esclarecem os resultados do resumo.

2. ASPECTOS FINANCEIROS
APDIS Assoc Portuguesa Documentação e Informação de Saude
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
RUBRICAS

Notas

Unidade Monetária: Euro
Datas
31-12-2016
31-12-2015

Ativo
Ativo não corrente
Ativos fixos tangíveis
Bens do património histórico e cultural
Propriedades de investimento
Ativos intangíveis
Investimentos financeiros
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros
Subtotal
Ativo corrente
Inventários
Clientes
Adiantamentos a fornecedores
Estado e outros entes públicos
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros
Outras contas a receber
Diferimentos
Outros ativos financeiros
Caixa e depósitos bancários
Subtotal
Total do ativo
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
Fundos patrimoniais
Fundos
Excedentes técnicos
Reservas
Resultados transitados
Excedentes de revalorização
Outras variações nos fundos patrimoniais
Resultado líquido do período
Total do fundo do capital
Passivo
Passivo não corrente
Provisões
Provisões específicas
Financiamentos obtidos
Outras contas a pagar
Subtotal
Passivo corrente
Fornecedores
Adiantamentos de clientes
Estado e outros entes públicos
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros
Financiamentos obtidos
Diferimentos
Outras contas a pagar
Outros passivos financeiros
Subtotal
Total do passivo
Total dos fundos patrimoniais e do passivo

2.423,18
8.521,66
10.944,84

2.827,09
11.363,34
14.190,43

4.510,00
2.674,33
52,60
74.282,97
4.101,26
85.621,16
96.566,00

1.702,50
3.431,58
52,67
76.282,97
921,54
82.391,26
96.581,69

111.538,35
(15.400,95)
-

111.538,35
(7.352,65)
-

(4.152,11)
91.985,29

(8.048,30)
96.137,40

28,63
4.640,00
16,00
(103,92)
4.580,71
4.580,71
96.566,00

86,79
357,50
444,29
444,29
96.581,69

Lisboa, 07 de Março de 2016
O CONTABILISTA CERTIFICADO

O CONSELHO ADMINISTRATIVO/ADMINISTRAÇÃO

3. RESUMO DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DE 2015
APDIS Assoc Portuguesa Documentação e Informação de Saude
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
RENDIMENTOS E GASTOS

Notas

Vendas e serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com o pessoal
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Provisões específicas (aumentos/reduções)
Aumentos/reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados

Unidade Monetária: Euro
PERÍODOS
2016

8.845,00
(13.457,41)
1.497,84
(1.743,68)

(890,52)

(4.858,25)

(3.245,59)

(3.245,59)

(4.136,11)

(8.103,84)

Resultados antes de impostos

Imposto sobre o rendimento do período

(4.136,11)
(16,00)

Resultado líquido do período

2015

23.650,00
(21.402,51)
(3.138,01)

(4.152,11)

55,54
(8.048,30)
(8.048,30)

Lisboa, 07 de Março de 2016
O CONSELHO ADMINISTRATIVO/ADMINISTRAÇÃO

O CONTABILISTA CERTIFICADO

4. PROPOSTA
 A Direção propõe que o resultado negativo deste exercício, no valor de 4.152,11 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

