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A – RELATÓRIO DE ACTIVIDADESA – RELATÓRIO DE ACTIVIDADES

20052005

I – INTRODUÇÃOI – INTRODUÇÃO

A Direcção apresenta o seu Relatório das Actividades do último ano, o qual obedece aos objectivos definidos noA Direcção apresenta o seu Relatório das Actividades do último ano, o qual obedece aos objectivos definidos no  

PLANO DE ACTIVIDADES  PLANO DE ACTIVIDADES  para 2005,  procurando ser  um registo,  tão  completo quanto  possível,  das  acçõespara  2005,  procurando ser  um registo,  tão completo  quanto possível,  das  acções  

levadas a cabo pela APDIS.levadas a cabo pela APDIS.

Reuniões de DirecçãoReuniões de Direcção

Realizaram-se três reuniões presenciais durante este ano, sendo a primeira a 18Realizaram-se três reuniões presenciais durante este ano, sendo a primeira a 18

de Fevereiro e, as subsequentes, a 20 de Maio e 28 de Outubro.  É importante referir que os elementos da Direcçãode Fevereiro e, as subsequentes, a 20 de Maio e 28 de Outubro.  É importante referir que os elementos da Direcção  

usaram predominantemente o correio electrónico para um contacto assíduo entre si e, também, para a partilha deusaram predominantemente o correio electrónico para um contacto assíduo entre si e, também, para a partilha de  

informação/documentação.informação/documentação.

II – TRABALHO DESENVOLVIDOII – TRABALHO DESENVOLVIDO

1.  OBJECTIVO:  Promover  o  desenvolvimento  dos  serviços/centros  de  documentação/bibliotecas  numa 

perspectiva de rede.

1.1. Desenvolvimento da cooperação interbibliotecasDesenvolvimento da cooperação interbibliotecas

Lista de Publicações PeriódicasLista de Publicações Periódicas e  e Lista APDIS OnlineLista APDIS Online

Foi-se procedendo à correcção de dados constantes na Foi-se procedendo à correcção de dados constantes na Lista de Publicações PeriódicasLista de Publicações Periódicas,, dados esses que foram dados esses que foram  

sendo  comunicados  ao  Secretariado,  e  que  se  reportavam,  essencialmente,  à  identificação  dos  serviçossendo  comunicados  ao  Secretariado,  e  que  se  reportavam,  essencialmente,  à  identificação  dos  serviços  

cooperantes. Sendo fácil colocar essa informação na cooperantes. Sendo fácil colocar essa informação na Lista APDIS OnlineLista APDIS Online, para a sua versão impressa optou-se, para a sua versão impressa optou-se  

por enviar uma adenda com a listagem completa da Identificação dos Serviços acompanhada de uma Circular, apor enviar uma adenda com a listagem completa da Identificação dos Serviços acompanhada de uma Circular, a  

todos  aqueles  que  adquiriram a  Lista,  fomentando-se  o  espírito  de  cooperação  entre  os  profissionais  e  otodos  aqueles  que  adquiriram a  Lista,  fomentando-se  o  espírito  de  cooperação  entre  os  profissionais  e  o   

desenvolvimento da empréstimo interbibliotecas.desenvolvimento da empréstimo interbibliotecas.

Consórcio b-onConsórcio b-on

Tal como referido no Relatório 2004, após várias e persistentes diligências por parte dos hospitais, as entidadesTal como referido no Relatório 2004, após várias e persistentes diligências por parte dos hospitais, as entidades  

responsáveis pela responsáveis pela b-onb-on decidiram abrir o decidiram abrir o  consórcio a estesconsórcio a estes  organismos. Inicialmente foram 6 os hospitais queorganismos. Inicialmente foram 6 os hospitais que  

aderiram à aderiram à b-onb-on, e posteriormente mais um, totalizando-se 7 em finais de 2005., e posteriormente mais um, totalizando-se 7 em finais de 2005.

Adequação de conteúdos às necessidades dos hospitaisAdequação de conteúdos às necessidades dos hospitais
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Realizaram-se várias reuniões, entre os bibliotecários hospitalares e os elementos responsáveis da Realizaram-se várias reuniões, entre os bibliotecários hospitalares e os elementos responsáveis da b-onb-on, com o, com o  

objectivo de melhorar/acrescentar conteúdos directamente relacionados com a realidade hospitalar.  Porém,objectivo de melhorar/acrescentar conteúdos directamente relacionados com a realidade hospitalar.  Porém,  

dado que a filosofia da dado que a filosofia da b-on b-on consistia em fornecer consistia em fornecer “tudo“tudo para  para todos” todos” e sendo os contratos com as editoras de 2e sendo os contratos com as editoras de 2  

anos, qualquer alteração que viesse a ocorrer só poderia ter lugar a partir de 2007.anos, qualquer alteração que viesse a ocorrer só poderia ter lugar a partir de 2007.

Adequação do novo Portal b-on aos hospitaisAdequação do novo Portal b-on aos hospitais

Das várias reuniões realizadas e  após vários testes,  foram efectuados conjuntos ou  Das várias reuniões realizadas e após vários testes,  foram efectuados conjuntos ou  interfacesinterfaces de pesquisa de pesquisa  

específicos para os hospitais. A sessão pública de apresentação desta nova versão do Portal teve lugar emespecíficos para os hospitais. A sessão pública de apresentação desta nova versão do Portal teve lugar em  

Outubro, no Anfiteatro do Hospital Amadora-Sintra. Outubro, no Anfiteatro do Hospital Amadora-Sintra. 

Integração de novos pacotes para os hospitaisIntegração de novos pacotes para os hospitais

Foram contactadas algumas editoras, nomeadamente a Lippincott (OVID) e a Elsevier (colecção CLINICS),Foram contactadas algumas editoras, nomeadamente a Lippincott (OVID) e a Elsevier (colecção CLINICS),  

para futura integração na para futura integração na b-onb-on hospitalar. hospitalar.

Formação para o grupo hospitalarFormação para o grupo hospitalar

Em Dezembro, realizou-se uma acção de formação sobre pesquisa através do Portal  Em Dezembro, realizou-se uma acção de formação sobre pesquisa através do Portal  b-onb-on, para o grupo dos, para o grupo dos  

hospitais, com a duração de 12 h.hospitais, com a duração de 12 h.

2.2. Promoção da informaçãoPromoção da informação

Tem-se procedido à actualização da informação na  Tem-se procedido à actualização da informação na  home-pagehome-page da APDIS   da APDIS  ── ainda que nem sempre com a ainda que nem sempre com a  

regularidade desejável  regularidade desejável  ── com as actividades que vão sendo organizadas pela direcção, com destaque para a com as actividades que vão sendo organizadas pela direcção, com destaque para a  

FormaçãoFormação, onde se colocaram as acções organizadas para 2005, e as , onde se colocaram as acções organizadas para 2005, e as RealizaçõesRealizações de interesse para a nossa área, de interesse para a nossa área,  

com destaque para o com destaque para o OP-IDOP-ID (Observatório da Profissão Informação-Documentação), e  (Observatório da Profissão Informação-Documentação), e 9º Congresso Mundial9º Congresso Mundial  

de Informação em Saúde e Bibliotecasde Informação em Saúde e Bibliotecas. . 

3.3. Promoção da formação (profissionais e utilizadores)Promoção da formação (profissionais e utilizadores)

Foram calendarizadas 11 acções de formação, mas apenas realizados 3, a saber:Foram calendarizadas 11 acções de formação, mas apenas realizados 3, a saber:

A 9 e 10 de Maio decorreu o Curso A 9 e 10 de Maio decorreu o Curso Linguagens de Indexação em saúde: o papel do MeSHLinguagens de Indexação em saúde: o papel do MeSH, nas instalações, nas instalações  

do Serviço de Documentação dos Hospitais da Universidade de Coimbra, com 7 participantes.do Serviço de Documentação dos Hospitais da Universidade de Coimbra, com 7 participantes.

A 19 e 20 de Maio decorreu o Curso A 19 e 20 de Maio decorreu o Curso Internet e saúde: estratégias de pesquisaInternet e saúde: estratégias de pesquisa, nas instalações do Serviço, nas instalações do Serviço  

de Documentação dos Hospitais da Universidade de Coimbra, com 10 participantes.de Documentação dos Hospitais da Universidade de Coimbra, com 10 participantes.

A 20 e 21 de Outubro decorreu o Curso A 20 e 21 de Outubro decorreu o Curso Relembrar os métodos de investigação aplicados às Bibliotecas eRelembrar os métodos de investigação aplicados às Bibliotecas e   

Centros de DocumentaçãoCentros de Documentação, nas instalações do Hospital Fernando Fonseca, com 6 participantes., nas instalações do Hospital Fernando Fonseca, com 6 participantes.

30 de Março de 2006
2



APDIS
ASSEMBLEIA GERAL

4.4. Promoção e desenvolvimento pessoal e profissional, no âmbito do OPI-DPromoção e desenvolvimento pessoal e profissional, no âmbito do OPI-D

O  O  OPI-DOPI-D ( (Observatório da Profissão de Informação-DocumentaçãoObservatório da Profissão de Informação-Documentação)  foi  criado através de protocolo)  foi  criado através de protocolo  

celebrado com a INCITE, BAD e LIBERPOLIS. As actividades desenvolvidas foram as seguintes:celebrado com a INCITE, BAD e LIBERPOLIS. As actividades desenvolvidas foram as seguintes:

• Participação nas Participação nas reuniões da Comissão de Observadores e da Equipa Técnicareuniões da Comissão de Observadores e da Equipa Técnica;;

• Organização conjuntaOrganização conjunta (INCITE, BAD, LIBERPOLIS e APDIS)  (INCITE, BAD, LIBERPOLIS e APDIS) do Seminário de lançamento do OPdo Seminário de lançamento do OP  

I-D: o valor dos profissionais de informação e documentaçãoI-D: o valor dos profissionais de informação e documentação , em Lisboa, no Pequeno Auditório da, em Lisboa, no Pequeno Auditório da  

CGD, a 11/04/2005, com assinatura do Protocolo entre as 4 Associações;CGD, a 11/04/2005, com assinatura do Protocolo entre as 4 Associações;

• Divulgação do OPI-D na “Página” da APDISDivulgação do OPI-D na “Página” da APDIS;;

• EnvioEnvio a todos os sócios individuais da APDIS (por e-mail) do   a todos os sócios individuais da APDIS (por e-mail) do  Questionário “A auto-imagem dasQuestionário “A auto-imagem das  

competências dos profissionais de informação-documentaçãocompetências dos profissionais de informação-documentação” e contacto com sócios institucionais” e contacto com sócios institucionais  

que tivessem disponibilidade para aplicar o que tivessem disponibilidade para aplicar o QuestionárioQuestionário sobre “ sobre “A imagem externa dos profissionaisA imagem externa dos profissionais  

de informação-documentaçãode informação-documentação”, dirigido aos utilizadores dos serviços.”, dirigido aos utilizadores dos serviços.

• Participação no Seminário “Profissionais da informação, uma mais valia”Participação no Seminário “Profissionais da informação, uma mais valia”, com a apresentação de, com a apresentação de  

uma  comunicação  intitulada  uma  comunicação  intitulada  Um  percurso  de  vida  das  Bibliotecas  Especializadas:  o  papel  daUm  percurso  de  vida  das  Bibliotecas  Especializadas:  o  papel  da  

APDISAPDIS, o qual teve lugar em 30/06/2005, no Anfiteatro de Engenharia Mecânica da Universidade de, o qual teve lugar em 30/06/2005, no Anfiteatro de Engenharia Mecânica da Universidade de  

Aveiro.Aveiro.

• DistribuiçãoDistribuição, entre as 4 associações,, entre as 4 associações,  e e carregamento de dados dos questionários obtidoscarregamento de dados dos questionários obtidos..

• Preparação Preparação para apara a divulgação pública do trabalho de  divulgação pública do trabalho de investigação resultante da aplicação dos doisinvestigação resultante da aplicação dos dois  

questionários.questionários.

5.5. Utilização de meios tecnológicos adequadosUtilização de meios tecnológicos adequados

Quer nas acções de formação, quer ao nível dos instrumentos de trabalho, esteve presente a preocupação com aQuer nas acções de formação, quer ao nível dos instrumentos de trabalho, esteve presente a preocupação com a  

promoção da promoção da normalizaçãonormalização tendo em vista uma maior homogeneidade de critérios na selecção da terminologia tendo em vista uma maior homogeneidade de critérios na selecção da terminologia  

para o tratamento da informação da área da saúde, assim como na selecção da tecnologia que serve de suporte àpara o tratamento da informação da área da saúde, assim como na selecção da tecnologia que serve de suporte à  

gestão das bibliotecas e serviços de documentação de saúde.gestão das bibliotecas e serviços de documentação de saúde.

6.6. Divulgação do trabalho da AssociaçãoDivulgação do trabalho da Associação

Realizou-se o Realizou-se o 9º Congresso Mundial de Informação em Saúde e Bibliotecas9º Congresso Mundial de Informação em Saúde e Bibliotecas, em Salvador da Baía (Brasil),, em Salvador da Baía (Brasil),  

nos dias 20 a 23 de Setembro, tendo a APDIS participado nesse evento com um poster intitulado "nos dias 20 a 23 de Setembro, tendo a APDIS participado nesse evento com um poster intitulado "TheThe   

innovation in the continuity:  the Listinnovation in the continuity:  the List  of existing periodicals in Health Libraries and  Documentation Servicesof existing periodicals in Health Libraries and  Documentation Services   

in Portugalin Portugal”, tendo-se feito representar pela colega Manuela Ferreira.”, tendo-se feito representar pela colega Manuela Ferreira.
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No dia 19 de Maio, a APDIS realizou 1 palestra sobre aNo dia 19 de Maio, a APDIS realizou 1 palestra sobre a Lista APDIS Online (LAO) Lista APDIS Online (LAO), em colaboração com a, em colaboração com a  

Bookmarc, integrada no 3º Curso de Formação de Técnicos Profissionais de Biblioteca e Documentação, queBookmarc, integrada no 3º Curso de Formação de Técnicos Profissionais de Biblioteca e Documentação, que  

a BAD realizou em Coimbra, e que decorreu na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, a convite daa BAD realizou em Coimbra, e que decorreu na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, a convite da  

coordenadora deste Curso.coordenadora deste Curso.

Finalmente, foi feita a promoção da APDIS por parte dos seus associados, em geral, e pela Direcção, emFinalmente, foi feita a promoção da APDIS por parte dos seus associados, em geral, e pela Direcção, em  

particular, quando presente em acções de carácter formativo ou de reflexão sobre o contexto actual da área daparticular, quando presente em acções de carácter formativo ou de reflexão sobre o contexto actual da área da  

informação.informação.

2. OBJECTIVO: Promover o uso da informação

A APDIS participou em reuniões de demonstração de produtos  e  serviços,  realizadas  por  fornecedores  deA APDIS participou em reuniões de demonstração de produtos e  serviços,  realizadas por  fornecedores de  

informação.informação.

Participação, sempre que solicitada, em acções de formação/divulgação de fontes de informação em saúde.Participação, sempre que solicitada, em acções de formação/divulgação de fontes de informação em saúde.

3. OBJECTIVO: Promover, no âmbito nacional, a cooperação com organizações afins

Ainda que prevista a participação em iniciativas conjuntas das associações profissionais, BAD e INCITE,Ainda que prevista a participação em iniciativas conjuntas das associações profissionais, BAD e INCITE,  

nomeadamente as relacionadas com o Conselho Técnico da BAD, de que a Presidente da APDIS é membro,nomeadamente as relacionadas com o Conselho Técnico da BAD, de que a Presidente da APDIS é membro,  

não se realizou nenhuma reunião.não se realizou nenhuma reunião.

4. OBJECTIVO: Promover o intercâmbio internacional

Participação no  Participação  no  9º  Congresso  Mundial  de Informação em Saúde e  Bibliotecas9º  Congresso Mundial  de  Informação em Saúde e  Bibliotecas,  em Salvador  da  Baía,  em Salvador da  Baía  

(Brasil), nos dias 20 a 23 de Setembro, conforme referido no Ponto 5 do Objectivo 1.(Brasil), nos dias 20 a 23 de Setembro, conforme referido no Ponto 5 do Objectivo 1.  

5. OBJECTIVO: Criar condições para uma maior participação dos associados

Ao longo do ano, a Direcção procurou incentivar o trabalho desenvolvido pelos Grupos de Trabalho emAo longo do ano, a Direcção procurou incentivar o trabalho desenvolvido pelos Grupos de Trabalho em  

funções. funções. 

1.1. Formação Formação 

Já foram referidas as actividades desenvolvidas ao longo do ano.Já foram referidas as actividades desenvolvidas ao longo do ano.
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2. Indexação 2. Indexação 

No dia 20 de Outubro de 2005 reuniu na Biblioteca Nacional a Comissão Coordenadora do Projecto CLIP,No dia 20 de Outubro de 2005 reuniu na Biblioteca Nacional a Comissão Coordenadora do Projecto CLIP,  

estando  presente  como  coordenadora  do  grupo  de  Ciências  de  Saúde,  a  colega  Helena  Donato.  Comoestando  presente  como  coordenadora  do  grupo  de  Ciências  de  Saúde,  a  colega  Helena  Donato.  Como  

representante do GT da APDISrepresentante do GT da APDIS  referiu que areferiu que a  nossa Associaçãonossa Associação  pedira autorização para a tradução dos MESHpedira autorização para a tradução dos MESH  

((Medical  Subject  HeadingsMedical  Subject  Headings)  mas  soubera,  entretanto,  que  a  Faculdade  de  Medicina  da  Universidade  de)  mas  soubera,  entretanto,  que  a  Faculdade  de  Medicina  da  Universidade  de  

Coimbra já estava a traduzi-lo, pelo que se decidira esperar pela conclusão dessa tradução (sobre a qual,Coimbra já estava a traduzi-lo, pelo que se decidira esperar pela conclusão dessa tradução (sobre a qual,   

contudo, não tem contudo, não tem sido dada qualquer informação).sido dada qualquer informação).

Entretanto, têm-se desenvolvido acções de formação sobre indexação, com base na edição em língua inglesa eEntretanto, têm-se desenvolvido acções de formação sobre indexação, com base na edição em língua inglesa e  

na do BIREME (embora com reservas em relação a esta última, já que muitos termos usados no Brasil nãona do BIREME (embora com reservas em relação a esta última, já que muitos termos usados no Brasil não   

fazem sentido em Portugal). Foi ainda dada informação da existência, no sítio Internet da APDIS, de um Guiafazem sentido em Portugal). Foi ainda dada informação da existência, no sítio Internet da APDIS, de um Guia   

prático de indexação. prático de indexação. 

Ficou decidido, apósFicou decidido, após  consultaconsulta  ao GT marcar uma reunião com o GT da Faculdade de Medicina, através daao GT marcar uma reunião com o GT da Faculdade de Medicina, através da  

colega Ana Miguéis, que integrou este último, para que possamoscolega Ana Miguéis, que integrou este último, para que possamos   definitivamente saber se vão disponibilizardefinitivamente saber se vão disponibilizar  

a tradução que efectuaram, porque sem esta informação é muito difícil ao GT da APDIS definir estratégias dea tradução que efectuaram, porque sem esta informação é muito difícil ao GT da APDIS definir estratégias de  

trabalho.trabalho.

3. Home-Page da Apdis 3. Home-Page da Apdis 

A Direcção tem continuado a dinamizar a  A Direcção tem continuado a dinamizar a  home-pagehome-page da APDIS, formalmente constituída em 2002, sob a da APDIS, formalmente constituída em 2002, sob a  

responsabilidade técnica da BookMARC.responsabilidade técnica da BookMARC.

Procurou-se actualizar a informação constante na página, tal como referido anteriormente. Procurou-se actualizar a informação constante na página, tal como referido anteriormente. 

4. Lista De Publicações Periódicas 4. Lista De Publicações Periódicas 

A última edição da A última edição da Lista de Publicações PeriódicasLista de Publicações Periódicas foi publicada em Março de 2004, tendo já sido vendidos foi publicada em Março de 2004, tendo já sido vendidos  

vários exemplares. vários exemplares. 

O número de assinantes da LAO (Lista APDIS online) tem vindo a aumentar, apesar de algumas desistências,O número de assinantes da LAO (Lista APDIS online) tem vindo a aumentar, apesar de algumas desistências,  

tendo atingido, no final do ano, os 40 assinantes. tendo atingido, no final do ano, os 40 assinantes. 

5. Repertório5. Repertório  

O Grupo de Trabalho do Repertório preparou um novo inquérito para actualizar os dados de 1999, data doO Grupo de Trabalho do Repertório preparou um novo inquérito para actualizar os dados de 1999, data do  

último levantamento realizado e já enviou este instrumento às bibliotecas/SDI através de e-mail, por duasúltimo levantamento realizado e já enviou este instrumento às bibliotecas/SDI através de e-mail, por duas  

vezes, em Junho e em Setembro. vezes, em Junho e em Setembro. 

Das mais de 160 mensagens enviadas, foram recebidas 80 respostas, sendo que 33 dessas respostas foramDas mais de 160 mensagens enviadas, foram recebidas 80 respostas, sendo que 33 dessas respostas foram  

recebidas por correio ou fax, e as restantes 47 por e-mail.recebidas por correio ou fax, e as restantes 47 por e-mail.
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III – ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVAIII – ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

A Direcção manifestou a preocupação de adquirir  um programa que facilite a gestão administrativa e deA Direcção manifestou a preocupação de adquirir  um programa que facilite a gestão administrativa e de  

tesouraria, tendo feito alguns contactos para a sua aquisição. Neste momento já está definida a sua estrutura etesouraria, tendo feito alguns contactos para a sua aquisição. Neste momento já está definida a sua estrutura e   

aguarda-se a sua finalização.aguarda-se a sua finalização.

À semelhança do tem vindo a acontecer nos últimos anos, e de acordo com os estatutos da APDIS, foramÀ semelhança do tem vindo a acontecer nos últimos anos, e de acordo com os estatutos da APDIS, foram  

eliminados os sócios com quotas em atraso há mais de 2 anos e que não regularizaram a sua situação, apesareliminados os sócios com quotas em atraso há mais de 2 anos e que não regularizaram a sua situação, apesar   

das diligências efectuadas pela direcção.das diligências efectuadas pela direcção.
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B - RELATÓRIO DE CONTAS

Exercício de 2005
1. INTRODUÇÃO

Durante o ano 2005 continuaram a realizar-se esforços no sentido de manter a ordem nas contas relativamente à 

emissão de facturas e recibos de quotas dos Associados, à venda de documentos e de serviços prestados, assim 

como à cobrança dos montantes em débito à Associação e, ainda, o pagamento, em devido tempo, aos fornecedores 

de bens e serviços.

Desta actividade são reflexo as contas que apresentamos de seguida, num Resumo, para mais fácil leitura. Nos 

documentos de Contabilidade, que anexamos, poderão encontrar-se em detalhe os elementos que esclarecem os 

resultados do Resumo.

Este ano de 2005 evidenciou uma grande dinâmica da APDIS o que obrigou a uma reestruturação da Tesouraria e 

Secretariado, tendo sido contratada uma pessoa para dar resposta ao grande movimento de facturação.

Iniciou-se  também o  processo  de  informatização  dos  sócios,  estando neste  momento  a  decorrer  o  período  de 

experimentação do programa.

2. ASPECTOS FINANCEIROS

Capital Circulante (em Euros)
26.355,50

Depósitos à ordem 5.707,39
Depósitos a prazo 5.573,98
Títulos negociáveis 15.074,13

Capital exigível (Dívidas de terceiros) (em Euros)
Em 31 de Dezembro de 2005 5.774,67

Clientes 4.245,14
Sócios 1.070,08

Dívidas do Estado e outros entes públicos _________

Outros 459,45

3. RESUMO DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DE 2005

Proveitos e Ganhos (em Euros)
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1. Vendas e Prestação de Serviços 16.722,16

Vendas 9.727,71
Lista impressa 1.065,09
Lista online 8.667,62

Prestação de Serviços 7.044,45
Jóias e quotizações 5.350,12
Acções de Formação 1694,33

2. Subsídios ________

3. Juros 82,74

3. Outros 7,11

Total 16.862,01

Custos e Perdas (em Euros)

1.Custo das actualizações das listas 7.031,88

2. Fornecimentos e serviços 7.281,02

Material de escritório 250,01
Comunicação 586,31
Deslocações e estadas 1.167,37
Honorários 4.920,00
"Ponto de Encontro"
Outros 357,33

3. Amortização do imobilizado

4. Juros e impostos 37,18

5. Outros 162,66

Total 14.512,74

Resultado do Exercício 2005
Proveitos – Despesas = + 2.349,27

4. PROPOSTA

A Direcção propõe que o resultado positivo deste exercício, no valor de 2.349,27 Euros, tenha a seguinte aplicação:

a) O reforço do Património Associativo no valor de 2.349,27 Euros.

30 de Março de 2006
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APDIS
ASSEMBLEIA GERAL

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

30 de Março de 2006
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