
 

ASSEMBLEIA GERAL – 25 de Março 2010 

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO DE SAÚDE 
 

 

A – Relatório de Actividades 2009 

I – INTRODUÇÃO 

A Direcção apresenta o seu Relatório das Actividades do último ano, o qual 

obedece aos objectivos definidos no PLANO DE ACTIVIDADES para 2009, plano 

esse definido pela anterior Direcção. 

 

De salientar que a Direcção da APDIS teve, durante este ano, que colocar a 

organização da 12ª Conferência EAHIL como uma das principais prioridades, em 

detrimento de alguns dos objectivos definidos para este ano. 

 

Reuniões de Direcção 

Realizaram-se quatro reuniões presenciais durante este ano : 26 de Março, 16 de 

Maio, 8 de Setembro e 10 de Dezembro.  

 

É importante referir que os elementos da Direcção usaram predominantemente o 

correio electrónico para um contacto assíduo entre si e, também, para a partilha 

de informação/documentação. 

 

II – TRABALHO DESENVOLVIDO 

1. Objectivo: Promover o desenvolvimento dos serviços/centros de 

documentação/bibliotecas numa perspectiva de rede 

 

Desenvolvimento da cooperação interbibliotecas 

 
Lista de Publicações Periódicas e Lista APDIS Online 

Foi-se procedendo à correcção de dados constantes na Lista de Publicações 

Periódicas, dados esses que foram sendo comunicados à Bookmarc, e que 

se reportavam, essencialmente, à identificação dos serviços cooperantes. 

Essa informação foi automaticamente colocada na Lista APDIS Online. 

Procurou-se, deste modo, fomentar o espírito de cooperação entre os 

profissionais e o desenvolvimento do empréstimo interbibliotecas. 

 

Repertório das Bibliotecas da Área da Saúde 

Foi colocado na página da APDIS, embora com informação desactualizada, 

dado baseada em inquéritos de anos anteriores. 

Não houve possibilidade por parte da Direcção de proceder à sua 
actualização.  
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Pagamento de quotas dos associados 
Foi desenvolvido um trabalho intenso, por parte da Tesoureira, junto dos 
Associados individuais e colectivos, para que as quotas em atraso fossem 
pagas. 

 
 

Promoção da informação 
Neste ponto, teve-se em consideração dois aspectos: 

 

Actualização dos dados dos associados 
Previamente, foi criada uma lista de endereços de e-mail, para envio de 
informação regular, de todos os associados da APDIS. Essa divulgação tem 
sido feita. 
 
Através dessa lista, foi enviada uma Ficha de Actualização de dados para 
todos os associados, tendo como objectivo a actualização da base de dados 
de associados, que está incluída no sistema informático adquirido 
previamente. 
 
 
Webpage da APDIS 
Foi-se procedendo à actualização regular da informação, na homepage da 

APDIS. 

O objectivo é a alteração da página, com um interface mais apelativo e com a 

possibilidade de se poder actualizar regularmente e com facilidade. As 

actualizações durante este ano foram sendo feitas pela Bookmarc, tornando-

as limitativas. 

 

Ponto de Encontro online 

Foi retomada a publicação do Ponto de Encontro online, tentando que ela 

possa passar a ser regular, de uma forma trimestral. Foram publicados os nºs 

20 e 21. 
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Promoção da formação (profissionais e utilizadores) 

Não foram realizadas quaisquer acções de formação. 

 

Divulgação do trabalho da Associação 

A promoção da APDIS tem sido feita essencialmente através da divulgação de 

informação no meio dos seus associados. 

Foi também criada uma página no Facebook, onde tem sido colocada 

informação vária, seja da Conferência da EAHIL, seja de alguns serviços de 

interesse da área da biblioteconomia. 

 

2. Objectivo: Promover no âmbito nacional, a cooperação com 

organizações afins 

A APDIS tem uma parceria estabelecidade com a APDSI – Associação para a 

Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de Informação. A Presidente da 

APDIS pertence à sua lista de divulgação e troca de informação, onde já foi 

divulgada a Conferência da EAHIL. 

 

3. Objectivo: Promover o intercâmbio internacional 

Neste objectivo, insere-se grande parte do envolvimento e do trabalho 

desenvolvido pela Direcção da APDIS na organização da 12ª Conferência EAHIL. 

 

Embora a APDIS seja institucionalmente responsável pela organização da 

Conferência, as despesas da mesma têm que ser cobertas pelas receitas 

resultantes das inscrições, dos patrocínios e da exposição. 

 

Por isso, tem havido uma preocupação de divulgação seja no meio da classe 

profissional, seja no meio do grupo profissional que fornece serviços às 

bibliotecas, em especial, os editores internacionais, para que estejam presentes 

na exposição e, sempre que  possível, sejam nossos patrocinadores. 

 

Tem-se também desenvolvido um trabalho de procura de patrocínios em 

entidades públicas e privadas nacionais. Neste caso, a Fundação Calouste 

Gulbenkian é a grande patrocinadora do evento. Conseguiu-se também um 

patrocínio da Fundação Luso-Americana (vinda da Bibliotecária Blair Anton), da 

Câmara de Mafra (Library Tour) e da Câmara de Cascais (First Timers Event). 
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A partir desta Conferência, e já definido anteriormente, a APDIS vai ter de se 

fazer representar, anualmente, nos eventos da EAHIL.  

 

4. Objectivo: Criar condições para uma maior participação dos 

associados 

Neste objectivo, não foi desenvolvida nenhuma dinamização para a continuação 

do funcionamento dos Grupos de Trabalho que existiam nem para a criação de 

novos Grupos de Trabalho. 

 

 

 

********************** 
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B – Relatório de Contas 

Exercício de 2009 

 
 

I – INTRODUÇÃO 

Implementou-se neste exercício a informatização, ao nível da criação de uma base 
de dados de sócios, clientes e das instituições que nos prestam apoio. Iniciou-se 
também a facturação e a emissão de recibos por via informática. O sistema foi 
adquirido no mercado, mas foi e está sendo melhorado para corresponder 
integralmente às exigências da nossa Associação. 
 
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 de documentos e de 
serviços prestados, como na cobrança dos montantes em débito à Associação e 
também o pagamento atempado aos fornecedores de bens e serviços. 
 
O ano de 2009 mantém a estabilidade, quer na cobrança de quotas, quer nas 
assinaturas da LAO. Não se realizaram Jornadas da APDIS em 2009, razão pela 
qual houve oportunidade de se fazerem várias reuniões da Direcção com o Gabinete 
de Contabilidade e com a Empresa de Informática, na tentativa de, num curto 
espaço de tempo, implementar e optimizar o funcionamento do sistema 
informático.  
 
As contas que de seguida apresentamos, em resumo para mais fácil leitura, 
reflectem as actividades da APDIS durante o ano de 2009. Nos documentos de 
Contabilidade em anexo podem encontrar-se detalhadamente os elementos que 
esclarecem os resultados do resumo. 
 
II– ASPECTOS FINANCEIROS 

 
Capital circulante (Euros) 2009 2008 
 65.192,12 44.313,90 
Depósitos à ordem 29.124,29 8.246,07 
Titulos negociáveis 36.067,83 36.067,83 
 
 
 
Capital exigível (Euros) – Dívidas de 
terceiros 

2009 2008 

Em 31 de Dezembro 18.941, 18 5.137,17 
Clientes 9.791,09  
Sócios 1.050,00  
Dívidas do Estado e outros entes públicos 2.000,09  
Compensado no passivo por erros de 
facturação e contabilização 

6.100,00  
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**Estes valores são custos referentes, essencialmente, à realização da reunião da 
EAHIL e são consideradops custos diferidos, dado que a especialização dos 
exercícios a isso nos obriga, mas os proveitos a auferir só serão contabilizados em 
2010. 
 
 
***Refere-se aos proveitos diferidos recebidos em 2009, mas referentes à 
realização da reunião da EAHIL, cujos custos e proveitos serão reconhecidos em 
2010, tal como já explicámos acima. 
 
 
Passivo (Euros) 2009 2008 
Dividas a terceiros a curto prazo 6.100,00 391,80 
 
O valor desta rubrica é compensado no activo pelo que se encontra na rubrica 
Capital Exigível. 
 
 
 
Após o fecho do exercício de 2009 (mais propriamente a 08-01-2010), reforçou-se 
a aplicação financeira “Montepio-Tesouraria”, para que a rentabilização dos meios 
financeiros disponíveis tragam algum rendimento à nossa Associação. 

Acréscimos e Diferimentos (Euros) 2009 2008 
Custos Diferidos** 6.141,31 1.202,20 
Proveitos Diferidos*** 31.432,00 139,37 
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III – RESUMO DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DE 2009 

 

Proveitos e Ganhos (Euros) 2009 2008 

1. Vendas e Prestação de Serviços 16.634,81 22.147,55 
Vendas (LAO) 12.423,14 9.454,98 
Prestação de Serviços 
(Jóias e quotizações) 

4.211,67 12.692,57 

2. Subsídios 1.714,96 14,96 
3. Juros 28,27 35,95 
4. Outros 2.394,64  
 
 
Total 20.772,66 22.198,46 
 
 

  

Custos e Perdas (Euros) 2009 2008 

1. Página APDIS e Actualizações da LAO   
2. Fornecimentos e serviços 
(Material de escritório + comunicações + 
deslocações e estadas + honorários) 

9.059,44 7.239,53 

3. Juros e impostos 32,14 14,56 
4. Outros 762,10  65,20 
 
 
Total 16.628,67 15.074,71 
 
 

Resultado do Exercício de 2009 
Proveitos – Custos = 4.144,01         + 7.123,75 

 
 

Anotação: Prestação de serviços – Já se mencionou atrás que, neste exercício, não 
se realizaram Jornadas, daí a variação negativa de 33,18%. 

 
IV – PROPOSTA 

A Direcção propõe que o resultado positivo deste exercício, no valor de 4.144,01 
Euros, tenha a seguinte aplicação; 

 
 

a) Reforçar o fundo de reserva estatutária no valor de 4.144,01 Euros, 
que se destina a investimento da Associação. 

 
 

V – 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 


