
 

 

 
 

 

 

A – Relatório de Atividades 2012 

 

I – INTRODUÇÃO 

 

A Direção apresenta o Relatório de Atividades 2012, que deverá ser considerado no âmbito dos 

objetivos definidos no Plano de Atividades 2012. 

 

Reuniões de Direção: Realizaram-se duas reuniões presenciais, em 21 de maio e 12 de dezembro. 

Sempre que necessário, os membros da Direção mantiveram contacto, por videoconferência, correio 

eletrónico, telefone ou messenger, para tomada de decisões ou partilha de informação. 

 

 

II – TRABALHO DESENVOLVIDO 

 

1. OBJETIVO: Divulgação da APDIS a nível nacional – sua importância como órgão representativo de 

uma classe profissional ligada à informação nas ciências da saúde 

 

A direção continuou a desenvolver esforços para a divulgação da associação junto dos profissionais da 

informação, das instituições das ciências da saúde, dos órgãos governamentais, ligados às ciências da 

saúde e dos profissionais da comunicação na área da ciência, reforçando a sua importância como órgão 

nacional representativo desta classe profissional, através de contactos informais, da presença em 

reuniões e do estabelecimento de protocolos de colaboração. 

 

 

2. OBJETIVO: Promover a cooperação entre as bibliotecas da área das ciências da saúde 

 

Com vista a dinamizar o empréstimo Interbibliotecas, através da LAO – Lista de Publicações Periódicas 

online, iniciou-se o processo de atualização de dados bibliográficos da mesma. Foram pedidos os 

ficheiros das existências à BookMARC e enviados às respetivas bibliotecas, tendo a APDIS recebido cerca 

de 50 atualizações. 



 

Também o Repertório de Bibliotecas (RBAS) foi sendo atualizado de forma a possibilitar uma cooperação 

mais célere entre as diversas instituições de saúde. 

 

 

3. OBJETIVO: Promover, a nível nacional, a cooperação com organizações afins 

 

Foi estabelecido um acordo com a BAD – Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e 

Documentalistas para a formação na área das Ciências da Saúde. Neste âmbito foi também estabelecido 

um protocolo entre a APDIS e a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa para cedência de uma 

sala de formação. 

 

 

4. OBJETIVO: Intercâmbio internacional: cooperação, promoção, divulgação 

 

A APDIS tem uma colaboração direta com a EAHIL, sendo que as suas Presidente e Vice-Presidente são 

suas “Council Members”. A Presidente da APDIS faz também parte do “Nomination Committee”, sendo 

responsável pelos países da Europa do Sul. 

 

 

5. OBJETIVO: Promoção da informação junto aos associados e incentivação para participar nas 

atividades da Associação 

 

A difusão de informação atualizada foi efetuada através da página web, facebook e mailing list. 

Publicações: Durante o corrente ano, apenas foi publicado um número do Ponto de Encontro (Nº 28). 

Pretende-se que este canal de comunicação da APDIS, seja continuado sob a forma de revista científica, 

estando a APDIS a ponderar a criação de um conselho editorial de forma a desenvolver essa 

reestruturação. 

Para uma maior proximidade com os associados, optou-se pela criação de uma Newsletter online, com 

periodicidade a definir, que deverá divulgar pequenas notícias de interesse para os profissionais da área. 

O primeiro número deverá ser publicado durante o primeiro semestre de 2013. 

Grupos de Trabalho: Não foram criados novos grupos de trabalho, tendo-se também verificado algumas 

dificuldades na dinamização do já existente - Grupo de Trabalho da Saúde Pública. 

 

 

6. OBJETIVO: Formação (destinadas a profissionais e utilizadores) 

 

A Formação, tão necessária aos profissionais da área das ciências da saúde, continua a ser um processo 

difícil de se concretizar. O protocolo assinado entre a BAD e a APDIS tinha como objetivo o 



 

desenvolvimento de ações de formação na área da biblioteconomia e das ciências da saúde. Assim, de 

acordo com este protocolo, a APDIS propôs as ações e os respetivos formadores e a BAD inseriu-os no 

seu programa de formação de 2012. Com este protocolo pretendia-se cumprir com dois objetivos: do 

ponto de vista da BAD, o de contemplar no seu programa de formação a área da saúde, do lado da 

APDIS, garantir um programa de formação certificado, contando com uma estrutura de apoio – 

funcionários, espaço e equipamento. 

Foram programadas 7 ações de formação, de acordo com o quadro que se apresenta: 

 

Cursos Formadores 

Avaliação de Fontes de Informação em Saúde Teresa Costa 

Estratégias de Pesquisa Aplicadas à Investigação em 
Saúde 

Sílvia Lopes 

Ferramentas e Indicadores Bibliométricos Teresa Costa 

Gestão e Elaboração de Referências Bibliográficas, 
utilizando o Endnote Web 

Sílvia Lopes 

Pesquisa Avançada na Medline Maria da Luz Antunes 

Pesquisar na Medline com interface PubMed Ana Cristina Santos Almeida 

Repositórios em Saúde Teresa Costa 

 

Embora a divulgação tenha sido feita pelas duas Associações, nenhuma destas ações se realizou, por 

falta de inscrições. 

 

 

7. OBJETIVO: Promoção da informação 

 

Atualização e melhoria contínuas da nova página web da APDIS e do RBAS foram tarefas desenvolvidas 

ao longo do ano. Por outro lado, deu-se seguimento ao processo de reestruturação da LAO. Os 

Membros da Direção e a Ative Media continuaram a trabalhar em conjunto na construção da base de 

dados, desenvolvendo todas as funcionalidades possíveis, tendo como principal preocupação, garantir 

que, a quando da substituição da LAO atual pela LAO nova, o serviço continue a funcionar normalmente, 

sem perda de informação e/ou funcionalidades. 

 

 

8. OBJETIVO: Eleição dos Corpos Sociais para o próximo triénio 2012-2015 

 

O anúncio das eleições foi efetuado via email, tendo-se rececionado apenas uma lista candidata. A 

eleição dos novos Corpos Sociais realizou-se no dia 30 de março, durante as X Jornadas APDIS. 

 



 

 

9. OBJETIVO: Realização das X JORNADAS APDIS 

 

As X Jornadas APDIS, subordinadas ao tema: “As Bibliotecas das Ciências da Saúde na era da Literacia 

Digital”, realizaram-se na Associação Nacional das Farmácias (ANF), em 29 e 30 de março. Na 

preparação das Jornadas, que se pretendia ser um evento científico, foram constituídos dois Comités: o 

Comité Científico e Comité de Organização Local. O Comité Científico era constituído por 5 elementos: 

Paula Saraiva (Universidade Técnica de Lisboa), Sílvia Lopes (Faculdade de Farmácia, Universidade de 

Lisboa), Susana Henriques (Faculdade de Medicina, Universidade de Lisboa) e Teresa Costa (Fundação 

para a Computação Científica Nacional). A Direção da APDIS constituía o Comité de Organização Local. 

Foi criada uma imagem para as Jornadas APDIS (mantendo a ligação com o novo logótipo da associação) 

com vista à divulgação das mesmas. No website da APDIS foi criada uma página das X Jornadas, com a 

apresentação das Jornadas e respetivas temáticas, a constituição dos comités, os patrocinadores e 

expositores, programa científico, informação aos autores, submissão online de comunicações, inscrições, 

lista de participantes e informação sobre alojamentos. 

As jornadas foram apoiadas por oito patrocinadores: ANF – Associação Nacional de Farmácias, BIAL, 

EBSCO, Fundação Calouste Gulbenkian, Elsevier, Lisboa Convention Bureau, Lusodoc, Science, Thomson 

Reuters, Wolters Kluwer/Ovid. Os editores patrocinadores estiveram representados na exposição que 

decorreu durante o evento. 

A inscrição na conferência, no valor de 100,00 Euros, incluiu os coffee-breaks e os almoços durante os 

dois dias. Estiveram presentes 75 participantes. 

O programa científico, considerado bastante atual e pertinente, subordinado a temas com que a 

profissão se confronta regularmente, integrou a sessão inaugural, cinco sessões temáticas, uma sessão 

de empowerment e a sessão de encerramento. A sessão inaugural contou com a presença do Prof. 

Doutor Pereira Miguel (Instituto de Medicina Preventiva, Faculdade de Medicina da Universidade de 

Lisboa; INSA – Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge) que apresentou uma comunicação 

intitulada “Medicina Preventiva, Bibliotecários e Literacia em Saúde”.  

As sessões temáticas foram abertas com uma comunicação livre subordinada ao respetivo tema, por um 

convidado especial, e foram encerradas com a apresentação de produto por parte dos editores 

patrocinadores. 

No total foram aceites, pelo comité científico, 12 comunicações orais e 7 comunicações em forma de 

posters. Todas as comunicações foram disponibilizadas na página web das Jornadas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

III – OUTROS DESENVOLVIMENTOS 

 

Sede da APDIS 

O pedido à Câmara Municipal de Lisboa de um espaço para ser utilizado como sede da APDIS teve uma 

resposta positiva. A Câmara de Lisboa apresentou-nos três espaços, localizados em bairros sociais. Das 

visitas que efetuámos, considerámos que o espaço localizado em Moscavide se adequava melhor ao 

objetivo que pretendíamos: uma sede. O espaço de 141 m
2
 é composto por dois pisos: uma cave e um 

rés do chão. Necessita de obras que serão da responsabilidade da APDIS. Será assinado um protocolo, 

por um período de seis anos, e a renda mensal será de 60,28 Euros. Esta cedência vai ser aprovada em 

Assembleia Municipal. 

 

************ 

 

 

B – Relatório de Contas 2012 

Período de 2012 
 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A APDIS apresenta as suas demonstrações financeiras de acordo com o: 

- Regime da Normalização Contabilística para as Entidades do Setor 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. 

 



 

O ano de 2012 manteve a estabilidade, quer na cobrança de quotas, quer nas assinaturas da LAO. Por 

este ano se terem organizado as Jornadas, e a existência de subsídios, existiu um aumento substancial 

dos rendimentos, assim como dos gastos envolvidos com a realização das jornadas.  

 

As contas que de seguida apresentamos, em resumo para mais fácil leitura, refletem as atividades da 

APDIS durante o ano de 2012. Nos documentos de Contabilidade em anexo podem encontrar-se 

detalhadamente os elementos que esclarecem os resultados do resumo. 

 

 

2. ASPETOS FINANCEIROS 
 

ATIVO CORRENTE (Euros) - Disponibilidades 2012 2011 

 89.249,80 81.749,79 

Depósitos à ordem 11.899,80 4.687,26 

Depósitos a prazo 0,00 72.000,00 

Outros ativos financeiros  77.350,00 5.062,53 

 
 
 

ATIVO CORRENTE (Euros) – Dívidas de terceiros 2012 2011 

Em 31 de dezembro 7.034,58 7.225,88 

Clientes (LAO) 4.234,50 4.262,50 

Sócios (Quotas) 510,00 600,00 

Dívidas do Estado  2.290,08 2.363,38 

 
 
 

Diferimentos (Euros) 2012 2011 

Ativo - Gastos a reconhecer* 39,15 82,92 

Passivo - Rendimentos a reconhecer** 121,77 0,00 

 
*Estes valores são custos referentes ao alojamento da APDIS.org na IBERWEB, e ao seguro voluntariado 

permanente. São considerados custos diferidos, dado que o regime do acréscimo (periodização 

económica), a isso nos obriga, ou seja, estes gastos apesar de contabilizados em 2012 só serão 

reconhecidos em 2013. 

 

**Em 2011 não houve rendimentos diferidos. 

 

PASSIVO CORRENTE (Euros) 2012 2011 

Dividas a terceiros 111,80 296,30 

Fornecedores  0,00 184,50 

Estado e outros entes públicos  111,80 111,80 

 
 
 
 



 

3. RESUMO DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DE 2012 
 
 

Rendimentos e gastos (Euros) 2012 2011 

1. Vendas e Prestação de Serviços 20.854,11€ 22.685,84€ 

              Vendas (LAO) 12.342,50 € 17.855,84€ 

              Prestação de Serviços (Joias, quotizações) 4.625,00 € 4.830,00 € 

              Prestação de Serviços (Jornadas) 3.660,00 € 4.830,00 € 

              Prestação de Serviços (Comparticipação publicitária) 226,61 € 4.830,00 € 

2. Subsídios à exploração  7.150,00 14,9600 

3. Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas  -6.854,40€ -6.899,31€ 

4. Fornecimentos e serviços externos -16.604,06 -13.979,21 

              Trabalhos especializados  8.353,96€ 5.794,38 € 

              Publicidade e propaganda  1.444,02 € 545,00 € 

              Honorários  3.640,00 € 3.778,12€ 

              Serviços bancários  54,80 € 33,00€ 

              Livros e documentação técnica  0,00 € 27,83€ 

              Material de escritório  237,39 € 660,07 € 

              Artigos p/ oferta 34,50 € 0,00 € 

              Combustíveis  165,70 € 0,00 € 

              Deslocação e estadas e transportes  2.289,59 € 551,42 € 

              Rendas e alugueres  0,00 € 1.941,00 € 

              Comunicação  52,54 € 240,93 € 

              Seguros  56,46 € 15,73 € 

              Despesas de representação  275,10 € 391,73 € 

5. Outros rendimentos e ganhos  3.865,46€ 4.101,10€ 

6. Outros gastos e perdas -839,90€ -645,96€ 

              Imposto selo  9,40 € 7,34€ 

              Correções relativas a exercícios anteriores  755,10€ 637,98 € 

              Outros não específicos 75,40 € 0,64 € 

7. Amortizações 0,00€ -761,85€ 

8. Juros e rendimentos similares obtidos 0,00 € 0,00 € 

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (1+2+3+4+5+6+7+8) 7.571,21 € 4.515,57 € 

 
 
4. PROPOSTA 
 
A Direção propõe que o resultado positivo deste exercício, no valor de 7.571,21 Euros, tenha a seguinte 
aplicação: 
 

 Reforçar o fundo de reserva estatutária no valor de 7.571,21 Euros, que se destina a 
investimento da Associação. 



 

 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 de março de 2013 
 


