
 

 

A – Relatório de Actividades 2015 
_______________________________________________ 

 

I – INTRODUÇÃO 

 

A Direcção apresenta o seu Relatório das Actividades do último ano, o qual obedece aos objectivos 
definidos no PLANO DE ACTIVIDADES para 2015, plano esse definido pela Direcção. 

Reuniões de Direcção: Realizaram-se quatro reuniões presenciais durante este ano: 17 de Abril, 14 de 
Maio, 26 de Maio e 12 de Outubro.  

Para além disso, os membros da Direcção estiveram sempre 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 da APDIS a nível nacional, como entidade representativa 

dos profissionais ligados 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 início de Junho, a APDIS assinou um Protocolo de Colaboração com a Associação Fazedores 

de Mudança. No seguimento deste, em 2015 foram desenvolvidas duas actividades: 

 

i) No âmbito do Projeto “INFORMAÇÃO DE SAÚDE: MAIS Transparência, Melhor Decisão”, 

decorreu na Ordem dos Médicos, no dia 1 de Julho a apresentação oficial do livro 

“ACESSO À INFORMAÇÃO DE SAÚDE: Direitos, Procedimentos e Garantias”. A APDIS 

colaborou na divulgação desta iniciativa junto dos seus associados, fazendo-se 

representar no evento por três elementos da Direcção e alguns colegas Bibliotecários 

da Saúde.  

ii) A 19 de Agosto a APDIS integrou o Grupo de Trabalho Utentes – no âmbito da Comissão 

de Acompanhamento da Informatização Clínica (CAIC) dos Serviços Partilhados do 

Ministério da Saúde (SPMS). De acordo com o plano de acção deste Grupo de Trabalho, 

prevalece a necessidade de elaborar uma matriz de recomendações para validar a 

produção de conteúdos, na óptica do utente, que se traduzam em informação útil, 

compreensível, fidedigna e segura. 

 

1.2 Participação na reunião do Council da EAHIL, que decorreu durante o EAHIL Workshop 2015 – 

Edimburgo, de 10 a 12 de Junho, organizado em colaboração com o ICAHIS – International 

Conference of Animal Health Information Specialists e com o ICLC – International Clinical 



     

Librarian Conference, subordinado ao tema “Research-Minded: understanding, supporting, 

conducting research”, dando a conhecer e colocando à votação os pontos discutidos na 

Conferência de 2014, em Roma. Um dos pontos abordados foi precisamente a representação 

dos vários países no referido Council. Alguns dos países não apresentaram qualquer 

candidatura para os lugares disponíveis. No que se refere à representação portuguesa, dado 

que alguns dos membros não renovaram a sua ficha de membro (que não tem qualquer custo), 

Portugal perdeu alguma representatividade, ficando com apenas 2 elementos no conselho. As 

próximas eleições para os membros portugueses decorrerão em 2016. Ainda relativamente ao 

EAHIL Workshop 2015, importa salientar que contou com a participação de cerca de 300 

participantes incluindo palestrantes e representantes dos expositores. Estiveram 

representados 34 países, entre os quais Portugal, com dois elementos da Direcção da APDIS. 

Durante o evento realizaram-se 43 Workshops sobre temas tão diversos como Métodos 

Qualitativos e Quantitativos de Análise, Revisões Sistemáticas, Gestão de Dados Científicos, 

Bibliometria e Métricas Alternativas, entre outros. 

 

1.3 Paralelamente a APDIS participou no Grupo Informal Bibliotecas da Administração Central do 

Estado - Pensar o Futuro (GIBACE), para o desenvolvimento de uma proposta de orientação 

estratégica. Este grupo surgiu no âmbito do ciclo de debates “Pensar a Administração Pública” 

que o INA promoveu de Janeiro de 2014 a Junho de 2015. 

 

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

colectivos  

2.1 A divulgação de informação e actividades junto dos associados, continuou a fazer-se através 

de correio electrónico, da Newsletter, da Página Web e do Facebook da APDIS. Foram 

publicados 6 números da Newsletter da APDIS, com uma periodicidade bimestral – Fevereiro, 

Abril, Junho, Agosto, Outubro e Dezembro. Para além da Newsletter, as principais notícias em 

destaque também foram publicadas na área de notícias da Página Web e do Facebook, ao 

longo de 2015. 

 

2.2 A angariação de novos associados individuais e colectivos é fundamental para a sobrevivência 

da APDIS. Em 2015 manteve-se a aposta na divulgação e promoção da Associação e dos seus 

principais recursos (LAO, RBAS, Newsletter e Jornadas) junto das instituições e profissionais 

ligados à documentação de saúde, tendo-se verificado o registo de 4 novos associados: 3 

individuais e 1 colectivos. Quanto a desistências registaram-se quatro associados individuais e 

três coletivos 

 



     

2.3 Para a atribuição de benefícios aos associados, foram contactadas várias empresas de bens e 

serviços no sentido de se estabelecerem protocolos de colaboração. Destes contactos, 

resultaram, em 2015, algumas negociações que se espera concluir e divulgar durante 2016.  

 

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

No dia 7 de Novembro, decorreu a primeira actividade cultural APDIS – uma visita-guiada, em parceria 
com o Museu Nacional de História Natural e da Ciência, à exposição «Cuidar e Curar: Medicina e os 
Museus da Universidade de Lisboa». 

Num apelo constante à participação e envolvimento dos associados nas actividades da Associação, a 
Newsletter da APDIS disponibiliza uma rúbrica – Espaço Aberto – pensada para divulgação de 
sugestões, trabalhos e notícias enviadas pelo associados e/ou outros profissionais da informação de 
saúde. A divulgação de actividades várias como cursos, Workshops e formações também foi feita na 
página da APDIS, no Facebook e pelas diversas mailinglists. 

 

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

No que se refere à LAO, a aposta na actualização e correcção dos conteúdos bibliográficos, 
materializou-se no estabelecimento de um Protocolo com a Faculdade de Farmácia da Universidade 
de Lisboa – Projeto de Correcção e Uniformização de Conteúdos da LAO, que se se desenvolverá ao 
longo de 2016. Ao longo de 2015 fomos recolhendo algumas sugestões de melhorias e pedidos de 
suporte a problemas técnicos principalmente ao nível das pesquisas. A avaliação das situações 
reportadas resultou num conjunto de acções de melhoria desenvolvidas no último trimestre de 2015 
e que, após testes, devem entrar em produção ainda no primeiro semestre de 2016. Apesar de todos 
os desenvolvimentos já implementados e dos que se esperam com o protocolo com a FFULisboa, 
consideramos que há ainda muito a fazer e que deverá continuar a ser uma prioridade para o próximo 
ano, sendo a realização de sessões de formação na utilização da LAO um exemplo. Paralelamente, e 
sempre que necessário, procedeu-se à manutenção e actualização do RBAS (Repertório das 
Bibliotecas da Área da Saúde). 

 

5. OBJECTIVO: Formação 

Embora esta seja uma área considerada prioritária para a Direcção da APDIS, não foi possível 
implementar em 2015. No entanto foram planeadas acções de formação a implementar no primeiro 
semestre de 2016:  

i) Seminário “Inspirando bibliotecas: planear, gerir e inovar com a Psicologia Positiva” 

Fevereiro de 2016; 

ii) Cinco Workshops a realizar 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; 

� Metodologias de Revisão de Literatura no campo da Saúde: sistemática, integrativa 
e narrativa; 

� INFORMAÇÃO DE SAÚDE: Mais Transparência, Melhor Decisão; 
� Autopublicación: como publicar un libro en AMAZON; 
� Mendeley para uma gestão eficaz da informação. 

 
iii) Sessão de Formação na utilização da LAO – datas a definir 

 

6. OBJECTIVO: Direcção e Sede da APDIS 

6.1 Embora a este nível as actividades realizadas sejam menos visíveis e impactantes, foram 

fundamentais para reorganizar os serviços administrativos, viabilizar o trabalho da actual 

Direcção e manter a sustentabilidade da Associação. Destas merecem especial destaque: 

i) A transferência da tesouraria para a sede em Lisboa e, em consequência, a mudança de 

contabilista.  

ii) A gestão de recursos (materiais e financeiros), a reorganização do arquivo na Sede, a 

manutenção do espaço e a angariação de equipamentos necessários para a realização 

das actividades programadas para 2016. 

 

7. OBJECTIVO: XII Jornadas APDIS 

Em 2015 para além de todas as actividades já enumeradas, o grande esforço da Direcção foi para a 

organização das XII Jornadas APDIS subordinadas ao tema “Investigação, Inovação, Intervenção: 

Partilha de Conhecimento em Saúde” que, juntamente com um conjunto de Workshops pré-evento, 

pretendem ser um espaço de reflexão sobre o desempenho das bibliotecas da saúde e dos seus 

profissionais, face à complexidade das múltiplas abordagens assumidas pela informação na área da 

saúde. 

Em resultado da preocupação da Direcção da APDIS, em conseguir estender a realização destes 

eventos a outras zonas do País, Coimbra foi selecionada como (a primeira) cidade de Acolhimento das 

XII Jornadas APDIS. Assim, fortalecendo a ligação com a Universidade de Coimbra, as Jornadas realizar-

se-ão de 20 a 22 de Abril no Auditório da Reitoria. 

As XII Jornadas introduzirão o Prémio Lucília Paiva, em homenagem à nossa colega, uma das pioneiras 

da APDIS, uma promotora de competências e de perfis profissionais da maioria dos bibliotecários da 

saúde nacionais, e que precocemente nos deixou. Pretende-se, em sua memória, premiar a melhor 

comunicação oral e o melhor poster apresentados nas jornadas. 



     

O Comité Científico das Jornadas foi constituído, sendo composto por colegas portugueses, espanhóis 

e brasileiros pelo que se antevê uma grande participação internacional. Além disso, 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 

asseguram o prestígio e sucesso deste evento. 

Sobre os Apoios Oficiais é de salientar a importância da colaboração da Universidade de Coimbra 

(Reitoria, Faculdade de Farmácia e Biblioteca Geral), Active Media, BIAL e Fundação Luso-Americana 

para o Desenvolvimento e dos Patrocínios da Springer Nature, Wolters Kluwer, Elsevier, Proquest, 

EBSCO, Lusodoc, ScanSystem Portugal, Bisturi, Apifarma, CP, Wiley e Mendeley. 

Procedeu-se também ao lançamento e divulgação da página das Jornadas - http://apdis.pt/jornada/xii-

jornadas, onde consta toda a informação detalhada sobre Comité Científico; Informação aos Autores; 

Prémio Lucília Paiva; Programa Científico; Workshops Pré-evento; Inscrições; Patrocinadores e 

Expositores; Alojamento e Transporte. 

 

 



     

B – Relatório de Contas 2015  
_______________________________________________ 

 

I – 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. 

Durante o ano de 2015, tal como já se tinha verificado em 2014, foi notório nesta associação a 

consequência do período económico que o país ainda atravessa. Houve uma diminuição nos sócios 

desta associação bem como nas assinaturas da LAO. Em comparação com o ano de 2014 houve um 

decréscimo nos rendimentos. No entanto devido a redução de rendimentos houve a necessidade de 

redução de gastos de funcionamento da associação e a sua razoável aplicação. 

Por uma questão de estratégia e logística foi contratada uma nova empresa de contabilidade, para o 

cumprimento atempada das obrigações fiscais da APDIS. 

Apesar de continuarmos com uma estabilidade financeira dentro da associação, o resultado das 

contas do ano de 2015 apresentou um saldo negativo. 

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

APDIS durante o ano de 2015. Nos documentos de Contabilidade em anexo podem encontrar-se 

detalhadamente os elementos que esclarecem os resultados do resumo. 

 



     

2. ASPECTOS FINANCEIROS 

 

APDIS - Associação Portuguesa de Documentação e Informação de Saúde

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 Unidade Monetária: Euro

31-12-2015 31-12-2014
Ativo

Ativo não corrente
Ativos fixos tangíveis 2.827,09                 3.231,00                 
Bens do património histórico e cultural 11.363,34               -                           
Propriedades de investimento -                           -                           
Ativos intangíveis -                           -                           
Investimentos financeiros -                           -                           
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros -                           -                           

Subtotal 14.190,43               3.231,00                 
Ativo corrente
Inventários -                           -                           
Cl ientes 1.702,50                 2.495,50                 
Adiantamentos a fornecedores -                           -                           
Estado e outros entes públicos 3.431,58                 2.542,38                 
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros -                           -                           
Outras contas a receber -                           -                           
Diferimentos 52,67                       39,15                       
Outros ativos financeiros 76.282,97               80.227,43               
Caixa e depósitos bancários 921,54                    5.621,36                 

Subtotal 82.391,26               90.925,82               

Total do ativo 96.581,69               94.156,82               

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
Fundos patrimoniais
Fundos 111.538,35            111.538,35            
Excedentes técnicos -                           -                           
Reservas -                           -                           
Resultados transitados (7.352,65)                -                           
Excedentes de revalorização -                           -                           
Outras variações nos fundos patrimoniais -                           -                           

Resultado l íquido do período (8.048,30)                (21.557,67)             

Total do fundo do capital 96.137,40               89.980,68               

Passivo
Passivo não corrente
Provisões -                           -                           
Provisões específicas -                           -                           
Financiamentos obtidos -                           -                           
Outras contas a pagar -                           -                           

Subtotal -                           -                           
Passivo corrente
Fornecedores 86,79                       3.989,37                 
Adiantamentos de cl ientes 357,50                    -                           
Estado e outros entes públicos -                           65,00                       
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros -                           -                           
Financiamentos obtidos -                           -                           
Diferimentos -                           121,77                    
Outras contas a pagar -                           -                           
Outros passivos financeiros -                           -                           

Subtotal 444,29                    4.176,14                 

Total do passivo 444,29                    4.176,14                 

Total dos fundos patrimoniais e do passivo 96.581,69               94.156,82               

Lisboa, 15 de Março de 2016

O CONTABILISTA CERTIFICADO

RUBRICAS Notas
Datas

O CONSELHO ADMINISTRATIVO/ADMINISTRAÇÃO



     

 

3. RESUMO DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DE 2015 

 

 

 

 

APDIS - Associação Portuguesa de Documentação e Informação de Saúde

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS Unidade Monetária: Euro

2015 2014

Vendas e serviços prestados 8.845,00                 23.220,00               

Subsídios, doações e legados à exploração -                           12.150,00               

Variação nos inventários da produção -                           -                           

Trabalhos para a própria entidade -                           -                           

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas -                           (3.723,60)                

Fornecimentos e serviços externos (13.457,41)             (53.347,40)             

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 1.497,84                 247,23                    

Outros gastos e perdas (1.743,68)                (103,90)                   

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (4.858,25)                (21.557,67)             

Gastos/reversões de depreciação e de amortização (3.245,59)                -                           

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) (8.103,84)                (21.557,67)             

Juros e rendimentos similares obtidos 55,54                       -                           

Juros e gastos similares suportados -                           -                           

Resultados antes de impostos (8.048,30)                (21.557,67)             

Imposto sobre o rendimento do período -                           -                           

Resultado líquido do período (8.048,30)                (21.557,67)             

Lisboa, 15 de Março de 2016

O CONTABILISTA CERTIFICADO

RENDIMENTOS E GASTOS Notas
PERÍODOS

O CONSELHO ADMINISTRATIVO/ADMINISTRAÇÃO



     

 

 

 

4. PROPOSTA 

 

A Direcção propõe que o resultado negativo deste exercício, no valor de 8.048,30 Euros seja 
transferido para resultados transitados. 

 

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 

 

 

 

(Sílvia Costa Lopes) 


