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Apresentação e motivação 

A APDIS é uma associação sem fins lucrativos fundada em 1991. Tem por 

fim o desenvolvimento da documentação e informação de saúde no país e sua 

articulação com sistemas ou redes nacionais e internacionais, de modo a 

contribuir para a investigação, formação pessoal e boas práticas 

nos cuidados de saúde em Portugal. 

Este Programa de Ação para o triénio 2018-2021 tem por objetivo 

apresentar as principais linhas orientadoras/estratégicas que esta lista 

candidata defende, tendo em vista o cumprimento da missão da nossa 

Associação. 

Estamos convictas de que é absolutamente fundamental promover 

ativamente o reconhecimento dos bibliotecários/profissionais de 

informação da saúde entre os seus pares, perante a tutela, os profissionais 

de saúde e/ou investigadores, os doentes e a população em geral. 

É nosso compromisso, para além de um trabalho que se pretende seja de 

parceria com as bibliotecas académicas, com as bibliotecas hospitalares, 

com as bibliotecas especializadas, com os profissionais de saúde e com 

organismos da área, promover a literacia em saúde na comunidade no seu 

todo através de ações de formação e divulgação pertinentes. 

Consideramos ser essencial a existência de uma relação saudável entre os 

órgãos sociais e os associados que estes órgãos representam, de modo a 

existir uma maior coesão e entreajuda que contribuirá para que sejam 

atingidas com maior sucesso as metas da Associação. 

Uma vez que esta lista que se candidata é composta por alguns dos 

elementos da anterior direção, é nosso objetivo considerar todo o legado do 

anterior mandato, bem como, todas as experiências de anteriores direções 

que são o pilar da APDIS. 

Estamos empenhadas em contribuir com grande dedicação para o sucesso da 

nossa Associação. 

E porque consideramos que uma informação estruturada e contextualizada é 

essencial para a melhoria da saúde e da qualidade de vida, é sobre este lema 

que nos apresentamos: 

Pela qualidade da informação de saúde! 
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Composição da lista 

 

Mesa da Assembleia Geral  Nº de Associado 

   

Presidente Deolinda Machado Mota 218 

1ª Secretária Orísia Pereira 202 

2ª Secretária Ana Cristina Almeida 254 

   

Direção  Nº de Associado 

   

Presidente Rosa Saraiva 346 

Vice-Presidente Alexandra Pinto 337 

Secretária Sofia Amador 329 

Tesoureira Paula Seguro de Carvalho 335 

Vogal Rute Oliveira 224 

   

Conselho Fiscal  Nº de Associado 

   

Presidente Teresa Martins 266 

1ª Vogal Anabela Henriques 287 

2ª Vogal Rita Guerreiro 268 
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Notas biográficas 

Mesa da Assembleia Geral 

 Deolinda Machado Mota 
 

Bibliotecária do Centro Hospitalar Universitário do Porto (CHUP) 

Licenciada em Ciências Históricas – Ramo do Património, pela Universidade Portucalense Infante 

D. Henrique, (UPT) Porto (1998). Curso de Especialização / Pós Graduação em Ciências 

Documentais, pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP) (2003). Curso de 

Secretariado pela Academia Comercial da Tecla (1989).  

No CHUP - então Hospital Geral de Santo António (HGSA), desde 1990. Exerce funções na 

Biblioteca desde 2001 e é Técnica Superior / Responsável de Serviço desde 2004, após nomeação.  

Colabora em projetos promovidos ou desenvolvidos pelo Departamento de Ensino Formação e 

Investigação (DEFI) do centro hospitalar, nomeadamente com o Museu do CHUP - no âmbito do 

património documental histórico - e com o Gabinete de Investigação - no âmbito do Repositório 

Científico do CHUP. 

Integra grupos de trabalho e participa em reuniões promovidos por organismos congéneres, pela 

Secretaria Geral do Ministério da Saúde (SGMS) e pelos Serviços Partilhados do Ministério da 

Saúde (SPMS), em representação do CHUP. 

Participa regularmente em eventos relacionados com as Ciências Documentais, Ciência da 

Informação e Investigação em Saúde. 

É membro da Associação Portuguesa de Documentação e Informação de Saúde (APDIS), desde 

2004, e da European Association for Health Information and Libraries (EAHIL) desde 2010. 

Integra os Corpos Sociais da APDIS desde 2015. 

 

 

 Orísia Pereira 
 

Bibliotecária na Escola Superior de Enfermagem do Porto  

Licenciada em Ciências Históricas, pela Universidade Portucalense Infante D. Henrique (1990). 

Curso de Preparação de Técnicos-adjuntos de Biblioteca e Documentação, realizado pela BAD 

(1994). Pós-graduada em Ciências Documentais – opção Biblioteca e Documentação, pela Faculdade 

de Letras da Universidade do Porto (1997).  

Desde 1995 integra o quadro de pessoal não docente da Escola Superior de Enfermagem de S. 

João, exercendo funções na biblioteca, inicialmente como Técnica Profissional e desde 1999 como 

Técnica Superior. Em 2004 passa a coordenar o Centro de Documentação (biblioteca e 

reprografia), continuando até à data na coordenação do atual Centro de Documentação, Biblioteca 

e Serviço a Clientes (CDBSC) da Escola Superior de Enfermagem do Porto, após a fusão em 2007 

das três Escolas Superiores de Enfermagem públicas da cidade do Porto.  

Foi 1º Secretário da Mesa Assembleia Geral, na APDIS, durante os mandatos de 2003-2009 e 2º 

Secretário no mandato 2015-2018. É membro da APDIS e da EAHIL. 
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 Ana Cristina Almeida 
 

Bibliotecária do CDI do CHTV - Centro Hospitalar Tondela Viseu E.P.E.  

Licenciada em Comunicação Social; tem o Curso de Especialização em Ciências Documentais 

(Biblioteca e Documentação) da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra; possui a Pós-

Graduação em Administração Pública ministrada por: Instituto Superior Politécnico de Viseu 

/Escola Superior de Gestão de Lamego /ADIV (Associação para o Desenvolvimento e Investigação 

de Viseu) e IGAP (Instituto de Gestão e Administração Pública).  

Técnica Superior de Biblioteca e Documentação do Centro de Documentação e Informação do 

CHTV E.P.E., tendo como principais funções a gestão de plataformas de pesquisa e a formação de 

utilizadores. Iniciou a sua carreira profissional em 1976 no então Hospital São Teotónio de Viseu, 

tendo, em 1984, ingressado na Biblioteca do mesmo Hospital. É formadora no Departamento de 

Educação Permanente do Centro Hospitalar Tondela-Viseu E.P.E. - CAP Certificado nº EDF 

469067/2008 DC e colabora ainda com a PubMed - U.S. National Network of Libraries of 

Medicine (NN/LM) Non-English Guides to PubMed.  Publicou os seguintes trabalhos:  

Bibliotecas da Saúde: Biblioteca do Hospital de São Teotónio. Ponto de Encontro. Lisboa: APDIS. 

Nº 24 (2010), p. 2.  

O Hospital em Viseu. Feira de S. Mateus, 1392-2004 / [org.] Expovis - Promoção e Eventos. - 

Viseu: Publicidade Urbana do Centro, 2004. p. 21-5.  

Qualidade dos serviços de alojamento e alimentação: Estudo sobre a qualidade dos serviços de 

alojamento e alimentação prestados pelos Serviços de Acção Social do Instituto Politécnico de 

Viseu. Disponível em WWW: URL:http://www.ipv.pt/sas/estudo.pdf.  

É membro da BAD, APDIS e EAHIL.  

 

Direção 

 Rosa Saraiva 
 

Bibliotecária no Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira (CHUCB) 

Licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas pela Universidade Aberta. Pós-Graduação em 

Ciências da Informação e Documentação pela Universidade Fernando Pessoa. Diploma de Estudos 

Avançados pela Universidade de Salamanca. Doutoranda em Formação em Sociedade do 

Conhecimento na Universidade de Salamanca. 

Diretora do Serviço de Documentação e Biblioteca do Centro Hospitalar Universitário Cova da 

Beira. Coordenadora do Gabinete de Investigação e Inovação do Serviço de Investigação, 

Epidemiologia e Saúde Pública do Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira. Membro da 

Comissão de Investigação do Centro Académico Clínico das Beiras. Docente livre na Universidade 

da Beira Interior. Formadora do Centro de Formação do Centro Hospitalar Universitário Cova da 

Beira. Membro do grupo "Programas de Investigação Humana (HRP) para a acreditação pela Joint 

Commission International. Gestora da Qualidade do Serviço de Documentação e Biblioteca  do 

Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira. Formadora em "Organização de Bibliotecas 

Escolares", certificada pelo Conselho Cientifico-Pedagógico da Universidade do Minho. 

As suas áreas de maior interesse são literacia em saúde e serviço de referência, nomeadamente, 

no apoio à investigação e à prática clínica. Membro das associações APDIS, Casa do Pessoal do 

Centro Hospitalar Cova da Beira e Amigos do Centro Hospitalar Cova da Beira. 
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 Alexandra Pinto 
 

Bibliotecária na Escola Superior de Saúde do Alcoitão/Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 

(ESSA/SCML) 

Licenciatura em Relações Internacionais pela Universidade Lusíada de Lisboa (1991). Curso de 

Especialização em Ciências da Documentação na variante biblioteca pela Universidade Autónoma de 

Lisboa (2005). Mestrado em Ciências da Documentação e Informação pela Faculdade de Letras da 

Universidade de Lisboa. 

Técnica Superior de Biblioteca e Documentação no Centro de Recursos Educativo (CRE) da ESSA, 

sendo responsável, desde 2006, pela biblioteca e pelo arquivo deste estabelecimento de ensino 

superior. A ESSA e o CRE colaboram com as bibliotecas do Centro de Medicina e Reabilitação do 

Alcoitão e do Hospital Ortopédico de Sant’Ana, ambas Unidades de Saúde da Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa. 

Faz formação de utilizadores para uma melhor definição de estratégias de pesquisa e recuperação 

de informação em bases de dados da saúde. Gere o Repositório da ESSA e colabora com 

professores e investigadores na difusão da produção científica, garantindo a preservação da 

memória intelectual e a visibilidade destes profissionais da ESSA/SCML.  

As suas áreas de maior interesse são as métricas alternativas, literacia em saúde, acesso aberto e 

serviço de referência, nomeadamente, no apoio à investigação e à prática clínica.  

Membro das associações BAD, APDIS e EAHIL. 

 

 Sofia Amador 
 

Bibliotecária na Área de Biblioteca e Informação da Faculdade de Medicina da Universidade 

de Lisboa  

Licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas – variante Português/Inglês pela Faculdade de 

Letras da Universidade de Lisboa (1998). Curso de Pós-graduação em Ciências Documentais – 

variante Biblioteca e Documentação pela Universidade Autónoma de Lisboa (2004). Pós-graduação 

em Edição e Revisão de Texto pela Universidade Católica de Lisboa (2017). A frequentar a Pós-

graduação em Edição de Livros na Universidade Lusófona (2018/2019). Exerce funções na 

Biblioteca da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (FML) desde janeiro de 2017. Foi 

bibliotecária coordenadora da Direção-Geral da Saúde (DGS) nos anos de 2015 e 2016. Foi de 

1999 a 2014 responsável pelo Centro de Documentação do Instituto de Medicina Preventiva da 

Faculdade de Medicina de Lisboa. Docente livre da FML no Mestrado de Epidemiologia. Foi docente 

livre do ISCTE no Mestrado de Gestão dos Serviços de Saúde de 2008 a 2014. Colabora com 

instituições nacionais ligadas à Saúde, prestando apoio na área da recuperação, divulgação e gestão 

da informação em Ciências da Saúde, nomeadamente o Ministério da Saúde, a Direcção-Geral da 

Saúde, os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, a ARSLVT, o Instituto de Higiene e 

Medicina Tropical, a Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, o Infarmed, entre 

outros. É editora associada da revista científica da DGS e revisora das publicações da Divisão de 

Literacia, Saúde e Bem-estar da DGS. Desde meados de 2018 é perita-revisora da Biblioteca de 

Literacia em Saúde do SNS. Foi Vogal da Direção da APDIS de dezembro de 2012 a março de 

2015. Membro das associações APDIS, BAD e EAHIL. 
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 Paula Seguro de Carvalho 
 

Responsável do Gabinete de Apoio à Investigação na Escola Superior de Tecnologia da Saúde 

de Lisboa (IPL) 

Licenciada em História, variante de História da Arte pela Faculdade de Letras da Universidade de 

Lisboa (1997), curso de Especialização em Ciências Documentais na opção de Documentação e 

Biblioteca, também pela FLUL (2002) e pós-graduação em Gestão Cultural pelo ISCTE-Instituto 

Universitário de Lisboa (2011). 

Começou a trabalhar nas bibliotecas na Biblioteca da Ajuda, colaborou com a Consinfor – Gabinete 

de Estudos e Projectos, Lda desempenhando tarefas para as Bibliotecas do Supremo Tribunal 

Administrativo e da Procuradoria-Geral da República. Participou no projeto de organização e 

implementação da Biblioteca do Centro de Estudos Clássicos da Faculdade de Letras da 

Universidade de Lisboa. Desempenhou funções na Biblioteca Municipal de Montijo e, desde 2010, 

na Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa (ESTeSL) do Instituto Politécnico de Lisboa. 

Em outubro de 2016 assumiu a gestão do Gabinete de Apoio à Investigação da ESTeSL. Membro 

da BAD, APDIS e EAHIL.  

 

 

 Rute Oliveira 
 

Bibliotecária da Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano  

Licenciada em Sociologia, pelo ISCTE-IUL, Instituto Superior de Ciências do Trabalho e Empresa 

– Instituto Universitário de Lisboa. Curso de técnicos-adjuntos de biblioteca e documentação, 

APBAD, Beja (1997).  

Iniciou a sua atividade na área das Bibliotecas em 1997, na Biblioteca Municipal Manuel da Fonseca 

em Santiago do Cacém. Entre 1999/2000 esteve envolvida na criação da Biblioteca do INESLA – 

Instituto de Estudos Superiores do Litoral Alentejano, Pólo Universitário do ISCTE em Grândola. 

Entre 2001 e 2004 desempenhou funções na Biblioteca Municipal José Saramago em Odemira. 

Atualmente, e desde 2004 é Técnica Responsável pelo Serviço de Biblioteca e Documentação da 

ULSLA – Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, que está sedeada no Hospital do Litoral 

Alentejano, em Santiago do Cacém.  

Participa regularmente em encontros, jornadas, conferências, formações, na área da 

Biblioteconomia.  

Artigos publicados: “A Biblioteca no Hospital do Litoral Alentejano”, Boletim Informativo, n.º 3, 

Outubro/2006, Associação Médica do Litoral Alentejano, Santiago do Cacém, pp. 8-9. 

Outros Interesses: Participa na direção de 2 organizações de carácter associativo ligadas a 

atividades culturais, como a música – Quadricultura Associação, e o teatro – AJAGATO. Membro 

da direção da APDIS desde 2015. Membro das APDIS, BAD e EAHIL.  
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Conselho Fiscal 

 

 Teresa Martins 
 

Responsável da Biblioteca das Ciências da Saúde da Universidade de Coimbra  

Licenciada em Farmácia pela Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra (1976). Curso de 

Mestrado em Saúde Pública (1996). Grau de Mestre em Saúde Pública pela Faculdade de 

Medicina da Universidade de Coimbra (1999).  

Curso de Especialização em Ciências Documentais na área das Bibliotecas (2005) na Faculdade de 

Letras da Universidade de Coimbra.  

Bibliotecária do Departamento de Medicina Dentária da Faculdade de Medicina da Universidade 

de Coimbra até 2008.  

Bibliotecária na Biblioteca das Ciências da Saúde da Universidade de Coimbra desde 2009.  

Tem 30 trabalhos publicados (em revistas nacionais e internacionais), na forma de artigo 

completo ou de resumo, alguns dos quais submetidos a conselho de arbitragem.  

Na Direção da APDIS, como Tesoureira, de Março de 2009 a Março de 2015. É membro da BAD, 

da APDIS e da EAHIL.  

 

 

 Anabela Henriques 
 

Bibliotecária da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra  

Doutora em Ciências Documentais pela Universidade de Alcalá, Espanha, onde apresentou a tese 

com o título "Critérios de edição de uma população de revistas de saúde portuguesas: relação com a 

sua visibilidade nacional e internacional". Mestre em Ciências Documentais pela Universidade de 

Alcalá, Pós-Graduada em Ciências Documentais, opção em Documentação e Biblioteca, pela 

Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Licenciada em Sociologia pela Universidade da 

Beira Interior. 

Desenvolveu a atividade profissional como Bibliotecária na Biblioteca Geral da Universidade de 

Coimbra entre 1998 e 1999, Técnica Superior da área de Biblioteca e Documentação de 1999 a 

2001 na Biblioteca Municipal de Mortágua; desde 2001 exerce funções como Técnica Superior 

Coordenadora da Biblioteca da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra. 

Foi Presidente do Conselho Fiscal da Associação Portuguesa de Documentação e Informação de 

Saúde – APDIS. Integra os corpos sociais da APDIS desde 2009. 

Desenvolve investigação na área de Ciências Documentais, publica em revistas científicas e 

participa em eventos científicos nacionais e internacionais. 
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 Rita Guerreiro 
 

Bibliotecária na Biblioteca das Ciências da Saúde da Universidade de Coimbra  

Licenciatura em Ciência da Informação, Arquivística e Biblioteconómica e Mestrado em 

Informação, Comunicação e Novos Media pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. 

Iniciou funções na Biblioteca da Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra em Janeiro de 

2005, estando atualmente a trabalhar na Biblioteca das Ciências da Saúde da Universidade de 

Coimbra desde 2009. As principais áreas de interesse e de atuação são: Literacia da Informação 

em Saúde; Serviço de Referência em bases de dados nacionais e internacionais, Gestão de 

referências bibliográficas e indicadores bibliométricos de revistas científicas. Associações 

Profissionais: APDIS. 
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Visão estratégica 

Num mundo cada vez mais dependente da informação, pretendemos, em 

parceria com os profissionais de informação, de saúde e comunidade em 

geral, apostar num maior apoio à investigação e à prestação de cuidados de 

saúde de excelência, contribuindo para a melhoria continuada da qualidade 

de vida dos cidadãos. 

 

Responsabilidade social 

Reforçar a sensibilização junto do cidadão e dos intervenientes na área das 

Ciências da Saúde, no que diz respeito à relevância da utilização de 

informação baseada na evidência. 

Pretendemos promover e facilitar a realização de reuniões para auscultar as 

necessidades e interesses dos profissionais de informação de saúde, bem 

como as questões laborais que os preocupam, procurando encontrar as 

melhores soluções. 

Consideramos primordial manter e aprofundar as relações com organizações 

nacionais e/ou internacionais congéneres, cujos interesses sejam comuns. 

Defendemos também que devemos manter/desenvolver relações com outras 

tipologias de bibliotecas para troca de experiências que a todos beneficiará. 

 

Responsabilidade profissional 

Somos apologistas da urgente redefinição do conceito de Bibliotecário da 

Saúde, bem como do seu papel na atual política de saúde, nomeadamente, ao 

nível da sua integração em equipas multidisciplinares no apoio à prestação de 

cuidados de saúde, quer no setor público, quer no setor privado. 

A elaboração de um plano de formação, a médio ou longo prazo, devidamente 

estruturado, planificado e adequado às diferentes necessidades técnico-

científicas é imprescindível, de modo a abranger o maior número possível de 

associados. É importante que se consiga realizar ações de formação anuais, 

de forma descentralizada. Para que tal seja possível, consideramos ser 

desejável a celebração de protocolos de colaboração com entidades que 

apoiem o plano formativo. 
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Responsabilidade associativa 

Promover e desenvolver, de forma regular, os canais de comunicação interna 

da Associação e desta com os seus associados, é um dos nossos objetivos. 

Essa comunicação poderá fazer-se através dos meios mais comuns 

(telefone, e-mail, página web), incluindo redes sociais e através da 

publicação de um boletim informativo com divulgação de 

notícias/informações relevantes para os associados e para a população em 

geral, podendo conter alguns estudos de caráter técnico-científico. 

É nossa intenção continuar a organizar as Jornadas APDIS com 

periodicidade bianual, bem como apoiar outros eventos da área cujo objetivo 

seja a melhoria da saúde e da qualidade de vida de todos os cidadãos. 

 

Propomo-nos, assim: 

 Desenvolver os canais de comunicação interna entre a APDIS e os 

seus associados 

 Promover a inscrição de novos associados 

 Dinamizar a publicação de informação nas redes de comunicação 

existentes 

 Elaborar um plano de formação com ações descentralizadas 

 Celebrar protocolos de cooperação no sentido de operacionalizar 

o plano de formação 

 Organizar as Jornadas APDIS e apoiar eventos na área da Saúde 

 Redefinir o papel do Bibliotecário da Saúde 

 Manter e aprofundar relações de parceria com organizações 

nacionais/internacionais congéneres 

 

 

 

Pela qualidade da informação de saúde! 
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Lista de subscritores 

 

Nome 

 

Nº de associado 

 

Alice de Jesus Rodrigues 

 

342 

 

Esmeralda Arnaut Araújo 

 

 

341 

Isabel Andrade 

 

65 

Maria da Luz Antunes 

 

104 

Marta Diogo Frade 

 

253 

Sandra Garcia 

 

328 

Sílvia Lopes 285 

 

Susana Henriques 

 

287 

 


