
Plano de atividade 2016 – Sistemas de Informação em Museus 
 
 
O Grupo de Trabalho Sistemas de Informação em Museus da BAD procura pensar o Museu 
como um centro de produção de conhecimento, ao assumir o objeto de museu como 
documento e o acervo da instituição museológica, existente nas Reservas, Arquivo, Biblioteca 
como um todo unitário nas suas inter-relações informacionais. A visão integradora do acervo 
do Museu implica um maior enfoque nas potencialidades informativas desse acervo, 
contribuindo assim para uma mais eficiente gestão de toda a informação sobre património 
produzida em contexto museológico. 
Objetivos estratégicos  

- Constituir-se como uma plataforma de reflexão e dinamização do diálogo e articulação entre 

todos os profissionais da informação no universo dos acervos museológicos;  

- Apresentar-se como parceiro ativo na sociedade civil no que diz respeito à gestão da 

informação dos acervos museológicos e à sua importância estratégica na área do património 

cultural.  

- Promover o levantamento nacional dos recursos existentes nas áreas da gestão da 

informação dos acervos museológicos, de modo a desenhar um quadro global desta realidade; 

 - Desenvolver encontros, seminários e outras iniciativas de valorização profissional;  

 

A equipa de coordenação 2012 – 2016 colocou como primeiro propósito, facultar a todos os 

profissionais dos Museus: informação, formação, materiais de trabalho, entre os quais 

metodologias, procedimentos, e bibliografia nacional e internacional. Neste sentido o principal 

desafio do GT‐SIM é contribuir para o desenvolvimento de sistemas integrados de informação 

nos museus, tendo em vista a adequada gestão, recuperação e partilha da informação dos 

bens patrimoniais. Procuramos fomentar a reflexão e a discussão sobre as questões que os 

Sistemas de Informação em Museus colocam no quotidiano dos profissionais, e tentar 

responder aos desafios e questões dos profissionais, colhidos nos mais diversos encontros do 

GT-SIM. 

Em 2016 comprometemo-nos a finalizar os trabalhos nas Linhas de Ação 2012-2016: 

1. Diagnóstico relativo aos sistemas de informação nos museus portugueses 

Construção do questionário numa plataforma online; início do trabalho de campo com a 

aplicação dos questionários aos museus selecionados com vista à sua resposta; insistência 

junto dos museus que não tenham concluído o seu preenchimento; recolha, organização e 

tratamento dos dados provenientes através da plataforma online; produção do relatório final 

com a análise dos respetivos resultados; divulgação na página WEB da BAD; e dar conta dos 

principais resultados na Conferência do GT-SIM. 

 

2. Metodologias e procedimentos a utilizar pelos profissionais nos museus 

 
2.1. Representação da informação e os sistemas de organização do conhecimento nos 

museus 

Terminar os trabalhos; divulgação na página WEB da BAD; e dar conta deste guia na 

Conferência do GT-SIM. 

 



2.2.  Tradução do documento Cataloguing Cultural Objects (CCO)  

Terminar os trabalhos de tradução; realizar a revisão da tradução; divulgação na página WEB 

da BAD; e dar conta da importância deste documento em língua portuguesa para os 

profissionais do Património Cultural na Conferência do GT-SIM. 

 

2.3.  Tradução de guias técnicos, conjunto de orientações e aconselhamento para a 

implementação da norma SPECTRUM na gestão das coleções de museus. 

Terminar os trabalhos de tradução; realizar a revisão da tradução; divulgação na página WEB 

da BAD; e dar conta da importância deste documento em língua portuguesa para os 

profissionais de museus na Conferência do GT-SIM. 

 

3. Constituição de um centro de documentação virtual 

Tendo em conta a importância da organização da documentação e fontes de informação 

relevantes para os sistemas de informação em museus, pretendemos vir a constituir uma 

plataforma aberta que possa simultaneamente servir as necessidades dos membros do grupo, 

mas também de todos os profissionais e estudantes interessados na área com a divulgação na 

página WEB da BAD; e dar conta da importância desta base de dados bibliográfica na 

Conferência do GT-SIM. 

 

4. Seminários, conferências e encontros 

 

Conferência Sistemas de Informação em Museus 

Conferência dividida em dois painéis: convidados e apresentação dos resultados do GT-SIM. 

Local: Porto 

Data: 30 de Setembro 2016 

Organização: equipa de coordenação do GT-SIM 

 

Participação na organização do CICLO DEBATES 2016 - ACESSO CULTURA | BAD-NORTE | GT-SIM 

(BAD)  

 

5. Promoção e divulgação da atividade do GT‐SIM. 

Continuação do trabalho. 

 

 

Reunião de prestação de contas da coordenação 2012-2016 e passagem de testemunho a uma 

nova coordenação 2017-2019, acompanhando os ciclos de direção da BAD. 

 
 

 
 

 


