
 

[Recursos de informação, conferências 
e divulgação] 
[Introdução] 

Esta comunicação tem como principal objetivo apresentar o trabalho desenvolvido pelo Grupo de 

Trabalho Sistemas de Informação em Museus (GT-SIM) da BAD desde 2012 na partilha e divulgação 

de recursos de informação, projetos e iniciativas. 



[Centro de Documentação Virtual] 

 

Desde o início da sua atividade, em 2012, que o GT-SIM tem trabalhado no sentido de proporcionar 

a todos os seus membros um Centro de Documentação Virtual com recursos de informação 

relacionados com as áreas de investigação do grupo de trabalho.  

Houve a necessidade de organizar criticamente inúmeros recursos de informação, privilegiando a 

disponibilização desses mesmos documentos em acesso aberto na internet. O principal esforço foi 

canalizado para a construção de linguagens documentais que permitiram a sua análise e 

recuperação, o que se entendeu, desde sempre, ser uma mais-valia deste projeto.  

Através da plataforma Zotero foi criada uma biblioteca de grupo que, por agora, serve de base para 

a organização e recuperação dos recursos do Centro de Documentação Virtual. 

A biblioteca conta atualmente com cerca de 300 referências organizadas em coleções que 

correspondem à indexação baseada em diferentes tesauros. Recursos de informação relacionados 

com a temática do grupo de trabalho, nomeadamente com a gestão e sistemas de informação em 

museus e suas bibliotecas e arquivos, bem como com a documentação e normalização documental 

dos acervos. 

A simplicidade da plataforma Zotero, na versão em linha, permite a pesquisa por etiquetas. As 

etiquetas foram criadas pela equipa de trabalho desta linha de ação com base em tesauros já 

existentes. 

A equipa utilizou predominantemente três tesauros, tendo prevalecido a utilização do primeiro: 

• Tesauro de Biblioteconomia e Documentação do IEDCYT (ex CINDOC– Centro de Información 

y Documentación Científica); 

• Tesauro da UNESCO; 



• Tesauro de Ciência da Informação (Universidade Federal de Minas Gerais). 

 

 

 

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

para os sistemas de informação em museus, pretende-se 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.  

Em https://vimeo.com/110076100 poderão visualizar uma pequena apresentação sobre a utilização 

deste recurso.  

Biblioteca do GT-SIM: https://www.zotero.org/groups/gt-sim 

Coordenação: Maria José de Almeida 

https://vimeo.com/110076100
https://www.zotero.org/groups/gt-sim


[Conferências, Seminários e Encontros] 

 

No âmbito das iniciativas de valorização profissional, esta linha de ação procura:  

1. Apresentar os Sistemas de Informação em Museus como pilares fundamentais no 

trabalho museológico da gestão dos acervos patrimoniais;  

2. Destacar o papel insubstituível dos SIM no tratamento e difusão de informação dos acervos 

museológicos e na produção de conhecimento; 

3. Refletir sobre as metodologias de trabalho, de modo a garantir que contribuem de 

forma relevante para o cumprimento da missão do Museu;  

4. Divulgar e promover os trabalhos das linhas de ação em desenvolvimento pelo Grupo, de 

modo a serem apropriados pelos profissionais dos museus. 

Gestão da informação em museus: identificar para integrar (2013) 

Interoperabilidade em instituições de memória (2013) 

A utilização dos thesauri nos sistemas de gestão do património cultural (2013) 

Organização e representação da informação: arquivos, bibliotecas e museus (2013) 

SPECTRUM: norma de procedimentos de gestão de coleções (2013) 

Monitorização e avaliação das redes sociais: o caso do facebook (2013) 

A representação da informação e os sistemas de organização do conhecimento nos museus (2014) 



Gestão, organização e representação da informação nas instituições de memória: identificar para 

integrar (2014, 2015) 

A representação da informação e os sistemas de organização do conhecimento nos museus (2015) 

Marketing digital: planificar, monitorizar e avaliar a participação de bibliotecas e museus na web 

social (2015) 

 

 

 



 

Por último, assinala-se a presença e representação do grupo de trabalho em vários encontros:  

1. III Encontro Nacional de Centros de Documentação de Museus  "Desafios da gestão integrada 

dos acervos nos museus",  31 de outubro de 2014, no Museu de Cerâmica de Sacavém; 

2. 12º Congresso BAD, 21-23 de outubro de 2015, em Évora, durante o qual se realizaram as 

reuniões abertas dos diferentes grupos de trabalho da Associação. "Achas que sabes 

procurar?" foi o tema da reunião aberta do GT-SIM; 

3. Participação nos XII e  XIV Encontro Regional de Bibliotecários, Arquivistas e 

Documentalistas | BAD Açores (2013 e 2015), com comunicações de membros do GT-SIM; 

4. Participação no ciclo de conferências Entre Arquivos, na sessão dedicada ao tema dos 

sistemas de informação em museus (2015). 

Coordenação: Conceição Serôdio 

 



[Divulgação] 

 

A promoção e divulgação da atividade do GT-SIM, constitui-se também como uma linha de ação do 

grupo, conscientes da necessidade de comunicação e partilha entre os elementos do grupo e destes 

com o exterior. O grupo de trabalho conta com três principais meios de comunicação:  

• Notícia BAD 

• Redes Sociais 

• Mailing List   

• Participação ativa no Notícia BAD, jornal em linha da BAD, através da categoria informação 

em museus, com 81 notícias divulgadas entre janeiro de 2013 e agosto de 2016; 

• Participação nas redes sociais com a dinamização de um grupo no facebook que conta neste 

momento com cerca de 2900 membros 

(https://www.facebook.com/#!/groups/SistemasInformacaoMuseus); 

• Participação e dinamização da mailing list do grupo de trabalho que conta com cerca 90 

membros inscritos (gt-sim@lists.bad.pt). 

Inscrição no Grupo: http://www.apbad.pt/Seccoes/Seccoes.htm 

 

Coordenação: Fernanda Ferreira 

https://www.facebook.com/#!/groups/SistemasInformacaoMuseus
http://www.apbad.pt/Seccoes/Seccoes.htm


 

[Fernanda Ferreira]  |  [GT-SIM]  |  [30 de setembro de 2016] 
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