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Coleções Público 



Coleções Público 

Tecnologia 



Público 
O público está mais consciente da importância dos museus e, em 

consequência, é mais exigente e procura novas formas de participação 

© http://uncatalogedmuseum.blogspot.pt/2013_12_01_archive.html   
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Coleções 
As coleções mantêm um papel fundamental e constituem o ponto fulcral de 

diferenciação de outras ofertas culturais 

© http://westmuse.wordpress.com/2012/05/22/maximizing-collections-access/  
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Tecnologia 
É omnipresente! Está presente em todo lado e, acima de tudo, é utilizada de 

forma constante! 

© http://wallpaperswide.com/matrix_world_map-wallpapers.html  
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A tecnologia transforma... 

• A utilização das coleções 

• Conservação 

• Imagem 

• Investigação 

• Transporte 

• Reserva e acondicionamento 

• Exposição 

• Educação 

• A receção do público 

• A relação com o público 

• Os estudos de público 

• Administração e gestão 

• Documentação 

• Lojas 



Mas estão os museus 
preparados para esta 

mudança? 
Em que ponto estamos? Como podemos lidar com estes 

novos desafios? Há uma preocupação generalizada com esta 
questão? E que estratégias podemos adotar em nosso 

benefício? 



Alguns factos... 
(sem querer assustar ninguém) 



Digitisation is a loosely-defined term which describes the set of management and technical 
processes and activities by which material is selected, processed, converted from analogue to 

digital format, described, stored, preserved and distributed. 

The Cost of Digitising Europe’s Cultural Heritage (Nick Poole, 2010) 
Disponível em: http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/refgroup/annexes/digiti_report.pdf 



Digitalização - EU 

• 10% de coleções digitalizadas 

nos arquivos, museus, 

bibliotecas, emissoras (TV e 

Rádio) e outras instituições; 

• 50% aguardam digitalização 

• 40% não têm a necessidade 

de ser digitalizadas 

(duplicados) 

• 31% das coleções já estão 

digitalizadas 

• 14% das coleções não 

necessitam de digitalização 

(ou não podem ser 

digitalizadas) 

• 55% das coleções aguardam 

digitalização 

Survey Report on Digitisation in European Cultural Heritage Institutions 2015  
Disponível em: http://enumeratedataplatform.digibis.com/reports/survey-report-on-digitisation-in-european-cultural-heritage-institutions-2015/ 



Custo estimado - EU 

Estimativa mais baixa Estimativa mais alta Estimativa média 

13.75 Biliões € 63.7 Biliões € 38.73 Biliões € 

The Cost of Digitising Europe’s Cultural Heritage (Nick Poole, 2010) 
Disponível em: http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/refgroup/annexes/digiti_report.pdf 

 



no entanto... 

• 83% das instituições 
estão no processo; 

• 34% têm uma estratégia 
para a digitalização; 

• 31% têm política de 
utilização do resultado da 
digitalização; 

• 87% dos fundos utilizados 
nos processos são 
internos; 

• 3.3% do pessoal afeto a 
esta tarefa específica.  





By Peter J. Park - Losos JB, Arnold SJ, Bejerano G, Brodie ED III, 
Hibbett D, et al. (2013) Evolutionary Biology for the 21st 
Century. PLoS Biol 11(1): e1001466. 
doi:10.1371/journal.pbio.1001466, CC BY 2.5, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23745509 





The role of Standards is 
not to standardise, but 

to enable! 
Nick Poole, Collections Trust CEO 



Conservação 

Inventário Conservação Gestão ... 



Gestão 

Inventário 

Conservação 

Divulgação 

Investigação 

... 

Coleções e Públicos 



Desenvolvimento Documentação Acessibilidade Conservação 

Política de gestão de coleções 

Missão do Museu 

NORMALIZAÇÂO 

Documentar 

Plano e estratégia de documentação 

Fonte: BSI PAS197 - Code of practice for cultural collections management 



Estrutura de 
dados 

Procedimentos 

Normas Técnicas (Genéricas) 

Normas Técnicas (Específicas) 

Terminologia 



OAI-PHM 

ISO 5964:1985 
EAD 

ISAD(G) 

ISAD (CPF) 

MARC 

FRBR 

museumdat 

MODS 

ISO 2788:1986  

MIDAS 

VRA 

Dublin Core 

NISO Z3919:2005  

CDWA 

JPG 

XML 

DOC SIG 

CIDOC - CRM 

Darwin Core 

SPECTRUM 

AAT 

EDM 

LIDO TIFF 
XLS 

Z39.50 



Museus 

Arquivos 

Bibliotecas 

ISO 21127:2006 















Arquivo de Memória 











Cooper Hewitt - Smithsonian 

https://vimeo.com/144168257


















Vantagens e Problemas 

• Gestão e utilização da 
informação mais 
eficiente; 

• Informação relacionada e 
tratada (“curated”); 

• Construção do 
conhecimento facilitada: 
• Investigação 
• Educação 
• Etc.; 

• Colaboração e partilha de 
informação e serviços. 

• Investimento no sector; 
• Não há pessoal dedicado 

a esta tarefa de forma 
exclusiva nos museus; 

• Formação centrada nos 
instrumentos e não nos 
processos ou conceitos; 

• Desconhecimento das 
normas existentes; 

• Continuidade das 
equipas/projetos no 
médio e longo prazo; 



Avaliação 

• Melhorar os processos 
utilizados; 

• Permitir e consolidar cultura 
de responsabilização; 

• Criar ferramentas que 
permitam a captação de 
fundos específicos para esta 
área; 

• Investir nos pontos mais 
fracos e consolidar os mais 
fortes; 

• Suporte do desenvolvimento e 
planeamento estratégico a 
longo prazo da 
documentação. 



alexandrematos@mac.com 
@alexandrematos 


