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“O acervo de um museu deve ser entendido como a soma de todas as suas coleções no sentido
mais amplo do termo, cada qual cumprindo uma determinada função dentro de uma visão
integrada da instituição museológica.”

O museu como sistema de informação, Isabel Marques, 2010
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GT Sistemas de Informação em Museus

▪ Constituir-se como uma plataforma de reflexão e
dinamização do diálogo e articulação entre todos os
profissionais da informação no universo dos acervos
museológicos;

▪ 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;

▪ 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.
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O Grupo de Trabalho Sistemas de
Informação em Museus (GT-SIM) foi
criado em 2012 na BAD, reunindo
profissionais de informação em torno de
um objetivo comum:

responder aos desafios que os 
profissionais dos museus enfrentam 

todos os dias no que respeita à gestão 
da informação das coleções nos museus
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Linhas de ação constituídas em 2012...

▪ Diagnóstico aos sistemas de informação em museus
portugueses com o desenvolvimento de um inquérito;

▪ Metodologias e procedimentos nos sistemas de informação
dos museus;

▪ A constituição de um centro de documentação virtual;

▪ A preparação de seminários, conferências e reuniões e ações
de formação;

▪ A promoção da atividade do GT através de diferentes canais de
comunicação.
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GT Sistemas de Informação em Museus

Utiliza o conceito operatório de sistema de informação em museus (SIM) enquanto

conjunto ordenado de elementos inter-relacionados que reúne, armazena, processa,

faculta, informação considerada relevante para a missão e funcionamento da entidade

museológica. Este sistema é centrado na coleção e na prática museológica. Entende-se

aqui a coleção como um conceito abrangente que compreende todos os acervos

museológicos, independentemente da sua natureza ou suporte.
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Diagnóstico aos sistemas de informação em museus cujos resultados 
foram divulgados em 2017 e teve por objetivo dar a conhecer as 
principais caraterísticas dos museus portugueses no que diz respeito às 
áreas da gestão da informação e documentação dos seus vários tipos de 
bens patrimoniais;

Centro de Documentação Virtual, ferramenta colaborativa que reúne 
referências a recursos, na sua maioria disponíveis em linha em acesso 
aberto, que são divulgados no âmbito do grupo por iniciativa dos seus 
membros;

Diretório BAD na categoria de bibliotecas de museus onde estão listados 
bibliotecas, arquivos e centros de documentação associados a unidades 
museológicas;

Formação, eventos e plataformas de partilha com e para todos os 
profissionais – mailing list, Notícia BAD, Facebook, Zenodo, etc.

Em perspetiva…
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No âmbito das metodologias e procedimentos nos sistemas de 
informação dos museus destacam-se a criação e tradução de ferramentas 
técnicas e documentos a utilizar pelos profissionais em museus:

▪ Criação de um guia “Os vocabulários controlados na organização e 
gestão de informação sobre património cultural: orientações práticas";

▪ Tradução de guias técnicos de implementação da norma SPECTRUM 
(guias técnicos de apoio à implementação de 8 procedimentos 
primários);

▪ Tradução do Cataloging Cultural Objects: A Guide to Describing Cultural 
Works and Their Images (CCO), que fornece orientações para o 
tratamento do património cultural.

Em perspetiva…

7



CONVERSAS COM NORTE | 9 DE JUNHO DE 2021

GT Sistemas de Informação em Museus

WORKSHOP BAM!  | FERNANDA FERREIRA | 22 DE OUTUBRO 2021

Para saber mais…

▪ Inscrição na mailing list: https://www.bad.pt/form/index.php?option=com_rsform&formId=22

▪ Notícias do GT-SIM: https://www.bad.pt/noticia/category/informacaomuseus/

▪ Página no Facebook do GT-SIM: https://www.facebook.com/groups/SistemasInformacaoMuseus/about/

▪ Centro de Documentação Virtual: https://www.zotero.org/groups/gt-sim

▪ Diretório de Bibliotecas de Museus: https://www.bad.pt/diretorio/?ait-dir-item-category=bibliotecas-museus

▪ CCO - tratamento técnico do património cultural (2016). https://ccortes87.wixsite.com/pcco/

▪ Publicações do Grupo de Trabalho Sistemas de Informação em Museus da Associação Portuguesa de

Bibliotecários, Arquivistas, Profissionais da Informação e Documentação: https://zenodo.org/communities/gt-

sim_bad/search?page=1&size=20
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Em 2021… ▪ Consolidar os trabalhos de traduções de documentos e de preparação de

documentos de apoio em curso no âmbito da linha de ação de metodologias

e procedimentos a utilizar pelos profissionais nos museus;

▪ Manter as plataformas colaborativas e de comunicação do grupo a partir

das quais se pretende continuar a disponibilizar a todos os profissionais

informação, formação, materiais de trabalho, entre os quais metodologias,

procedimentos, e bibliografia nacional e internacional;

▪ Realizar webinars, seminários ou outros eventos de valorização

profissional.
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Com o trabalho voluntário de...

Obrigada pela vossa participação no GT-SIM!

um grupo de trabalho de profissionais para 
profissionais...pois ninguém sabe mais que 
nós todos juntos!
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