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Objetivos Gerais da Linha de 
Ação 

 
• Atualizar o documento Os vocabulários controlados na 

organização e gestão de informação sobre património 
cultural: orientações práticas e publicar, em 2018, a sua 
nova edição, na página web da BAD; 

• Realizar ações de divulgação deste guia, presencial e/ou 
virtualmente; 

• Atualizar e rever a área dos vocabulários controlados 
existente no Centro de Documentação Virtual (CDV), 
plataforma zotero; 

• Desenvolver parcerias com grupos de trabalho e 
projetos na área dos vocabulários controlados, 
designadamente no mundo lusófono. 



Objetivos Específicos do Guia 
  

• Sensibilizar a comunidade de profissionais das 

instituições de memória;  

• Definir e caracterizar conceitos-chave; 

• Caracterizar diferentes tipos de vocabulários 

controlados; 

• Divulgar recursos e projetos de referência; 

• Desenvolver um conjunto de orientações gerais. 



Metodologia e Resultados 
 

 
 

• Debate com profissionais da área 

• Organização de seminários  

• Revisão de literatura 

• Levantamento de vocabulários controlados de referência 

• Contributo para Centro de Documentação Virtual (CDV) 

• Produção de documentos orientadores 



Metodologia e Resultados 
 

A Representação da Informação e os Sistemas de Organização 
do Conhecimento nos Museus, Biblioteca Nacional de 

Portugal , 2015. 



Metodologia e Resultados 

Recolha de referências e organização da informação no Centro de 
Documentação Virtual (CDV) 

 



Metodologia e Resultados 



Resultados: Publicação 
1. Apresentação do projeto; 

2. Pré-requisitos para o desenvolvimento de projetos 
de documentação (estrutura de dados, procedimentos 
de registo, sintaxe de dados e terminologia); 

3. Normas nacionais e internacionais para o 
desenvolvimento de vocabulários controlados; 

4. Quadro metodológico e conceptual; 

5. Tipologias de vocabulários controlados; 

6. Ferramentas relacionadas com vocabulários 
controlados; 

7. Projetos de referência nacionais e internacionais; 

8. Orientações para a construção de vocabulários 
controlados; 

9. Perspetivas futuras de desenvolvimento. 



Vocabulários Controlados: 
Contexto 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Vocabulário controlado utilizado (Santos, Serôdio, & Ferreira, 2017, p. 58) 



Resultados: Comunicação 

Conferência Anual do CIDOC, Tbilisi, Georgia, 25 a 29 de Setembro de 
2017. Tema: Documentation – Past, Present, Future… 



Resultados: Comunicação 



Perspetivas para futuro 
 

• Promover o debate: Revisão e melhoramentos 

• Glossário 

• Toolkits 
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