O Grupo de Trabalho Sistemas de Informação em Museus 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 ou Centro de Documentação
como um todo unitário nas suas inter‐relações informacionais. A visão integradora do acervo do
Museu implica um maior enfoque nas potencialidades informativas do acervo, contribuindo assim
para uma mais eficiente gestão de toda a informação sobre património produzida em contexto
museológico.
No âmbito deste Grupo de Trabalho, utiliza‐se o conceito operatório de sistema de informação em
museus (SIM) enquanto conjunto ordenado de elementos inter‐relacionados que reúne, armazena,
processa e 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, incluindo espécimes bibliográficos e arquivísticos
existentes no museu ou que com ele possam ser inter‐relacionados. Ao procurar a
interoperabilidade com sistemas análogos, o SIM obedece às normas nacionais e internacionais no
âmbito da museologia, arquivística e biblioteconomia, nas suas três vertentes essenciais: estrutura
de dados, terminologia e procedimentos.
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;

•

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.

Linhas de ação [triénio 2012‐2014]
•

Diagnóstico relativo aos sistemas de informação nos museus portugueses
Realização de diagnóstico da cultura organizacional dos museus portugueses (RPM) no que
respeita à gestão da informação sobre os seus vários tipos de bens patrimoniais,
considerando: a) a organização funcional do museu e a articulação entre os seus diversos
serviços; b) os recursos humanos e materiais disponíveis no museu; c) os públicos
destinatários dos serviços prestados pelo museu no âmbito da gestão daquela informação.

•

Metodologias e procedimentos nos sistemas de informação dos museus portugueses
Elaboração de documentos de enquadramento e definição de metodologias e
procedimentos, no âmbito da gestão de informação dos acervos museológicos.
Documentos de acordo com as normas nacionais e internacionais, mas aprofundando e
concretizando a realidade do país, por forma a serem aplicados nos museus portugueses.

•

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 iremos constituir um centro de
documentação virtual que possa simultaneamente servir as necessidades dos membros do
grupo mas também constituir‐se como plataforma de divulgação para todos os
profissionais e estudantes interessados na área.

•

Workshops temáticos e conferências
Workshops centrados sobre temas específicos do trabalho a desenvolver pelo GT‐SIM.
Conferências temáticas sobre a prática da gestão de informação em museus portugueses.

•

Promoção e divulgação da atividade do GT‐SIM
Divulgação das atividades no âmbito da comunidade de profissionais de informação: BAD,
DGPC, ICOM‐Portugal, Imprensa, Facebook.

Reuniões de trabalho
As reuniões da equipa de coordenação são mensais e têm como objetivo discutir o
desenvolvimento dos projetos em curso.
As reuniões do grupo de trabalho são quadrimestrais e têm como objetivo apresentar ao grupo
cada projeto, em desenvolvimento ou já concluído.

Equipa de Coordenação [triénio 2012‐2014]
M. da Conceição Tavares Serôdio e C. Pinhão, Bibliotecária | COORDENADORA DO GRUPO
Fernanda Maria Cunha Ferreira Serrano, Bibliotecária
Filipa Maria Cristóvão Medeiros, Bibliotecária
Leonor Calvão Borges, Arquivista
Maria José de Almeida, Arqueóloga
Maria Leonor de Vasconcelos Antunes, Bibliotecária
Paulo Ferreira da Costa, Antropólogo

Contactos:
Coordenação: Conceição Serôdio ‐ conceicaoserodio@gmail.com
Divulgação: Fernanda Ferreira Serrano – fernandaferreira@iol.pt
Mailing list: gt‐sim@lists.bad.pt
Facebook: https://www.facebook.com/#!/groups/SistemasInformacaoMuseus/
Inscrição no Grupo: http://www.apbad.pt/Seccoes/Seccoes.htm
BAD‐Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas
Rua Morais Soares, 43, 1º Dto e Fte – 1900‐341 Lisboa
Tel: 218161980
Email: apbad@apbad.pt

