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Resumo
Nos seus seis anos de atividade o Grupo de Trabalho de Sistemas de Informação em
Museus (GT-SIM) procurou cumprir os objetivos estratégicos definidos na sua
constituição através do desenvolvimento de linhas de ação específicas que
contribuíssem para a interoperabilidade dos sistemas de informação no âmbito da
museologia, arquivística e biblioteconomia, concorrendo assim para uma gestão
integrada da informação nas instituições de memória.
Serão apresentados os trabalhos desenvolvidos e resultados alcançados nas principais
linhas de trabalho do grupo, bem como outras ações desenvolvidas, nomeadamente no
âmbito da formação e divulgação. Este balanço de atividade faz-se com o objetivo de
reflexão e orientação do trabalho futuro, que também se perspetiva e projeta para os
próximos anos do GT-SIM.
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Proposta
O Grupo de Trabalho de Sistemas de Informação em Museus (GT-SIM) nasce em 2012
na Associação Portuguesa de Bibliotecários Arquivistas e Documentalistas (BAD)
como resposta à necessidade de discussão e partilha de boas práticas dos profissionais
da gestão de informação nos museus portugueses. Nos seus seis anos de atividade o GTSIM procurou cumprir os objetivos estratégicos definidos na sua constituição através do
desenvolvimento de linhas de ação específicas que contribuíssem para a
interoperabilidade dos sistemas de informação no âmbito da museologia, arquivística e
biblioteconomia, concorrendo assim para uma gestão integrada da informação nas
instituições de memória.
O poster que se pretende apresentar ao Congresso BAD dará conta dos trabalhos
desenvolvidos e resultados alcançados nas principais linhas de trabalho do grupo:
diagnóstico relativo aos sistemas de informação nos museus; definição e enquadramento

de metodologias e procedimentos a utilizar nos sistemas de informação de museus;
constituição de um centro de documentação virtual temático. Serão também
apresentadas outras ações desenvolvidas, nomeadamente no âmbito da formação e
divulgação da atividade do grupo. Este balanço de atividade faz-se com o objetivo de
reflexão e orientação do trabalho futuro, que também se perspetiva e projeta para os
próximos anos do GT-SIM.

