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WEBINARS BAD 2022 

TÍTULO DO WEBINAR 

O Manifesto WikiLibrary e as instituições 
de memória 

DATA E HORA 

4 de abril de 2022, das 21h às 22h 
Em linha, na plataforma Zoom Webinar 

Webinar promovido no âmbito das atividades do 
Grupo de Trabalho de Sistemas de Informação em Museus da BAD 

RESUMO 

Este webinar é a continuação dos temas abordados nos webinars anteriormente apresentados sobre 
Wikis e Património Cultural (2019) e os Projetos OpenGLAM e GLAM-Wiki (2020). 

Neste webinar apresenta-se o Manifesto WikiLibrary (https://www.wikimedia.de/the-wikilibrary-
manifesto/) e os seus princípios. O Manifesto visa promover e desenvolver o estabelecimento de 
políticas digitais abertas e reutilizáveis pelas bibliotecas e as instituições de memória; Pretende fazer a 
ligação entre instituições de memória e projetos da Wikimedia com a finalidade de promover a 
disseminação do conhecimento em formatos abertos e redes de dados abertos vinculados. 

Apresenta-se o trabalho desenvolvido pela Wikibase (https://wikiba.se/) patrocinado pela Wikimedia 
Deutschland 

Por fim, dá-se a conhecer boas práticas das instituições de memória nesta área. 

ORADOR 

Luísa Alvim, Arquivo Municipal Alberto Sampaio, CIDEHUS-Universidade e Évora 

O QUE SE PODE APRENDER COM ESTE WEBINAR? 

• O que é o Manifesto WikiLibrary  
• O que são Princípios FAIR 
• O trabalho desenvolvido pela Wikibase 
• Boas práticas das instituições de memória nesta área 

A quem se destina este webinar? 

Profissionais da Informação em geral, professores e estudantes interessados no universo das instituições 
de memória (arquivos, museus e bibliotecas). 

Preço de associado individual: Gratuito 
Preço de associado colectivo: 1ª inscrição gratuita 

(Se houver outras inscrições dentro da mesma instituição, as mesmas deverão ser pagas ao 
preço de não associado) 

Preço de não associado: 10,00 euros 
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