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WEBINARS BAD 2022 

TÍTULO DO WEBINAR 

Avaliação para quê? Uma discussão sobre 
avaliação em gestão de coleções em 
museus 

DATA E HORA 

20 de abril de 2022, das 21h30 às 22h30 
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 tem como finalidade sensibilizar os profissionais que trabalham em instituições de 
memória sobre a prática do uso de ferramentas de avaliação como processo de melhoria 
contínua. Neste contexto, será demonstrado como utilizar a avaliação RUMO, como 
instrumento de autodiagnóstico e dimensionamento de ações da gestão de coleções, com o 
objetivo de criar parâmetros de melhoria. 

ORADOR 

Juliana Rodrigues Alves, Consultora em Gestão de Coleções e Património 

O QUE SE PODE APRENDER COM ESTE WEBINAR? 

• Reconhecer a importância do uso de uma avaliação como uma ferramenta de apoio à 
gestão do museu; 

• Identificar as prioridades da gestão de coleções e como organizar sua gestão a partir de 
normas nacionais e internacionais; 

• Diagnosticar a gestão de coleções de uma instituição de memória, com património 
musealizado, através do uso da avaliação RUMO. 

 

A quem se destina este webinar? 
Profissionais de instituições de memória, que tem algum património musealizado sob sua 
responsabilidade, que necessitem de adquirir conhecimentos sobre como implementar uma 
avaliação, num contexto de melhoria contínua da gestão de seu património. 
 
 

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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