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WEBINARS BAD 2022 

TÍTULO DO WEBINAR 

O uso de vocabulários controlados na 
organização e gestão de informação sobre 
património cultural 

DATA E HORA 

25 de maio 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 tem como objetivo sensibilizar os profissionais das instituições de memória para 
os fundamentos teóricos sobre os vocabulários controlados e reconhecer a sua importância na 
organização e gestão da informação ligada ao património cultural. 

 

ORADOR 

Filipa Medeiros, Museu Calouste Gulbenkian 

 

O QUE SE PODE APRENDER COM ESTE WEBINAR? 

• Compreender a importância da normalização terminológica no tratamento da 
informação 

• Identificar conceitos-chave no âmbito da organização e gestão da informação 
• Reconhecer tipologias de vocabulários controlados e respetivos domínios de aplicação 
• Conhecer recursos e projetos de referência, nacionais e internacionais, que possam 

servir de base de apoio ao desenvolvimento/aperfeiçoamento de outros já existentes 

 

A quem se destina este webinar? 

Profissionais, estudantes e 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 

 

https://bad.pt/
https://bad.pt/formularios/inscricao-nos-webinares/
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