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WEBINARS BAD 2022 

TÍTULO DO WEBINAR 

International Image Interoperability 
Framework (IIIF) em Património Cultural 
Digital 

DATA E HORA 

15 de dezembro, das 18h30 às 19h30 

Em linha, na plataforma Zoom Webinar 

Webinar promovido no âmbito das atividades do 
Grupo de Trabalho de Património Cultural Digital da BAD 

RESUMO 

O International Image Interoperability Framework (IIIF) é um modelo que permite um método 
uniformizado de descrição e disponibilização na Web de conteúdos baseados em imagem. Permite 
visualização em profundidade (deep zoom), partilha, manipulação, comparação, legendagem, transcrição, 
anotação, integração e reutilização daqueles recursos digitais, alojados por todo o mundo e pertencentes 
a múltiplas instituições. É um modelo baseado em tecnologias Web, que cumpre os princípios da Linked 
Data, define um conjunto de Application Programming Interfaces (API) padronizadas e foi criado para 
permitir às instituições libertar a informação dos silos em que se encontra. Neste webinar apresentam-se 
as potencialidades do IIIF através da descrição duas das API’s (Image API e Presentation API) e exemplifica-
se a sua aplicação na Biblioteca Digital de Fundo Antigo da Universidade de Coimbra (Almamater).  

ORADOR 

Ana Luísa Silva, Universidade de Coimbra, Biblioteca Geral 

O QUE SE PODE APRENDER COM ESTE WEBINAR? 

Noções básicas sobre o International Image Interoperability Framework (IIIF), em particular das API’s de 
Imagem e de Apresentação e sua implementação.  

 

A quem se destina este webinar? 

Profissionais envolvidos na implementação de Bibliotecas Digitais e público em geral 

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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