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PROGRAMA

09.30 Boas-vindas e ronda de apresentações

09:45 Os vocabulários controlados na organização e gestão de informação

Natália Jorge

10:45 Pausa

11:00 O papel dos vocabulários controlados na acessibilidade digital

Natália Jorge

12:00 Exercício prático

(grupos na Sala de Reuniões e grupos online, em salas de reuniões através da plataforma Zoom).

12:30 Debate

13:30 Pausa para almoço

14:30 A Digitalização como processo facilitador de acesso à informação

Teresa Amaral

15:30 Pausa

15:45 O projeto MobiDig – digitalização móvel e novas tendências na digitalização do património escrito

Teresa Amaral

16:45 Exercício prático

17:15 Debate

18:30 Conclusão da sessão
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Licenciatura em História, ramo Património Cultural, pela Universidade

de Évora; Pós-graduação e Mestrado em Museologia na Faculdade

de Letras da Universidade do Porto, com a dissertação Ensaio sobre o

AAT- Art & Architecture Thesaurus: Proposta Terminológica de

adaptação à Realidade Portuguesa (2011). Frequência do

Doutoramento em Museologia na Faculdade de Letras da

Universidade do Porto até 2018.

Investigadora integrada no CITCEM – Centro de Investigação

Transdisciplinar «Cultura, Espaço e Memória» e membro do Grupo de

Trabalho Sistemas de Informação em Museus (GT-SIM/BAD).

Desempenha funções na área de formação e consultadoria no

Departamento de Investigação e Documentação da empresa

Sistemas do Futuro –Multimédia, Gestão e Arte, Lda. desde 2001,

acompanhando projetos orientados para a implementação de

sistemas de gestão de base de dados em diversos clientes, nas suas

diferentes vertentes: apresentação, orçamentação, consultoria e

formação.

Interesses em diversas áreas, particularmente no estudo de

vocabulários controlados, na documentação e processos de

catalogação.

NOTAS BIOGRÁFICAS

NATÁLIA JORGE
natalia@sistemasfuturo.pt



NOTAS BIOGRÁFICAS

TERESAAMARAL
teresaamaral@pnmafra.dgpc.pt

É licenciada em História pela Faculdade de Letras da Universidade

Clássica de Lisboa (1980), onde conclui também a Pós-Graduação em

Ciências Documentais – Bibliotecas, em 1987. Doutoranda em História,

na UAB, onde desenvolve a tese relacionada com o estudo do acervo

da Biblioteca de Mafra.

Tem frequentado vários cursos de formação na área específica das

bibliotecas e do livro.

Professora de História e Português durante 10 anos.

Em 1988 desempenhou funções de Bibliotecária no Arquivo Histórico

do Ministério das Finanças, onde se ocupou especialmente do

material impresso.

Foi, durante 3 anos, responsável por toda a área da Documentação na

Escola Superior de Enfermagem Francisco Gentil.

A partir de 1994 é responsável pela Biblioteca do Palácio Nacional de

Mafra onde desenvolve um leque variado de funções das quais se

destacam:

- Tratamento catalográfico do acervo;

- Controle das condições de conservação e preservação;

- Apoio a estudos e teses de doutoramento;

- Elaboração e acompanhamento de visitas temáticas (evolução do

livro e da imprensa).

É ainda co-autora de vários catálogos editados onde desempenhou

funções de responsável pela investigação, elaboração de textos,

catalogação e conceção gráfica.

Participação no projeto MobiDig, com instituições europeias –

Bulgária, Itália, Áustria e Holanda (Erasmus +) financiado pela

Comissão Europeia.


