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Resumo 

Atualmente, o campo museológico encontra-se imerso num contexto social 

caracterizado por valores relacionados com a democracia cultural, e que são responsáveis 

pela redefinição da relação entre o museu e os seus públicos. São responsáveis também 

pelo desenvolvimento de um novo pensamento, representado aqui pela Nova Museologia, 

que afirma o museu como instituição com funções sociais.  Assim, o museu é percebido 

hoje, para além de uma instituição especializada na salvaguarda do património cultural, 

como um agente capaz de promover transformações sociais. Neste mesmo contexto, 

marcado igualmente pelo desenvolvimento da sociedade da informação e do 

conhecimento, observa-se o protagonismo das Tecnologias da Informação e da 

Comunicação – TICs na preservação e expansão do acesso ao património museológico, na 

remoção de barreiras entre pessoas, conhecimento e património cultural.  

Esta dissertação apresenta-se como uma reflexão sobre o acesso público ao 

património museológico, relacionando-o com as transformações dos museus frente aos 

novos valores sociais e à utilização de TICs. Nesse sentido, discorre-se sobre a política de 

acesso como um importante instrumento para a ampliação do acesso público a este 

património, e discute-se sobre a importância das políticas de gestão de acervo e das 

ferramentas normalizadas nesse processo. 

A reflexão é desenvolvida também através de uma análise do contexto museológico 

português no que diz respeito à adoção de práticas  museológicas de acesso ao património; 

e através do desenvolvimento de três estudos de caso.  

Os estudos de caso tiveram como objetivo perceber como determinadas 

instituições museológicas têm trabalhado as questões do acesso ao património. Assim, 

centram-se nas políticas de acesso ao património do Metropolitan Museum of Art – Met, 

localizado em Nova Iorque; do Statens Museum for Kunst – SMK, localizado em Copenhaga; 

e do Rijksmuseum, localizado em Amsterdão. 
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Além dos estudos de caso, como procedimento metodológico, esta dissertação 

também incluiu a análise da literatura especializada, especialmente, as dedicadas ao 

desenvolvimento do campo museológico, na contemporaneidade.  

Por fim, esta dissertação discute a capacidade efetiva dos valores sociais 

contemporâneos, relacionados com a democracia cultural em transformar 

significativamente a forma como as instituições promovem o acesso aos seus acervos e 

interagem com a sociedade. E de maneira conclusiva, esboça dois modelos de políticas – 

de gestão de acervo e de acesso ao património museológico – com a pretensão de auxiliar 

as instituições, principalmente dos países de língua portuguesa, na ampliação do acesso ao 

património que gerem.  

 

 

Palavras-chaves: Património museológico, Política de acesso, Política de gestão, 

Tecnologia da Informação e Comunicação, Democracia cultural, Nova Museologia. 
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Abstract 

Currently, the museological field is immersed in a social context characterized by 

values related to cultural democracy, which are responsible for redefining the relationship 

between the museum and its audiences. They are also responsible for the development of 

a new thought, represented here by the New Museology, which affirms the museum as an 

institution with social functions. Thus, the museum is perceived today, in addition to an 

institution specialized in safeguarding cultural heritage, as an agent capable of promoting 

social changes. In this same context, also marked by the development of the information 

and knowledge society, the leading role of Information and Communication Technologies - 

ICTs in preserving and expanding access to museological heritage, in removing barriers 

between people, knowledge and cultural heritage. 

This dissertation is presented as a reflection on public access to museological 

heritage, relating it to the transformations of museums in the face of new social values and 

the use of ICTs. In this sense, the access policy is discussed as an important instrument for 

expanding public access to this heritage, and the importance of collection management 

policies and standardized tools in this process is discussed. 

The reflection is also developed through an analysis of the Portuguese museological 

context with regard to the adoption of museological practices for access to heritage; and 

through the development of three case studies. 

The case studies aimed to understand how certain museological institutions have 

worked on issues of access to heritage. Thus, they focus on the access to heritage policies 

of the Metropolitan Museum of Art - Met, located in New York; the Statens Museum for 

Kunst - SMK, located in Copenhagen; and the Rijksmuseum, located in Amsterdam. 

In addition to the case studies, as a methodological procedure, this dissertation also 

included the analysis of specialized literature, especially those dedicated to the 

development of the museological field, in contemporary times. 

Finally, this dissertation discusses the effective capacity of contemporary social 

values, related to cultural democracy, to significantly transform the way institutions 
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promote access to their collections and interact with society. And conclusively, it outlines 

two models of policies - collection management and access to museological heritage - with 

the intention of assisting institutions, mainly in Portuguese-speaking countries, in 

expanding access to the heritage they manage. 

 

Keywords: Museum heritage, Access policy, Management policy, Information and 

Communication Technology, Cultural democracy, New Museology.  
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Introdução  

Em fevereiro de 2020, o Community Research and Development Information Service 

- CORDIS, da European Comission - EC, apresentou as suas políticas e investigações acerca 

da preservação do Património Cultural europeu1. Nesta apresentação, destacou a 

importância da preservação e do acesso ao património cultural e ao conhecimento gerado 

sobre o mesmo, como meios para perpetuação da herança cultural europeia, ao longo do 

tempo, para gerações atuais e futuras. Assim, a preservação do património cultural foi 

abordada como uma ação que vai além da salvaguarda (fundamental) dos próprios objetos 

museológicos e das informações a eles referentes, abrangendo, também, o seu 

compartilhamento e uso pela sociedade. 

Isso porque, na contemporaneidade, considerando o contexto da sociedade do 

conhecimento2, tem-se uma mudança de paradigma em que o museu passa a se preocupar, 

também, com a construção e compartilhamento do conhecimento. Se antes era 

importante preservar e facultar o acesso, agora, além disso, é importante pensar na 

construção do conhecimento como um processo colaborativo com a sociedade. Nesse 

ponto, as políticas de acesso são instrumentos que podem contribuir para esse processo, 

pois são fundamentadas na transparência, participação popular e democracia. 

Neste sentido, foram discutidas questões como o papel das tecnologias digitais na 

preservação do património cultural europeu; a possibilidade de remoção de barreiras ao 

acesso de pessoas com deficiência, por meio do uso de recursos tecnológicos; o uso de 

recursos digitais para promover a interação do público com o património cultural; o uso da 

internet para o acesso a qualquer tempo e em qualquer espaço; o papel do museu na era 

digital; e a cooperação entre países. Foi destacada, ainda, a necessidade do acesso ao 

património cultural ser mais amplo, com um alcance de público maior e mais diversificado, 

 
1 European Commission, CORDIS results pack on digital cultural heritage. CORDIS Results Pack on How Digital 
Technologies Can Play a Vital Role for the Preservation of Europe’s Cultural Heritage (Brussels: European 
Commission, 2020). https://doi.org/10.2830/941375. 
2 Takahashi T., Sociedade da informação no Brasil: livro verde (Brasília: Ministério da Ciência e Tecnologia, 
2000). 
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fortalecendo a ideia de museu como agente capaz de promover transformações sociais. 

Nesse contexto, foram abordadas ações que contribuem para a efetiva difusão do 

património cultural, como exemplo da Declaração de Cooperação sobre o Património 

Cultural, formalizada em 2019, em que 27 países3 são signatários, entre eles, Portugal.  

Tal Declaração fundamenta-se em três pilares principais: o uso de tecnologia 3D 

para digitalização do património cultural como forma de ampliar o seu acesso; a promoção 

do uso do património cultural pelo cidadão, incentivado por meio da sua disseminação; e 

o fomento à cooperação entre os gestores do património cultural digitalizado dos países 

participantes. Esses pilares influenciam trabalhos como os que são realizados pela 

plataforma digital Europeana4, que tem o objetivo de preservar o património cultural por 

meio do compartilhamento aberto dos conteúdos digitalizados e disponibilizados pelos 

Estados-Membros, de modo a que esse conteúdo seja utilizado livremente pela 

comunidade.  

Cinco anos antes da formalização desta Declaração, a UNESCO (United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organisation) aprovou na sua Conferência Geral uma 

Recomendação referente à Proteção e Promoção dos Museus e Coleções, a sua Diversidade 

e o seu Papel na Sociedade5, a qual enfatizou a importância das instituições museológicas 

serem meios para salvaguarda e difusão do património cultural e natural, assim como 

instrumento de apoio à diversidade cultural. Com isso, os museus são colocados como 

representantes da diversidade cultural e responsáveis pela  preservação, difusão e acesso 

à cultura.  

 
3 Áustria, Bélgica, Chipre, República Tcheca, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Itália, Irlanda, Letónia, Lituânia, 
Luxemburgo, Malta, Holanda , Noruega, Polónia, Portugal, Roménia, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Suécia, 
Reino Unido, Bulgária, Hungria e Croácia. 
4 Europeana, “Welcome to Europeana - Discover inspiring cultural heritage from European museums, 
galleries, libraries and archives”, European Union, https://www.europeana.eu/pt. 
5 Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO, Europeana, “Welcome to 
Europeana - Discover inspiring cultural heritage from European museums, galleries, libraries and archives”, 
European Union, https://www.europeana.eu/pt. 
5 Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO, Recomendação Referente 
à Proteção e Promoção Dos Museus e Coleções, Sua Diversidade e Seu Papel Na Sociedade (Paris: UNESCO, 
Representação da UNESCO no Brasil, 2017). http://unesdoc.unesco.org/images/0024/ 
002471/247152POR.pdf. 
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Com a finalidade de acompanhar a implementação da Recomendação de 2015, a 

UNESCO realizou, em 2018, a primeira consulta pública6 aos Estados-membros, e  destacou 

a relevância do museu como gerador de conhecimento e transformador social, ao 

relacionar as suas funções com o cumprimento da Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável. Esta Agenda fundamenta-se na importância da construção colaborativa e 

solidária, de um mundo caracterizado pelo respeito universal aos direitos humanos, à 

dignidade humana, à diversidade cultural e à igualdade de gênero. Por fim, nesta consulta 

pública, a UNESCO destaca o papel dos museus no cenário globalizado, como geradores de 

conhecimentos, conscientizadores dos valores citados e promotores da inclusão social. 

Tanto a Declaração de Cooperação sobre o Património Cultural quanto as 

Recomendações de 2015 da UNESCO manifestam as transformações pelas quais o setor 

museológico tem vindo a passar na contemporaneidade. Essas transformações são 

influenciadas, entre vários fatores, pelos novos valores relacionados com a democracia 

cultural; pelos pensamentos museológicos contemporâneos, como a Nova Museologia; e 

pelas Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs, atribuindo celeridade e novas 

formas de interação social. 

Ademais dos aspetos mencionados acima, no corrente ano, a humanidade deparou-

se com um acontecimento inesperado e de dimensão até então inimaginada: a ocorrência 

de uma crise humanitária gerada pela contaminação, em massa, da população, de várias 

partes do mundo, pelo COVID-19. Este acontecimento altera, repentinamente, a forma 

como a sociedade se relaciona diariamente, o que obriga a uma mudança de 

comportamento - agora caracterizado pelo isolamento social. A maioria das instituições, 

incluindo as museológicas, estão a ser surpreendidas por não estarem suficientemente 

preparadas para um novo estilo de vida e de trabalho.  

Nesse contexto, as TICs tornam-se uma das principais ferramentas para viabilizar 

esse novo modelo de vida. Em contrapartida, nota-se, devido ao empenho de algumas 

 
6 UNESCO, UNESCO 2015 Recomendação Sobre Museus e Coleções UNESCO 2015 Recomendação Sobre 
Museus e Coleções (Paris: UNESCO, 2018). 
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instituições em superar tal desafio, a aceleração de um processo que emergia de forma 

lenta, na maior parte das instituições culturais: a expansão do acesso ao património cultural 

e ao conhecimento gerado sobre o mesmo. Isso pode ser observado no relatório sobre o 

impacto do COVID-19 nos museus da Europa, publicado pela Network of European 

Museum Organisations em 20207, onde consta, entre outras informações, que “quatro em 

cada cinco museus têm aumentado seus serviços digitais para atender ao público e quase 

metade criou um ou mais serviços online novos”.8 

Nesse sentido, o relatório final da Network of European Museum Organisations 

(2020)9 recomendou que as instituições invistam no património cultural digital como forma 

de promoção da preservação, acesso e compartilhamento de conhecimento. Assim, 

observou a importância de as instituições reconhecerem a necessidade da expansão do 

acesso as suas coleções para que o museu cumpra a sua missão:  “O reconhecimento deve 

ser traduzido em investimentos em serviços digitais e infraestruturas para o futuro.”10 

Em Portugal, recentemente, em entrevista publicada num sítio online, o 

coordenador da coleção da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto - FBAUP 

observou: “A atividade museológica não pode parar por causa da COVID-19” pelo 

que o online apresenta-se como a opção “mais sensata” neste momento11. Um outro 

exemplo o Serralves Online Experience – SOLE, criado pelo Museu de Serralves para facilitar 

o acesso ao seu acervo neste momento. O SOLE proporciona ao público experiências online, 

 
7 Network of European Museum Organisations – NEMO. Survey on the impact of the COVID-19 situation on 
museums in Europe Final Report. NEMO. https://www.nemo.org/fileadmin/Dateien/public/NEMO_ 
documents/NEMO_COVID19_Report_12.05.2020.pdf. 
8 Traduzido de: “4 out of 5 museums have increased their digital services to reach their audiences, often by 
having staff take over new tasks to cope with the circumstances. Almost half of the respondents stated that 
their museum is now providing one or more new online services”. 
9 Ibid. 
10 Traduzido de: “The acknowledgement should be translated into investments in digital services and 
infrastructures in the future”. 
11 Pinto, Inês Loureiro, “Nos Museus, o Passado (Re)Imagina-Se Com o Digital Do Futuro.”, 
JornalismoPortoNet - JPN, last modified 18 may, 2020, https://jpn.up.pt/2020/05/18/nos-museus-o-
passado-reimagina-se-com-o-digital-do-futuro/?fbclid=IwAR0OWhBtSsXBFSUjVuRJmBekUT0qHpmA6G-
LniV71MKNwthlolnBQWNSkFc. 
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por meio de exposições virtuais, filmes,  fotografias, programas educativos e conferências 

virtuais, que podem ser acessadas no próprio site da instituição ou nas redes sociais. 

Ainda, para minimizar o impacto dessa crise humanitária, com relação à questão do 

acesso ao património cultural, o Internacional Council of Museums – ICOM Brasil publicou, 

no seu sítio online, recomendações que incentivam as instituições de cultura e memória a 

realizarem ações que promovam a expansão do acesso remoto para o público em geral, 

reafirmando uma tendência atual da área da preservação museológica12. Esta iniciativa do 

ICOM é muito importante, pois estimula as instituições a desenvolverem e implementarem 

recursos tecnológicos com essa finalidade.  

Quanto às recomendações do ICOM, elas abrangem várias áreas, tais como: 

“conservação de coleções de museus; garantia a segurança do património cultural durante 

o confinamento – um desafio para os profissionais de museus e serviços policiais; modos 

de alcançar o público remotamente”; impacto, inovações e planeamento para pós-crise; 

etapas para apoiar a resiliência da comunidade.13 

Entre estas áreas, destaca-se aqui a terceira – como alcançar o público 

remotamente, por meio da qual o ICOM incentiva as instituições a disponibilizarem as suas 

coleções online e, quando não tiverem condições de fazer isso, a utilizarem as TICs para, de 

alguma maneira, se aproximarem do público. “Recomenda-se, por exemplo, que as 

instituições desenvolvam ou mantenham rotinas de interação com o público através das 

redes sociais (Instagram, Twitter, Facebook, etc.), seguindo um plano de divulgação das 

suas coleções e de estímulo à consulta e pesquisa em bases de dados ou sítios web. Ainda, 

durante este período, que produzam material para publicação digital (brochuras de 

 
12 Internacional Council of Museums - ICOM Brasil, RECOMENDACIONES DE ICOM BRASIL EN RELACIÓN CON 
COVID 19 (São Paulo: ICOM Brasil, 2020). http://www.icom.org.br/wp-content/uploads/2020/ 
04/Recomendaciones_de_ICOM_Brasil_en_relacion_con_COVID_28042020.pdf. 
13 Traduzido de: “Conservation of museum collections; Ensuring cultural heritage security during lockdown: a 
challenge for museum professionals and police services; How to reach your public remotely”. ICOM, “ICOM 
| OECD Webinar: impact, innovations and planning for post-crisis; Museums and COVID-19: 8 steps to support 
community resilience”, ICOM, 2020, https://icom.museum/en/covid-19/webinars/icom-oecd-webinar/. 
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orientações técnicas; catálogo digital de exposições realizadas, etc.) com informação clara 

e direta, acessível ao público”.14 

Nesta circunstância, as instituições culturais que mantêm as suas coleções 

organizadas com base em políticas de gestão de acervos e que, anteriormente, 

implementaram políticas de acesso, provavelmente, podem ter as suas dificuldades 

reduzidas. Afinal, para disponibilizar os seus conteúdos, é preciso que as instituições 

tenham conhecimento e controle dos seus acervos 

Diante do exposto, o principal objetivo desta dissertação é refletir sobre a 

ampliação do acesso público ao património museológico e a importância das políticas de 

acesso na contemporaneidade, através da análise de  alguns contextos que o fundamentam 

e o tornam possível.  

No Capítulo 1 relaciona-se o acesso ao património museológico com as 

transformações dos museus frente aos novos valores sociais e à utilização de TICs. Discorre-

se sobre a política de acesso como um importante instrumento para a ampliação do acesso 

público a este património. 

No Capítulo 2 discute-se sobre a importância das políticas de gestão de acervo e das 

ferramentas normalizadas para o desenvolvimento de práticas museológicas de acesso ao 

património. 

Com o objetivo de conhecer o estado atual do contexto museológico português 

relativo à adoção de práticas de acesso ao património, no Capítulo 3 realiza-se uma análise 

a partir uma série de documentos e estudos considerados pertinentes: a legislação da área, 

como a Lei 47/2004 e o Decreto-lei 78/201915;  o relatório sobre a implementação da 

Recomendação UNESCO 2015 referente à proteção e promoção dos museus e das suas 

 
14 Ibid. Traduzido de: “Se recomienda que la institución desarrolle o mantenga rutinas para interactuar con el 
público a través de las redes sociales (Instagram, Twitter, Facebook, etc.), siguiendo un plan para difundir sus 
colecciones y estimular consultas e investigaciones en bases de datos o sitios web. Durante este período, 
produzca material para publicación digital (folletos de pautas técnicas; catálogo digital de exposiciones 
realizadas, etc.) con información clara y directa, accesible al público”.  
15“Lei 47/2004”, Diário da República, Série I-A (19 de agosto 2004): 5379 - 5394, https://data.dre.pt/eli/ 
lei/47/2004/08/19/p/dre/pt/html. 
“Decreto-lei 78/2019”, Diário da República, Série I (05 de junho 2019): 2880 - 2887, https://data.dre.pt/eli/ 
dec-lei/78/2019/06/05/p/dre. 
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coleções16; o diagnóstico (2015 e 2016) aos sistemas de informação nos museus 

portugueses, realizado pelo Grupo de Trabalho Sistemas de Informação em Museus (GT-

SIM).   

Por fim, no Capítulo 4, desenvolvem-se três estudos de caso sobre instituições 

museológicas que preservam acervos de arte, com a finalidade de perceber a maneira 

como tais instituições têm trabalhado as questões do acesso ao património.  

Para o desenvolvimento dos estudos de caso foram consideradas as políticas de 

acesso e de gestão de acervo, a utilização de TICs e a adoção de normas como instrumentos 

essenciais para facultar o acesso às coleções e promover a construção do conhecimento. 

Para isso, foram estudadas instituições que apresentam ações voltadas à gestão de 

coleções e políticas de acesso publicadas nos seus sítios na internet. Assim, as instituições 

escolhidas foram: The Metropolitan Museum of Art – Met, o Statens Museum for Kunst – 

SMK e o Rijksmuseum. Para os estudos de caso, foram consultadas as páginas web das 

instituições, realizados questionamentos por email e efetuada a leitura de artigos 

produzidos pelas mesmas acerca do tema.  

Além dos estudos de caso, foi utilizado como procedimento metodológico, a leitura 

e análise de literatura especializada, especialmente, as dedicadas ao desenvolvimento da 

Museologia, na contemporaneidade. Com isso, foi possível perceber a ressignificação, 

assim como, as necessidades das atuais teorias e práticas museológicas relacionadas com 

a gestão e o acesso do património museológico. 

  

 
16 UNESCO, Report on the Implementation of the UNESCO 2015 Recommendation on Museums & Collections 
Recommendation (Paris: UNESCO, 2019). 
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Capítulo 1: Acesso ao Património Museológico na Contemporaneidade  

Na contemporaneidade, especialmente a partir de meados do século XX, as 

instituições museológicas, influenciadas por novos valores sociais relacionados com o 

acesso público e democrático ao património cultural, à construção do conhecimento e ao 

uso das TICs, buscam modificar os seus paradigmas e as suas práticas. Com isso, 

objetivavam, principalmente, atender às necessidades da sociedade atual, como coloca 

Valdés Sagüés17: “Não parece hoje possível analisar o museu sem considerar que tornar as 

suas colecções, informações e valores disponíveis ao público é essencial para a sua 

existência como instituição cultural.”.18 Assim, ações que impulsionam a difusão e acesso 

ao património cultural, considerando a participação da sociedade na construção do 

conhecimento, ganham relevância e novos contornos. 

Agora, além de disponibilizar informações, as instituições preocupam-se em 

implementar ações que considerem a sociedade como parte importante no processo de 

construção do conhecimento. Com isso, as coleções assumem novos significados, a 

depender do público com o qual interage. Não interessa mais a visão unidirecional, que na 

maioria das vezes apresenta uma narrativa do ponto de vista da instituição (Hooper-

Greenhill 2001)19:  

Os desafios do museu centram-se em duas áreas, ambas essenciais para a sua identidade. Ambas se 
relacionam com o desafio contemporâneo prevalecente à autoridade modernista. O primeiro diz 
respeito ao que é dito e quem o diz, questões de narrativa e voz. A segunda diz respeito a quem escuta 
e é uma questão de interpretação, compreensão e construção de sentido.20 
 

 
17 Valdés Sagüés, Carmen, “La Difusión, Una Función Del Museo.” Revista Museos.Es., no. 4 (2008): 64.  
18 Ibid., 64. Traduzido de: “No parece que se pueda analizar hoy en día el museo sin considerar que poner sus 
fondos, información y valores a disposición de los ciudadanos es esencial en su existencia como institución 
cultural.  
19 Hooper-Greenhill, Eilean, Comunication and Communities in the Post Museum - From Metanarratives to 
Constructed Knowledge (Leicester: University of Leicester, 2001). 
20 Traduzido de: "The challenges to the museum focus on two areas, both of which are essential to its identity. 
Both relate to the prevailing contemporary challenge to modernist authority. The first concerns what is said 
and who says it, issues of narrative and voice. The second relates to who is listening, and is an issue of 
interpretation, understanding and the construction of meaning”.  
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Nesse contexto, a comunicação assume papel importante, pois possibilita trocas 

construtivas entre a instituição e o público. Desse modo, o património cultural pode ser 

mais bem compreendido por uma comunidade, já que passa a fazer sentido para ela. 

Consequentemente, é possível que se tenha um processo de inclusão social que ocorre por 

meio da identidade e pelo sentimento de pertencimento dessa comunidade.  

As TICs, também, apresentam papel importante nesse processo de aproximação e 

interação do museu com a sociedade. Isso porque elas viabilizam a potencialização da 

comunicação por meio da expansão do acesso, da difusão e da facilitação da comunicação 

– agora mais rápida e mais diversificada.  

Diante do exposto, a seguir discutem-se algumas das transformações pelas quais os 

museus vêm passando na contemporaneidade. Num primeiro momento, abordam-se as 

transformações na área museológica, considerando os valores sociais que influenciam o 

modo como os museus pensam e se organizam atualmente. Em seguida, avalia-se o 

impacto do uso das TICs no âmbito museológico e nas suas relações com a sociedade. 

 

1.1 Transformação do Museu Frente aos Novos Valores Sociais da Contemporaneidade 

O museu modernista do século XIX, como agente educador da sociedade, ocupava-

se de transmitir informações  sobre as suas coleções. Essa transmissão ocorria, de modo 

geral, de forma unidirecional com finalidade civilizatória. Assim, o conhecimento dava-se 

por meio da aprendizagem do público acerca do património que era disponibilizado com 

um viés histórico e erudito21: “O modelo de comunicação "transmissão" entende a 

comunicação como um processo linear de transferência de informações de uma fonte 

autorizada para um receptor desinformado.”.22 

Este modelo de comunicação dos museus acabou por ser considerado limitado, já 

que pressupunha o público como passivo – mero receptor. A limitação dava-se, entre 

 
21 Ibid.,  
22 Traduzido de: “The ‘transmission’ model of communication understands communication as a linear process 
of information-transfer from an authoritative source to an uninformed receiver”. 
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outros aspetos, porque reduzia a interação da instituição com a comunidade e, de certo 

modo, impedia as trocas que proporcionam a construção do conhecimento. Dessa forma, 

este modelo tornou-se inadequado na era pós-moderna, em que a sociedade tem valores 

relacionados com o acesso democrático e a construção do conhecimento de forma 

colaborativa23: 

A sociedade está a mudar. As estruturas modernistas que herdamos do século XIX estão sob ataque. 
Muitos dos desafios aos valores tradicionais desafiam os valores centrais do museu. O mundo pós-
moderno e pós-colonial significou uma revisão profunda das organizações sociais, e uma delas é o 
museu.24 
 
Além disso, a democracia cultural surgida na década de setenta, influenciou, de 

alguma maneira, o paradigma museológico atual ao trazer para o centro das discussões as 

questões acerca da relação entre instituição museológica e o público. Neste momento, as 

necessidades da comunidade passam a ser fundamentais para a tomada de decisões dos 

museus.  

Nesse contexto, as instituições buscaram desenvolver novas práticas que  

considerassem a comunidade como ponto de partida, como coloca Teixeira Lopes25: “A 

acção cultural é doravante encarada de baixo para cima e de dentro para fora, a partir das 

necessidades e aspirações das populações”. Assim, a participação popular tornou-se um 

aspeto importante para a aproximação do museu à comunidade. Com isso, funções ligadas 

ao acesso e à difusão do património cultural, como a comunicação e educação, passaram 

a ser pensadas sob uma perspetiva mais social: a da construção do conhecimento de forma 

colaborativa entre instituição e sociedade. 

A Nova Museologia, ao afirmar o museu como instituição com funções sociais 

importantes, trouxe a discussão sobre o papel das instituições museológicas na sociedade 

contemporânea. Desse modo, questões como interação entre instituição e comunidade, 

 
23 Ibid. 
24 Traduzido de: “Society is changing. The modernist structures that we inherited from the nineteenth century 
are under attack. Many of the challenges to traditional values challenge the core values of the museum. The 
post-modern, post-colonial world has meant a thorough review of social organizations, and one of these is 
the museum”. 
25 Teixeira Lopes, João Miguel, “Da Democratização Da Cultura a Um Conceito e Prática Alternativos de 
Democracia Cultural.”, Saber & Educar (2009): 5, https://doi.org/10.17346/se.vol14.121. 
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participação popular, construção do conhecimento, conectividade, dentre outras, 

passaram a ter mais relevância. Hernández26 explica as transformações no museu 

conforme o pensamento da Nova Museologia: 

Para a nova museologia, o museu é chamado a desempenhar um papel social muito importante, 
tornando-se um verdadeiro instrumento de desenvolvimento social e cultural ao serviço de toda a 
comunidade. Isto implica que os novos museus têm de se mover de acordo com objectivos e práticas 
muito diferentes dos que, até agora, foram desenvolvidos pelos museus tradicionais.27 

 
Sendo assim, emerge um novo paradigma, em que as funções do museu são 

ressignificadas e ampliadas, conforme os valores abordados pela Nova Museologia.  Este 

novo paradigma privilegia ações que estimulam a participação popular e o acesso da 

comunidade ao património cultural, como forma de integração entre a instituição e 

público. Pinto, Ramos, e Freitas explicam essa perspetiva social do novo paradigma 

museológico:  

O “novo paradigma” museológico centra-se na função social dos museus, no dever e missão de prestar 
e disponibilizar serviços dentro da esfera da responsabilidade social, não só perante a guarda do 
património comum que coleciona mas, pela sua disponibilização e “ativação” enquanto recurso útil 
que deve estar acessível aos públicos. 28 

 

Com isso, no novo paradigma tem-se um aumento das funções do museu, como 

coloca Oliveira29:  “O museu, tal como a sociedade, está em constante fase de 

transmutação tendo obrigatoriamente de acompanhar a evolução dos novos desafios que 

se colocam diariamente. Novas funções são propostas.”. Assim, aquelas relacionadas com 

a gestão do acervo, são repensadas conforme o contexto contemporâneo. Já as novas 

funções, são estabelecidas com o objetivo de possibilitar que a comunidade usufrua 

efetivamente dos recursos do museu. 

 
26 Hernández, Francisca, Planteamientos Teóricos De La Museologia (Gijón: Editorial Trea, 2006), 181. 
27 Traduzido de: “Para la nueva museología el museo está llamado a desempeñar una función social muy 
importante, convirtiéndose en un verdadero instrumento de desarrollo social y cultural al servicio de toda la 
comunidad. Esto implica que los nuevos museos han de moverse siguiendo unos objetivos y unas prácticas 
muy distintas a las que, hasta ahora, han venido desarrollando los museos tradicionales”. 
28 Pinto, Maria, Joana Ramos, and Elisa Freitas, “As TIC Em Museus: Mais Um Passo Para a Convergência?”, 
Páginas A&b: Arquivos e Bibliotecas, no. 1 (2014): 18. 
29 Oliveira, Genoveva, “O Museu Como Um Instrumento de Reflexão Social.” Midas, no. 2 (2013), 
https://doi.org/10.4000/midas.222. 
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Desse modo, o museu transforma-se de instituição especializada apenas em 

salvaguarda, para agente capaz de promover transformações sociais. Com isso, a 

Museologia influenciada pelos novos valores alarga o seu objeto de estudo para além das 

práticas que envolvem o cuidado das coleções e passa a discutir as questões sociais que 

influenciam os novos papéis do museu. Sobre essas transformações do museu Semedo, 

Fontal, e Ibanez30 observam: 

Desde meados da década de 1980, os museus e o património têm sido objeto de atenção académica 
e política em muitos países ocidentais, assistindo-se a transformações na perceção do seu papel e a 
uma mudança de paradigma (pelo menos em termos retóricos), do “museu como um templo” para 
“um museu como fórum”, do museu mero armazémcontentor ao museu agente cultural (Levi 1985), 
referente comunitário e agitador de pensamento (Poussou 2007), agente de inclusão e de encontro 
para conhecer e até mesmo curar (Torregrosa 2017) e, como resultado, a um entendimento dos 
museus como espaços para a diversidade e democracia.  

 
Nesse sentido, ao se considerar a importância da comunidade para a existência da 

instituição,  questões como o acesso, amplo e facilitado, entre outras, assumem relevância.  

Desse modo, a custódia e o cuidado do objeto museológico justificam-se em razão do 

acesso, da interação e da comunicação com o público.  Como esclarece Valdés Sagüés:31 

“Estas funções do museu (conservação, investigação, exposição) perdem a sua razão de ser 

se não forem diretamente orientadas para servir alguém, os cidadãos, fundamentalmente 

no presente, mas também no futuro”.32 

Por fim,  é importante que as instituições museológicas se alinhem aos valores 

sociais contemporâneos, de modo a que consigam perceber as necessidades da sociedade. 

Dessa forma, podem pensar em práticas museológicas e ações que atendam, de forma mais 

eficiente, os anseios da sociedade. Além da preservação do objeto museológico, o 

compartilhamento das coleções e do conhecimento que é construído a partir delas, 

também é necessário. 

 
30 Semedo, Alice, Olaia Fontal, and Alex Ibanez, “Objetos e Museus: Biografias, Narrativas e Vínculos 
IdentitáriosObjects and Museums: Biographies, Narratives and Identity Bonds.”, Midas, no. 8 (2017): 1, 
https://doi.org/10.4000/midas.1169. 
31 Valdés Sagüés, Carmen, “La Difusión, Una Función Del Museo.”, Revista Museos.Es., no.4 (2008): 65.  
32 Traduzido de: “Estas funciones del museo (conservación, investigación, exhibición) pierden su razón de ser 
si no están directamente orientadas a servir a alguien, a los ciudadanos, fundamentalmente en el presente, 
pero también en el futuro.”. 
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1.2 Transformações do Museu Frente ao Desenvolvimento e Utilização de TICs 

A revolução tecnológica, ocorrida principalmente no século XX, transformou a  

sociedade, agora denominada da informação e do conhecimento (Takahashi)33.  As 

tecnologias e os valores relacionados com a produção e consumo de conhecimento estão 

muito presentes no contexto social e contribuem para as transformações desta sociedade. 

Sendo assim, têm-se um cenário caracterizado por uma maior integração entre pessoas e 

instituições, já que o uso de TICs estimula a comunicação, produção de conhecimento e 

intercâmbio de experiências e informações: 

A sociedade humana vem passando por constantes transformações nos aspectos social, cultural, 
político e econômico. Um dos fatores que levaram a essas mudanças foi a Revolução Industrial, que 
contribuiu para um avanço rápido e crescente da humanidade. No decorrer dessa e de demais 
revoluções, a revolução tecnológica possibilitou, entre muitos fatos, a expansão na produção de 
conhecimentos e, daí, a necessidade da sociedade encontrar meios ágeis de acesso aos mesmos. 34  
 
Nesse contexto, a produção de conhecimento é intensificada e a necessidade por 

um acesso mais eficiente surge na sociedade. Isso porque, entende-se que a informação e 

o conhecimento são fatores essenciais que influenciam a organização social. Sendo assim, 

as instituições museológicas, têm promovido, junto da sociedade, mudanças inerentes aos 

valores relacionados com a construção do conhecimento e ao uso de TICs: 

Nessa perspectiva, os museus vêm inserindo as tecnologias da informação e comunicação (TICs), com 
o objetivo de integrar o conceito  de interatividade dentro do espaço museológico, possibilitando ao 
visitante diversificar alternativas de percepção do conhecimento exposto nesse espaço. Sendo assim, 
cada indivíduo que visita o museu terá a oportunidade de assimilar e construir seu próprio 
conhecimento, com base no acervo exposto. 35  

 
Assim, percebe-se que as TICs são aspetos que influenciam o processo de 

transformação do museu na atualidade. Sendo assim, são ferramentas que podem 

contribuir para que o museu seja mais eficiente nas suas práticas museológicas,  como 

 
33 Takahashi T., Sociedade da informação no Brasil: livro verde (Brasília: Ministério da Ciência e Tecnologia, 
2000). 
34 Padilha, Renata Cardozo, Ligia Café, and Edna Lúcia Da Silva, “O Papel Das Instituições Museológicas Na 
Sociedade Da Informação/Conhecimento.”, Perspectivas Em Ciencia Da Informacao 19, no. 2 (2014): 70, 
https://doi.org/10.1590/1981-5344/1889. 
35 Ibid., 74. 
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observou o ICOM-Rússia na publicação New Information and Communication Tecnologies 

for Museum Devolopment36: 

A aplicação diversificada das tecnologias de informação e comunicação nos museus é necessária, e 
deve ajudar os museus a cumprir a sua principal missão - a preservação, estudo e demonstração ao 
público do património cultural, não só tangível, mas também intangível, em toda a sua amplitude.37 
 
Como se vê, a utilização das TICs no âmbito museológico pode ocorrer de diversas 

maneiras: tanto para o aprimoramento das práticas relacionadas com a gestão do acervo, 

quanto para expansão das funções de comunicação e educação. No caso da gestão, muitas 

rotinas podem ser automatizadas, de modo a que sejam realizadas de forma mais rápida. 

Já com relação à comunicação, é possível intensificar e melhorar a interação da instituição 

com o público, ao se expandir o acesso e proporcionar vários meios, a exemplo da internet, 

para troca de informação e conhecimento38: 

A utilização da Internet como um poderoso meio de comunicação entre o museu e o mundo exterior, 
e com os visitantes, incluindo os virtuais, e a incorporação activa de novas formas de comunicação - 
não só através de websites, mas também através de redes sociais - é digna de especial ênfase. O 
objetivo de tal comunicação é sempre a expansão do público do museu e o acesso ao património 
cultural mundial para o máximo número de pessoas, onde quer que se encontrem.39 
 
A utilização da internet, no caso dos museus, nas últimas décadas, tem vindo a 

transformar as formas de relacionamento entre a instituição, os profissionais e o público. 

Agora, devido à facilidade de acesso e à forte tendência do uso de redes sociais, a 

participação popular nas instituições intensificou-se. Assim, para atender ao interesse da 

comunidade, quanto ao acesso ao património cultural de forma mais dinâmica e à 

 
36 Russian National Committee of Interantional Council of Museums - ICOM Russia, “New Information and 
Communication Tecnologies for Museum Development.” (Moscow: ICOM Russia, 2014), 14 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000227260. 
37 Traduzido de: “Diverse application of information and communication technologies in museums is 
necessary, and should help museums in carrying out their chief mission – the preservation, study and 
demonstration to the public of cultural heritage, not only tangible, but also intangible, in its full amplitude”. 
38 Ibid., 14. 
39 Traduzido de: “The use of the Internet as a powerful means of communication between a museum and the 
external world, and with visitors, including virtual ones, and the active incorporation of new forms of 
communication – not only through websites, but also through social networks – is worthy of special emphasis. 
The aim of such communication is always the expansion of the museum’s audience and providing access to 
the world cultural heritage for the maximum number of people, wherever they are located”. 
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construção do conhecimento de forma mais colaborativa, é importante que as instituições 

funcionem de  forma mais rápida, como esclarece Oliveira40: 

Muitos museus estão empenhados em reavaliar as suas coleções e as suas histórias com conotações 
contemporâneas. A Internet e as tecnologias associadas obrigam a uma evolução mais rápida, 
submetendo o museu a avançar muito mais rapidamente do que poderia ser há cinco anos atrás.  
  
As transformações nos paradigmas museológicos, ocasionadas pelo uso de TICs, 

influenciam, também, uma mudança no perfil dos profissionais do museu. Isso porque o 

uso das tecnologias exige profissionais capacitados nessas áreas, não apenas para 

implementação das tecnologias, mas também, para gerir os acervos nesse novo contexto. 

O relatório do Projeto europeu Museum Sector Alliance - Mu.SA41, que abrangeu Portugal, 

Grécia e Itália, discutiu questões acerca dos conhecimentos, aptidões e competências 

digitais e tecnológicas necessárias para profissionais da área museológica.  

Nesse sentido, o Relatório destacou a importância da consciencialização digital 

como estratégia para expansão do uso de TICs nas várias atividades do museu. Isso é 

importante porque cada vez mais a tecnologia permeará ações que antes se imaginava 

serem totalmente analógicas. Sendo assim, é importante que a capacitação profissional 

com relação ao uso de TICs alcance toda estrutura do museu. 

É necessário construir o que pode ser definido como "consciência da cultura digital " e "confiança 
digital". Isto significa desenvolver competências digitais para todos os profissionais do museu, 
independentemente do seu papel, desde os níveis mais básicos até aos níveis superiores, de acordo 
com suas funções e tarefas específicas. 42 
 
Por fim, as TICs estão presentes em, praticamente, todos os setores da sociedade e 

no museu não será diferente. Cada vez mais são desenvolvidas práticas museológicas que 

 
40 Oliveira, Genoveva, “O Museu Como Um Instrumento de Reflexão Social.”, Midas, no. 2 (2013), 
https://doi.org/10.4000/midas.222. 
41 Museum Sector Alliance, Museum Professionals in the Digital Era (Brussels: European Commission, 2016). 
http://www.project-musa.eu/wp-content/uploads/2017/03/MuSA-Museum-professionals-in-the-digital-
era-full-version.pdf. 
42 Ibid., 31. Traduzido de: “It is necessary to build up what can be defined as “digital cultural awareness” and 
“digital confidence”. This means developing digital skills for the whole staff of a museum, regardless of their 
role, from the most basic to the upper levels according to their specific functions and tasks.” 
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dependem da implementação de tecnologias para que sejam eficientes. Como exemplo, 

têm-se as ações voltadas para preservação, comunicação e educação:  

Nesse sentido, os museus passam a se adequar gradativamente às novas necessidades informacionais 
decorrentes do mundo globalizado, que têm proporcionando consideráveis transformações sociais, 
políticas e culturais na sociedade. Dentro dessa lógica, começa-se a pensar em outras formas de 
identificar o património e o que esse representa para essa nova sociedade, bem como identificam-se 
outras formas de preservar o acervo, disponibilizar e comunicar ao público, por intermédio da criação 
de um património digital e das exposições virtuais. 43 

 

1.3 Importância das Políticas de Acesso no Contexto Contemporâneo 

Como vimos acima, dois principais aspetos têm contribuído para as transformações 

dos museus no contexto contemporâneo: valores como os da Nova Museologia, e a 

utilização de TICs, tanto no âmbito dos museus, quanto pela comunidade. Os valores da 

Nova Museologia influenciam os pensamentos e as práticas museológicas, que agora se 

alinham mais à questão da responsabilidade social. Já as TICs aceleram esse processo de 

transformações, atribuindo mais dinamicidade ao ambiente museológico e às suas relações 

com a comunidade: 

Se até este ponto de viragem da designada “Nova Museologia”, a responsabilidade museológica era 
açambarcada pelo sentido de cuidado de conservação centrado no aspeto físico, na integridade física 
das coleções – suportes, a atenção volta-se agora também para aquilo que as coleções documentam. 
Consequentemente, a salvaguarda do património museológico já não passa apenas pelo cuidado de 
conservação física, mas também pela salvaguarda da informação que testemunham. O estudo, coleta 
e produção de informação associada às coleções e às próprias instituições vão desenvolver-se, 
multiplicando a informação no contexto museológico. Por outro lado, não se pode deixar de associar 
esta realidade à emergência nas novas tecnologias a que os museus não ficam indiferentes e às já 
referidas implicações colocadas nos processos de transformação e uso da informação e da sua 
comunicação. 44 
 
Nesse contexto, instrumentos como as políticas de acesso podem ser uma opção 

para auxiliar as instituições museológicas a cumprirem as suas missões. A Collection Trust45, 

 
43 Padilha, Renata Cardozo, Ligia Café, and Edna Lúcia Da Silva, “O Papel Das Instituições Museológicas Na 
Sociedade Da Informação/Conhecimento.”, Perspectivas Em Ciencia Da Informacao 19, no. 2 (2014): 75, 
https://doi.org/10.1590/1981-5344/1889. 
44 Pinto, Maria, Joana Ramos, and Elisa Freitas, “As TIC Em Museus: Mais Um Passo Para a Convergência?”, 
18. 
45Collection Trust “Accreditation Standard Requirements,” no. November (2011). 
https://collectionstrust.org.uk/accreditation/users-and-their-experiences/public-access/access-policy/. 
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ao colocar a importância de se implementar uma política de acesso, explica, 

genericamente, os aspetos de devem ser abrangidos pela política, para que o museu 

consiga manter o seu acervo acessível:  

O museu deve ter uma política de acesso ou declaração aprovada pelo seu órgão de direcção. Deve 
abranger como as pessoas podem ver, utilizar e referenciar as coleções, como acessar o edifício e sítio 
online e como partilhar informação sobre a colecção com outras pessoas. A política deve incluir: 

 Utilizar  métodos variados de interpretação para exibir as colecções; 
 Permitir o acesso do público às colecções, às informações associadas às coleções, aos 

edifícios e sítios online; 
 Prever a data para revisão da política.46 

 
Como se vê, a política deve ser um instrumento formalizado e aprovado pela 

administração do museu, de modo a que seja um compromisso público que abranja toda a 

instituição. Sendo assim, seu objeto inclui, além das próprias coleções, o conhecimento 

produzido a partir do seu acervo, seja por meio das atividades de gestão das coleções, seja 

por meio dos estudos e pesquisas que envolvem o acervo. Ainda, a política de acesso deve 

ser periodicamente atualizada, para que efetivamente atenda às demandas sociais. 

 Um exemplo de políticas de acesso são as políticas de acesso aberto para museus, 

que têm como espoco incentivar o acesso e o uso livre das coleções e do conhecimento 

construído a partir dos acervos museológicos. Sobre o uso das coleções os autores 

Wiedemann, Schmitt, e Patzschke47 explicam que na perspetiva do acesso aberto, a 

utilização dos acervos se dá, especialmente, por meio de dispositivos digitais. 

O conceito de utilização é entendido como o processo de utilizar conteúdos digitais ou permitir a sua 
utilização. Neste entendimento, permitir a sua utilização refere-se ao acesso não só no sentido da 
visibilidade pública, mas também no que diz respeito a opções para utilização posterior, tais como a 
alteração e adição ao conteúdo digital por terceiros.48 

 
46 Traduzido de: “An approved access policy Your museum must have an access policy or statement approved 
by your governing body. It should cover how people can see, use, and reference your collection, gain access 
to your museum buildings and sites, and how you share information about the collection with people. This 
should include:  
• using a variety of interpretative methods to exhibit the collections  
• enabling public access to the collections, buildings and sites, and associated information  
• the date you’ll next review the policy”. 
47 Wiedemann, Julia, Susanne Schmitt, and Eva Patzschke, “Responding to Open Access: How German 
Museums Use Digital Content.”, Museum & Society 17, no. 2 (2019): 194. 
48 Traduzido de: “The concept of utilization is understood as the process of using digital content or enabling 
its use. In this understanding, enabling its use refers to accessibility not only in the sense of public visibility, 
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Sendo assim, com o objetivo de serem mais efetivas, essas políticas utilizam-se dos 

recursos das TICs para expandir o acesso e viabilizar a utilização do conteúdo gerido pela 

instituição. Além da tecnologia usada para gestão das coleções, outros recursos têm sido 

adotados pelos museus para facilitar a interação com o público. Como exemplo desses 

recursos, têm-se:  aplicativos para smartphones, plataformas colaborativas, aplicação de 

inteligência artificial e adesão ao domínio público, dentre outros. 

Nesse contexto, as TICs são importantes porque contribuem para que as políticas 

de acesso alcancem um público maior e promovam a interação da instituição com este 

público. O uso de TICs pode ser mais proveitoso quando implementado em acervos 

organizados e bem geridos. Assim, as políticas de gestão de acervo podem contribuir nesse 

processo de organização, implementação de política de acesso e de TICs. 

  

 
but also regarding options for further use, such as the changing of and adding to the digital content by third 
parties”. 
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Capítulo 2: Importância das Políticas de Gestão de Acervos para o 

Desenvolvimento de Práticas Museológicas Relacionadas com o Acesso   

Como vimos no capítulo anterior, as políticas de acesso dos museus buscam 

compartilhar o património cultural gerido pelas instituições, de forma mais ampla e 

facilitada. Nesse contexto, um outro instrumento pode auxiliar os museus nessa missão: as 

políticas de gestão de acervo. Isso porque, para serem disponibilizados de forma integral e 

bem preservados, os acervos devem estar bem geridos. 

Malaro49 considera que uma Política de Gestão de Acervos é uma declaração escrita 

e detalhada que explica a missão do museu - porque um museu está em funcionamento e 

como são realizadas as suas ações e os seus objetivos. Além disso, a Política apresenta 

diretrizes, orientações, ações e métodos capazes de assegurar, aos profissionais, as 

melhores práticas museológicas e a adoção das decisões mais adequadas, com relação à 

gestão do acervo. Assim, define Malaro: 

Uma política de gestão de coleções é uma declaração escrita detalhada que explica por que é que um 
museu está a funcionar e como é que se desenvolve a sua actividade, e articula as normas profissionais 
do museu relativamente a objetos deixados ao seu cuidado. A política serve como guia para o pessoal 
e como fonte de informação para o público.50 

 
Já o “Code of Practice for Cultural Collections Management” – PAS19751, 

desenvolvido pela British Standards Institute - BSi and the Collections Trust, em 2009, 

apresentou a seguinte definição: “São as intenções gerais e diretrizes de uma organização, 

formalmente expressas pela administração”52. A partir desta definição, pode-se considerar 

que, por meio desta política, obtém-se  um documento que busca a realização dos 

 
49 Malaro, Marie, “Collection Management Policies.”, in Collection Management, ed. Anne Fahy (London: 
Routledge, 2005), 11. 
50 Traduzido de: “A collection management policy is a detailed written statement that explains why a museum 
is in operation and how it goes about its business, and it articulates the museum’s professional standards 
regarding objects left in its care. The policy serves as a guide for the staff and as source of information for the 
public”. 
51 Hillhouse, Susanna, Collections Management Framework - Guidance Sheet 1 (London: Collections Trust, 
2011). 
52 Ibid., 3. Traduzido de: “Overall intentions and direction of an organization as formally expressed by top 
management”. 
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trabalhos de gestão dos acervos de modo integrado e com apoio da administração 

superior. 

As políticas de gestão devem considerar sempre o contexto, os valores, a natureza 

das coleções e a missão de cada instituição, de modo a que seja única para cada instituição 

e em conformidade com realidade de cada museu. Assim, todas as políticas devem basear-

se em documentos legais da área que assegurem que as políticas apresentem legitimidade 

e credibilidade para orientar as decisões que serão tomadas. 

Conforme o modelo PAS197, a Política de Gestão de Acervos deve abranger quatro 

áreas para as quais devem ser desenvolvidas políticas, planos e procedimentos específicos. 

Assim, de acordo com esse modelo, as áreas são53: 

1. Desenvolvimento de Colecções (também conhecido como Aquisição e Eliminação); 
2. Informação de Coleções (também conhecida como Documentação); 
3. Acesso às Colecções; 
4. Cuidados e Conservação das Colecções.54 

 
A área Desenvolvimento dos Acervos desempenha um papel importante para a 

constituição do acervo museológico, pois ocupa-se das diretrizes que definem a área de 

interesse e de atuação da instituição, e a forma como as coleções serão constituídas. Sendo 

assim, possibilitam a formação de coleções consoantes com a missão da instituição. No que 

se refere à área Informação de Coleções, a instituição deve preocupar-se em estabelecer 

diretrizes para que as atividades de registo e documentação sejam realizadas de forma 

sistemática e contínua, resultando em instrumentos de controle e de pesquisa 

consistentes, atualizados e coerentes com o património cultural. Dessa forma, pode-se 

contribuir, significativamente, com a preservação e divulgação de informações referente 

às coleções e aos demais acervos da instituição.  

A área de Conservação dos Acervos deve estabelecer as diretrizes para as contínuas 

ações relacionadas com a preservação das coleções. Esta área é, também, essencial para o 

 
53 Ibid., 04. 
54 Traduzido de: “Collections Development (also known as Acquisition and Disposal); 
Collections Information (also known as Documentation); 
Collections Access; 
Collections Care and Conservation”. 
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acesso às coleções, pois a partir dela é possível a implementação de ações preventivas e 

corretivas , que reduzem os riscos de deterioração  e perdas  (parciais e definitivas) dos 

acervos museológicos. Com isso, pode-se assegurar a manutenção do próprio objeto 

museológico, ou da ideia conceitual do objeto, e as informações a ele referentes. Por fim, 

a área de Acesso aos Acervos define as diretrizes que orientam as ações de gestão do 

acervo, de modo alinhado com os interesses da comunidade com a qual as instituições 

museológicas se relacionam. Nesse caso, a política deve abranger os acervos museológico, 

arquivístico e bibliográfico, pois o acesso refere-se ao conjunto de informações dos 

museus. Isso porque os três acervos se relacionam e juntos formam o conhecimento 

gerado pela instituição.  

Como se viu, as quatro áreas são complementares e devem ser desenvolvidas, 

conjuntamente, de modo integrado, para que se concretizem numa política de gestão de 

acervos abrangente e eficiente. Dessa forma,  é possível desenvolver um trabalho seguro 

com relação ao que a instituição pretende realizar para cumprir o seu compromisso com o 

público na condição de preservadora do património cultural e geradora de conhecimento.  

As políticas de gestão de acervos englobam os procedimentos para organização das 

coleções, desde a aquisição, até à alienação dos objetos museológicos, conforme a 

realidade de cada instituição. Sendo assim, cada política adequa-se aos seus respetivos 

contextos institucionais, os quais são caracterizados pela cultura, valores, missão, código 

de ética, legislações que estão subordinadas e enquadramentos administrativos de cada 

instituição. Sobre a política de gestão de acervos Augustin e Barbosa 55 observam: 

O documento que planeia e organiza a gestão de acervos nos museus é chamado de política de gestão 
de acervos e engloba de forma geral temas como a aquisição, a documentação, a conservação, o 
empréstimo e a alienação dos bens culturais musealizados, dentre outros, objetivando apresentar 
diretrizes de ação para a equipe do museu. O documento diferencia-se do plano museológico, 
configurando-se como um anexo desse. Apresenta rotinas e orientações, não diagnósticos, metas, 
planos e cronogramas, como o plano museológico.  

 

 
55 Augustin, Raquel França Garcia, and Cátia Rodrigues Barbosa, “POLÍTICAS DE GESTÃO DE ACERVOS: 
POSSÍVEIS FONTES DE INFORMAÇÃO PARA TOMADA DE DECISÃO NOS MUSEUS.”, Perspectivas Em Gestão & 
Conhecimento 8, no 1 (2018): 135. 
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Como visto acima, a política de gestão de acervo contém orientações, nunca de 

forma taxativa, que buscam facilitar o desenvolvimento do trabalho de organização, 

preservação e acesso às coleções de determinada instituição. Sendo assim, consolida-se 

com um arcabouço informacional riquíssimo sobre a realidade daquele museu, pois ela é 

elaborada conforme o contexto institucional. Dessa forma, tal política é um instrumento 

que pode subsidiar a elaboração de uma política de acesso adequada para a instituição. 

O guia “Como Gerir um Museu: Manual Prático”56 esclarece a importância de a 

Política de Gestão de Acervos ser formalizada, consoante a missão da instituição, de modo 

que fundamente a tomada de decisão dos profissionais que trabalham na gestão do acervo, 

como coloca Nicola Ladkin:  

Baseada na declaração de missão do museu e noutros documentos de políticas fundamentais, o 
propósito e objetivo do museu são estabelecidos pelo tipo de acervo, investigação e preservação do 
acervo. Uma vez documentada, a política de gestão do acervo serve como guia prático para o pessoal 
do museu e como documento público que explica como o museu assume a responsabilidade pelo 
acervo ao seu cuidado.57 
 
Ainda outro aspeto relevante a ser considerado na contemporaneidade é que a 

Política de Gestão de Acervo, sendo um documento público, atende, também, às 

necessidades atuais da sociedade, com relação à transparência das instituições e ao acesso 

às informações. Por fim, demostra o compromisso público da instituição com a sua missão 

e com a comunidade com a qual se relaciona. 

Ainda, o guia sugere as áreas que devem ser trabalhadas pela instituição para que 

ela desenvolva a sua própria política. Com isso, oferece subsídio para que que o processo 

de elaboração da política de gestão de acervos seja facilitado. A elaboração e publicação 

de uma política não é uma tarefa fácil: exige um trabalho colaborativo por parte das 

equipes dos museus, já que envolve várias áreas distintas a serem desenvolvidas e o apoio 

das administrações superiores, pois, é, também, um ato político que gera um compromisso 

com a comunidade. 

 
56 Conselho Internacional de Museus, Como Gerir Um Museu: Manual Prático (Cidade: Conselho Internacional 
de Museus, 2004). 
57 Ibid., 17. 
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Ao iniciar a elaboração da política, é necessário rever a missão e os objetivos do 

museu, de forma a que eles estejam bem definidos e alinhados entre si, pois toda política 

será fundamentada nesses aspetos. Após isso, pode-se pensar em três  principais campos 

a serem trabalhados na política: registo de inscrição, preservação do acervo e acesso ao 

acervo. Para cada campo, o guia apresenta sugestões de assuntos que podem estar 

relacionados com o contexto museológico de cada instituição: 

 

Figura 1: Política de Gestão sugerida pelo “Como Gerir um Museu: Manual Prático”.58 
  

Como visto acima, são diversos os assuntos a serem tratado numa política de gestão 

de acervos. Esses assuntos concretizam-se em procedimentos que viabilizam a gestão do 

acervo e para cada procedimento pode ser desenvolvida uma política específica. Sendo 

assim, o ideal é que o museu desenvolva políticas específicas para os assuntos que refletem 

a sua realidade. Como exemplos de políticas específicas, abrangidas pela Política de Gestão 

Acervos têm-se as sugestões da tabela abaixo: 

 

 
58 Ibid., 19. 
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Tabela 1: Elaboração própria com base nas sugestões do manual “Como Gerir um Museu: Manual Prático” 
do ICOM e na norma SPECTRUM da Collections Trust. 59 

Política mais 
abrangente 

Área Política específica 
Procedimentos envolvidos 

(entre outros) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Política de Gestão de 
Acervo 

Registo de Inscrição Política de Aquisição Inscrição  
Aquisição e Incorporação 

Política de Abatimento e 
Cedência 

Abatimento 
Cedência 

Política do Processo de 
Catalogação 

Catalogação 
Numeração  
Identificação 

Política de Empréstimos Empréstimos 

Preservação do Acervo Política de preservação e 
conservação 

Armazenamento do acervo 
Relatório sobre o Estado de 
Conservação 
Manuseamento e 
movimentação do acervo 
Conservação do acervo 

Política de Documentação Registos 
fotografias 

Política de Transporte  

Acesso Política de Investigação Acesso para fins de investigação 
Investigação 
Recolha de Campo 
Investigação interna 
Visitantes eruditos 
Análise destrutiva 

Política de Segurança do 
Museu 

Prevenção de Acidentes 
Acesso Público ao Acervo 

 

As Políticas de Gestão de Acervos podem auxiliar os museus na adoção de práticas 

de acesso ao património museológico. Isso porque, não há como se disponibilizar as 

coleções quando não as mantém organizadas, documentadas e preservadas, já que o 

acesso pressupõe tais ações. Nesse sentido, Malaro60 observa:  

Sem uma direcção clara, decisões erradas são inevitavelmente tomadas e para o museu muitos desses 
"erros" não têm soluções fáceis. A melhor abordagem é a prevenção, e uma técnica sugerida é a 
adopção de uma política de gestão de colecções.61 

 
59 Collections Trust, Spectrum 4.0 Padrão Para Gestão de Coleções de Museus Do Reino Unido (Collections 
Trust) (São Paulo: Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, 2014). 
60 Malaro, Marie, “Collection Management Policies.”, in Collection Management, ed. by Anne Fahy (London: 
Routledge, 2005), 11. 
61 Traduzido de: “Without clear Direction, poor decisions are bound to be made and for a museum many such 
‘mistakes’ have no easy solutions. The best approach is prevention, and a suggested technique is the adoption 
of a collection management policy”.  
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Dessa forma, a autora destaca a importância de as instituições manterem políticas 

que trabalhem de forma preventiva a organização dos seus acervos, de modo a que 

assegurem, aos responsáveis pelos acervos, a possibilidade de tomarem decisões baseadas 

em orientações consistentes e coerentes com o compromisso da instituição. Da mesma 

forma coloca Semedo:62 

Por isso mesmo é fundamental que as colecções sejam geridas dentro dos parâmetros de uma política 
cuidadosamente desenvolvida que permita ao museu cuidar e utilizar de forma integrada o que 
coleciona. Se olharmos as colecções a partir deste ponto de vista elas assumem-se como a nossa 
preocupação primária.  

 
Nesse contexto, cumpre lembrar o papel importante das ferramentas de gestão 

normalizadas para a execução da política de gestão de acervos. Isso porque elas são meios 

auxiliares à implementação de procedimentos de gestão para organização de acervos 

museológicos. Sendo assim, a seguir, aborda-se mais detalhadamente a questão das 

ferramentas de gestão normalizadas. 

A gestão dos acervos museológicos é uma ação complexa que envolve pressupostos 

teóricos e técnicos, relacionados com várias áreas de trabalho do museu. Sendo assim, 

diante de tal complexidade, com vista ao eficiente funcionamento das instituições 

museológicas, é importante que todas as suas atividades sejam realizadas de forma 

sistemática, baseadas em procedimentos, terminologias, padrões e normas bem definidos. 

Nesse sentido, destaca-se aqui o papel das ferramentas de  gestão normalizadas para a 

realização dessas atividades, ao oferecerem procedimentos padronizados que auxiliam na 

eficiente gestão – pressuposto para a disponibilização de acervos preservados, íntegros e 

acessíveis ao público. Sobre a adoção da normalização para as atividades do museu, 

Serôdio63 explana: 

Referimo-nos concretamente à necessidade de normalização, através da implementação de 
vocabulários controlados, terminologias e procedimentos partilhados que consubstanciam uma 
abordagem mais eficiente para a gestão integrada de acervos que beneficia não só o trabalho dos 
profissionais, dos museus de forma mais global, mas acima de tudo dos públicos. 

 
62 Semedo, Alice, “Políticas de Gestão de Colecções.”, Revista Da Faculdade de Letras CIÊNCIAS E TÉCNICAS 
DO PATRIMÓNI  IV, no. 01 (2005): 311. 
63 Serôdio, Conceição, “Contributos Para Uma Gestão Integrada Dos Acervos Nos Museus Portugueses - 
Contributions for an Integrated Collections Management in Portuguese Museums.”, Midas, no. 9 (2008): 18, 
https://doi.org/10.4000/midas.1371. 
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Dessa forma, por meio da normalização busca-se a implementação de 

procedimentos para a execução da política de gestão de acervos adotada pela instituição. 

A política, como vimos anteriormente, é única para cada instituição e deve ser desenvolvida 

conforme as necessidades de cada museu. Matos64 ao tratar da importância dos 

procedimentos baseados  em normalização, ressalta a necessidade de políticas 

preestabelecidas:  

Por um lado, dada a exigência da definição de políticas de coleções obriga os museus a refletir sobre 
o contexto, objetivo e definição das suas coleções e a equacionar a forma de gestão das mesmas, 
estabelecendo critérios a seguir sobre incorporações, abates, empréstimos, conservação, 
documentação, etc., (…). Por outro, dada a insistência na informatização dos acervos, pressupondo 
nós aqui um processo assente na normalização internacional e sustentado em políticas de coleções 
preestabelecidas, tendo em conta o manancial de informação detido pelos museus e a 
democratização do conhecimento que as novas redes de comunicação proporcionam. 

 
No contexto das ferramentas de gestão normalizadas, têm-se, atualmente, as 

normas internacionais. Destacam-se aqui, pela consolidação em diversos países, algumas 

normas disponibilizadas por instituições internacionais como o  Comitê Internacional de 

Documentação - CIDOC e a Collections Trust, entre outras. O CIDOC teve papel muito 

importante para o desenvolvimento da documentação museológica, que é uma área 

fundamental para a preservação, difusão e acesso do património cultural, pois foi a partir 

do seu estabelecimento que esta área do conhecimento museológico se consolidou, como 

estudo e trabalho. Nesse sentido, Matos65 na sua tese de doutoramento sobre a norma 

Spectrum, explana sobre a importância do CIDOC para o fortalecimento das atividades de 

documentação nos museus: 

Importa salientar que decidimos, após uma cuidada análise, centrar a nossa atenção no período que 
decorre desde a criação do CIDOC, até aos nossos dias, sem querer negligenciar a importância das 
conquistas previamente conseguidas nas referidas disciplinas. Entendemos que é a partir de então 
que se começam a criar as bases para o desenvolvimento da documentação em museus e para a forma 
como vemos este setor de atuação nos museus neste início de século em que a sociedade da 
informação é uma realidade. 

 

 
64 Matos, Alexandre,“SPECTRUM: Uma Norma de Gestão de Coleções Para Os Museus Portugueses.” (Tese 
de doutoramento, Universidade do Porto, 2012), 80. 
65 Ibid., 28. 
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Sendo assim, considerando a relevância que o trabalho de documentação apresenta 

para a gestão dos acervos nas instituições museológicas, o CIDOC disponibilizou 

publicações que incentivam a realização de trabalhos de documentação pelas instituições 

que preservam acervos museológicos. Como exemplo dessas publicações, têm-se a 

Declaração de Princípios de Documentação em Museus, as Diretrizes Internacionais de 

Informação Sobre Objetos de Museu e, por último, a Standard Procedures for Collections 

Recording Used in Museums – SPECTRUM, sendo, esta última uma normalização 

internacional, elaborada em conjunto com a Collections Trust, que oferece procedimentos 

padronizados para a gestão dos acervos como um todo: 

Para além da avaliação da utilização da norma em contexto prático é também importante mencionar 
o trabalho desenvolvido pela Collections Trust (entidade à qual pertence a propriedade legal do 
SPECTRUM) na transformação daquilo que era uma norma de acesso restrito e de âmbito geográfico 
e linguístico diminuto, numa norma verdadeiramente internacional traduzida para diversas línguas e 
usada pelas comunidades museológicas de diversos países. 66 
 
Nesse sentido, o SPECTRUM, assim como a norma ISO (ISO 21127:2006) do CIDOC, 

é um exemplo atual e bem-sucedido de norma internacional adotada em vários países a 

nível mundial. Isso porque, o SPECTRUM é uma ferramenta de gestão de acervos 

museológicos que contribui para a organização das coleções e das suas respetivas 

informações. A norma, que tem sido amplamente utilizada pela comunidade museológica 

internacional e apresentado resultados satisfatórios quanto à organização das coleções,  

pode ser uma solução eficiente para aquilo que propõe: gerir coleções com o objetivo de 

subsidiar as demais funções do museu, como o acesso aos acervos museológicos e ao 

conhecimento gerado sobre eles. 

A norma SPECTRUM surgiu num contexto mundial globalizado em que os valores 

sociais relacionados com património cultural motivam o desenvolvimento de instrumentos 

que pensem no trabalho colaborativo e no intercâmbio de informações e experiências. Foi 

elaborada a partir de um projeto aberto, que prezou pela participação da comunidade 

museológica internacional, para que a norma seja consoante com realidade da maioria das 

 
66 Ibid., 12. 
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instituições. Ainda, a fim de aprimorar a norma, são desenvolvidos, continuamente, 

trabalhos para a sua atualização e expansão internacional do seu uso. 

Assim, o projeto para elaboração da norma foi iniciado no ano de 1991, no Reino 

Unido – RU, sendo a primeira versão disponibilizada em 1994. A partir desta versão, os 

trabalhos e estudos relacionados com a norma foram continuamente atualizados, 

conforme as novas teorias e práticas da comunidade museológica do RU e de outros países.  

A última versão da norma denomina-se “SPECTRUM 4.0”. 

O SPECTRUM 4.0 define-se como a Norma de Gestão de Coleções do RU, publicada 

pela Collections Trust, baseada no consenso da comunidade museológica internacional 

sobre as melhores práticas para que as instituições executem a gestão de suas coleções. 

Nas palavras de Matos67, o “SPECTRUM é reconhecido, a nível internacional, como a 

referência de boas práticas em termos processuais na documentação de museus.”. Apesar 

do autor destacar a documentação, que é essencial para o acesso, o SPECTRUM apresenta 

também orientações específicas para os procedimentos relacionados com a preservação e 

o acesso, entre outras funções que o museu deve cumprir. 

A ideia da norma é disponibilizar, de forma prática, aos profissionais e às 

instituições, uma ferramenta para gestão, aplicável aos acervos museológicos, 

independente de suas naturezas. Ainda, como esclarece a Collections Trust68, a norma 

SPECTRUM contribui, para além da gestão, com o acesso do público. 

O SPECTRUM assenta na certeza de que os procedimentos normalizados são a chave para uma gestão 
de coleções eficientes. O SPECTRUM foi reconhecido por apresentar benefícios, não só para os 
objetos das coleções, mas também para as instituições que gerem coleções, e para os seus 
utilizadores. 
Nesse sentido, o SPECTRUM contém procedimentos organizados em diagramas de 

fluxos de trabalho, acompanhados das principais informações de cada procedimento. Tais 

procedimentos abrangem várias funções do museu, de forma a que estas funcionem de 

modo sistemático e eficiente, otimizando tempo e recursos. Os procedimentos devem ser 

adaptados e implementados com base em uma política de gestão de acervos própria para 

 
67 Ibid. 
68 Collections Trust, Spectrum 4.0 Padrão Para Gestão de Coleções de Museus Do Reino Unido, 5. 
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a realidade de cada instituição, em conformidade com a sua missão e, como coloca a 

Collections Trust69: “As políticas desenvolvidas para orientar o seu trabalho de gestão de 

coleções devem ter em conta, e fazer referência explicita à legislação pertinente, 

convenções internacionais e códigos de ética.”.  

Atualmente, a norma constitui-se de 21 procedimentos, em que cada um abrange 

cinco títulos: entidades, processo, procedimentos relacionados, informação e sistema. 

Entre esses, oito são considerados essenciais para a gestão de acervos. Apresentam-se a 

seguir os 21 procedimentos do SPECTRUM 4.0, sendo destacados os oito essenciais: 

 
Tabela 2: Procedimentos do SPECTRUM 4.0 

Procedimentos 
1 Procedimento de entrada do objeto 
2 Procedimento de empréstimos – Entrada 
3 Procedimento de empréstimos – Saída 
4 Procedimento de aquisição 
5 Procedimento de controlo de inventário 
6 Procedimento de controlo de localização e de movimentos 
7 Procedimento de transporte 
8 Procedimento de catalogação 
9 Procedimento de verificação e avaliação técnica do estado de conservação 

10 Procedimento de preservação e conservação das coleções 
11 Procedimento de gestão de riscos 
12 Procedimentos de gestão de seguros e indemnizações 
13 Procedimento de controlo de avaliação 
14 Procedimento de auditoria 
15 Procedimento de gestão de direitos 
16 Procedimento de utilização das coleções 
17 Procedimento de saída do objeto 
18 Procedimento de empréstimo – saída 
19 Procedimento de perdas e danos 
10 Procedimento de desincorporação e alienação 
21 Procedimento de documentação retrospetiva 

 

Na norma SPECTRUM, é abordada a política de gestão de coleção a partir de 

quatro áreas de trabalho - as especificadas pelo modelo PAS197: desenvolvimento de 

coleções, informação de coleções (documentação), acesso à coleção e conservação e 

cuidado das coleções. Para cada umas dessas áreas devem ser desenvolvidas políticas 

 
69 Ibid., 7. 
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especializadas que abrangem os 21 procedimentos distribuídos conforme a pertinência 

com cada política (Figura 2).  

 

 
Figura 2: Diagrama de procedimentos da norma SPECTRUM.70 

 

Como se vê, são muitas as vantagens da adoção de uma norma, já que ela viabiliza 

a realização de um trabalho sólido e eficiente que permite às instituições executarem as 

suas políticas de acervos e compartilharem as suas coleções. Ainda, destaca-se que o uso 

das ferramentas de gestão incentiva um maior intercâmbio de experiências e informações 

entre instituições e entre profissionais da área, já que um dos objetivos das comunidades 

 
70 Ibid., 23. 
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que utilizam as normas é partilhar conhecimento em busca das melhores práticas e da 

expansão do acesso para o público em geral. 

Nesse sentido, as ferramentas de gestão normalizadas podem ser uma alternativa  

para a realização de um trabalho baseado em compartilhamento de linguagem comum 

entre várias instituições e no  aperfeiçoamento de práticas consoante com valores 

contemporâneos relacionados com o acesso democrático ao património. Com isso, 

promove-se um trabalho colaborativo, capaz de inserir instituições menores e com menos 

recursos numa comunidade internacional voltada para a preservação e difusão do 

património cultural. 

Por fim, as ferramentas de gestão normalizadas oferecem uma estrutura 

constituída por orientações, procedimentos e métodos que subsidiam as atividades 

relacionadas com a gestão dos acervos museológicos. Sendo assim, contribuem para a 

eficiente organização dos acervos museológicos atuais constituídos por enormes coleções, 

em geral, muito diversificadas. Além disso, as ferramentas podem auxiliar no 

desenvolvimento de sistemas informatizados que identifiquem e documentem os acervos, 

de modo a fornecer mecanismos precisos de busca para recuperação e acesso facilitado.  
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Capítulo 3: O Acesso ao Património no Contexto Museológico 

Contemporâneo Português 

Considerando o momento social, económico e político vivido por Portugal na última 

década, o Governo Constitucional deste País estabeleceu o Plano de Redução e Melhoria 

da Administração Central (PREMAC)71 com o objetivo de impulsionar uma reforma da 

Administração Pública. Com isso, buscou-se otimizar os recursos públicos (humanos, 

materiais e  financeiros), de modo a que as estruturas e os serviços do Estado funcionem 

de forma mais eficiente, pensando sempre na necessária redução de gastos e na melhor 

prestação dos serviços públicos. Sendo assim, neste contexto, foram criadas várias 

instituições com finalidade específica de atender ao novo plano de governo, a exemplo do 

que previu o Decreto-Lei n.º 115/2012: 

Com efeito, mais do que nunca, a concretização simultânea dos objetivos de racionalização das 
estruturas do Estado e da melhor utilização dos seus recursos humanos é crucial no processo de 
modernização e de otimização do funcionamento da Administração Pública. Importava 
decididamente repensar e reorganizar a estrutura do Estado, no sentido de lhe dar maior coerência 
e capacidade de resposta no desempenho de funções que deverá assegurar, eliminando redundâncias 
e reduzindo substancialmente os seus custos de funcionamento. 72  

 
No âmbito desta reforma, o Decreto-Lei n.º 115/2012 instituiu a Direcção-Geral do 

Património Cultural (DGPC), que é um serviço central da administração direta do Estado, 

dotada de autonomia administrativa, cuja missão é “assegurar a gestão, salvaguarda, 

valorização, conservação e restauro dos bens que integrem o património cultural imóvel, 

móvel e imaterial do País, bem como desenvolver e executar a política museológica 

nacional”. Sendo assim, a DGPC é a instituição responsável por garantir a gestão do 

património cultural dos museus nacionais portugueses, por meio de ações que os 

estimulem a desempenharem as suas funções, de modo a que os seus acervos sejam 

disponibilizados de forma integra para o acesso do público geral. 

 
71 “Decreto Regulamentar n.º 2/2012”, Diário da República, Iª Série (16 de Janeiro de 2012): 180-182, 
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/544471/details/maximized. 
72 “Decreto-Lei n.º 115/2012”, Diário da República, Iª Série (25 de Maio de 2012): 2772-2777,  
https://dre.pt/home/-/dre/177827/details/maximized. 
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A DGPC é a instituição sucessora, não na totalidade das atribuições, do Instituto de 

Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico - IP e do Instituto dos Museus e da 

Conservação – IP; assim como, absorveu algumas atribuições da Biblioteca Nacional de 

Portugal e da Comissão para o Património Cultural Imaterial. Dessa forma, as suas 

principais funções relacionam-se com a promoção de uma Política Museológica Nacional, 

que abrange todas as ações de salvaguarda do património cultural e de melhoria e 

consolidação da Rede Portuguesa de Museus - RPM, instituída pelo Despacho Conjunto nº 

616/200073. 

A RPM é, certamente, uma valiosa conquista da área da Museologia portuguesa. A 

iniciativa permitiu pensar nos museus portugueses como um conjunto de instituições a 

serem geridas a partir de uma Política de Gestão Nacional. Sendo assim, tanto a Rede 

quanto a instituição da DGPC, entre outros aspetos, impulsionaram o desenvolvimento de 

algumas normas para regulamentação do setor, fortalecendo a área museológica do país.  

 A partir da leitura do Decreto, pode-se perceber que se tem avançado nas questões 

relacionadas com a preservação e disponibilização do património cultural, conforme os 

valores sociais contemporâneos. Nota-se isso, por exemplo quando o legislador previu as 

atribuições de divulgação e estudo do património cultural, como se lê na alínea a): 

“Assegurar o cumprimento das obrigações do Estado no domínio do inventário, 

classificação, estudo, conservação, restauro, proteção, valorização e divulgação do 

património cultural móvel e imóvel, e também no domínio do estudo, valorização e 

divulgação do património imaterial”. Observa-se que o uso da expressão “acesso” não 

ocorre no corpo do texto, porém, entende-se que a valorização e a divulgação do 

património pressupõem o seu acesso. Desse modo, a preocupação em assegurar o acesso 

ao património cultural está implícita nas intenções do Decreto. Ainda, cumpre lembrar 

outro aspeto que influenciou, de alguma maneira, o setor museológico contemporâneo 

português: a Reforma Organizacional e Modernização Tecnológica no setor público em 

Portugal, ocorrida nos anos de 1998 a 2002. Tal Reforma constituiu-se num conjunto de 

 
73 “Despacho Conjunto nº 616/2000”, Diário da República, 2.ª Série (5 de Junho de 2000): 9633. 



34 
 

iniciativas relacionadas com a Sociedade da Informação - SI e com o uso de TICs, na 

Administração Pública. Assim, tem-se um esforço do Estado, por meio de ações, programas 

e projetos, para inserir as instituições e a sociedade portuguesa num contexto de práticas 

e valores caracterizados  pela abertura do Estado, a ampliação do acesso à informação e 

ao conhecimento e a inclusão tecnológica da sociedade, por meio do uso de TICs. 

No contexto desta Reforma, entre vários aspetos, destaca-se o Programa 

Operacional Sociedade da Informação – POSI, realizado no biénio 2000-2002, em que a 

União Europeia - UE concedeu um programa de apoio e financiamento para impulsionar o 

desenvolvimento da SI em Portugal. Com isso, houve incentivo para a mudança cultural nas 

instituições públicas, quanto à ampliação do acesso, ao uso de TCIs para realização dos 

trabalhos e quanto à abertura do Estado, como medidas para modernização da 

Administração Pública. Assim, esse programa contribuiu para melhorias futuras, 

principalmente, com relação à inserção de TICs em alguns setores. 

Ainda, quanto ao contexto museológico português, destaca-se a Lei n.o 47/200474, 

Lei Quadro dos Museus Portugueses, que é um marco legal importantíssimo, pois instituiu 

a forma como parte dos museus portugueses, atualmente, se organizam e relacionam com 

a sociedade e com outras instituições nacionais e internacionais. Entre os principais 

aspetos, a Lei estabelece os princípios para uma Política Museológica Nacional; os meios 

para a promoção do rigor técnico e profissional das práticas museológicas; as regras de 

credenciação de museus à RPM; e a institucionalização e o desenvolvimento da Rede 

Portuguesa de Museus. Assim, as medidas previstas na Lei visam inserir os museus 

portugueses num cenário contemporâneo caracterizado por valores sociais ligados ao 

trabalho colaborativo e ao intercâmbio de experiências e informações, muito 

característicos dos sistemas formados por instituições organizadas em redes.  

Nesse sentido, a  Lei nº 47/200475 apresenta, entre vários aspetos, os princípios  a 

partir dos quais os planos, projetos, programas e trabalhos, na área museológica, devem 

 
74 “Lei n.o 47/2004”, Diário da República, Série I-A (19 de Agosto de 2004): 5379-5394, 
https://dre.pt/pesquisa/-/search/480516/details/maximized. 
75 Ibid. 
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ser desenvolvidos. Como se vê no texto legal transcrito abaixo, o legislador utiliza um viés 

social, ao colocar as questões relacionadas com os direitos fundamentais, a cidadania, as 

instituições abertas à sociedade, o princípio da transversalidade, da descentralização e da 

cooperação internacional, por exemplo, sendo tais princípios subordinados aos princípios 

basilares da política e do regime de proteção e valorização do património cultural previstos 

na Lei n.o 107/2001.76 

a) Princípio do primado da pessoa, através da afirmação dos museus como instituições 
indispensáveis para o seu desenvolvimento integral e a concretização dos seus direitos 
fundamentais;  

b) Princípio da promoção da cidadania responsável, através da valorização da pessoa, para a qual 
os museus constituem instrumentos indispensáveis no domínio da fruição e criação cultural, 
estimulando o empenhamento de todos os cidadãos na sua salvaguarda, enriquecimento e 
divulgação;  

c) Princípio de serviço público, através da afirmação dos museus como instituições abertas à 
sociedade; 

d) Princípio da coordenação, através de medidas concertadas no âmbito da criação e qualificação 
de museus, de forma articulada com outras políticas culturais e com as políticas da educação, 
da ciência, do ordenamento do território, do ambiente e do turismo; 

e) Princípio da transversalidade, através da utilização integrada de recursos nacionais, regionais e 
locais, de forma a corresponder e abranger a diversidade administrativa, geográfica e temática 
da realidade museológica portuguesa;  

f) Princípio da informação, através da recolha e divulgação sistemática de dados sobre os museus 
e o património cultural, com o fim de permitir em tempo útil a difusão o mais alargada possível 
e o intercâmbio de conhecimentos, a nível nacional e internacional;  

g) Princípio da supervisão, através da identificação e estímulo de processos que configurem boas 
práticas museológicas, de acções promotoras da qualificação e bom funcionamento dos museus 
e de medidas impeditivas da destruição, perda ou deterioração dos bens culturais neles 
incorporados;  

h) Princípio de descentralização, através da valorização dos museus municipais e do respectivo 
papel no acesso à cultura, aumentando e diversificando a frequência e a participação dos 
públicos e promovendo a correcção de assimetrias neste domínio;  

i)  Princípio da cooperação internacional, através do reconhecimento do dever de colaboração, 
especialmente com museus de países de língua oficial portuguesa, e do incentivo à cooperação 
com organismos internacionais com intervenção na área da museologia.  

 
Dos princípios acima, destaca-se, em primeiro lugar, o princípio de serviço público, 

em que a premissa do museu como instituições abertas à sociedade é formalizada na Lei, 

corroborando as ideias trazidas pela Reforma Organizacional e Modernização Tecnológica 

no setor público em Portugal, ocorrida nos anos de 1998 a 2002. Nesta Reforma, a mudança 

 
76 “Lei n.o 107/2001”, Diário da República, Série I-A (8 de Setembro de 2001): 5808-5829, 
https://dre.pt/pesquisa/-/search/629790/details/maximized. 
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de cultura para a abertura do Estado, com vistas à participação dos cidadãos, é um dos 

objetivos principais das suas ações. Sendo assim, a denominação de museu como 

“instituição aberta à sociedade” é um marco legal importante para a área da museologia e 

para a sociedade. 

Outro princípio que importa discutir é o da informação - o qual busca a difusão e o 

intercâmbio de informações e conhecimento relacionados com o património cultural 

português, por meio da recolha, constante e atualizada, de dados referentes  às instituições 

de cultura e o seu respetivo património. Assim, o destaque dá-se porque esse princípio 

demonstra a preocupação do Estado em realizar, de forma continuada, ações que  

promovam as funções do museu como produtor e disseminador de conhecimento. Com 

isso, estimula o papel das instituições museológicas quanto à construção e 

compartilhamento de conhecimento. 

Ainda, no âmbito da questão do acesso aos acervos museológicos, o princípio da 

descentralização, também, apresenta um papel importante, pois aborda a questão da 

relevância dos museus municipais para o acesso à cultura. Percebe-se isso quando o 

legislador pontua a possibilidade de aumentar e diversificar a frequência do público local 

na participação nos seus respetivos museus. Certamente, os museus municipais têm um 

papel decisivo na aproximação entre o património cultural e a população, já que pela 

proximidade com a comunidade, o museu é capaz de conhecer melhor o seu público e, 

consequentemente, desenvolver políticas com as quais se identifique, promovendo uma 

verdadeira representatividade cultural e inclusão social.  

Um outro ponto interessante da Lei é quanto ao princípio da cooperação 

internacional. Isso porque, esse princípio demonstra a preocupação da comunidade 

museológica portuguesa, quanto à importância da colaboração internacional, por meio da 

partilha de informações e experiências. Com isso, as instituições contribuem para o 

aprimoramento das práticas museológicas, em âmbito internacional,  com um trabalho 

colaborativo. 
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Ainda, uma conquista, recente, para o setor museológico português, foi a 

publicação do Decreto-Lei n.º 78/201977, que considera  a cultura como um pilar essencial 

da democracia e da coesão social e territorial, e assim dota os museus de mais autonomia 

de gestão, para que, na prática, possam implementar medidas eficientes e consoantes com 

as suas peculiaridades, sempre em conformidade com o quadro legal que regulamenta a 

área. Nesse sentido, o Decreto-Lei corrobora os valores relacionados com a preservação do 

património cultural e a geração de conhecimento, como se vê no texto abaixo: 

Contudo, importa preservar e densificar esses princípios e valores, para que Estado assegure a 
transmissão de uma herança nacional cuja continuidade e enriquecimento unirá as gerações num 
percurso civilizacional singular, proteja e valorize o património cultural como instrumento primacial 
de realização da dignidade da pessoa humana e incentive o conhecimento, o estudo, a proteção, a 
valorização e a divulgação do património cultural. 78 

 
Do trecho acima, percebe-se que o Estado se preocupa com a salvaguarda do 

património cultural e entende ser necessário a implementação de ações que assegurem a 

transmissão de conhecimento, para gerações atuais e futuras, como meio para a realização 

da dignidade humana. Isso é importante porque demonstra a relevância do museu como 

instituição produtora de conhecimento e promotora da transformação social. Assim, a 

legislação é um incentivo para o fortalecimento da  função social do museu. 

Das análises acima, percebe-se que muito se avançou na área da Museologia em 

Portugal. Questões relacionadas com a preservação, acesso e construção do conhecimento  

têm sido discutidas na sociedade, no âmbito académico, junto aos legisladores e às 

intuições públicas. Tais discussões são importantes para estimular o desenvolvimento de 

ações para a expansão do acesso e compartilhamento do património cultural. 

Nesse sentido,  o Seminário anual sobre cultura, realizado no âmbito da Secretaria 

de Estado da Cultura de Portugal, este ano denominado Seminário ‘CULTURA 2020 - Capital 

Criativo, Capital Humano, Capital Social’”79, traz sempre discussões importantes para o 

 
77 “Decreto-Lei n.º 78/2019”, Diário da República, Série I (5 de Junho de 2019): 2880 - 2887, 
https://dre.pt/home/-/dre/122498959/details/maximized. 
78 Ibid., 2880. 
79 Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais - GEPAC, “Seminário ‘CULTURA 2020 - Capital 
Criativo, Capital Humano, Capital Social.”, 2020, http://www.gepac.gov.pt/cultura-2020/seminario-cultura-
2020-capital-criativo-capital-humano-capital-social.aspx. 
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desenvolvimento da cultura e a questão do acesso. Além disso, um outro exemplo 

interessante, é o trabalho da  “Organização Sem Fins Lucrativos, Acesso Cultura, Associação 

Cultural”80, que promove o acesso – físico, social e intelectual – à cultura por meio de 

debates públicos, consultorias, seminários e cursos de formação. 

O projeto “Mu-Sa”81, resultante de um acordo cooperativo entre Portugal, Bélgica, 

Grécia e Itália, também, tem vindo a desenvolver ações na área museológica que 

contribuem bastante para o aprofundamento das discussões sobre a questão do acesso. 

Observa-se isso no artigo “Museus e sociedade digital: realidades e desafios em Portugal” 

em que os autores Carvalho e Matos82 discutem os desafios dessas instituições no contexto 

contemporâneo, caracterizados pelo uso de TICs e necessidade de acesso da sociedade. 

Ainda, o Centro de Estudos Sociais, da Universidade de Coimbra, publicou, em 2018,  

sob o título “Museus e democracia cultural: diálogos e tensões”83 um e-caderno constituído 

por uma série de texto que aborda as questões relacionadas aos museus. Entre as principais 

questões abordadas têm-se o acesso ao património cultural e a construção do 

conhecimento relacionado com a cultura.  

Na área académica têm sido desenvolvidos trabalhos importantes que contribuem, 

significativamente, para a questão do acesso aos museus e ao conhecimento gerado por 

eles. Como exemplo tem-se a dissertação “Um repositório aberto de conteúdos 

museológicos, arquivísticos e bibliográficos no Museu da Presidência da República: o caso 

Mus@”84, elaborada na Faculdade de Letras da Universidade do Porto – FLUP,  em que ao 

abordar o uso do repositório aberto, a investigação incentiva as instituições a promoverem 

os seus acervos e o acesso aos conteúdos culturais. 

 
80 ACESSO CULTURA, “A Acesso Cultura promove o acesso – físico, social e intelectual – à participação cultural. 
- A NOSSA MISSÃO”, 2020, https://acessocultura.org/. 
81 MUSEUM SECTOR ALLIANCE - Mu.SA,“Projeto MU.SA.”, 2020, http://www.project-musa.eu/pt/. 
82 Carvalho, Ana, and Alexandre Matos, “Museus e Sociedade Digital: Realidades e Desafios Em Portugal.” 
Revista de Museus, no. 2 (2019): 8-23, http://dspace.uevora.pt/rdpc/bitstream/10174/26032/3/ 
Carvalho_e_Matos_Museus_e_sociedade_digital_realidades_e_desafios_em_Portugal.pdf. 
83 Ibid. 
84 Saraiva, Bruno, “Um Repositório Aberto de Conteúdos Museológicos, Arquivísticos e Bibliográficos No 
Museu Da Presidência Da República: O Caso Mus@.” (Dissertação de Mestrado,  Universidade do Porto, 
2013). http://eprints.rclis.org/19963/1/bsaraiva-master-thesis_2013.pdf. 
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Desse modo, o setor museológico tem vindo a preparar-se para atender a 

sociedade, quanto ao acesso e compartilhamento do património cultural, que é um direito 

básico. Isso porque, as demandas da sociedade por conhecimento serão cada vez maiores 

e mais rápidas, pois, além do uso de TICs que estimula essa velocidade, o próprio Estado 

tem passado por transformações de valores que atribuem mais abertura  às suas 

instituições.  

Como se vê, em termos legais, a legislação portuguesa tem-se alinhado com o que 

preveem os organismos internacionais, como a UNESCO, na Recomendação de 2015, e o 

CORDIS, na sua Declaração de Cooperação sobre o Património Cultural, de 2019. Ambos 

têm trabalhado com a ideia de preservação relacionada com o acesso e compartilhamento 

do património cultural e do conhecimento construído a partir do mesmo. Nesse sentido, a 

fim de acompanhar esse processo de transformações culturais e de práticas museológicas, 

a UNESCO realizou um estudo sobre os impactos da Recomendação85 sobre museus e 

coleções, nos contextos museológicos e culturais dos Estados-membros.  

A Recomendação ressalta a importância de os países participantes estimularem as 

suas instituições museológicas a serem agentes ativos, na sociedade contemporânea, no 

processo de construção do conhecimento, por meio da salvaguarda, proteção e promoção 

dos seus patrimónios culturais e naturais. Dessa forma, tais instituições são colocadas como 

fundamentais para o desenvolvimento social sustentável, com respeito e valorização da 

diversidade cultural. Ainda, para isso,  a Recomendação destaca a importância da 

integração das diretrizes globais da UNESCO e das legislações e políticas nacionais dos 

Estados-membros, com vistas à proteção e promoção dos museus e dos seus acervos. 

A partir do estudo para acompanhar a implementação da Recomendação, foi 

publicado, em 2019, o relatório sobre o processo de implementação  da Recomendação da 

UNESCO86 referente à proteção e promoção dos museus e das suas coleções, nos Estados-

 
85 UNESCO, “Recomendação Referente à Proteção e Promoção Dos Museus e Coleções, Sua Diversidade e 
Seu Papel Na Sociedade.”. 
86 UNESCO, Report on the Implementation of the UNESCO 2015 Recommendation on Museums & Collections 
Recommendation (Paris: UNESCO, 2019). https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371549. 
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membros. No relatório foram analisados, o desenvolvimento de legislação pertinente ao 

setor museológico, as estatísticas relacionadas à área museológica de cada país e a forma 

de implementação política de ações para fortalecimento das funções primárias da museus. 

Além disso, o relatório é um grande contributo para o desenvolvimento da área, pois 

apresenta os desafios enfrentados pelos Estados-Membros, quanto às ações adotadas para 

auxiliarem os seus respetivos museus no cumprimento das suas missões, assim como, 

apresenta exemplos de boas práticas, a nível nacional, no setor museológico. 

Assim, para viabilizar o estudo, os Estados-membros responderam um questionário 

com questões distribuídas da seguinte forma: uma geral com relação à coerência entre os 

princípios e as orientações da Recomendação e as leis, políticas e diretrizes do setor 

museológico dos países; sete questões relativas às estatísticas gerais, mais recentes, a nível 

nacional realizadas no setor museológico; e 15 questões sobre políticas gerais e funcionais 

da área museológica do país. Estas questões e as respetivas respostas fundamentaram as 

análises do Relatório quanto aos aspetos abordados. 

 Como se vê a seguir, tais aspetos abrangem três áreas: a legislação e as 

estatísticas existentes na área museológica, a sua coerência e a forma como os Estados 

implementam suas medidas; as ações adotadas pelos Estados-membros para fortalecer as 

funções dos museus; e os desafios emergentes enfrentados pelos Estados para orientarem 

os seus museus no cumprimento das suas missões. 

Nesse sentido, a Legislação e as Estatísticas relacionadas ao campo museológico 

foram os primeiros aspetos a serem analisados no relatório.  Portugal, assim como os 

outros países membros, apresenta legislação específica para os museus e para as suas 

coleções, alinhada com as diretrizes e princípios da Recomendação. Com isso, o país 

demonstra que se preocupa em dotar a área museológica de instrumentos legais que 

regulamentem as atividades do setor, de forma consoante com os valores predominantes 

na comunidade museológica internacional. 
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Quanto ao segundo aspeto, as Funções do Museu, Portugal considerou que 

desenvolve ações de apoio à sua área museológica, sendo assim, as suas instituições 

adotam boas práticas com vista ao cumprimento das suas missões. Dessa forma, de modo 

geral, os museus realizam as suas funções primárias. Como exemplo de apoio aos museus 

no cumprimento de suas funções, Portugal, juntamente com a comunidade museológica 

de língua portuguesa, empreendeu esforços para disseminar a Recomendação, ao traduzi-

la para o idioma português, realizar conferências e workshops e, ainda, ao realizar 

divulgação online.  

Por último, quanto ao terceiro aspeto, “As Questões Emergentes para os Museus 

na Sociedade”, a maioria dos Estados consideraram  um grande desafio a alocação de 

recursos e o desenvolvimento de legislação específica para prover doações e patrocínios 

coorporativos. Nesse ponto, Portugal observou que desenvolveu legislação específica para 

promover o papel do museu como agente económico e sustentável. 

Um outro desfio é a implementação de iniciativas inovadoras para promoção da 

função social do museu e a implementação de TICs. Nesse sentido, quanto à função social, 

Portugal informou que, como forma de aproximação ao seu público, os museus mantêm 

estatísticas sobre visitantes, de modo a que possam conhecer as necessidades das 

comunidades. Ainda, os museus são incentivados a explorarem temas sociais relacionados 

com as questões de igualdade de género e escravidão. Quanto a implementação de TICs, 

informou que utilizam tecnologias para promover os museus, como, por exemplo, os 

programas de digitalização das coleções para ampliar e facilitar o acesso. 
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Tabela 3: Resumo do Relatório sobre o processo de implementação  da Recomendação da UNESCO. 

Aspetos Pontos  abordados Contexto Português 

A legislação e as 
estatísticas existentes na 
área museológica, sua 
coerência e  a maneira 
como os Estados 
implementam as suas 
medidas. 

Coerência entre as 
orientações da 
Recomendação e a 
legislação dos Estados 

Considerando a escala abaixo, Portugal colocou que a sua 
legislação corresponde muito às recomendações. 
1.corresponde totalmente; 
2.corresponde muito às recomendações; 
3.corresponde moderadamente;  
4.corresponde um pouco; 
5. não corresponde. 

Número de instrumentos 
legislativos nacionais (leis, 
decretos, políticas, 
diretrizes...) implementados 

Portugal colocou que apresenta de 4 a 9 instrumentos 
legislativos implementados. 

Data dos principais últimos 
instrumentos legislativos 
implementados 

Portugal colocou que a sua principal e mais recente legislação 
foi implementada  nos anos 2000 a 2004. 

Data dos últimos instrumentos 
legislativos implementados 

Portugal colocou que os seus últimos instrumentos legislativos 
foram implementados nos anos 2015 a 2018. 

Dados sobre estatísticas no 
campo museológico  

Portugal informou ter estatísticas sobre: as coleções 
museológicas e sobre museus fechados. 
Sobre as outras estatísticas, Portugal informou não ter. 

Dados relativos às 
convenções assinadas pelos 
Estados 

Portugal informou ter assinado Convenções Internacionais nos 
seguintes anos: 
1954 - Convenção para a Proteção de Bens Culturais em caso 
de conflito armado; 
1970 - A Convenção sobre os Meios de Proibição e Prevenção 
de Importação, Exportação e Transferência de Propriedade de 
Bens Culturais; 
1972 - Convenção relativa à Proteção do Património Cultural e 
Natural do Mundo; 
1995 – Não especificada no Relatório; 
2003 - Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural 
Imaterial; 
2005 - Convenção sobre a proteção e promoção da 
diversidade de expressões culturais. 

   

As ações adotadas pelos 
Estados-membros para 
fortalecer as funções dos 
museus. 

Número de associação de 
museus Portugal respondeu ter 2 associações. 

Número de ações de 
cooperação entre Estados-
membros 

Portugal informou ter de 11 a 50 ações de cooperação com 
outros Estados-membros, considerando uma escala de: 
- 1 a 10 
- 11 a 50  
- mais de 50 

Índice de políticas 
funcionais implementadas 
(compromisso político do 
Estado) 

Portugal informou ter de 8 a 14 políticas funcionais, 
considerando uma escala de: 
- 0 a 3 
- 4 a 7 
- 8 a 14 
- mais de 15 

Adoção de código de ética Portugal informou que segue o Código de Ética do ICOM. 

Medidas tomadas para 
implementar a 
Recomendação. 

Portugal informou ter adotado as seguintes medidas para 
implementar a Recomendação: 
- Tradução da recomendação; 
- Realizou conferências e workshops; 
- Realizou divulgação na internet. 
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Tabela 3: Resumo do Relatório sobre o processo de implementação  da Recomendação da UNESCO. 
(Continuação) 

Aspetos Pontos  abordados Contexto Português 

 

Ações adotadas, desde 
2015, pelos Estados – 
Número de 
estabelecimentos criados ou 
reorganizados. 

Portugal informou ter adotado de 1 a 10 ações a desde 2015, 
considerando uma escala de: 
- 0 
- 1 a 10 
- 11 a 30 
- mais de 30 

Medidas adotadas pelo 
Estado com relação às 
coleções 

Portugal informou ter desenvolvido um programa de 
digitalização de coleções, o Matriznet, e ter publicado, online, 
normas para inventário. 

Medidas tomadas com 
relação às coleções não 
museológicas 

Portugal informou ter adotado legislação (art 4º da Lei de 
Museus) que promove as coleções que apesar de não serem 
museológicas, apresentam valor cultural. 

   

Os desafios emergentes 
enfrentados pelos Estados 
para orientarem os seus 
museus no cumprimento 
de suas missões. 

Quanto ao patrocínio e 
financiamento empenhado 
pelos Estados às suas redes 
de museus 

Foi desenvolvida uma legislação específica para promover o 
papel do museu como agente económico e sustentável. 

Quanto ao papel das TCIs 
para promoção dos museus 

Implementação de programas para digitalização das coleções;  
Desenvolvimento de software específico para inventário 
baseado em padrões comuns; 
Portugal, em parceria com a Hungria e a Lituânia (2018), 
desenvolveu estratégias digitais, com finalidade de promover 
o Património Cultural Digital. 

Quanto ao papel social do 
museu 

Com relação à diversidade cultural e o acesso, Portugal 
informou que apresenta publicações como: Comunicação 
Acessível e Inclusiva em Monumentos, Palácios e Museus. 
Ainda, que possui serviços culturais inclusivos que integram 
vários públicos e fornecem ferramentas e informações para 
profissionais do setor cultural que buscam melhorar ao acesso  
nas suas instituições. 
Realizam também exposições com temas como género e 
escravidão. 
Abertura (2017) do Museu Nacional da Resistência e 
Liberdade. 
Portugal tem incentivado os museus a explorarem questões 
relacionadas com a igualdade de género e a escravidão. 
O Museu do Dinheiro de Papel no Porto, Portugal, que 
desenvolveu um programa especial chamado "regime 
financeiro" para ajudar as famílias a definir as suas prioridades 
e economizar dinheiro. 
Exposições sobre género e arte no Museu Nacional de Arte 
Contemporânea do Chiado, Lisboa, Portugal. 

Quanto ao conhecimento 
que os museus têm sobre os 
seus públicos 

Portugal informou que realiza estudos sobre o seu público, 
como, por exemplo, o realizado em parceria com a  
Universidade de Lisboa, por meio de inquérito nacional aos 
visitantes dos museus nacionais, em 2015. 

Quanto ao número de 
iniciativas implementadas 
que contribuem para a 
Agenda 2030  

Portugal informou que realizou mais de 25 ações que 
contribuem para o programa Agenda 2030. 
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Por fim, na conclusão do Relatório, Portugal compartilhou a sua experiência, de 

quando, nos anos 2000, elaborou a Lei de Museus. Isso porque, o trabalho realizado na 

época, com o setor museológico, permitiu-lhe lidar com a maioria dos aspetos levantados 

na Recomendação. Nesse sentido, Portugal colocou que os desafios para as suas 

instituições museológicas continuaram a ser a questão da melhoraria na comunicação, o 

desenvolvimento da participação e das parcerias e a promoção do desenvolvimento 

sustentável e dos recursos humanos.  

A partir da tabela acima, pode-se perceber que Portugal tem vindo a empenhar 

esforços para desenvolver o seu setor museológico conforme os valores sociais 

contemporâneos. As várias iniciativas para implementar a Recomendação e contribuir para 

a Agenda 2030, demonstram que o Estado tem sido coerente com as orientações da 

UNESCO. Assim,  tem avançado quanto às questões relacionadas com a função social do 

museu e uso de TICs, que são considerados dois grandes desafios para os museus. 

Além das informações acima, um outro estudo contribuiu para uma análise mais 

aprofundada do setor museológico português: O Relatório final87, que apresenta um 

diagnóstico, realizado nos anos 2015 e 2016, aos sistemas de informação nos museus 

portugueses. Este trabalho abrangeu um universo de 710 instituições e, por considerar os 

sistemas de informação, incluiu as áreas museológica, bibliográfica e arquivística. Com isso, 

demonstrou uma preocupação com a gestão das informações que constituem os museus 

como um todo. 

O  diagnóstico foi realizado pelo Grupo de Trabalho Sistemas de Informação em 

Museus (GT-SIM), constituído por uma equipe multidisciplinar alinhada com os valores da 

Sociedade da Informação e do Conhecimento, como se vê no Relatório: 

Nesta exigência da contemporaneidade, o GT-SIM procura pensar o museu como um centro de 
produção de conhecimento assumindo como objeto qualquer bem existente nas exposições, nas 

 
87 Santos, Jorge, Fernanda Ferreira, and Conceição Serôdio, DIAGNÓSTICO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
NOS MUSEUS PORTUGUESES – Relatório final (Grupo de Trabalho Sistemas de Informação em Museus (GT-
SIM) da Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas (BAD), 2017). 
https://www.bad.pt/noticia/wp-content/uploads/2017/06/GTSIM_DSIM_Relat%C3%B3rioFinal.pdf. 
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reservas, na biblioteca, no centro de documentação e no arquivo, partes de um todo unitário com 
inter-relações informacionais que lhe são intrínsecas. 88 
A importância dessa premissa dá-se, entre outros fatores, porque o potencial 

informacional da instituição museológica extrapola o próprio objeto museológico, isso 

porque, de fato, o objeto em si carrega muitas informações. O conjunto dos acervos da 

instituição apresenta informações complementares que permitem aos museus serem 

produtores e construtores do conhecimento, de uma forma mais rica e ampla, tornando-

os verdadeiros agentes de transformação social: “O cada vez maior interesse no 

conhecimento dos museus e dos seus acervos impulsiona a visão destas instituições 

culturais como um sistema de informação que potencia o valor informacional do objeto 

museológico”. 89 

Nesse sentido, a abordagem do diagnóstico abrange as seguintes dimensões: 

natureza da instituição, dos acervos que a constitui - museológico, bibliográfico e 

arquivístico - , as questões sobre gestão, preservação e acesso; ainda, os aspetos 

relacionados com recursos - humanos, financeiros e de TICs; e, por fim, os desafios 

enfrentados pelas instituições e os projetos a serem implementados a curto ou médio 

prazo. Como se vê, o diagnóstico pretendeu fazer uma análise ampla do setor museológico 

português, de modo a que fossem identificadas as principais necessidades da área. Com 

isso, apesar de se ter obtido apenas 31% de respostas válidas (o equivalente a 222 museus 

do total de 710), pode-se pensar em ações, programas e projetos, capazes de preparar tais 

instituições para serem produtoras, gestoras e construtoras do conhecimento acerca do 

património cultural. Para o diagnóstico, o GT-SIM utilizou o questionário abaixo: 

 

 
88 Ibid., 10. 
89 Ibid., 10. 
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Figura 3: Diagnóstico aos Sistemas de Informação nos Museus Portugueses: questionário aplicado.90 

 

Entre vários aspetos, o diagnóstico, no seu gráfico 4, indicou que 80% dos museus 

que responderam ao questionário, apresentam um serviço, na sua estrutura orgânica, 

especializado em gestão de coleções e investigação, o que demonstra uma 

consciencialização, por parte dessas instituições, com relação à essencialidade da gestão e 

da investigação como instrumentos para preservação dos acervos, disponibilização para 

acesso e geração de conhecimento (Figura 4). Ainda, nesse mesmo sentido, destaca-se que 

55% dos museus apresentam um serviço educativo organicamente previsto, o que, 

também, corrobora a preocupação dessas instituições com a função social do museu como 

gerador de conhecimento.  Por outro lado, a baixa percentagem de instituições que 

 
90 Ibid., 19. 
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apresentam biblioteca (36,9%), centro de documentação e arquivo, como serviços 

existentes nas suas estruturas orgânicas, indica que  os museus podem ter um maior 

potencial informacional, se essas áreas forem institucionalizadas e mais exploradas.  

 

 

Figura 4:  Diagnóstico aos Sistemas de Informação nos Museus Portugueses: gráfico sobre os serviços 
apontados na orgânica do museu.91 

 

Um outro ponto trazido pelo diagnóstico é a questão da formação dos recursos 

humanos que trabalham nas instituições museológicas. Isso porque, a profissionalização é 

um aspeto que agrega qualidade aos trabalhos realizados e contribui para que as equipes 

adotem as melhores técnicas e trabalhem com mais segurança quanto às medidas adotas 

para preservar os acervos. Assim, no quadro 9 retirado do relatório, nota-se que, do total 

de técnico com nível superior, o grupo maior representado (39%) é constituído por 

profissionais com formação diversa, seguido de profissionais da Museologia com 32% e, 

por fim, as áreas – Biblioteconomia, Arquivologia e Conservação seguem representadas 

com  porcentagens que variam de 2,6% a 7,4% (Figura 5). 

 
91 Ibid., 29. 
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Figura 5: Diagnóstico aos Sistemas de Informação nos Museus Portugueses: total de pessoas ao serviço por 
grupo e por área de formação.92 

 

Nesse mesmo sentido, o quadro a seguir reforça a análise de que os museus 

portugueses carecem de profissionais especializados tanto na área da Museologia, quanto 

nas áreas afins, relacionadas com a Ciência da Informação (Figura 6). Esse aspeto, assim 

como o número reduzido de serviços de arquivo, biblioteca e documentação, na estrutura 

orgânica das instituições museológicas portuguesas, como se viu no gráfico 4, demonstram 

que há campo a ser desenvolvido com vista a contribuir para o museu como produtor e 

compartilhador de conhecimento. Sendo assim, neste contexto, as práticas museológicas, 

podem ser afetadas, pois o número reduzido de serviços e profissionais especializados 

podem resultar em coleções sem sentido e deterioradas, que correm o risco de se 

perderem em definitivo. 

 

 
92 Ibid., 35. 
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Figura 6: Diagnóstico aos Sistemas de Informação nos Museus Portugueses: Representatividade dos técnicos 
superiores por área de formação e por tutela.93 

 

Quanto às áreas de formação, um fator importante a ser analisado é a 

representação dos profissionais especializados em TICs. No quadro anterior, nota-se que a 

percentagens desses profissionais por Tutela são inferiores a 2%. Ainda no quadro abaixo 

(Figura 6), apresentado na figura 7, quando se faz uma análise por tipo de acervo, observa-

se que nos três acervos – museológico, bibliográfico e arquivístico - a área de TICs é a que 

apresenta a menor quantidade de profissionais, respetivamente, com 1,2%, 4,2% e 2,9%. 

Esses números apontam que o setor museológico ainda está em desenvolvimento quanto 

à adoção de práticas informatizadas que podem colaborar para o cumprimento das suas 

funções.  

 

 
93 Ibid., 36. 
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Figura 7: Diagnóstico aos Sistemas de Informação nos Museus Portugueses: pessoal ao serviço por principal 
área de ação e por formação.94 

 

Nesse sentido, confirmando a análise de que a área de TICs está em 

desenvolvimento no âmbito museológico, vê-se o quadro abaixo (Figura 8), o qual mostra 

que algumas instituições têm buscado aperfeiçoamento profissional nesta área da gestão 

da informação, ainda que em menor percentagem (23,8%). As capacitações com maiores 

índices são as áreas de Museologia e Conservação, com, respetivamente, 57,1% e 39,7%. 

De modo geral, vê-se como positivo o fato de haver formação em todas as áreas, já que 

isso contribui para o aperfeiçoamento das práticas museológicas e sinaliza que as 

instituições estão buscando capacitar seus profissionais. 

 

 
94 Ibid., 39. 
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Figura 8: Diagnóstico aos Sistemas de Informação nos Museus Portugueses: área de formação em gestão da 
informação dos acervos por âmbito.95 

 

Os números acima também trazem uma outra reflexão: as instituições têm-se 

preocupado com a formação de recursos humanos especializados na área-fim. Esse aspeto 

é muito importante porque as atividades dessas áreas são essenciais para a preservação, 

disseminação e acesso aos acervos e ao conhecimento gerado por eles, afinal o acesso 

pressupõe a organização. Quantos aos profissionais de TICs, eles têm um papel 

complementar, mas fundamental, na atualidade, pois a implementação de TICs pode 

tornar os trabalhos dos museus mais eficientes e consoante com os valores relacionados 

com o acesso democrático e o compartilhamento de conhecimento. 

Ainda quanto à presença das TICs nos museus, o gráfico a seguir (Figura 9) mostra 

que alguns museus portugueses, especialmente os sob Tutela Pública, têm recorrido à 

contratação de serviços externos de recursos informáticos e comunicação. Isso é um aspeto 

positivo que demonstra que as instituições estão conscientes do momento de 

transformações sociais que exigem dos museus, a adoção de novos paradigmas baseados 

no consumo em massa de informação. Como exemplo, tem-se o índice de 47,2% dos 

 
95 Ibid., 40. 
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museus recorreram aos serviços na área de softwares, 28,3% aos serviços de  comunicação, 

24,5% aos de digitalização e  20,8% de hardwares. 

 

 

Figura 9: Diagnóstico aos Sistemas de Informação nos Museus Portugueses: museus por área do serviço 
externo que recorreu.96  

 

Além dos fatores acima, um outro aspeto que sinaliza o desenvolvimento da área 

de TICs no setor museológico é que a maioria das instituições (91%) alegam dispor de TICs 

para realização dos seus serviços, e 99% alegam que os seus serviços são informatizados. 

Também, quanto à presença da tecnologia no contexto museológico, dos 222 museus que 

responderam ao questionário, 35,6% apresentam páginas próprias na internet e 41% 

apresentam páginas da tutela. Esses aspetos são positivos, pois demonstram o esforço dos 

museus para atenderem as demandas informacionais da sociedade (Figura 10). 

 

 
96 Ibid., 41. 
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Figura 10: Diagnóstico aos Sistemas de Informação nos Museus Portugueses: museus que 
possuem páginas de internet.97 
 

Neste ponto, importa discutir quais os tipos de informações disponibilizados, pois, 

com isso, podem-se perceber algumas peculiaridades da comunicação entre a instituição e 

o público e a transparência das suas atividades. Assim, conforme o gráfico abaixo (Figura 

11), dos museus que mantêm informações em páginas da internet, verifica-se que 98,8% 

disponibilizam informações sobre a natureza do museu, 87,6% sobre o seu funcionamento, 

e os outros tipos de informações aparecem em percentagens menores, que não 

ultrapassam os 30%. Com isso, percebe-se que há interesse das instituições em melhorar a 

sua comunicação com o público. 

 

 
97 Ibid., 45. 
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Figura 11: Diagnóstico aos Sistemas de Informação nos Museus Portugueses: museus por 
funcionalidades de páginas de internet.98 

 

Nesse contexto, percebe-se que há consciencialização por parte das instituições, 

quanto à necessidade de utilização de TICs nos museus, para comunicação com o público, 

visto que 77% (Figura 10) apresentam páginas de internet. Apesar de ter se avançado na 

questão da comunicação, a figura 11 indica que ainda há um potencial informacional a ser 

explorado, como por exemplo com o aumento de visitas virtuais. De qualquer forma, 

percebe-se que os museus portugueses têm contribuído para a transparência e abertura 

do Estado, ao aproximar-se do seu público, por meio do uso da internet. 

Uma outra forma de comunicação e geração de conhecimento, muito presente na 

sociedade contemporânea, é a utilização de redes sociais. Nesse quesito, segundo o 

diagnóstico, 2/3 dos museus faziam uso dessas ferramentas, na época do levantamento, 

2015 - 2016. Acredita-se que este número, atualmente, seja muito maior, devido à 

massificação dessas ferramentas. Ainda, recentemente, após a crise humanitária causada 

pelo CIVID-19, a UNESCO incentivou as instituições museológicas a promoverem mais os 

 
98 Ibid., 45. 



55 
 

seus acervos por meio das redes sociais, com vista a se aproximarem do público, o que tem 

acelerado e intensificado o processo de participação das instituições museológicas nessas 

mídias. 

Um aspeto importante a se observar, ainda sobre a utilização de TICs, é: “Quando 

solicitados a responder se possuíam aplicação informática para a gestão do acervo 

museológico, oito em cada dez museus afirmou positivamente”99. Sendo assim, a média de 

80% das instituições que responderam ao questionário adotam um software para a gestão 

dos seus acervos museológicos, o que demonstra que a maioria apresenta um certo 

aparato tecnológico para tornar as suas atividades mais rápidas. Nesse sentido, cumpre 

colocar que os softwares são ferramentas tecnológicas que potencializam o trabalho das 

equipes, possibilitando que as políticas de gestão sejam executadas com mais eficiência. 

Apesar da maioria dos museus apresentarem um software para gestão dos acervos, 

considerando o ano do levantamento, 2015, em que o uso das TICs já se havia expandido, 

o número de museus que tinham coleções informatizadas foi relativamente baixo, 14,9%, 

como se vê no gráfico a seguir (Figura 12). Entretanto, a perspectiva para informatização 

da coleção é otimista, pois 53,2% estavam com a informatização parcial de suas coleções e 

24,3% tinham previsão para informatizar suas coleções.   

 
99 Ibid. 50 
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Figura 12: Diagnóstico aos Sistemas de Informação nos Museus Portugueses: situação da informatização das 
coleções.100 
 

Além disso, os dados do quadro abaixo (Figura 13), em que 16,7% dos museus 

apresentam inventário exclusivamente informatizados, somados aos 17,1% que 

apresentam inventário em papel e informatizado e aos 37,4% que utilizam as diferentes 

formas, demonstram que, entre as instituições que controlam os seus acervos por meio da 

elaboração de inventário, não há um consenso quanto ao suporte a ser utilizado. Por outro 

lado, há a iniciativa de se implementar o uso de TICs para esse fim, tanto que a 

percentagem de inventários exclusivamente informatizado é superior ao exclusivamente 

em papel. Com isso, percebe-se uma tendência para a incorporação de TICs na área 

museológica portuguesa. 

 
100 Ibid., 52. 
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Figura 13: Diagnóstico aos Sistemas de Informação nos Museus Portugueses: situação do inventário do 
acervo museológico por modalidade de suporte. 101 

 

No entanto, sobre a gestão do acervo,  o diagnóstico demonstrou que a maioria  das 

instituições museológicas portuguesas não desenvolvem nem adotam políticas de gestão 

de acervos e normas específicas para gestão. Nota-se isso no gráfico abaixo (Figura 14), em 

que o questionamento se referiu à utilização de documentos orientadores para a gestão 

de coleções e obteve como resposta, uma série de documentos que não são exatamente 

uma política para a gestão de coleções, mas que estão a ser utilizados como diretrizes para 

tal. Nesse sentido,  52,7% das 222 instituições questionadas utilizam como documentos 

orientadores para a gestão de coleções, o regulamento interno do museu, que na maioria 

dos casos estabelece normas para o funcionamento da instituição como um todo: horários, 

normas de visitas, segurança, exposições, empréstimos de objetos, difusão de acervos, 

acessibilidade, credenciais de imagens, mediação, recursos humanos e financeiros, entre 

outros aspetos. Outro ponto interessante é que 47,7% das instituições baseiam-se na 

missão da instituição para orientar as suas decisões com relação à gestão do acervo, o que 

indica que os profissionais entendem que as suas práticas devem estar alinhadas com a 

missão da instituição.  

 
101 Ibid., 53. 
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Figura 14: Diagnóstico aos Sistemas de Informação nos Museus Portugueses: Documentos utilizados na 
gestão das coleções e informação dos bens museológicos.102  
 

Ainda, o estudo questionou sobre o uso de normas aplicáveis às várias áreas do 

trabalho nos museus. Dos museus que adotam alguma norma, 84% utilizam as Normas de 

Inventário da DGPC103, que são normas nacionais específicas para elaboração do 

inventário, e 15% utilizam a norma SPECTRUM104, específica para a gestão de acervos 

(Figura 15). Observa-se que as normas de inventário da DGPC são muito importantes e, 

certamente, contribuem para o trabalho de inventariação dos bens museológicos 

portugueses, porém, não substituem uma norma específica para a gestão de acervos, a 

qual abrange, a par da inventariação, outros procedimentos como a documentação, 

preservação e o acesso aos acervos museológicos. Sendo assim, restam lacunas no que diz 

respeito à adoção de normas que orientem o trabalho nos museus portugueses. 

 
102 Ibid., 56. 
103 MatrizNet, “Normas de Inventário”, n.d, http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/ 
NormasInventario.aspx 
104 Spectrum PT, “SPECTRUM PT – Norma”, n.d, https://spectrum-pt.org/spectrum-pt-norma/. 
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Figura 15: Diagnóstico aos Sistemas de Informação nos Museus Portugueses: quadro normativo utilizado.105 

 

Como já mencionado, a Collections Trust traduziu a norma SPECTRUM para diversos 

idiomas com a intenção de fortalecer a sua internacionalização. No caso da língua 

portuguesa, a tradução e a adaptação dos textos de apoio de implementação da norma 

SPECTRUM foram realizadas no âmbito do doutoramento de Alexandre Matos106. Esta 

adaptação considerou, primeiramente, a realidade dos museus portugueses, em segundo, 

dos museus brasileiros, e de modo mais genérico, as instituições museológicas 

pertencentes a outros países de língua portuguesa. Assim, o trabalho da tradução em 

Portugal foi uma iniciativa importante, pois está consoante a mentalidade da sociedade 

atual globalizada, em que os trabalhos colaborativos, baseados em intercâmbio de 

experiências são essenciais para que as instituições consigam cumprir as suas funções. 

 
105 Santos, Jorge, Fernanda Ferreira, and Conceição Serôdio, DIAGNÓSTICO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
NOS MUSEUS PORTUGUESES, 57. 
106 Matos, Alexandre, “SPECTRUM: Uma Norma de Gestão de Coleções Para Os Museus Portugueses.” (Tese 
de doutoramento, Universidade do Porto, 2012).  
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Por fim, ainda sobre a gestão de acervos, foi questionado quanto à utilização de 

algum sistema de vocabulário controlado nas atividades de indexação, descrição e 

classificação. Obtiveram-se respostas diversas e pouco consistentes, já que a maior 

percentagem, 21,2%, corresponde à referência não identificável e 15,4% faz referência ao 

software (Figura 16). Sendo assim, percebe-se que essa é uma área que pode ser mais bem 

desenvolvida nas instituições, pois o vocabulário controlado é essencial para a formação 

de uma base de dados e de um conhecimento sólido e coerente com o acervo e os 

interesses do seu público. 

 

 

Figura 16: Diagnóstico aos Sistemas de Informação nos Museus Portugueses: vocabulário controlado 
utilizado.107 

 

Outro aspeto importante apresentado no diagnóstico, foi a questão dos acervos 

bibliográficos (Figura 17). Assim, 60,4% dos museus possui esse tipo de acervo (Gráfico 25 

da Figura 17) e, desse total, 75% adota uma aplicação informática para geri-los. Quanto à 

informatização dos bens bibliográficos, 20,9% estava completa, 45,5% estava parcial e 

31,3% estava prevista (Gráfico 29 da Figura 17). Sendo assim, percebe-se que a inserção de 

 
107 Santos, Jorge, Fernanda Ferreira, and Conceição Serôdio, DIAGNÓSTICO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
NOS MUSEUS PORTUGUESES, 58. 
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TICs nessa área está em desenvolvimento, contribuindo significativamente para o acesso 

amplo. 

 

 

 

Figura 17: Diagnóstico aos Sistemas de Informação nos Museus Portugueses: 
situação da informatização dos bens bibliográficos.108 

 

Quanto aos acervos arquivísticos (Figura 18), 37,4% do total de 222 museus que 

responderam a  essa  questão possuem este tipo de acervo. O número reduzido de acervos 

arquivísticos nos museus é explicado no diagnóstico.109 

 
108 Ibid., 64. 
109 Ibid. 
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Neste sentido, verifica-se que a maioria dos museus não possuem bens de valor 

arquivístico, podendo ser explicado pelo facto da maioria não ter autonomia, mas também 

porque muita da documentação que é obrigatória, tais como, por exemplo, regulamentos, 

registos de atas, os próprios inventários das coleções museológicas, bem como os 

processos dos funcionários e da contabilidade, ser encaminhada para outros serviços ou 

equipamentos.  

 

 

Figura 18: Diagnóstico aos Sistemas de Informação nos Museus 
Portugueses: existência de acervo arquivístico.110 

 

Do conjunto de 37,4% de museus que possuem acervos arquivísticos, 61% adota 

uma aplicação informática para geri-los. Por outro lado, quanto à informatização de 

documentos de arquivo, apenas 6,0% estava completa, enquanto 45,8% estava parcial e 

37,3% estava prevista (Figura 19). Com isso, percebe-se que a inserção de TICs nesta área 

ocorre de forma um pouco mais lenta do que nos acervos bibliográficos e museológicos. 

 

 
110 Ibid., 69. 
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Figura 19: Diagnóstico aos Sistemas de Informação nos Museus Portugueses: situação da 
informatização de documentos de arquivo.111 

 

Além da implementação das TICs no âmbito dos museus, o diagnóstico apresenta a 

questão do acesso ao conhecimento nestas instituições, considerando os três tipos de 

acervos – museológico, bibliográfico e arquivístico. No quadro a seguir (Figura 20) observa-

se que a biblioteca apresenta maior interação com o público, tanto presencial, quanto 

virtual. Destaca-se o alto índice de visitantes virtuais na biblioteca, que pode ter sido 

influenciado, entre outros aspectos, pela utilização mais consolidada de TICs nesta área, se 

comparada com os outros dois tipos de acervos. 

 
111 Ibid., 75. 
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Figura 20: Diagnóstico aos Sistemas de Informação nos Museus Portugueses: total de visitantes/ 
utilizadores de serviço.112 

 

Ainda quanto ao acesso, apresenta-se a seguir (Figura 21) o número de acervos 

disponíveis para consulta, na época do levantamento, em cada um dos serviços. Esse 

aspeto é importante para percebemos o grau de abertura das instituições. Nesse sentido, 

o diagnóstico coloca:  

A partir das respostas obtidas, constata-se que a grande maioria dos museus menciona ter disponível 
todos ou, praticamente, quase todos os bens existentes nos respetivos serviços para observação e 
consulta, tanto dos técnicos internos como do público externo. As exceções são apontadas aos casos 
em que o seu estado de conservação não o permite, necessitam de algum tipo de acompanhamento 
ou autorização específica ou ainda que perante legislação ou regulamentação em vigor estejam 
vedados ao acesso público. 113   

 
112 Ibid., 98. 
113 Ibid., 100. 
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Figura 21: Diagnóstico aos Sistemas de Informação nos Museus Portugueses: museus por 
escalão de acervo disponíveis presencialmente e por serviço.114 

 

  

 
114 Ibid., 99. 
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Capítulo 4: Estudos de Caso  

Com o objetivo de compreender as medidas adotadas por instituições museológicas 

para a promoção do acesso amplo e facilitado aos seus acervos, na contemporaneidade, 

analisaram-se três instituições museológicas, que preservam acervos de artes. Neste 

estudo foram considerados os novos valores sociais, relacionados com o acesso público e 

democrático ao património cultural. 

Sendo assim, foram consideradas as políticas de acesso às coleções, o compromisso 

público da instituição com a comunidade, a utilização de TICs, a adoção de normas e de 

procedimentos padronizados, como instrumentos auxiliares para facultar o acesso às 

coleções e ao conhecimento construído a partir delas. Para isso, foram estudadas 

instituições que apresentam acervos de arte, alinhadas com os valores sociais 

contemporâneos, que utilizam  TICs, que compartilham seus acervos online, que 

apresentam ações de gestão de coleções, políticas de acesso e Declaração de Diversidade 

Cultural da instituição publicadas na internet, demonstrando um maior alinhamento com 

os pilares de uma política de acesso: transparência, participação social e compartilhamento 

de conhecimento. 

Assim,  optou-se pelo estudo de três instituições: o Metropolitan Museum of Art – 

Met, localizado em Nova Iorque;  o Statens Museum for Kunst – SMK, localizado em 

Copenhaga; e o Rijksmuseum, localizado em Amsterdão. A seguir apresentam-se os estudos 

das instituições, na ordem em que são citadas acima. No final, resume-se a informação em 

duas tabelas analíticas: uma sobre aspetos gerais relacionados com a gestão do acervo e 

outra sobre as políticas de acesso aberto, adotadas. 
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4.1 The Metropolitan Museum of Art  

O Metropolitan Museum of Art – Met115 foi fundado no ano de 1870, na cidade de 

Nova Iorque, com a finalidade de colecionar obras de arte representativas das primeiras 

manifestações culturais da humanidade até à atualidade. A ideia de criação do Met tem 

origem em 1866, quando um grupo de americanos, reunidos em Paris, discutiram sobre a 

importância de criar uma instituição de arte como instrumento para educar a sociedade. 

Neste contexto, o advogado John Jay, mentor da ideia e primeiro presidente da instituição, 

liderou o projeto que culminou com a fundação do Met, quatro anos mais tarde.  

Para isso, a fim de viabilizar o projeto, Jay presidiu o Union League Club, em Nova 

Iorque, com o objetivo de reunir interessados, de diversos segmentos sociais, em 

concretizar a ideia da instituição do novo Museu. Desse modo, o Museu foi criado para 

funcionar, inicialmente, no Dodworth Building, mas sofreu várias mudanças de endereço. 

Por fim,  estabeleceu-se nas três galerias atuais: a Met Fifth Avenue , o Met Breuer e o Met 

Cloisters. Atualmente, as coleções são disponibilizadas fisicamente nestes endereços e, 

também, virtualmente por meio de TICs. 

As intenções iniciais do projeto de criação do Met eram estabelecer um museu e 

uma biblioteca de arte, para incentivar os estudos relacionados com o conhecimento das 

artes e com o património cultural da humanidade, assim como a aplicabilidade desse 

conhecimento na vida prática da sociedade. Sendo assim, essa aplicabilidade envolvia as 

áreas social, económica e educativa (instrução da população). Ainda hoje, a ideia essencial 

dos propósitos do Museu são os mesmos, apenas acrescido do sentido de conexão de 

conhecimentos e pessoas. 

Desde as suas primeiras aquisições – um sarcófago romano e uma coleção de 

pinturas dos artistas europeus Anthony van Dyck (1599-1641) , Nicolas Poussin (1594-

1665) e Giovanni Battista Tiepolo (1696-1770) – o Met tem vindo a aumentar, a cada ano, 

 
115 The Metropolitan Museum, “History of the Museum – The Met”, 2020, 
https://www.metmuseum.org/about-the-met/history. 
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a sua coleção e a consolidar-se como uma enorme instituição de preservação da arte e 

conhecimento a ser partilhado com a sociedade (Figura 22).  

 

 

Figura 22: Sarcófago de mármore com guirlandas. Roman, período Severan, ca. 200-225 
AD. Mármore proconnesiano; No geral: 134,6 x 223,5 cm (53 x 88 pol.). Museu 
Metropolitano de Arte, Nova Iorque, presente de Abdo Debbas, 1870 (70,1).116 

  

O acervo museológico da instituição subdivide-se em dezessete coleções117, 

organizadas por temas e que são geridas por departamentos específicos. Além de gerir as 

coleções, os departamentos desenvolvem estudos que contribuem para a construção do 

conhecimento sobre as obras de arte que as constituem.  

1. Arte Americana: constitui-se de cerca de 20.000 obras do período colonial 

ao início da era moderna da sociedade norte americana; 

2. Arte Antiga do Oriente: constitui-se de cerca de 7.000 obras, que abrangem 

o período desde o oitavo milénio aC até os séculos logo após o as conquistas 

árabes do século VII dC; 

3. Armas e Armaduras: constitui-se de cerca de 14.000 objetos, de várias 

partes do mundo, do século XIV ao XIX; 

 
116 Bowling, Melissa, “This Weekend in Met History: November 21”, The Metropolitan Museum, last updated  
May 19, 2010, https://www.metmuseum.org/blogs/now-at-the-met/Features/2010/This-Weekend-in-Met-
History-November-21. 
117 The Metropolitan Museum, “The Met Collection”, 2020, https://www.metmuseum.org/art/collection. 
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4. Artes da África, Oceania e América: constitui-se de cerca de 11.000 obras 

sobre os povos e tradições da África Subsaariana, Ilhas do Pacífico e América 

do Norte, Central e do Sul; 

5. Arte Asiática: constitui-se de cerca de  35.000 objetos, que datam do terceiro 

milénio aC ao século XXI; 

6. Coleção de roupas e acessórios: constitui-se de cerca de 33.000 roupas e 

acessórios de cinco continentes, abrange o período desde o século XV até o 

presente; 

7. Desenhos e Gravuras: constitui-se de cerca de 21.000 desenhos, 1,2 milhão 

de impressões e 12.000 livros ilustrados da Europa Ocidental e América, 

principalmente do século XV até o presente; 

8. Arte Egípcia: constitui-se de cerca de 26.000 objetos do período paleolítico 

ao romano, compreendido entre o período 300.000 aC ao século IV dC; 

9. Pinturas Europeias: constitui-se de cerca de 2.500 obras de arte do século 

XIII ao início do século XX; 

10. Esculturas Europeias e Arte Decorativa: constitui-se de cerca de 50.000 

objetos, da Europa Ocidental, desde o início do século XV até o início do 

século XX; 

11. Arte Grega e Romana: constitui-se de cerca de 30.000 obras, desde o 

período neolítico (cerca de 4500 aC) até a época da conversão do imperador 

romano Constantino ao cristianismo em 312 dC; 

12. Arte Islâmica: constitui-se de 15.000 objetos do século VII ao XXI sobre as 

tradições culturais da Espanha à Indonésia; 

13. Coleção Robert Lehman: constitui-se de cerca de 2.600 obras da Europa 

Ocidental, do século XIV ao século XX; 

14. Arte Medieval e Bizantina: constitui-se de cerca de 3.400 obras de arte do 

Mediterrâneo e da Europa desde a queda de Roma até o início do 

Renascimento; 
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15. Arte Moderna e Contemporânea: constitui-se de cerca de 12.000 obras do 

período desde 1900 até a atualidade; 

16. Instrumentos Musicais: constitui-se de cerca de 5.000 objetos, de seis 

continentes e das Ilhas do Pacífico, que datam de cerca de 300 aC até a 

atualidade; 

17. Fotografias: constitui-se de cerca de 75.000 obras, de 1830 até o presente. 

Como se pode observar, as coleções são vastas e bastante variadas, representando 

diversas culturas. Essas características estão consoantes com a missão do Museu: o Met 

coleta, estuda, conserva e disponibiliza obras de arte de vários tempos e culturas, a fim de 

conectar as pessoas à criatividade, ao conhecimento e às ideias. Ainda, privilegiando a 

questão social, a Instituição fez uma declaração em que afirma que adota os princípios da 

diversidade, inclusão e igualdade de acesso, em todos as suas ações. 118  

O objetivo principal do Museu é incentivar o estudo e uso das artes pela sociedade, 

por meio da disponibilização do seu acervo museológico e de uma biblioteca especializada 

em arte. Nesse contexto, para viabilizar a gestão, preservação e disponibilização desse 

vasto acervo, a Instituição organiza-se a partir de políticas119, programas e metodologias 

bem definidas e próprias para a sua natureza específica. A seguir apresentam-se algumas 

das ações implementadas com a intenção de gerir as coleções e estimular o acesso ao seu 

acervo: 

 Política de Gestão de Coleções; 

 Diretrizes relacionadas à solicitação de empréstimos da coleção; 

 Política de Acesso Aberto; 

  Programa de recursos de imagens e dados para acesso; 

  Iniciativas de acesso aberto às coleções; 

 Diretrizes de proveniência das coleções; 

 
118 The Metropolitan Museum, “About The Met”, 2020, https://www.metmuseum.org/about-the-met. 
119 The Metropolitan Museum, “Collections Management Policy”, last updated March 3, 2020, 
https://www.metmuseum.org/about-the-met/policies-and-documents/collections-management-
policy#records. 
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 Declaração institucional sobre diversidade, inclusão e igualdade de acesso. 

Assim, num primeiro momento, observa-se que a Política de Gestão de Coleções do 

Met é muito ampla e contempla aspetos como:  Declaração de Propósito e Missão, Objetivo 

da Política de Gestão de Coleções, Deveres do Conselho de Curadores, Aquisições, Políticas 

do Pessoal Relacionadas às Aquisições, Descarte, Cuidado das coleções, Documentação e 

inventários, Acesso à coleção, Empréstimos emitidos e Data efetiva.  

O Met definiu como objetivos da Política de Gestão de Coleções, documentar as 

políticas que orientam o desenvolvimento e os cuidados da coleção de arte do Museu, 

consistentes com a missão do Museu. Esses aspetos contribuem para realização de um 

trabalho organizado e eficiente em busca da manutenção de coleções integras, 

preservadas e disponíveis para o acesso. 

Destaca-se, também, o “Cuidado das coleções” como um ponto muito importante 

da Política de Gestão de Coleções. Nesse sentido, no sítio online do Met, é pontuada a 

questão dos padrões de conservação, da documentação exata de todos os trabalhos de 

exame e do tratamento das obras de arte, a importância da pesquisa científica para análise 

das obras de arte e o desenvolvimento de métodos preventivos e estratégias de 

conservação a longo prazo. Assim, percebe-se que a instituição se preocupa em manter 

padrões pré-estabelecidos de trabalhos que permitam a preservação do seu património 

cultural. 

Ainda, relacionado com a gestão de coleções tem-se a atividade de “Documentação 

e inventários”. Neste caso, a instituição observa que:120 manterá registos precisos e 

atualizados sobre a identificação, localização e condição de todos os objetos da coleção, 

bem como das atividades em andamento, como exposições, empréstimos, pesquisas e 

correspondência com doadores, artistas e estudiosos. Como visto, percebe-se que há a 

preocupação em se preservar, além do próprio objeto museológico, as informações e os 

conhecimentos gerados a partir dele.  

 
120 Ibid. 
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Cabe, também, sinalizar que a Política de Gestão de Coleções contempla a questão 

do acesso, demonstrando que esse aspeto é importante para o Museu. Para isso, o Met 

estabeleceu que, além das exposições e empréstimos, será disponibilizado o acesso 

especial para estudos das coleções e das informações produzidas na sua gestão. Dessa 

forma, incentiva  a investigação e a pesquisa científica, por meio do acesso amplo ao seu 

património cultural.  

 

4.1.1 Política de Acesso Aberto 

Com a finalidade de viabilizar um acesso mais amplo e eficiente, o Museu adota, 

entre várias outras ações,  a Política de Acesso Aberto121, a qual foi implementada no ano 

de 2017, com o principal objetivo de disponibilizar todas as imagens de obras de arte, de 

domínio público, da sua coleção, por meio do uso de TICs. Para isso, o Met desenvolveu 

uma série de programas e projetos que incentivam o compartilhamento e o uso do 

conteúdo gerido pela Instituição – as próprias imagens geradas a partir das coleções e o 

conhecimento construído a partir desse património cultural. 

Esta Política surgiu num contexto de parceria entre o Met e a instituição cultural 

Wikimedia Foundation, uma organização sem fins lucrativos, que apoia a Wikipedia e os 

seus projetos, e que tem como missão incentivar a sociedade a se conectar,  disponibilizar 

e utilizar o conhecimento, ideias e criatividade, numa escala global. Com isso, permeado 

pelos valores compartilhados nesta parceria, o Met implementou práticas e políticas de 

abertura que culminaram com a Política de Acesso Aberto e com programas e projetos 

associados.  

 

 
121 Tallon, Loic, “Introducing Open Access at The Met”, The Metropolitan Museum of Art, last updated 
February 7, 2020, https://www.metmuseum.org/blogs/digital-underground/2017/open-access-at-the-met. 
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4.1.1.1 Projeto para utilização da licença Creative Commons Zero (CC0) 

Um dos primeiros projetos realizados para atingir os objetivos desta Política foi a 

utilização de uma plataforma online colaborativa122, que utiliza a licença Creative Commons 

Zero (CC0)123, em que o conteúdo disponibilizado está em domínio público, e os direitos 

autorais são renunciados. Com isso, têm-se uma maior flexibilidade para o 

compartilhamento e uso do conteúdo armazenado. Atualmente, o Museu conta com cerca 

de 406.000 imagens disponíveis para acesso e uso público, reafirmando o seu compromisso 

e alinhamento com os valores da sociedade da informação e do conhecimento.   

Como no exemplo a seguir, as obras de arte abrangidas pela Política de Acesso 

Aberto estão sinalizadas com o ícone “CC0” e com as informações de “public domain” e 

“dowload”. Além, das próprias imagens, são disponibilizadas, também, as principais 

informações que contextualizam cada obra de arte. Essas informações (título, autor, data, 

e dimensões, entre outras) são armazenas em arquivo no formato CSV124, codificado em 

UTF-8125, próprio para download, na plataforma GitHub – que é uma plataforma online, de 

trabalho colaborativo, que permite aos programadores, utilitários ou qualquer usuário a 

contribuição em projetos privados e/ou Open Source. 

 

 
122  The Metropolitan Museum of Art, “Art at hone - 5,000 years of art online. How do you want to experience 
it today?”, 2020, https://www.metmuseum.org/art/art-at-home. 
123 As licenças Creative Commons são várias licenças públicas que permitem a distribuição gratuita de uma 
obra protegida por direitos autorais. 
124 Os arquivos Comma-separated values, também conhecido como CSV, são arquivos de texto de formato 
regulamentado pelo RFC 4180, que faz uma ordenação de bytes ou um formato de terminador de linha, 
separando valores com vírgulas. Ele comumente é usado em softwares offices, tais como o Microsoft Excel e 
o LibreOffice Calc. 
125 UTF-8 (8-bit Unicode Transformation Format- informática avançada) é um tipo de codificação binária 
(Unicode) de comprimento variável criado por Ken Thompson e Rob Pike. Pode representar qualquer caracter 
universal padrão do Unicode, sendo também compatível com o ASCII. Por esta razão, está lentamente a ser 
adaptado como tipo de codificação padrão para email, páginas web, e outros locais onde os caracteres são 
armazenados. 
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Figura 23: Exemplo de imagem acessível por meio da plataforma aberta com domínio público (The 
Metropolitan Museum 2020d).126  

 

4.1.1.2 Construção e Compartilhamento do Conhecimento 

Ainda, como parte da Política de Acesso Aberto, o Met tem procurado estabelecer 

parcerias que contribuem para a ideia de intercâmbio de compartilhamento de 

informações e conhecimentos. Como exemplos, têm-se: a Artstor127 , que é uma 

organização com a missão de compartilhar mídias digitais referentes aos conteúdos 

relacionados com arte, cultura  e história, para alunos e professores, por meio de uma 

plataforma digital especializada em ensino e aprendizagem, com direitos autorais liberados 

para educação e pesquisa; a Biblioteca Pública Digital da América128, que é uma plataforma 

para compartilhamento de livros e conteúdos relacionados com arte, cultura e história, de 

forma gratuita, com a missão de contribuir para a era do conhecimento; e GLAM-WIKI129, 

 
126 Tallon, “Introducing Open Access at The Met”.  
127 ARTSTOR, “Artstor is the most extensive image resource for educational and scholarly use”, n.d, 
https://www.artstor.org/. 
128 Digital Public Library of America – DPLA, “Discover 40,664,440 images, texts, videos, and sounds from 
across the United States”, n.d, https://dp.la/. 
129 Wikipedia, “GLAM/Metropolitan Museum of Art”, last updated August 9, 2020, 
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GLAM/Metropolitan_Museum_of_Art. 
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uma parceria entre o MeT e a plataforma digital Wikipedia, com o objetivo de compartilhar 

informações sobre o Museu na internet. 

Outro aspeto a se destacar é o papel importante que esse tipo de acesso, amplo e 

facilitado exerce com relação ao desenvolvimento científico. Isso porque, um dos 

propósitos do programa é incentivar o uso do conteúdo armazenado e disponibilizado na 

plataforma digital pelas pesquisas científicas. Como exemplo de instituições que 

desenvolvem pesquisas na área da tecnologia computacional empregue no 

desenvolvimento de softwares para reconhecimento de imagens, a partir do conteúdo 

abrangido pela Política de Acesso do Met, têm-se a Google, o Cornell Tech, a Universidade 

da Virgínia e a plataforma de ciência de dados Kaggle.  

 

4.1.1.3 Utilização de Inteligência Artificial 

Ainda, o Met realizou uma parceria com a Microsoft e o Massachusetts Institute of 

Tecnology - MIT, por meio do projeto Art Explorer, que  utiliza Inteligência Artificial - IA. 

Neste projeto é usado o recurso de pesquisa cognitiva do Azure Search130, que é um serviço 

de pesquisa em nuvem com funcionalidades de IA. Com isso é possível o fornecimento de 

novos pontos de acesso, obras de arte que se relacionam por algum padrão visual 

semelhante, além do pesquisado pelo usuário. 

Além disso, destacam-se, no âmbito do acesso aberto, os protótipos de IA 

desenvolvidos em parceria com a Microsoft e o MIT. São eles cinco protótipos, a saber: 

Artwork of the Day, Gen Studio, My Life, My Met, Storyteller e Tag, That's It!. Todos eles 

são modelos tecnológicos que interagem com o público retornando conteúdos 

contextualizados e personalizados para os usuários. O Artwork of the Day, quando realizada 

uma pesquisa, retorna resultados contextualizados conforme o perfil de cada usuário; o 

Gen Studio permite ao usuário imergir na coleção e manipular obras distintas para criar 

uma nova obra; o My Life, My Met  é uma interação entre a Microsoft AI e o Instagram, em 

 
130 Azure Search é uma funcionalidade de pesquisa da Plataforma em Nuvem do Microsoft Azure que fornece 
recursos de indexação e consulta de dados. 
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que, com base nas fotos pessoais do usuário, são sugeridas obras relacionadas; o 

Storyteller  permite, por meio do reconhecimento de voz, a criação de narrativas com obras 

de arte do Met que ilustrem a história narrada pelo usuário; e o Tag, That's It!, por meio 

da plataforma Wikimedia, possibilita relacionar palavras-chaves utilizadas pelo usuários 

com obras de artes do acervo do Met. 

Ainda, sobre a Política Acesso Aberto, ela abrange um trabalho essencial realizado 

pelos profissionais da área da informação, que é a indexação das obras com palavras-

chaves que as contextualizem, além da descrição do assunto de cada objeto museológico. 

Nesse sentido, a indexação e descrição das obras, além de produzirem um conhecimento 

relacionado ao património cultural, contribuem com outras formas de geração de 

conhecimento. Como exemplo, cita-se o inter-relacionamento entre as coleções online do 

Met e outras bases, como a Wikipedia, por meio das habilidades cognitivas da IA. Neste 

caso, algumas obras de artistas muito conhecidos, estão vinculadas às biografias dos seus 

respetivos artistas produtores, que estão disponíveis na Wikipedia. 

 

4.1.1.4 Projeto para Desenvolvimento de API 

Um outro ponto importante, que viabilizou o acesso amplo, em escala global, foi o 

desenvolvimento de uma Application Programming Interface – API específica para a Met 

Collection. Com isso, o Museu incentivou a difusão do seu património cultural, ao 

disponibilizar uma aplicação que permite que, além de aceder ao conteúdo da coleção 

(formato JPEG), outros sítios Web utilizem, de forma facilitada, esse conteúdo. 

Atualmente, há uma parceria entre o Met e a Google Arts & Culture - GA&C, em que 

por meio da conexão entre a API The Met Collection e este sítio da Google, as obras da 

coleção do Met são disponibilizadas para pesquisa pública. Com isso, acorre uma 

sincronicidade entre os dois sítios, pois à medida em que o Met atualiza o seu banco de 

imagens online, automaticamente a GA&C é atualizada. Isso não ocorreria caso não se 

utilizasse a API, já que a atualização no Google seria manual. A figura a seguir exemplifica 

uma consulta de obras do Met disponibilizadas no Google culture. 
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Figura 24: Exemplo de plataforma de conteúdo disponível em plataforma colaborativa.131 

 

Além disso, o Met estabeleceu uma integração entre esta API e o recurso online   

Google Knowledge Graph. Este recurso possibilita a geração de conhecimento relacionado 

com o que foi pesquisado pelo usuário no Google, sem que ele precise navegar para outros 

sítios.  

 
131 Tallon, Loic, “Scaling the Mission: The Met Collection API”, last updated October 25, 2018, 
https://www.metmuseum.org/blogs/now-at-the-met/2018/met-collection-api. 
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 Por fim, além das ações apresentados acima, o Met definiu na sua Política de 

Acesso Aberto, intenções voltadas para a contínua ampliação do acesso e utilização do 

conhecimento gerado pelo Museu. Assim, a instituição estabeleceu como próximas etapas: 

 Consciencializar a sociedade quanto à existência da Política Acesso Aberto e 

a possibilidade de uso irrestrito das imagens das obras disponibilizadas; 

 Estimular a sociedade a explorar as imagens e dados do acesso aberto; 

 Estabelecer parcerias com empresas de tecnologias, a fim de desenvolver 

novas integrações entre as coleções do Met e a API Met Collection. 

Como se vê, a Política do Met preocupa-se com a consciencialização da sociedade 

quanto à existência e disponibilização da coleção museológica e do conhecimento gerado 

a partir dela. Isso porque, a consciencialização, assim como os projetos da Política, é 

essencial para que de fato o conhecimento seja compartilhado e construído por todos, de 

modo eficiente. Caso contrário, se a Política não tiver alcance na sociedade, não se justifica 

a implementação dela. 

 

4.1.1.5 Acesso aos Arquivos e Bibliotecas 

Ainda, como ações para difusão do conhecimento, o Met mantém uma Política de 

procedimentos e acesso aos arquivos. Com isso, incentiva o acesso aos registos 

relacionados com as atividades e as coleções do Museu e que são fontes riquíssimas de 

informações sobre o património cultural. Isso porque os arquivos são constituídos por 

documentos comprobatórios e de valor histórico e cultural, acumulados naturalmente, em 

razão das atividades da instituição produtora.  

Além dos arquivos, o Museu apresenta um conjunto de bibliotecas e centros de 

pesquisas, que também estão abertos ao público, como forma de estimular o 

compartilhamento de conhecimento. Esses locais gerenciam e disponibilizam materiais, 

como, publicações e objetos, especializados em conteúdos relacionados com o património 

cultural do Museu. Dessa forma, o Met mantém políticas de acesso aberto que abrangem 
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todas as áreas da informação: coleções museológicas, arquivo, biblioteca e centro de 

informação. 

 

4.1.1.6 Declaração Institucional sobre Diversidade, Inclusão e Igualdade de Acesso 

O Met estabeleceu  uma Política de Diversidade, Inclusão e Igualdade de Acesso132, 

que busca promover o acesso às instalações, ao acervo, ao conhecimento, às 

oportunidades e às experiências, a todas as  pessoas. Sendo assim, os princípios de 

diversidade, inclusão e igualdade de acesso são adotadas de forma ampla em todas as 

atividades e áreas da instituição.  

O estabelecimento desta Política influenciou a implementação de ações que 

buscam a inclusão da maior diversidade possível de pessoas. Essa inclusão deu-se, por 

exemplo, pela adequação das instalações físicas, de modo a que o Met receba pessoas com 

dificuldades motoras ou sensoriais, adoção de TICs que facilitem o acesso às coleções e 

pela adoção de valores relacionados com a diversidade, respeito e inclusão.  

Os exemplos acima, entre outros, ilustram a maneira como o Met realiza as suas 

funções, baseado nos valores relacionados com a abertura da instituição e conexão de 

pessoas e conhecimento, colaborando com o intercâmbio de informações e o acesso. Desse 

modo, nota-se que o Museu tem um compromisso público com a comunidade, em busca 

das melhores práticas relacionadas com o acesso ao seu património cultural e a 

transparência das suas ações, podendo ser considerado um exemplo de instituição 

produtora de conhecimento, alinhada com os valores da sociedade contemporânea. 

Em seguida apresenta-se uma tabela com um resumo das principais políticas 

adotadas pelo Met. 

 

 

  

 
132 The Metropolitan Museum, “Institutional Diversity, Inclusion, and Equal Access Policy Statement”, 2020, 
https://www.metmuseum.org/about-the-met/policies-and-documents/diversity-inclusion-and-equal-
access-policy. 
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Tabela 4: Resumo sobre as ações e políticas do Museu Met. 

Missão do Met O Metropolitan Museum of Art recolhe, estuda, conserva e apresenta obras de arte significativas 
em todos os tempos e culturas, a fim de conectar as pessoas à criatividade, conhecimento e ideias. 

Políticas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Política de 
Gestão de 
Acervos 

1. Declaração de Propósito e Missão;  
2.Objetivo da Política de Gerenciamento de Coleções; 
3. Deveres do conselho de curadores;  
4. Aquisições, Políticas do Pessoal Relacionadas às Aquisições; 
5. Descarte;  
6. Cuidado das coleções;  
7. Documentação e inventários; 
8. Acesso à coleção; 
9. Empréstimos emitidos. 

Políticas de 
Acesso Aberto 

Abrangência: 
 Coleções e galerias; 
 Arquivos; 
 Bibliotecas e  
 Centros de pesquisa. 

Missão: compartilhar, com o maior alcance possível, o património cultural 
gerido pelo Met. 
Objetivos:  
 disponibilizar imagens de obras de domínio público ou aquelas que o 

Museu renuncia a qualquer direito autoral; 
 Disponibilizar imagens de obras que o Museu sabe estar sob direitos 

autorais ou outras restrições; 
  disponibilizar dados relativos à coleção on-line;  
 Facilitar e incentivar o uso das imagens pela comunidade. 

Iniciativas: 
 Declaração institucional sobre diversidade, inclusão e igualdade de 

acesso;  
 Diretrizes relacionadas à solicitação de empréstimos da coleção; 
 Definição de intenções para continuidade das ações: Consciencialização 

sobre a existência do banco de conhecimento, Estabelecimento de 
novas parcerias e demonstração das possibilidades de uso dessas 
informações. 

Ações: 
1. Parceria Wikimedia Foundation (resultou na política de acesso aberto); 
2. Disponibilização de imagens de domínio público (CC0); 
3. Parcerias para compartilhamento de conhecimento: Creative Commons, 
Wikimedia, Artstor , Biblioteca Pública Digital da América, Plataforma 
GitHub. 
4. Parcerias para pesquisa científica (parceria com Google, Cornell Tech, 
Universidade da Virgínia e a plataforma Kaggle); 
5. Projeto Art Explorer: parceria  Met, a Microsoft e o MIT para 
desenvolvimentos dos modelos com IA (Artwork of the Day, Gen Studio, My 
Life, My Met, Storyteller). 
6. Programa de indexação e descrição das obras; 
7. Projeto API Met Collection; 
8. Parceria entre o Met e a  Google Arts & Culture; 
9. Parceria Google Knowledge Graph; 
10. Programa de recursos de imagens e dados para acesso; 
11. Diretrizes de proveniência das coleções; 
12. Desenvolvimento de pesquisas científica. 
13. Implementação de Política de Diversidade, Inclusão e Igualdade de 
Acesso. 
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4.2 Statens Museum for Kunst 

A Statens Museum for Kunst – SMK, Galeria Nacional de Arte da Dinamarca, fundada 

no ano de 1896, localizada em Copenhagen, é o maior Museu do país e preserva uma 

coleção de cerca de 260.000 obras de arte. A Instituição está vinculada ao Ministério da 

Cultura do País. Além de ser um Museu para salvaguarda do património cultural, é, 

também, uma instituição de pesquisa. 

 Inicialmente, a coleção do Museu constituía-se de obras que pertenceram aos reis 

dinamarqueses, ao longo da história do país. Sendo assim, as coleções têm início no século 

XVI, a partir da iniciativa dos monarcas que passaram a se interessar pelo colecionismo de 

obras de arte. O primeiro deles foi Cristian IV, do reinado de 1588 a 1648, e o próximo rei 

colecionador, que, também, acrescentou muitas obras à coleção, foi o Frederik V, no 

período entre 1746 e 1766. 

Com o tempo, novas obras foram incorporadas às coleções que, atualmente, são 

constituídas por objetos representativos de vários períodos, desde o século XIV até os dias 

atuais. Neste percurso, com a instauração da democracia 

representativa e monarquia constitucional, a partir da metade do século XIX, essas 

coleções passaram a ser nacionais. Neste contexto, surgiu o SMK que, hoje, apresenta o 

seu acervo museológico organizado em três grandes coleções:  

 Coleção Real de Pinturas e Esculturas: constitui-se de obras de arte 

referentes ao período desde o ano 1.300 até os dias de hoje. São pinturas e 

escultura de artistas nacionais e internacionais; 

 Coleção Real de Artes Gráficas: constitui-se de impressões, desenhos e 

outras obras em papel. A coleção abrange vários períodos da história da 

arte; 

 Coleção Real em Gesso:  constitui-se de cerca de 2.000 esculturas de gesso, 

que eram utilizadas como modelo para estudantes de arte. A coleção 

abrange vários períodos da história da arte. 
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Como se vê, o acervo museológico é formado por desenhos, gravuras, pinturas e 

esculturas, tanto de artistas dinamarqueses, quanto internacionais, sendo as obras mais 

antigas da Europa Ocidental, referentes ao período que compreende entre 1300 e 1800, 

principalmente, de países como Holanda, Itália, França e Alemanha. Os principais artistas 

encontrados nesta coleção são Lucas Cranash (1472-1553), Andrea Mantegna (1431-1506), 

Tizian Vecellio (1490-1576) e Rembrandt (1606-1669). 

Outros destaques no acervo do Museu são os objetos representativos do período 

denominado “Era de Ouro da Arte Dinamarquesa”, dos anos 1800 a 1964, com obras dos 

artistas Christen Schiellerup Kobke (1810-1848) e Vilhelm Hammershoi (1864-1916), entre 

outros. Essas obras são desenhos, pinturas e litogravuras, principalmente sobre a cultura 

dinamarquesa.  

Além disso, o núcleo de arte moderna também constitui parte importante do 

acervo, compreendendo obras do século XX até a contemporaneidade. Este núcleo 

abrange obras do próprio país e de França. Neste caso, destaca-se, entre outras, o conjunto 

de 25 obras de Henri Matisse (1869-1954). 

O SMK apresenta como missão,133 a pesquisa, conservação e disseminação das suas 

coleções. Para isso, estimula o uso das artes visuais em todas as formas, incentivando a  

criatividade e reflexão sobre a arte. Ainda, consoante com a missão, o Museu declara, na 

sua página online, que tem a importante responsabilidade de contribuir para o 

desenvolvimento da área museológica do país e incentivar colaborações com os museus 

nacionais e internacionais na área de artes visuais.  

Por considerar ter um papel relevante na sociedade, o Museu apresenta como visão 

promover reflexões artísticas e incentivar o uso da Instituição e das suas coleções, por meio 

de um diálogo aberto com a sociedade. Assim, alinhados com a visão e a missão, assume 

três principais atribuições, com os seus respetivos objetivos:  

1. O acesso e disseminação do património cultural:  

 
133 SMK, “About SMK - SMK - National Gallery of Denmark in Copenhagen”, 2020. 
https://www.smk.dk/en/section/about-smk/. 
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 Aumentar a consciencialização e uso do museu pela comunidade; 

 Promover as coleções por meio de experiências, que contem com a 

participação do público no Museu; 

 Implementar ações que consideram a diversidade do público. 

2. Preservação do património cultural:  

 Garantir a preservação do património cultural; 

  Aumentar a diversidade da coleção; 

  Aumentar o acesso por meio de programas de digitalização. 

3. Pesquisa:  

 Consolidar a qualidade da pesquisa no Museu;  

 Aumentar o acesso às pesquisas. 

Por fim, uma declaração relevante é que o SMK tem por objetivo ser um museu 

aberto a todos e de levar arte para a vida das pessoas. Para isso, estabeleceu uma parceria 

com escolas e instituições de ensino, estimulando a participação das crianças. Além disso, 

disponibiliza uma sala de estudos para incentivar o público a ter uma maior aproximação 

com o acervo. 

Consoante com a sua missão, visão e objetivos, o Museu estabeleceu Ações para a 

Gestão dos Acervos que buscam preservar, promover e divulgar o seu acervo museológico. 

Nesse sentido, como ferramenta de gestão para executar as suas funções, o SMK adota a 

norma Spectrum. Ainda, a instituição segue a Lei de Museus do país134, que regulamenta  

procedimentos e práticas museológicas definidos. 

Algumas diretrizes orientam essas ações, como por exemplo: adoção de práticas 

museológicas para divulgação e acesso, desenvolvimento da pesquisa, orientações para a 

preservação e conservação, orientações para empréstimos e depósito e orientações para 

documentação. 

Entre as principais práticas adotadas para difusão cultural têm-se: a diversificação 

das formas de experimentação da arte, para além das tradicionais exposições; o 

 
134 Retsinformation, “LBK nr 358 af 08/04/2014”, n.d, https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/358. 
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desenvolvimento de trabalhos que se baseiam no público como ponto de partida, o que 

permite uma maior aproximação com o mesmo; e o aprimoramento da comunicação do 

Museu com o meio externo, seja o público ou outras instituições, estimulando o 

intercâmbio informacional. 

 

4.2.1 Política de Acesso Aberto 

Com o objetivo de incentivar a difusão do património cultural e do conhecimento 

gerado a partir dele, o SMK adotou uma Política de Acesso Aberto, denominada 

“Openglam” – em referência às iniciais das palavras galery, library, archive, museum. A 

política surgiu a partir da constatação da dimensão do acervo e da impossibilidade de 

disponibilizá-lo ao público, na sua integridade, num determinado espaço físico. Assim, a 

Política constitui-se de diretrizes, orientações, programas e projetos que incentivam uma 

mudança de cultura, procedimentos e práticas do Museu, com a finalidade de que o seu 

acervo seja acessado a qualquer tempo e espaço, utilizado em novos trabalhos, seja objeto 

de estudos, compartilhado pela comunidade e divulgado por outras fontes, como livros 

didáticos, revistas, artigos, etc. 

Entre os principais projetos da Política de Acesso, destaca-se o “SMK Open”, 

instituído em 2016, com duração de 4 anos, que teve como escopo, disponibilizar arte para 

todos, utilizando recursos tecnológicos que viabilizavam o acesso às obras de arte e ao 

conhecimento gerado a partir delas, da forma mais ampla possível. Para isso, desenvolveu 

uma plataforma digital que disponibiliza, gratuitamente, o acervo digitalizado. Além da 

plataforma, também é objetivo do projeto estabelecer o uso flexível desses objetos 

museológicos digitalizados, de modo a incentivar a disseminação do património cultural.  

 

4.2.1.1 Projeto para utilização da licença Creative Commons Zero (CC0) 

A plataforma digital SMK realiza a gestão das imagens digitalizadas das obras de 

arte, que estão em domínio público. Um facilitador para a viabilização do projeto foi a 

constatação de que 2/3 das imagens já eram de domínio público devido à idade das obras 
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(70 anos após a morte do artista). Com isso, as imagens digitalizadas, atualmente uma 

média de 70.000 obras, são disponibilizadas por meio da plataforma com a licença CC0, em 

formatos 3D, em vídeos, em alta resolução, acompanhadas de áudios e textos explicativos.  

Para viabilizar este trabalho, além dos registos fotográficos das imagens e das 

digitalizações, há o trabalho de documentação realizado por profissionais especializados 

em preservação, história e artes. Com isso, os objetos são descritos e contextualizados, de 

modo a contribuir para a construção do conhecimento. 

Nesse contexto, a coleção online do SMK, lançada em 2019, tornou-se uma das 

principais formas de acesso ao acervo museológico, por ter facultado o acesso, não 

somente, às obras de arte, mas também ao conhecimento gerado por esta instituição no 

contexto de preservação das coleções. Essas imagens são disponibilizadas em alta 

resolução, 3.000 pixels, para que possam efetivamente ser utilizadas pela comunidade. 

 

4.2.1.2 Desenvolvimento de API 

Além da licença CC0, a o projeto SMK Open adotou a API-SMK, que tem o objetivo 

de facilitar a utilização de imagens e de dados pelos usuários. Como vimos no estudo do 

Met, a API é um aplicativo para que desenvolvedores de recursos tecnológicos façam uso 

do acervo museológico de maneira facilitada. Além disso, o acervo online, que é gerido por 

Inteligência Artificial -IA, foi lançado numa versão Beta – em que o usuário fornece o 

feedback ao sistema, possibilitando um trabalho interativo e colaborativo entre o Museu e 

o seu público. 

A seguir tem-se a versão digitalizada da obra Seated Woman135, 1933, de Henri 

Laurens (1885-1954), também disponível em gravação 360 graus. Este é um exemplo de 

imagens disponíveis na plataforma aberta SMK, em alta resolução e livre para uso (Figura 

25). 

 

 
135 SMK, “About SMK- Art wants to be free Radical openness is the future for our digital cultural heritage”, 
2020, https://www.smk.dk/article/kunsten-vil-gerne-vaere-fri/ 
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Figura 25: Versão digitalizada da obra Seated Woman, de Henri Laurens, 1933, também 
disponível em gravação 360 graus. 

 

4.2.1.3 Utilização de Inteligência Artificial 

O SMK implementou, ainda, o projeto Laboratório de Inteligência Artificial, que tem 

o objetivo de melhorar o acesso, por meio da adoção de TIC. Essas tecnologias realizam a 

identificação de assuntos, formas, objetos, cores, em diversas obras, e relacionam os 

aspectos identificados com uma determinada pesquisa do público. A utilização da IA é feita 

de forma complementar ao trabalho da equipe do Museu e permite uma maior 

abrangência do acervo. Com isso, tem-se uma experiência de pesquisa mais flexível, que 

pode retornar resultados distintos a cada pesquisa.  

Destaca-se, ainda, o desenvolvimento do aplicativo Vizgu. Este é um recurso 

tecnológico, gratuito, desenvolvido para smartphone, com o objetivo de facilitar o acesso 

às informações das obras, durante as visitas presenciais às galerias. Neste caso, por meio 

da câmara do telemóvel, o aplicativo reconhece as obras de arte e fornece informações, 

como descrições, contextos e história. 
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4.2.1.4 Construção e Compartilhamento do Conhecimento 

Quanto à pesquisa, o SMK dedica-se ao desenvolvimento de estudos sobre 

preservação, divulgação, comunicação, uso de mídias e tecnologias digitais e práticas 

museológicas. Para isso, estabeleceu um conjunto de estratégias específicas para pesquisa, 

abrangendo além das coleções, o arquivo e a biblioteca, privilegiando as áreas: museologia, 

conservação, artes, história, educação e função social do museu. Com isso, além do Museu 

contribuir com o conhecimento científico na área da Museologia, ele também aprimora as 

suas próprias práticas em busca de uma eficiente gestão e disponibilização das coleções, 

que são levadas ao público por meio de exposições temporárias e permanentes, e 

publicações.  

Para viabilizar as pesquisas, o Museu possui dois centros: The Centre for Advanced 

Studies in Master Drawings (CASMD) e The Centre for Art Technological Studies and 

Conservation (CATS). O primeiro, instituído no ano de 2002, apresenta como escopo, a 

pesquisa relacionada com desenhos de artistas dinamarqueses. Quanto ao segundo, 

instituído em 2011, dedica-se à pesquisa relacionada com a história da arte tecnológica. A 

fim de partilhar o conhecimento gerado a partir das pesquisas e estabelecer um diálogo 

com a comunidade, a Instituição realiza conferências, seminários e worshops, em que são 

apresentados e discutidos os temas investigados pelos centros de pesquisa. 

 

4.2.1.5 Acesso aos Arquivos e Bibliotecas 

Com a finalidade de incentivar o compartilhamento de conhecimento, o SMK 

disponibiliza o acesso às informações que constam dos seus acervos bibliográficos e 

arquivísticos.  Dessa forma, o Met mantém políticas de acesso aberto que abrangem todas 

as áreas da informação: coleções museológicas, arquivo, biblioteca e centro de informação. 

Quanto ao arquivo, este preserva um acervo relacionado com as atividades e 

história do museu. Sendo assim, é possível encontrar informações sobre a origem da 

instituição, das coleções, os registos das obras de arte e sobre a própria formação da 
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organização. Já o acervo bibliográfico apresenta coleções relacionadas com a arte e a 

história, principalmente da Dinamarca.   

 

4.2.1.6 Declaração de Diversidade Cultural (Museu para todos) 

A fim de implementar novos valores e ações, o SMK tem vindo a desenvolver as 

estratégias 2018-2021136, com o objetivo de ser uma instituição aberta, que conecta 

pessoas e conhecimentos das mais variadas culturas. Assim, essas estratégias denominam-

se “SMK para Todos”. Com isso, além de compartilhar o seu acervo, a instituição busca 

promover um diálogo ativo com a comunidade, de modo a que haja uma aproximação com 

o público. 

Na prática, o SMK desenvolve atividades que proporcionam uma interação maior 

entre pessoas, a exemplo dos workshops, cursos de línguas, atividades recreativas, entre 

outras, que são oferecidas no museu para todo o tipo de público. Nesse mesmo sentido, as 

instalações do museu foram adequadas para receber pessoas de diversas características. 

Os profissionais que trabalham no Museu, também, são treinados para receber um público 

variado. 

Ainda, o SMK, influenciado por esses valores, tem vindo a diversificar a sua coleção. 

Dessa forma, tem buscado expandir a representatividade das suas obras, de modo a 

ampliar as possibilidades de identificação do público com o acervo. Com essa iniciativa, o 

museu promove a inclusão social que se dá pela sensação de pertença do público com 

relação ao que o museu comunica. 

Em seguida apresenta-se uma tabela com um resumo das principais políticas 

adotadas pelo SMK. 

 
 
 
 
 
 
 

 
136 SMK, SMK for alle - SMK-Strategi_2018-2021 (Copenhagen: SMK, n.d). https://smk.dk/wp-
content/uploads/2018/06/Bilag_2_-_SMK_Strategi_2018-2021.pdf. 
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Tabela 5: Resumo sobre as ações e políticas do museu SMK 

Missão do SMK Levar arte e as reflexões sobre ela para as pessoas da Dinamarca e do mundo. Ainda, 
incentivar o uso aberto do Museu e das suas coleções, mantendo um diálogo constante 
com a sociedade. 

 
Gestão de Acervos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ações E Diretrizes 
 

 Conservação e preservação para acesso; 
 Procedimentos para empréstimos e depósito; 
 Adoção de práticas para divulgação e acesso; 
  Desenvolvimento da pesquisa de práticas museológicas e 

conhecimento sobre o património cultural; 
  Orientações para documentação. 

Política de Acesso 
Aberto 

Abrangência:  
 Galerias;  
 Acervo museológico;  
 Arquivo e  
 Biblioteca. 
Missão: O Museu pertence a todos, portanto, é essencial facilitar 
o acesso ao património gerido. Dessa forma, quanto mais a arte 
é acessada e utilizada, mais nos aproximamos da missão do SMK.  
Objetivos: 
 Implementação de diretrizes, programas e projetos que 

estimulem a divulgação e o acesso ao Museu; 
 Incentivo à diversificação das coleções, como forma de 

inclusão social e estímulo ao intercâmbio cultura; 
 Incentivo à pesquisa (como base de trabalho para 

desenvolvimento do Museu e para disseminação do 
conhecimento); 

 Implementação de programas e projetos para Documentação 
da coleção e digitalização das obras. 

 Iniciativas: 
 Incentivo à utilização do património cultural do Museu, por 

meio de iniciativas que contribuem com o acesso aberto; 
 Incentivo ao compartilhamento da herança cultural, por meio 

do uso de TICs. 
 Declaração de Diversidade Cultural; 
 Incentivo à pesquisa científica. 
Ações : 
1. Política de Acesso aberto (SKM Open); 
2. Projeto API – SMK  
3. Projeto Laboratório de Inteligência Artificial; 
4. Projeto aplicativo Visgu;  
5. Programa Imagens em alta resolução. 
6. Parceria Nordea Foundation; 
7. Desenvolvimento de pesquisa científica. 
8. Desenvolvimento das Estratégias 2018-2021 (Museu para 

Todos) 
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4.3 Rijksmuseum 

O Rijksmuseum é a Galeria Nacional de Arte dos Países baixos, localizada em 

Amsterdão, possui uma ampla e diversificada coleção de obras arte, que abrange desde 

objetos da idade média, até objetos contemporâneos sobre arte europeia e, também, 

asiática. A origem da Instituição deu-se em 1798, idealizada por  Isaac Gogel137, que sugeriu 

ao governo da República da Batávia, a criação de um museu nacional.  A instituição foi 

aberta ao público, no Huis ten Bosch, em Haia, no ano de 1800, com um acervo formado 

por coleções privadas e estatais, de obras de diversas categorias. 

Logo, em 1808, no reinado de Louis Napoleão, o acervo museológico foi  transferido 

para Amsterdão, pois esta tornara-se a capital da Holanda. Inicialmente, o acervo foi 

depositado no Palácio Real de Amsterdão, onde foi incorporado a uma coleção de pinturas 

da cidade. Em 1813, no reinado de Guilherme I, o acervo recebeu uma coleção de gravuras 

nacionais e  foi transferido para Trippenhuis, que é um edifício no estilo neoclássico, 

localizado em Amsterdão.  

Devido à pequena dimensão do edifício Trippenhuis, surgiu a necessidade de 

construção de novas instalações. Assim, em 1876, iniciaram-se os projetos para a 

construção do atual edifício. Em 1885, a construção ficou pronta e o Museu estabeleceu-

se no atual edifício, em Amsterdão. Nesta ocasião, foi incorporada ao acervo, uma coleção 

de arte moderna do século XIX e parte da coleção do Museu Holandês de História e Arte. 

A coleção do Museu é vasta e bastante diversificada, sendo que cerca de 8.000 

objetos estão expostos nas 80 galerias. Da coleção destacam-se, entre outras, a obra: A 

Ronda Noturna, 1642, de Rembrandt (1606-1669). Além disso, há obras de Van Gogh 

(1853-1890), Vermeer (1632-1675), Frans Hals (1582-1666) e Jan Steen (1626-1679). As 

obras são pinturas, esculturas, gravuras, cerâmicas, ourivesaria em miniatura, 

instrumentos musicais, artes decorativas. 

 

 
137 Isaac Jan Alexander Gogel (10 de dezembro de 1765 - 13 de junho de 1821) foi o primeiro ministro das 
finanças da República Batávia e do Reino da Holanda. Rijksmuseum, “History of the Rijksmuseum”, 2020, 
https://www.rijksmuseum.nl/nl/organisatie/geschiedenis. 



91 
 

 

Figura 26: Exemplo de imagem compartilhada na plataforma de acesso aberto - A Ronda Noturna, 1642, 
379,5 cm de altura e 453,5 cm. Rembrandt.138 

 

Atualmente, o Museu conta com um acervo museológico composto pelas seguintes 

coleções: 

 Coleção Geertgen Tot Sint Jans: constitui-se de  obras do pintor, que viveu em 

Haarlem, no século XV; 

 Coleção Fra Angelico: constitui-se de pinturas góticas e renascentistas do pintor 

italiano Fra Angelico; 

 Impressões: conjunto de obras representativas de vários períodos, em especial da 

arte holandesa; 

 Gabinete Companhia de Armas: constitui-se de peças valiosas, do século XVI, que 

pertenceram a uma companhia de Armas da Holanda; 

 
138 Rijksmuseum, “Discover the stories behind Rembrandt's masterpiece”, n.d,  
https://www.rijksmuseum.nl/nl/mijn/verzamelingen/2160597--lei/my-first-collection/objecten#/SK-C-5,0. 
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 Renascimento Italiano: constitui-se de obras representativas do período 

renascentista italiano; 

 Van Oostsanen, Van Scorel, Beuckelaer: constitui-se de obras dos referidos 

pintores, representativas do renascimento flamengo; 

 Cerâmicas: constitui-se de peças feitas em porcelana, majólica, faiança e grés; 

 Música: constitui-se de instrumentos musicais de diversos tipos; 

 Jóias e moda: constitui-se de roupas, acessórios e jóias representativos de vários 

períodos; 

 Porcelana holandesa: constitui-se que objetos produzidos exclusivamente em 

porcelana holandesa; 

 Relíquias: constitui-se de objetos considerados raros e de valor cultural, 

representativos de vários períodos; 

 Arsenal: constitui-se de armaduras utilizadas para proteção individual e outros 

objetos utilizado em guerras. 

A instituição tem como visão139 promover a conexão entre as pessoas, a arte e a 

história. Nesse sentido, estabeleceu como missão, compartilhar arte e história 

representativas da cultura holandesa, europeia e asiática, desde a idade média até à 

contemporaneidade. Para isso, o Rijksmuseum preserva, gerencia, conserva, restaura, 

pesquisa, coleciona e disponibiliza objetos de arte e história para o maior público possível. 

O Museu declara-se como uma Instituição aberta e conectada com a comunidade, 

colaborando com vários setores da sociedade, especialmente, o educacional e o de 

pesquisa. Outros valores da instituição são: autenticidade, tanto nos objetos, quanto nas 

ações; qualidade, por meio da adoção das melhores práticas; pessoalidade, no sentido de 

proximidade com o público; inovação, quanto à implementação de recursos tecnológicos; 

e simplicidade, para que o seu acervo seja facilmente compreendido pelo público, por meio 

de programas de comunicação acessíveis. 

 
139 Rijksmuseum, “Visie En Missie van Het Rijksmuseum - Organisatie - Rijksmuseum.”, 2020, 
https://www.rijksmuseum.nl/nl/organisatie/visie-en-missie. 
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O Museu estabeleceu ações alinhadas com a missão da instituição, que buscam 

gerir, promover e divulgar o seu acervo museológico. Nesse sentido, o Rijksmuseum segue 

as regras de conduta e ética do ICOM, regras da Associação de Museus do país e a 

regulamentação holandesa para esta área. Entre as ações, conforme o plano de metas 

2017-2020140, estão programas e projetos relacionados com: conservação e preservação, 

empréstimo, aquisição, digitalização, documentação e registo, exposições, segurança, 

pesquisa, educação, geração de conhecimento, difusão e acesso. 

A fim de viabilizar os trabalhos, a Instituição utiliza, como ferramenta de gestão, a 

norma internacional Spectrum. Além disso,  aderiu ao Metamorfoze, que  é o programa 

nacional da Holanda para a preservação de obras em suporte de papel.  Desenvolve, ainda, 

os seus próprios procedimentos para várias áreas da gestão de coleções.  

 

4.3.1 Política de Acesso Aberto 

O Rijksmuseum apresenta uma Política de Acesso Aberto, iniciada em 2011, pois 

considera que a sua coleção deve ser acessível a todos. Nesse sentido, desde então, tem 

vindo desenvolvendo ações que estimulam a acesso livre às obras de arte e ao 

conhecimento construído a partir delas. Para isso, foram desenvolvidos programas e 

projetos, que abrangem, além da coleção museológica, os acervos da biblioteca e do 

arquivo. 

Como exemplo, tem-se o programa de digitalização, em que os objetos 

museológicos são disponibilizados, por meio de imagens digitais, acompanhadas de 

informações contextuais e referências bibliográficas.  Assim, a maior parte das obras está 

disponível na internet, como se vê nos catálogos e coleções online, na plataforma 

denominada rijksstudio.141 

 

 
140 https://www.rijksmuseum.nl/nl/organisatie/anbi-informatie 
141 Rijksmuseum, “Rijks Studio”, 2020, https://www.rijksmuseum.nl/nl/rijksstudio?ii=0&p=0&from=2020-08-
20T10%3A26%3A25.4062659Z. 



94 
 

4.3.1.1 Projeto para utilização da licença Creative Commons Zero (CC0) 

Uma ação importante é o que determina as obras que são de domínio público, para 

serem livremente utilizadas pelo público, conforme a Declaração de Domínio 

Público Creative Commons Zero (CC0). Neste caso, os direitos autorais das obras não são 

mais aplicáveis. Isso possibilita que a comunidade reproduza as imagens digitalizadas, sem 

necessidade de permissão  da Instituição. 

Em contrapartida, o Museu orienta ao público que, ao utilizar obras do seu acervo, 

cite as fontes, nome do Museu e do autor da obra. Isso, além de valorizar o trabalho do 

artista e dos profissionais da Instituição, ajuda na divulgação do acervo. Ainda, essas 

orientações estão consoantes com as diretrizes do domínio público e da plataforma 

Europeana, cujo objetivo é democratizar o acesso ao património cultural europeu. 

O banco de dados de domínio público constitui-se, atualmente, de 650.000 objetos 

contextualizados com metadados específicos, 400.000 objetos fotografados em alta 

resolução, 450.000 registos bibliográficos, 130.000 termos definidos para representar 

pessoas e instituições e 40.000 terminologias com sinónimos. Esse conteúdo está 

organizado e disponível para consulta pública na página online da Instituição142, por meio 

dos serviços: metadados do objeto, dados bibliográficos, vocabulário controlado e 

conteúdo gerado por usuário. 

 

4.3.1.2 Projeto para Desenvolvimento de API 

O Projeto para desenvolvimento de uma API oferece um aplicativo que disponibiliza 

as imagens digitalizadas de domínio público. Neste caso, os dados e imagens são isentos 

de royalties e podem ser reproduzidos e utilizados sem a permissão do Rijksmuseum. O 

aplicativo tem o objetivo de facilitar que outros desenvolvedores de aplicativos, utilizem as 

obras do Museu nos seus trabalhos. 

 

 
142 Rijksmuseum, “Data”, 2020, https://www.rijksmuseum.nl/en/data. 
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4.3.1.3 Iniciativas para Descrição das Obras de Arte 

Ainda, está em desenvolvimento o projeto para implementação da tecnologia 

Linked Art. Esta é uma plataforma colaborativa que busca oferecer um modelo de descrição 

para arte, baseado em dados abertos. O objetivo é disponibilizar ao público uma 

ferramenta que facilite o uso desses dados.  

Outra iniciativa a se destacar é o projeto para desenvolvimento de vocabulário 

controlado, com base no modelo Europeana. Este vocabulário abrange tanto as coleções 

museológicas, como as bibliográficas. Com isso, a instituição estabeleceu um tesauro que, 

por ser padronizado, contribui com a construção do conhecimento, a interoperabilidade 

de dados e facilita a pesquisa. 

 

4.3.1.4 Utilização de Inteligência Artificial 

No museu Rijksmuseum são, também, desenvolvidos projetos para utilização de IA, 

tanto pelas equipes de trabalho, quanto pelo público. Como exemplo tem-se o aplicativo 

“get Work Art”. Neste, utiliza-se IA para a elaboração de trabalhos artísticos, a partir de 

obras das coleções do museu. 

 

4.3.1.5 Construção e Compartilhamento do Conhecimento 

O Rijksmuseum considera que  a pesquisa científica é essencial para todas as 

atividades relacionadas ao museu, como a aquisição, preservação, restauro, 

desenvolvimento, educação e apresentação. O Museu dedica-se à pesquisa relacionada 

com a arte, a história e práticas museológicas, promovendo publicações científicas por 

meio do Boletim Rijksmuseum. 

Ainda, quanto à pesquisa e construção do conhecimento, o Museu é parceiro do 

Instituto Holandês de Arte e Ciência da Conservação143, que é uma instituição de pesquisa 

multidisciplinar. Em conjunto, essas organizações, e mais outras parceiras -  a Agência de 

 
143 Netherlands Institute for Conservation+Art+Science+ - NICAS, “About+”, 2020, https://www.nicas-
research.nl/about/. 
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Património Cultural da Holanda (RCE), as Faculdades de Ciências Humanas e da 

Universidade de Amsterdão (UvA) e a Universidade de Tecnologia de Delft (TU Delft) - 

investigam sobre as melhores práticas para preservação, uso e difusão da arte e sobre a 

história da arte. Como exemplos de linhas de pesquisas têm-se: História e Técnica da Arte, 

Dinâmica dos Materiais de Arte, Conservação, Diagnóstico de Obras de Arte e Ciência dos 

Dados (relativa à gestão dos dados sobre obras de arte). 

Destaca-se, também, a parceria entre o Rijksmuseum e a Fundação Johan 

Huizinga144 que apoia o desenvolvimento de investigação científica realizada por jovens. 

Essas investigações dedicam-se a temas relacionados com a histórias das coleções do 

Museu. Os resultados são publicados na série Estudos em História do Rijksmuseum145. 

Outra parceria é com o Fundo Het Manfred & Hanna Heiting146 que apoia a pesquisa 

realizada por jovens na área da fotografia. Neste caso, os resultados são publicados na série 

Estudos em Fotografia do Rijksmuseum147. 

O Museu conta ainda com um programa de mestrado em arte tradicional holandesa 

dos anos 1400-1900, com o objetivo de capacitar profissionais para se dedicarem à 

curadoria e preservação de obras de arte relacionadas com esse tema. O programa é uma 

parceria com a Universidade de Amsterdão. Outros museus também participam desta 

parceria, são eles: Museu Van Gogh, Museu Boijmans Van Beuningen, Museu Frans Hals e 

outros. 

A fim de partilhar o conhecimento resultante das pesquisas, a Instituição realiza 

conferências, seminários e worshops em que são apresentados e discutidos os temas 

investigados. Além disso, disponibiliza uma sala de estudos para incentivar a conexão do 

público com a arte. 

 
144 Fundação Johan Huizinga é uma instituição especializada em pesquisa sobre história. 
145 Rijksmuseum, “Rijksmuseum Studies in History”, 2020, https://www.rijksmuseum.nl/nl/rijksmuseum-
studies-in-history. 
146 Het Manfred & Hanna Heiting é um fundo dedicado ao financiamento de pesquisa científica. 
147 Rijksmuseum, “Rijksmuseum Studies in Photography”, 2020, https://www.rijksmuseum.nl/nl/onderzoek/ 
rijksmuseum-studies-in-photography. 
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4.3.1.6 Acessos aos Arquivos e Biblioteca 

O museu disponibiliza o seu acervo bibliográfico para consulta pública, pois 

considera que o seu conteúdo é riquíssimo já que se constitui na sua maioria de obras sobre 

a história da arte. Além disso, há também as publicações resultantes das pesquisas 

científicas realizadas pela instituição. Sendo assim, o compartilhamento desse acervo é 

uma das ações adotadas para incentivar a educação. 

O acervo bibliográfico está disponível fisicamente e também online por meio de 

TICs148 na biblioteca digital. Como exemplo de coleções da biblioteca têm-se: a Coleção 

Nacional de Fotos, Coleção de Arte Asiática, Coleção da Escola Nacional de Artes e Ofícios 

e Coleção Nacional de Professores de Desenho, dentre outras. 

O acervo arquivístico também é disponibilizado para acesso público, sendo que 

alguns documentos estão disponíveis virtualmente149.  Outros, ainda não digitalizados, 

podem ser solicitados para consulta, que será autorizada conforme o estado de 

preservação dos documentos.  

O acervo arquivístico compõe-se de informações institucionais que registam a 

história do museu e o seu desenvolvimento ao longo dos anos. Além disso, há registos 

sobre as aquisições de obras de arte, a coleção e ações de gestão adotadas. Sendo assim, 

o arquivo é também uma fonte de informações importante, em que se destacam a coleção 

de fotos de obras de arte e as cartas recebidas pelo museu. 

 

4.3.1.7 Declaração de Diversidade Cultural 

O Rijksmuseum define-se como uma instituição aberta e conectada com a 

comunidade, em busca de uma maior inclusão social. Sendo assim, acredita que o 

compartilhamento de conhecimento e o incentivo à criatividade fazem parte de sua função 

social. Além disso, o estímulo à manutenção de um ambiente recetivo e amigável para o 

 
148 Rijksmuseum, “Rijksmuseum Research Library”, 2020, https://library.rijksmuseum.nl/?_ 
ga=2.206512723.13887332.1597837549-992959148.1587117653. 
149 Rijksmuseum, “Search in Rijksstudio”, 2020, https://www.rijksmuseum.nl/nl/zoeken?ii=0&p=1. 
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público também faze parte das práticas adotadas para integrar a comunidade no ambiente 

do museu.  

As instalações da instituição são adequadas para receber pessoas com diferentes 

níveis de acessibilidade. Com isso, o Rijksmuseum demonstra preocupação com a inclusão 

dessas pessoas. Além das instalações físicas adequadas, há o uso de TICs como ferramentas 

para melhorar esse acesso, como por exemplo o uso de áudio-guias. 

Ainda, o Museu oferece atividades nas suas instalações que buscam aproximar 

pessoas, arte, história. Essas atividades são pensadas para um público diverso, com o 

objetivo de integrar várias culturas e promover uma inclusão social. Essa integração ocorre 

em debates promovidos no próprio Museu, e, também, acorre em ambientes virtuais, por 

meio das plataformas colaborativas que permitem uma troca de experiencias entre 

instituição e público.  

A tabela seguinte apresenta um resumo das principais políticas adotadas pelo 

Museu Rijksmuseum. 
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Tabela 6: Resumo sobre as ações e políticas do Museu Rijksmuseum. 

Missão do Museu Como instituto nacional, o Rijksmuseum oferece uma visão geral representativa da arte e 
história holandesas, da arte europeia e asiática, desde a idade média até à 
contemporaneidade. Para isso, o Rijksmuseum preserva, gere, conserva, restaura, pesquisa, 
edita, coleciona, publica e disponibiliza objetos de arte e história, considerando os valores 
de abertura e conectividade entre pessoas e arte. 

Gestão de Acervos 
 

Ações e Diretrizes Conservação e preservação; 
Empréstimo; 
Aquisição; 
Digitalização; 
Documentação e registro; 
Exposições;  
Segurança;  
Pesquisa;  
Educação;  
Produção de conhecimento; 
Difusão e Acesso. 

Política de Acesso 
Aberto ao Museu 

Abrangência: 
 Acervo museológico; 
 Arquivos; 
 Bibliotecas e aos Centros de pesquisa. 

Missão:  
Disponibilizar, livremente, a coleção e seus metadados 
digitalizados, com a mais alta qualidade. 
Objetivo: 
Disponibilizar as coleções para um público o mais diversificado 
possível, com o objetivo de conectá-lo com a arte. 
Iniciativas: 

 Estabelecimento de parcerias para construção do 
conhecimento; 

 Estabelecimento de Parcerias para desenvolvimento de 
tecnologias para ampliar acesso; 

 Disponibilização de um Serviço especializado para atender 
pesquisadores; 

 Declaração de Diversidade Cultural. 
Ações: 

 Programa de digitalização; 
 Projeto imagens em alta resolução; 
 Projeto Domínio Público (CC0); 
 Projeto Linked Art; 
 Projeto API; 
 Projeto Vocabolário – Modelo Europeana; 
 Rijksstudio (plataforma de acesso aberto); 
 Programa Biblioteca digital; 
 Parceria entre o Rijksmuseum e a Fundação Johan 

Huizinga (pesquisa histórica das coleções); 
 Parceria entre o Rijksmuseum e o Fundo Het Manfred & 

Hanna Heiting. 
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4.4 Considerações sobre os Estudos de Caso 

Em forma conclusiva e a partir de uma análise comparativa, apresentam-se a seguir 

algumas considerações sobre os estudos de caso, os aspetos gerais de cada museu e uma 

comparação das políticas de acesso adotadas por cada um resumidas nas tabelas 7 e 8.  

 

Tabela 7: Comparação entre as políticas e ações de gestão adotadas pelas três Instituições estudadas. 

 Instituição 

Políticas adotadas Met SMK Rijksmuseum 
Política de Gestão de Acervos  Sim.  

Publicada online. 
Em construção. Não 
publicada. 

Em construção.  
Não publicada. 

Ações relacionadas com Gestão 
de Acervos 

Sim.  
Publicada online. 

Sim.  
Publicada online. 

Sim.  
Publicada online. 

Adoção de Normas 
internacionais 

Sim. 
Não especificada pela 
instituição. 

Sim.  
Spectrum.  

Sim.  
Spectrum. 

Adoção de normas nacionais  
 

Sim.  
Não especificada pela 
instituição. 

Sim.  
Lei Dinamarquesa de 
Museus.  

Sim.  
Ducth Metamorfoze; 
Lamo Deacquisition e  
Regulamentação do país 
na área. 

Adoção de procedimentos 
padronizados 
 

Sim.  
Desenvolvidos pela 
instituição. 

Sim.  
Spectrum e os 
desenvolvidos pela 
instituição. 

Sim.  
Spectrum e os 
desenvolvidos pela 
instituição. 

Implementação de programas e 
projetos para utilização deTICs 

Sim Sim Sim 

Política de Acesso Aberto Sim. 
Publicada online. 

Sim.  
Publicada online. 

Sim.  
Publicada online. 

Declaração de Diversidade 
Cultural 

Sim.  
Publicada online. 

Sim.  
Publicada online. 

Sim.  
Publicada online. 

 

Durante o desenvolvimento dos estudos de caso foi possível perceber que apenas 

o Met apresenta uma política de gestão de acervo publicada na sua página web. As outras 

duas instituições publicaram algumas ações relacionadas com a gestão dos seus acervos e 

informaram, via correio eletrónico, que as suas políticas estão em construção. Sendo assim, 

elas utilizam diretrizes, orientações e normas que constam em documentos internos.  

Quanto ao uso de ferramentas de gestão normalizadas, o SMK e o Rijksmuseum 

adotam a norma internacional SPECTRUM. Já o Met informou que adota uma normalização 

internacional, porém não especificou qual norma adotada. 
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Tabela 8:  Comparação entre as políticas de acesso adotadas pelas três Instituições estudadas. 

 Instituição 

Políticas adotadas Met SMK Rijksmuseum 
Ano de Implementação 2017 2016 2011 

Abrangência Acervo museológico; 
Galerias; 
Arquivos; 
Bibliotecas; 
Centros de pesquisa. 

Acervo museológico; 
Galerias; 
Arquivos; 
Bibliotecas; 
Centros de pesquisa. 

Acervo museológico; 
Galerias; 
Arquivos; 
Bibliotecas; 
Centros de pesquisa. 

Publicação online Publicada Publicada Publicada 

Missão da Política Compartilhar, com o 
maior alcance possível, o 
património cultural gerido 
pelo Met. 
 

O Museu pertence a 
todos, portanto, é 
essencial facilitar o 
acesso ao património 
gerido.  

Disponibilizar, 
livremente, a coleção e 
seus metadados 
digitalizados, com a 
mais alta qualidade. 

Valores da Polítca Abertura e conectividade 
 

Abertura e conectividade Abertura e 
conectividade 

Principal Declaração Diversidade cultural Diversidade cultural Diversidade cultural 

Principal objetivo 
 
 

Incentivar e facilitar o uso 
das coleções e do 
conhecimento construído 
a partir delas pela 
comunidade. 

Implementação de 
diretrizes, programas e 
projetos que estimulem a 
divulgação e o acesso ao 
Museu.  

Disponibilizar as 
coleções para um 
público o mais 
diversificado possível, 
com o objetivo de 
conectá-lo com a arte. 

Adesão ao domínio público Sim. CC0 Sim. CC0 Sim. CC0 

Programa de Digitalização Sim Sim Sim 

Projeto Imagem Alta 
Resolução 

Sim Sim Sim 

Quantidade de imagens 
disponibilizadas 

406.000 79.004 650.000 

Programa de descrição e 
indexação das obras 

Sim Sim Sim 

Desenvolvimento de pesquisa 
científica 

Parcerias: 
Google 
Cornell Tech Universidade 
da Virgínia 
Plataforma Kaggle 

Centros de Pesquisas 
Avançadas em Desenhos 
Mestres; 
Centro de Estudos 
Tecnológicos de Arte e 
Conservação; 

Parceria com Instituto 
Holandês de Arte e 
Ciência da Conservação. 

Implementação/desenvolvime
nto de IA 

Projeto Art Explorer 
 

Laboratório de 
Inteligência Artificial 

Projetos para utilização 
de IA. Ex.: Aplicativo get 
artwork 

Desenvolvimento de API API Met Collection API – SMK API  Rijksmuseum 

Uso de plataforma 
colaborativa 

GitHub Aplicativo Get Artwork Linked Art (em 
desenvolvimento). 
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Apesar de diferirem quanto às ações adotadas para a gestão do acervo, os casos 

investigados aproximam-se quanto a adoção de políticas para acesso aberto. As três 

instituições adotaram essas políticas e têm-nas publicadas nas suas páginas web, 

demonstrando um compromisso com o público e com a transparência das suas atividades.  

Também, adotam medidas práticas, como ações, projetos e programas, para que as 

políticas sejam executadas.  

Em comum, ainda, as instituições apresentam nas suas páginas web, uma 

declaração de diversidade cultura. Assim, colocam que estão alinhadas com os valores de 

abertura, conectividade e diversidade cultural.  Nesse sentido, incentivam uma mudança 

cultural, por meio da promoção desses valores, contribuindo para a integração entre 

pessoas e conhecimentos. 

Entre as três instituições, o Rijksmuseum foi o precursor na iniciativa do acesso 

aberto, no ano de 2011 e compartilha a maior quantidade de imagens em acesso aberto 

(650.000 imagens). Provavelmente, a sua experiência contribuiu para a trajetórias de 

outras instituições que decidiriam seguir esta iniciativa. Em seguida, o SMK implementou a 

sua Política no ano de 2016 (79.004 imagens). Por último, o Met lançou a sua Política no 

ano de 2017 (406.000 imagens). 

As  políticas investigadas nos três casos abrangem as coleções de arte, galerias, 

bibliotecas e arquivos, de modo a que todo acervo informacional da instituição seja 

compartilhado, contribuindo para a construção do conhecimento e integração da 

comunidade. Nesse mesmo sentido, as instituições mantêm investigações científicas 

específicas para o desenvolvimento da Museologia, da História e da Arte. Os resultados são 

compartilhados com a comunidade museológica e outras partes interessadas. 

Quanto às ações, programas e projetos das políticas de acesso aberto, as 

instituições adotam: licença CC0 (domínio público), tecnologia de IA, desenvolvimento de 

API, desenvolvimento de programas de Indexação e descrição, uso de plataforma 

colaborativa, programa de digitalização, programa imagem em alta resolução, entre outras. 
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Os três museus mantêm parcerias com instituições relacionadas com a educação, 

investigação e desenvolvimento tecnológico. Isso possibilita que desenvolvam meios para 

melhorar a preservação e ampliar o acesso às coleções de forma colaborativa.  

Desse modo, os museus investigados podem ser considerados exemplos bem- 

sucedidos de instituição museológica contemporânea, que apresentam políticas de acesso 

relevantes, por conseguirem, de alguma maneira, compartilhar grande parte do seu 

património cultural. Ainda, por serem vanguardistas quanto à questão do acesso, da 

adoção dos novos valores relacionado ao acesso democrático e utilização de TICs no 

ambiente museológico.  Além disso, essas instituições são importantes colaboradoras para 

a construção do conhecimento nas áreas da Arte, História e Museologia. 
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Considerações finais 

Esta investigação propôs refletir sobre a ampliação do acesso público ao património 

museológico na contemporaneidade. Nesse sentido, abordou num primeiro momento as 

transformações vivenciadas pelas instituições museológicas frente aos novos valores 

sociais e à utilização de TICs que, juntamente com o pensamento museológico 

contemporâneo, modificaram potencialmente a relação entre o museu e o seu público, e 

afirmaram-no como uma instituição com funções sociais. Entre tais transformações 

destacou-se a importância que adquirem as ações voltadas ao compartilhamento do 

património cultural, considerando a participação da sociedade e a responsabilidade social 

das instituições.  

Posteriormente, refletiu-se sobre a importância das políticas de acesso como 

instrumentos que podem auxiliar na ampliação do acesso  ao património e na participação 

da comunidade no processo de compartilhamento e construção do conhecimento. 

Destacou-se também a importância das políticas de gestão de acervo e a adoção de 

normalização de procedimentos nesse processo. 

Com o objetivo de conhecer o estado atual do contexto português relativo à adoção 

de práticas museológicas de acesso ao património, realizou-se uma análise através da qual 

foi possível perceber que, de modo geral, as políticas de gestão de acervo ou de acesso  

formalizadas e publicadas não são  uma realidade em Portugal. Entretanto,  a área 

museológica tem se preocupado com a ampliação do acesso ao patrimônio museológico  e 

várias ações têm sido implementadas para isto. Assim, tem-se avançado quanto às 

questões relacionadas com a função social dos museus, uso de TICs e   a legislação do país 

tem se alinhado com o que preveem os organismos internacionais.  

Notou-se, também, que Portugal tem vindo a desenvolver o seu setor museológico 

conforme os valores sociais contemporâneos. As várias iniciativas para implementar a 

Recomendação referente à Proteção e Promoção dos Museus e Coleções, a sua Diversidade 

e o seu Papel na Sociedade (UNESCO 2017)  e contribuir para a Agenda 2030, demonstram 

que o Estado tem sido coerente com as orientações da UNESCO. Assim, tem avançado 
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quanto às questões relacionadas com a função social do museu e uso de TICs, que são 

considerados dois grandes desafios para os museus, na atualidade. 

Por fim, realizaram-se três estudos de caso, em que foram analisados museus que 

possuem acervos de arte e que adotam ações consoantes com os valores sociais, relativos 

ao acesso público e democrático ao património museológico, à construção e 

compartilhamento de conhecimento e ao uso de TICs: o Metropolitan Museum of Art – 

Met, localizado em Nova Iorque;  o Statens Museum for Kunst – SMK, localizado em 

Copenhaga; e o Rijksmuseum, localizado em Amsterdão.  

Assim, esta dissertação  buscou perceber as medidas adotadas por esses museus 

para promover o acesso amplo e facilitado aos seus acervos. Nesse sentido, considerou-se 

a implementação de políticas de acesso às coleções, o estabelecimento de compromisso 

público da instituição com a comunidade por meio da Declaração de Diversidade Cultural, 

a adoção de TICs, de normas de gestão e de procedimentos padronizados como possíveis 

medidas que podem contribuir para tal acesso. Como visto, as políticas de acesso podem 

trazer para o ambiente museológico uma mudança cultural, influenciada pelos valores 

relativos à ampliação do acesso democrático, a abertura e conetividade entre pessoas e 

conhecimento. Nesse contexto, importa pensar o quanto relevante é a adoção desses 

valores para a transformação do ambiente museológico com relação às práticas de acesso. 

Seriam esses valores capazes de trazer transformações significativas na forma como as 

instituições promovem o acesso aos seus acervos e interagem com a sociedade? 

Foi, ainda, visto que dois dos museus estudados – o SMK e o Rijksmuseum - não 

apresentam políticas de gestão de acervos elaboradas e publicadas, nesse sentido, pode-

se questionar até que ponto essa formalização é essencial para as práticas de acesso ao 

património. Por outro lado, essas duas instituições adotam diretrizes e orientações internas 

para gestão, normas internacionais e procedimentos padronizados para gestão. Assim, 

pode-se questionar se a adoção dos novos valores sociais pela instituição, juntamente com 

as ações de gestão, teria, de alguma maneira, reduzido o impacto que a ausência de um 
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documento formalizado (a política de gestão de acervos) possa ter deixado com relação ao 

acesso ao património. 

De qualquer forma, sabe-se que as ações de gestão são essenciais para a 

organização dos acervos, que pressupõe o acesso. Considerando que os acervos 

museológicos são cada vez maiores e mais complexos, elaborar uma política específica para 

geri-los não é uma tarefa fácil. Nesse sentido, e de maneira conclusiva, esboça-se no 

Apêndice I desta dissertação, um modelo adaptável para o desenvolvimento de política de 

gestão de acervo. Esse modelo tem a pretensão de auxiliar as instituições, principalmente 

dos países de língua portuguesa, a desenvolverem as suas próprias políticas.  

Por fim, a partir da análise de alguns documentos, como as políticas de acesso de 

algumas instituições, os procedimentos da norma SPECTRUM e algumas diretrizes e 

orientações, como as da UNESCO, ICOM e DGPC, esboça-se também de maneira conclusiva 

no Apêndice II desta dissertação um modelo para o desenvolvimento de política de acesso 

ao património museológico.  

Nota-se que ambos os modelos se configuram como uma sugestão, já que cada 

instituição analisará a sua realidade, o contexto legal, público, entre outros aspetos, para a 

elaboração das suas políticas. Observa-se, ainda, que tanto a política de gestão de acervo 

com a de acesso ao património deve ser um instrumento flexível e constantemente 

atualizado, refletindo a missão da instituição e o interesse da comunidade. 
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Anexo I – Questionário enviado aos Estados Membros 

QUESTIONNAIRE SENT TO MEMBER STATES (condensed version)  

  

General   

G1. In your country, to what extent are the guiding principles of the 2015 Recommendation (e.g. 
the main functions of museums, their social, cultural, educational and economic role, cultural 
diversity and tolerance, equality and the fight against discrimination, peace and non-violence, 
justice, human rights, gender equality, survival and well-being of the human species, sustainable 
development, intercultural dialogue, etc.) taken into account in your country's 
laws/policies/directive on museums and collections?  

  

Statistics  

Indicate the most recent general statistics at the national level on museums and collections in your 
country. Specify the source and year of the data   

S1. Number of museums and similar institutions registered in terms of administrative responsibility  

S2. Number of museums and similar institutions registered in terms of major themes and collections  

S3. Number of items by collection category (if known)  

S4. Do you have any data sources available other than government / public sources for museum 
statistics in your country?  

S5. Is there a specific legislation or legal provisions, policies and guidelines for museums and 
collections?  

S6. If you answered yes to question 5, are there any decrees implementing this law(s)?  

S7. Operational status: Do some museums not operate or are closed for any reason whatever?  

  

General and functional policies  

1. Respect for existing international instruments and principles  

1.1 Does your government have laws, policies and guidelines regulating the missions and activities 
of museums to ensure that they comply with existing international instruments? If so, explain how 
they were implemented in accordance with the conventions listed below.  

1.2 With particular reference to the 1970 UNESCO Convention, do your government's existing laws, 
policies and guidelines provide guidance to museums, similar institutions, private collections and 
owners on the following points?  
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2. Allocation of financial and human resources  

2.1 Is your government's policy on the allocation of human, physical and financial resources based 
on an assessment of the needs of museums and similar institutions?  

2.2 Indicate the budget volume allocated each year to the national museum sector (overall volume 
or by activity/function) and its percentage in relation to the total budget allocated to 
heritage/culture.   

2.3 Does your government have human resources policies that apply to museums, such as a public 
examination for the selection of qualified museum professionals or the provision of a given number 
of graduates in relevant disciplines that is appropriate to the number of positions to be filled, in the 
short and long term?  

2.4 Does your government offer scholarships and training programs for mid-career professionals 
and, in general, for museum workers, and/or support measures for continuous professional 
training, including mobility?  

3. Diversity of museums and collections  

3.1 During the period covered by this survey, how many new initiatives reflecting the diversification 
of museums and collections in your country have been launched, particularly for the purposes of 
diversity, and what is their nature?  

Functional policies  

4. Essential functions of museums and audience participation  

4.1 Does your government have laws, policies and guidelines to assist museums in carrying out their 
core functions of preservation, research, education and communication?  

4.2 If so, do these laws, policies and guidelines take into account local specificities?  

4.3 Does your Government provide guidance and take concrete measures to promote participatory 
and collaborative efforts among the various stakeholders that influence or play a role in the 
museum sector (e.g. urban planning authorities, educational institutions, civil society groups, young 
people, persons with special needs, or groups of persons with a specific link to or interest in 
museum collections)?  

5. Documentation of museum collections  

5.1 Does your government have laws, policies or guidelines to conduct inventories of collections, 
public or private, using basic, manual or digital elements?  

5.2 Does your government enforce, through legislation, a periodic inventory control for museum 
collections?  

5.3 Does your government enforce a standardized/unified inventory system (manual or digital) at 
the national level (or other as appropriate) by providing guidance on documentation standards?  
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5.4 Does your government enforce or recommend the digitization of collections by providing 
guidance on standards for data presentation and storage?  

6. Code of Ethics and Professional Standards  

6.1.    Do your government's existing laws, policies and guidelines indicate the need to adopt a code 
of ethics for stakeholders in museums and similar institutions to guide their professional activities 
and behaviour so that they are in compliance with ethical standards of conduct?  

7. Funding mechanism and partnerships  

7.1 Does your government have strategies, policies or guidelines for funding partnerships or in-kind 
contribution programs for museums of the different sectors?  

7.2 Are your country's museums/collections considered as national assets, assessed in financial 
terms?  

8. Museums and ICTs  

8.1 Does your government provide access to ICTs for museums, for example as part of an online 
administration policy?  

8.2 Does your government have any legislation, policies or guidelines regarding the use of ICTs in 
the management of museum collections?  

8.3 Does your government encourage free electronic access to collections through legislation, 
policies or directives?  

8.4 Does your government have any laws, policies or guidelines regarding intellectual property and 
copyright for digital reproduction and other virtual resources that are published, in relation to the 
collections?  

 

9. Social role of museums  

9.1 Has your government taken specific measures to integrate the principles of the social roles of 
museums, such as encouraging social integration and cohesion and strengthening social ties by 
promoting activities related to these aspects?  

9.2 Has your government taken specific measures to facilitate safe physical and intellectual access 
to museums and collections for all, including children, the elderly and disadvantaged groups? (This 
also refers to Objective 11.7 of the Sustainable Development Programme for 2030)  

9.3 Has a specific programme been set up to promote issues related to contemporary societal 
concerns, including human rights and gender equality, in the museum sector in your country?  

9.4 Has your government made efforts to promote dialogue and partnerships between museums 
and populations with specific links to collections, and, where appropriate, initiated or responded to 
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requests for the return or restitution of heritage objects, in accordance with applicable laws and 
policies? If so, please specify.  

10. Multi-level cooperation  

10.1 Does your government have data on cooperation and partnerships established during the 
period of this survey? If yes, please specify:  

10.2 Does your country have a national agency or a section dedicated to the museum sector (such 
as the Directorate General of Museums, the Museums Section) within the relevant ministries?  

10.3 Does your country have a public or national non-governmental museum association, including 
the national committees of the International Council of Museums (ICOM)?  

11. Collections held in other institutions  

11.1 Does your government have specific definitions and laws for collections that are not stored in 
museums managed by public authorities? 

11.2 Does your government have specific laws, policies and guidelines to promote access to 
collections owned by individuals or institutions other than museums managed by public 
authorities?  

12. Measures concerning the 2015 UNESCO Recommendation  

12.1 Since the adoption of the 2015 Recommendation, has your government taken appropriate 
measures to promote it among all relevant stakeholders?  

12.2 What initiatives have been taken to revise public plans and policies regarding the 
implementation of the 2015 Recommendation? Provide as much information as possible on the 
steps your country is taking to integrate the principles of the 2015 Recommendation into 
constitutional, legal and policy frameworks.  

12.3 Have institutions/agencies been designated and involved at the national level to lead the 
process of implementing the 2015 Recommendation?  

12.4 Since the adoption of the 2015 Recommendation, have any initiatives been taken to 
implement it, including the establishment of new museums, the organization of meetings, capacity-
building and professional training activities in accordance with the provisions of the 
Recommendation, including those concerning national, regional and international partnerships, in 
particular with UNESCO? If so, please explain.  

13. Audience development  

13.1 Does your government have specific policies regarding the development of museum 
audiences? 

 13.2 Does your government have specific policies to encourage the quality of the visit?  

Museums and Sustainable Development Program by 2030  
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14.    Please indicate the number and references of national initiatives that you believe contribute 
to the achievement of internationally agreed sustainable development goals.  

  

15. Please provide below any additional information, opinions or observations regarding the 
situation of the museum sector in your country. In particular, mention the difficulties you have 
encountered in implementing the provisions of the Recommendation and the areas in which you 
expect more assistance from UNESCO and other Member States/organisations.  
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Apêndice I - Sugestão de Política de Gestão de Acervos 

 

Missão da Instituição Definir ou rever a missão da instituição 
Contexto Legal Definir por escrito e claramente as legislações, 

convenções e códigos que fundamentam a política 
Código de ética Adoção ou desenvolvimento de um código 
Objetivos do Museu Definir ou revisar (geral e específicos) 
Normalização para procedimentos Adoção ou desenvolvimento de uma norma para 

procedimentos, a exemplo da norma internacional 
SPECTRUM. 

Estabelecer Diretrizes e orientações para Política 
de desenvolvimento da coleção 

Política de Aquisição: assegura que o bem 
incorporado apresenta todos os requisitos 
necessários para integrar o acervo do museu. 
Ações: estabelecer normas e procedimentos para 
incorporação, inscrição do acervo,  pré-entrada, 
entrada, análise do Título de Propriedade, 
investigação da proveniência do bem e Obrigação 
de Diligência, documentação e registos, 
identificação numérica do bem e avaliação do 
estado de conservação, gestão de direitos de 
propriedade e controle da localização e 
movimentação do bem. 
Política de Desincorporação e alienação:   
Assegura que a alienação do bem se deu com 
fundamentação nos requisitos legais, éticos e de 
acordo coma missão e objetivos da instituição. 
Ações: estabelecer normas e procedimentos para 
abatimento,  cedência, transferências, direito de 
preferência, documentação e registos no 
inventário, procedimentos para destruição do 
objeto, documentação de todas as ações para a 
alienação e procedimento para avaliação e 
justificação para o abatimento. 

Diretrizes e orientações para Política de 
Informação(Documentação) 

Política para Catalogação: assegura a identificação 
e descrição do bem no acervo e sua caracterização 
e contextualização histórica e cultural. 
Ações: estabelecer normas e procedimentos para 
numeração e Identificação do bem,   descrição do 
bem, registro em sistema de fácil acesso e 
planejamento para atualização das descrições, 
elaboração e atualização de catálogo. 
 
 
Política para inventariação: 
assegura a identificação, descrição e localização do 
bem no acervo. 
Ações: estabelecer normas e procedimentos para 
numeração e Identificação do bem,   descrição do 
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bem, registro em sistema de fácil acesso e 
planejamento para atualização das descrições, 
elaboração e atualização de inventário. 
Política de auditoria: 
assegura a correta informação, identificação, 
descrição, localização e autenticidade de um 
objeto. 
Ações: estabelecer normas e procedimentos para 
elaboração de um plano de auditoria, atualização 
da documentação referente ao objeto. 
Política de seguros e indenizações: 
e gestão de seguros e indenizações, controle das 
avaliações financeiras dos objetos. 
Política de Documentação retrospectiva: assegura 
que as atividades de documentação sejam 
produzidas com base em parâmetros de qualidade 
e, assim,  resultem em informações completas, 
uteis e disponíveis de imediato.  
Ações: estabelecer normas e procedimentos que 
visem rever as descrições existentes, definir 
padrões para a criação de descrições consistentes, 
definir um planejamento para constante revisão e 
atualização das descrições. 

Diretrizes e orientações para Política de 
preservação e conservação 

Política de preservação do Acervo: assegura que os 
objetos museológicos sejam mantidos o próximo da 
sua forma original, ou, no caso de objeto efêmeros 
ou imaterais, sejam preservadas as informações 
sobre o objeto. Ainda, assegura a preservação das 
infomações sobre o acervo, de modo que estejam 
disponíveis ao longo do tempo, para gerações 
futuras.  
Ações: estabelecer normas e procedimentos para 
armazenamento do acervo, manuseamento e 
movimentação do acervo, restauração, medidas 
preventivas, documentação das ações de 
conservação, atualização de catálogo, gestão da 
informação relativa à documentação dessa área, 
gestão de seguro, formalização de saída de objeto 
(procedimento de conservação realizado por outra 
entidade) e relatório de estado de conservação da 
obra.  
Política de Gestão de Riscos: assegura que sejam 
documentadas informações relativas às medidas 
que reduzam e previnem os riscos e ameaças aos 
acervos. 
Ações: estabelecer normas e procedimentos 
relacionadas com a elaboração do plano de 
emergência, relatórios para avaliação de riscos 

Diretrizes e orientações para Política de acesso Política de Empréstimo: assegura que os objetos 
emprestados para uso próprio museu (empréstimos 
- entrada) ou emprestados para outras instituições 
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(empréstimos - saída) sigam regras e condições que 
mantenham a preservação do objeto e que tais 
empréstimos sejam consoantes com a missão do 
museu e sua política de gestão de acervos. 
Ações: estabelecer normas e procedimentos para 
finalidade do empréstimo, controle do empréstimo, 
identificação e descrição dos objetos, controle da 
localização temporária, relatório de estado de 
conservação, cuidados com o objeto, seguro dos 
objetos, formalização do empréstimo, 
documentação do empréstimo e devolução do 
objeto. 
Política de uso da coleção: assegura que a coleção 
estará disponível, de forma preservada e integra, 
para utilização do público interessado.  
Ações: estabelecer normas e procedimentos 
relacionados com as exposições, atividades 
educativas, mediação, manuseio dos objetos, 
pesquisas, inquéritos, investigação, reproduções, 
uso comercial, estudo de usuários, relatório de 
estado de conservação e localização do objeto. 
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Apêndice II - Sugestão de Política de Acesso 

 

Missão da Política Definir ou revisar a missão da política alinhada 
com a missão da instituição e interesse da 
comunidade. 

Princípios e valores Abertura 
Conectividade 
Transparência 
Participação popular 
Acesso democrático 

Contexto Legal Definir por escrito e claramente as legislações, 
convenções e códigos que fundamentam a 
política. 

Código de ética Adoção ou desenvolvimento de um código. 
Instrumento legal Definir instrumento legal que formaliza a Política 

e a confere publicidade. 
Objetivos da Política Definir ou revisar (geral e específicos). 
Normalização para procedimentos Adoção ou desenvolvimento de uma norma para 

procedimentos. 
Diretrizes e orientações para Política de Acesso Estabelecer diretrizes e orientações alinhadas 

coma missão e interesse social. 
Definição de responsabilidades Definir as unidades e recursos humanos 

responsáveis pelas ações da política. 
Abrangência 1. Política de Acesso às Galerias; 

2. Política de Acesso ao Museu; 
3. Política de Acesso aos arquivos; 
4. Política de Acesso à biblioteca. 

Ações Definir ou revisar ações alinha com a missão e 
interesse da comunidade. 

Instrumentos para controle Definir instrumentos para controle.  
Exemplo: estatísticas, testes, questionários, 
rotinas de revisão de procedimentos. 

Instrumentos para participação popular Definir instrumentos para participação popular. 
Exemplo: questionários, estatistas, sistema de 
ouvidoria. 

Programas e projetos Estabelecer programas e projetos alinhados com 
a missão e interesse da comunidade. 

Revisão periódica Estabelecer prazos para atualização. 
 

Recursos Financeiro, humano e infraestrutura. 
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