
PROGRAMA

14:30 | Recepção e boas vindas
Abertura do Encontro

15:00 – 15:45 | 1º Painel
Avaliação do Projecto BAME

15:45 – 16:00 | Intervalo

16:00 – 17:30 | 2º Painel
Cenários para o futuro

17:30 – 17:45 | Síntese das Recomendações
Encerramento



ABERTURA DO ENCONTROABERTURA DO ENCONTRO



Programa de Modernização das Escolas com Ensino Secundário (PMEES)

+
Preservação e valorização do património histórico do ensino e da educação e divulgação

=

ENQUADRAMENTO  DO 
ACORDO DE COLABORAÇÃO

=
Protocolo entre a Parque Escolar, E.P.E e a Secretaria-Geral do Ministério da Educação 
(assinado a 30 de Março de 2007 e revisto a 22 de Dezembro de 2008)

PROJECTO BAME (Bibliotecas, Arquivos e Museus da Educação)



1986 Portaria 130/86 aplicada a documentos escolares

1987 Projecto de Recuperação do Património Documental, Bibliográfico e Museológico dos 
Estabelecimentos não Superiores com mais de 30 anos

1989 Criação do Arquivo Histórico integrado na Divisão de Documentação da Secretaria Geral

1986 – 2011
PRINCIPAIS MEDIDAS DO ME       

1989 Criação do Arquivo Histórico integrado na Divisão de Documentação da Secretaria Geral

1990 Exposição o “Passado da Escola, o Futuro do Ensino” inserido no plano de 
Comemorações do Centenário do ME

1993 Lei Orgânica da Secretaria Geral, define pela 1ª vez funções de salvaguarda, tratamento e difusão 
do Património Arquivístico do ME, criando uma Divisão de Documentação em Arquivo



1996 Criação da Direcção de Serviços de Arquivo e Documentação com a missão de recolher a 
documentação produzida, valorizar, classificar, inventariar, conservar e gerir de forma integrada os  
arquivos do ME

1996   Criação do Gabinete da Rede de Bibliotecas Escolares

1996

1986 – 2011
PRINCIPAIS MEDIDAS DO ME       

1996
1997

1998 Criação do Instituto Histórico da Educação que passou a ter as competências do Arquivo Histórico

2003 Projecto SIDIME (Sistema integrado de Documentação e Informação) que pretendia criar, o catálogo 
bibliográfico único para os núcleos documentais existentes no ME, criar uma base de dados do 
arquivo histórico e criar uma base de dados para o Património Museológico da Educação

Grupo de trabalho para a criação do Instituto Histórico para a Educação



2004
2005

2005 Protocolo de Colaboração entre o Instituto Português de Museus, a Secretaria Geral e a 
Direcção Regional de Educação de Lisboa para a realização do Projecto de Inventariação do 
Património Móvel do ME

Portaria de Gestão dos Estabelecimentos do Ensino Básico e Secundário

1986 – 2011
PRINCIPAIS MEDIDAS DO ME       

2006
2007

2007 Assinatura do Protocolo de Colaboração entre Parque Escolar EPE e Secretaria Geral

São disponibilizadas as bases de dados de Biblioteca, Arquivo e Museu



AVALIAÇÃO DO PROJECTO BAMEAVALIAÇÃO DO PROJECTO BAME



Identificar as necessidades de intervenção nas áreas 
bibliográfica, arquivística e museológica nas escolas 
intervencionadas, organizando os respectivos inventários

Aumentar a qualidade dos produtos e serviços de 
informação disponibilizar à Comunidade escolar e ao 
cidadão

OBJECTIVOS E OPERACIONALIDADE

Contribuir para o desenvolvimento sustentado e continuado 
da gestão do património da educação através da 
disponibilização em vários suportes de informação histórica 
e corrente

Operacionalidade Técnica - Secretaria Geral (SG)

Operacionalidade Financeira - Parque Escolar (PE)



O planeamento mensal é definido pela SG com base na 
programação das datas de início das empreitadas do Programa 
de Modernização apurado junto das Delegações da PE num 
universo de 75 escolas em 2009, e 100 escolas em 2010.
Após identificação da Escolas é constituída pela SG a equipa 
de trabalho e o período de inventariação, de acordo com um 
critério de classificação estabelecido pela PE: 

METODOLOGIA DE PLANEAMENTO

Escolas Tipo 1
Construídas até 1939: primeiros Liceus

Escolas Tipo 2
Construídas de 1940 até 1968: Escolas Industriais e
Comerciais, Escolas Técnicas Elementares, Liceu e Escola
Artística

Escolas Tipo 3
Construídas a partir de 1968



. Inventariação, avaliação, selecção e eliminação documental  com 
base na Portaria de Gestão de Documentos (1310/2005)

. Validação dos processos e procedimentos uniformizados

. Validação dos conteúdos dos Relatórios de Avaliação

. Validação do carregamento da Base de Dados EduArquivo

. Verificação das condições de acesso à informação via WEB

OPERACIONALIDADE TÉCNICA
Património Arquivístico

. Verificação da periodicidade dos backups

. Validação dos IDD elaborados a partir da descrição da  
documentação

. Verificação das condições físicas e ambientais dos espaços de 
arquivo

. Identificação do valor da documentação seleccionada

. Preservação, difusão e comunicação do património arquivístico 
da Educação
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. Validação dos processos e procedimentos uniformizados

. Validação dos conteúdos do inventário 

. Validação do carregamento e condições de acesso à 
informação  via WEB

. Verificação da periodicidade dos backups e cópias das base de 
dados

.

OPERACIONALIDADE TÉCNICA
Património Museológico

. Verificação das condições de conservação e estado de 
conservação das peças inventariadas

. Verificação das condições físicas e materiais para o inventário

. Identificação  do valor museológico das peças 

. Condições para a salvaguarda e preservação das peças 
inventariadas 

. 17 exposições virtuais
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. Validação dos processos e procedimentos uniformizados

. Validação dos conteúdos dos Relatórios de Avaliação 

. Validação do carregamento da Base de Dados Horizon e no sistema 
bibliográfico do ME – SIBME

.

OPERACIONALIDADE TÉCNICA
Património Bibliográfico

. Verificação das condições de acesso à informação via WEB

. Verificação da periodicidade dos backups 

. Identificação do valor da documentação seleccionada

. Preservação, difusão e comunicação do património bibliográfico da 
Educação
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Recursos Humanos 
Equipas multidisciplinares constituídas por 13 técnicos em 

2009 e 10 técnicos em 2010 para:

. Realização do trabalho nas escolas

. Carregamento de dados na SG

Alojamentos / Materiais / Equipamentos

OPERACIONALIDADE TÉCNICA E FINANCEIRA

Alojamentos / Materiais / Equipamentos
Gestão a cargo da PE

Produtos e serviços 
. Inventários para cada escola
. Articulação com a Editorial do ME e a DGARQ para a 
gestão documental

. Disponibilização da informação ao público em geral
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Em 2010:

• maior nº de escolas intervencionadas
• equipa mais reduzida
• orçamento previsto inferior = saldo positivo
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Resultados positivos:

1. Nos inventários das Escolas

2. Na operacionalidade financeira

BALANÇO DO PROJECTO
Considerações Finais

2. Na operacionalidade financeira

3. Na divulgação de informação ao cidadão

Pela 1ª vez, é possível constituir o repositório sobre o 
estado de conservação e a localização das fontes da 
Memória da Educação. 



Oportunidades de Melhoria:

Promover, previamente, acções de sensibilização, junto da 
comunidade escolar, assentes nos temas de gestão, 
inventariação e conservação do património

Alargar o ciclo de intervenção distribuído por 3 momentos:

BALANÇO DO PROJECTO
Considerações Finais

Alargar o ciclo de intervenção distribuído por 3 momentos:

1. Diagnóstico e avaliação

2. Intervenção e inventariação

3. Acompanhamento para a reorganização dos espólios do 
património

Planear e implementar acções de monitorização periódicas na 

conservação do Património.



Política Arquivística
Desenvolvimento e consolidação da política arquivística do
ME – Plano de Classificação de documentos

Portaria de gestão de documentos e Plano de Preservação
Digital

Está em estudo a implementação de um projecto-piloto para a
digitalização de documentos

FUTUROS  DESENVOLVIMENTOS

Política Bibliográfica
Divulgação de conteúdos digitais no Sistema Integrado de
Bibliotecas do Ministério da Educação 

Divulgação de colecções bibliográficas com valor patrimonial
finais Séc. XIX e 1ª metade Séc. XX 

Política Museológica
Desenvolvimento do espaço da memória e do conhecimento.



Divulgação do Património
Adesão à Rede Portuguesa de Arquivos e selecção de
documentos a divulgar na Europeana

Organização de exposições virtuais temáticas de objectos
museológicos  

Organização de um repositório digital de documentos
relevantes para a História da Educação 

FUTUROS  DESENVOLVIMENTOS

Estratégias de Acção nas escolas
Produção de documentos com orientações e o apoio
necessário aos pedidos das escolas já intervencionadas

Para as futuras fases do PMEES, prevê-se a continuidade de
intervenção no Património da Educação

Parcerias
Rede colaborativa entre PE + SG + (outras instituições)



Equipa Técnica da SG
Fernanda Anobom
Françoise Le Cunff

Isabel Sanches
Carlos Ferreira

Coordenação Operacional Financeira 
Direcção de Projectos Especiais da Parque Escolar, E.P.E.

José Pereira Nunes
Carlos Guerreiro 

Cristina Abreu
Cristina Oliveira

Maria Francisca Amaral

Coordenação Operacional Técnica 
Secretaria-Geral do Ministério da Educação

Paula Telo
Maria Elvira Evaristo

PROJECTO BAME
Equipas

Equipa Técnica de Inventário 2009 e 2010
Carlos Campos Matos

Inês Oliveira
Isabel Lopes Cardoso

Joana Oliveira
Maria João Seguro

Sáudio Faquirá
Sofia Simões

Susana Marcos
Angélica Maximino
Andreia Dora Pinto

Marta Cadilhe
Maria de Lurdes Rufino

Ana Rita Reis 
Ana Rita Santos

Maria João Seguro
Anabela Mourato

Maria Fernanda Gonçalves
Bruno Martinho

Rita Marques
Pedro Maximino

Carlos Ferreira



INTERVALOINTERVALO



CENÁRIOS PARA O FUTUROCENÁRIOS PARA O FUTURO



Visão integrada do património educativo, 
nas suas três vertentes: património 
bibliográfico, arquivístico e museológico. bibliográfico, arquivístico e museológico. 

Diferentes estratégias para diferentes 
tipologias de património? Ou uma 
estratégia única?



Tendências 

• Conselho Europeu para a Digitalização e acesso online dos 
materiais culturais e preservação digital (2006)   
www.europeana.eu

• The Netherlands Coalition for Digital Preservation (2010)

• Projecto ‘Closing the Digital Curation Gap’ (2009-2011),
financiado pelo Joint Information Systems Comittee (UK) e o
Institute of Museums and Library Services (USA)

VISÃO  INTEGRADA

Institute of Museums and Library Services (USA)

Áreas de Actuação

• Criação de Metadata

• Inventariação

• Serviços de Disseminação

• Desenvolvimento de política para a preservação, livre acesso  
e propriedade intelectual
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Património e Comunidade Escolar:
. conservação nas escolas
. conservação ‘in situ’. conservação ‘in situ’

(salas de aula, laboratórios, etc.) 
. musealização



1. Levar o Património da Educação às pessoas

2. Levar as pessoas ao Património da Educação

PATRIMÓNIO MUSEOLÓGICO 
E COMUNIDADE ESCOLAR

2. Levar as pessoas ao Património da Educação

3. Transformar a experiência do utilizador



Património arquivístico de conservação 
permanente: o valor probatório e o valor 
histórico. 
Conversão para suporte digital? 
Que destino subsequente para os 
originais? 



Os arquivos escolares:

• são sistemas de informação 

• recursos indispensáveis para a 
administração e gestão das escolas (valor 

PATRIMÓNIO ARQUIVÍSTICO

administração e gestão das escolas (valor 
probatório)

• recursos pedagógicos 

• fontes de informação para cidadão e 
investigadores (valor histórico)



A. Conservação do Arquivo ? 

B. Conversão para suporte digital?

C. Implementação da produção documental em suporte digital 

Implicações:

A. Intervenção de restauro e conservação dos suportes 

PATRIMÓNIO ARQUIVÍSTICO

originais (higienização, expurgo, acondicionamento) e 
instalação definitiva num depósito com ambiente 
controlado.

B.  Digitalização implica planos de preservação digital 
que acompanhem cada projecto de digitalização do 
património arquivístico escolar.

C.  Desenvolvimento de software standard adaptado à 
Comunidade Escolar



SÍNTESE DAS RECOMENDAÇÕESSÍNTESE DAS RECOMENDAÇÕES



Questões estratégicas e operacionais:

.  O sector do Património da Educação engloba três grandes componentes: bibliográfica, arquivística e  
museológica cujos processos de identificação, conservação e divulgação se interpenetram, devendo ser 
valorizadas as sinergias resultantes da sua articulação.

. O conhecimento do património da educação existente nas escolas e a utilização de novas tecnologias 

Síntese das Recomendações

. O conhecimento do património da educação existente nas escolas e a utilização de novas tecnologias 
para atingir novos públicos, ainda desconhecedores do valor deste património, implica uma nova  
dinâmica e uma estratégia de acção que alargue as oportunidades criadas com o investimento já  
efectuado.

.  Deverão ser divulgadas orientações às escolas no sentido de salvaguardar e promover o património da 
educação à sua guarda de uma forma multidisciplinar.

.  A produção de conteúdos em suporte digital permite valorizar a memória da educação e múltiplos usos 
descentralizados, constituindo um instrumento de educação e aprendizagem.



Foram considerados determinantes para o sucesso e a sustentabilidade da dimensão do valor do 
património da Educação nas estratégias do ME, os seguintes factores:

1. No âmbito de uma visão integrada

.  Envolvimento de outras partes interessadas, através de parcerias, nomeadamente os centros de          
investigação universitários

Síntese das Recomendações

.  Envolvimento continuado das Escolas, induzindo iniciativas inovadoras e novas actividades

.  Relevância da identidade da história das instituições e da pedagogia institucional

2. Na área do património bibliográfico 

.  Articulação com a Biblioteca Nacional Digital

.  Alargamento do catálogo do ME à Rede de Bibliotecas Escolares

.  Articulação com projectos europeus na área da documentação escolar



3. Na área do património museológico

.  Desenvolvimento de estratégias de conservação e preservação dos objectos

.  Generalização do conceito de “espaço da memória e do conhecimento”como espaço vivo, interactivo e 
multidisciplinar

.  Adopção de modelo de “exposição interactiva” dos objectos em interacção com os actuais de modo a 
garantir o entendimento da sua função didáctica original e  promover da educação histórica

Síntese das Recomendações

garantir o entendimento da sua função didáctica original e  promover da educação histórica

4. Na área do património arquivístico

.  Aposta na digitalização como utilização social, preservando o original

.  Articulação estreita com a política para o sector

.  Criação de uma estrutura centralizada para conservação dos materiais



ENCERRAMENTO DO ENCONTROENCERRAMENTO DO ENCONTRO



Lisboa, Março 2011


