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Introdução 

Aquisição de Dados  

Base de Dados  

Visualização 

Conclusões 

      Agenda 
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 Registos Patrimoniais 

 Oralidade – comunicação oral, mitos, ritos e memórias. 

 Escrita – a linguagem permite uma autonomia da memória. 

 Alfabeto – a escrita torna-se universal. 

 Cyber espaço – ubiquidade e intercomunicação de ideias.   

Visualização em tempo real da inteligência colectiva. 
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Aquisição de Dados 

Servidor 

Gabinete Campo 



II seminário internacional - Conservação, Restauro e Reabilitação: Metodologias de Levantamento  5 

Armazenamento da Informação 

novas preocupações 

  Compreender os aspectos chave a considerar num SI 

que integra saberes de áreas como a Arqueologia e a 

Arquitectura 

  Compreender os atributos e proceder, sempre que 

possível, à normalização dos dados 

 Definir critérios e normas para a digitalização da 

informação (tamanhos e qualidade de imagens, normas 

de vectorização, etc) 
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Sistema de Informação 
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Aplicação de Back Office 

Monumento 

Edifício 

Fase Construtiva 

Acção construtiva 

UE 
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Sistema de Informação Patrimonial 

 Suporte à decisão de acções de conservação e valorização 

 Análise espacial   

 Interpretação dentro do contexto natural 

 Visão global do património 

Conclusão 

 Inserir a Civilização Ocidental na longa duração 


