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Desafios

modelos 3D

desenhos 

imagens

registos arqueológicos

Processo arqueológico



Cada vez mais os dados nascem em formato digital

•Ficheiros de texto
•Imagens
•Audio e Video
•Folhas de cálculo e bases de dados
•Inquéritos
•Websites

Desafios

Problema
Dados dispersos por vários suportes e ficheiros e sujeitos a obsolescência 



Desafios

Dados arqueológicos resultam de ações irrepetíveis

Conjuntos de dados dispersos, dificilmente localizáveis e acessíveis

Cartografia;
Fontes Documentais;
Imagens;
Informação alfanumérica;
Desenhos;

Dados base

Grande diversidade de tipos e formatos

Processamento dos dados

Informação alfanumérica;
Relatórios;
Inventários;
Plantas, perfis, alçados;
Plantas interpretadas;
Modelos 3D;
…

Problema



UAUM – atividade desenvolvida

Sistema de informação  2ArchIS

Partilha de dados 

Esquema de dados e metadados

Problema

Aplicação de back office para registo de dados 

Sistematização e normalização dados

Vocabulários controlados

Integração dos dados





UAUM – atividade desenvolvida

dataRepositóriUM para partilha de conjunto de dados do 2ArchIS

Interoperabilidade dos dados com plataformas internacionais
Problema

Reutilização de dados



Associate Partners



PARTHENOS visa reforçar a coesão da investigação no vasto sector dos
Estudos Linguísticos, Humanidades, Património Cultural, História,
Arqueologia e áreas afins através de um cluster temático de Infraestruturas
de Investigação Europeias, integrando iniciativas, e-infraestruturas e outras
infraestruturas de classe mundial, e construir pontes entre campos
diferentes, embora estreitamente inter-relacionados.



• Coordenar a recolha de informações para entender o estado da arte atual em 
relação à preservação, disseminação e reutilização de dados arqueológicos.

• Desenvolver um entendimento comum das melhores práticas internacionais para 
preservação, disseminação e reutilização de dados arqueológicos.

• Desenvolver uma gama de projetos de pesquisa financiáveis para solidificar a 
área de pesquisa prioritária, com foco na criação de novas parcerias 
internacionais de longo prazo.
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