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Wiki-quê?
● Wikimedian in Residence: conceito 

proposto por llywrch (2006)

● Vários programas-piloto em 2010

● GLAM (galleries, libraries, archives, 

museums)

● Primeira vez que existe em Portugal

http://original-research.blogspot.com/2006/12/wikipedian-in-residence-proposal.html


🤝 



Projetos Wikimedia



Preservar o património digital 
para promover o conhecimento



Licenças 
Creative Commons

● Públicas 

● Gratuitas

● De utilização transnacional

● Permitem a partilha de obras

● Características modulares

● Três camadas

● Não renunciáveis

 



Quatro liberdades 
do software livre

0) Executar
1) Estudar
2) Partilhar
3) Melhorar e 

redistribuir

Código Aberto



eViterbo

Potencialidades avançadas de integração de 
ferramentas Wikimedia em investigação
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http://eviterbo.fcsh.unl.pt/wiki/P%C3%A1gina_principal


http://eviterbo.fcsh.unl.pt/wiki/P%C3%A1gina_principal




Dados interligados e abertos (LOD)

Michael Hausenblas e James G. Kim, sistema de gradação de abertura de dados 
desenvolvido por Tim Berners-Lee.  [CC0], via Wikimedia Commons

OL- licença aberta
RE - formato editável
OF - formato aberto
URI - identificador único
LD - dados interligados

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:5-star_deployment_scheme_for_Open_Data.png






Estrutura de uma 
entidade 
Wikidata/Wikibase



Apoio e melhoria

1. melhorias técnicas, com foco na correção de erros 
informáticos e de sistema

2. revisão da ontologia e remodelação de dados
3. documentação do sistema, das melhorias efetuadas e da 

integração Wikimedia



Integração dos dados nas plataformas Wikimedia

- Carregamento da base de dados ligados e estruturados para o Wikidata 
- Proposta de ter o eViterbo como identificador de referência de entidades 

no Wikidata
- Melhoria dos registos meta-bibliográficos do projecto e da equipa no 

Wikidata
- Carregamento da informação relevante para a Wikipédia

CC by SA 4.0, Tomere

https://w.wiki/55ay
https://w.wiki/55ay
https://scholia.toolforge.org/project/Q27949537


Infraestrutura 
ROSSIO

Ligando a cultura portuguesa ao mundo
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https://rossio.pt/front/home




https://www.wikidata.org/wiki/Property:P11073


Formação
e eventos
Criar uma comunidade onde ela não existe
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Usar eventos Wikimedia 
como alavanca para 
atividades direccionadas



Criar oportunidades de 
divulgação e formação



Integrar atividades 
Wikimedia em eventos 
promovidos pela faculdade



Muito obrigada
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