Empresa

• Sport Lisboa e Benfica
• Localização: Lisboa
• Sector de actividade: Clube
desportivo.

• Colaboradores: 400
• Volume de negócios: 98 Milhões
de euros

• Site: http://www.slbenfica.pt
Parceiro de implementação
• APRIVA
Tecnologia
• Gestão Documental Addapt.
• Abbyy FineReader Engine 9.0,
• Scanner Bookeye 3 R2.
Objectivos
• Recuperar e disponibilizar online
informação de um espólio de mais
de 100 anos de história.
• Preparar a informação para poder
ser consultada de forma fácil e rápida
pelos meios de comunicação social
do Benfica.
• Permitir que o espólio servisse de
suporte para o projecto do Museu
do Benfica.
Desafios e Oportunidades
• Recuperar, tratar e digitalizar o
espólio de documentação e garantir
boas condições de preservação
de documentos e troféus.
• Ainda com um longo caminho a percorrer, a qualidade do projecto encaminha-o para se tornar uma referência
no que se refere ao registo de espólio
histórico e actual de uma instituição.

Sport Lisboa e Benfica
Preservar a história do Clube para
ampliar a sua identidade
Mais de 100 anos de história estão a ser preservados no Centro
de Documentação e Informação do Sport Lisboa e Benfica,
que alia as melhores práticas de conservação do extenso
acervo documental à melhor tecnologia de gestão documental
para garantir o acesso online à informação.
Notícias de campeonatos nacionais e
internacionais, referências aos principais jogadores, taças conquistadas e
momentos de glória em vários desportos fazem parte de uma história
de mais de 100 anos que o Sport Lisboa e Benfica quer agora recuperar,
valorizando a informação e disponibilizando-a online.
Ao longo dos anos as várias mudanças de instalações do Clube e a inexistência de locais próprios para o armazenamento do espólio documental foi
adiando a preservação do património
e o acesso à informação. Mas a actual

“A Apriva desenvolveu uma solução que permite não só a organização
e catalogação dos documentos digitalizados, em ambiente web,
como também a indexação das obras e a disponibilização do texto
integral, editável, com recurso a um motor OCR”
Rita Costa, responsável pelo projecto no Clube.

Direcção decidiu apostar neste projecto por considerar da maior relevância
a conservação em boas condições do
espólio mas também a sua disponibilização de forma fácil, até porque a história do Clube se cruza de forma inequívoca com a história do país.
O novo Centro de Documentação e Informação, em conjunto com e Departamento de Conservação e Restauro,
são peças chave para a preservação,
organização e disponibilização de todo
o acervo documental online, estando
suportados nas melhores práticas do
mercado e na melhor tecnologia, uma
conjugação que faz do trabalho já realizado um exemplo a nível nacional.
O projecto passa pela criação de um
espólio digital com base nos 100
anos de jornais e revistas existentes
no arquivo, através da sua digitalização, pretendendo ainda acrescentarse a catalogação e indexação das
obras e artigos segundo normas arquivísticas e biblioteconómicas.

Sport Lisboa e Benfica
Preservar a história do Clube para
ampliar a sua identidade

“Esta solução será totalmente
adaptada à realidade
e às necessidades do Benfica,
não descurando no entanto
as normas arquivísticas
e biblioteconómicas”
Rita Costa,
responsável pelo projecto no Clube.

A solução de gestão documental da
Apriva surgiu como candidata natural
para este projecto, pela relação que já
existia com o Clube, a que se somou
fiabilidade da tecnologia e a forma de
parceria proposta, que revelava a
compreensão das necessidades do
Benfica e apresentava uma solução à
medida dos desafios.
Com o apoio tecnológico da Apriva e
a assessoria científica da Faculdade de
Letras da Universidade de Letras, com
quem o Benfica celebrou um protocolo de cooperação para realização de
estágios curriculares e apoio à realização de trabalhos, o projecto foi implementado em tempo record. Apenas 3
meses foram necessários para a identificação das necessidades, definição
do projecto e o desenvolvimento, o
que permitiu que a equipa começasse
a trabalhar rapidamente na digitalização e indexação do espólio.
“A Apriva desenvolveu uma solução
que permite não só a organização e
catalogação dos documentos digitalizados, em ambiente web, como também a indexação das obras e a disponibilização do texto integral, editável,
com recurso a um motor OCR. Esta
solução é totalmente adaptada à realidade e às necessidades do Benfica,
não descurando no entanto as normas arquivísticas e biblioteconómicas”, explica Rita Costa, responsável
pelo projecto no Clube.
Numa fase preparatória as publicações são organizadas por colecção e
ordem cronológica, sendo depois seleccionados os materiais prioritários
para catalogação e digitalização, captura de texto/indexação e correcção
ortográfica, criando o documento digital. O apoio da Apriva na escolha do
scanner planetário mais adequado foi
também relevante para reunir as condições óptimas para uma rápida digitalização destes documentos.
Plataforma para crescer
A estrutura da solução apresentada
pela Apriva visava o desenvolvimento
de uma plataforma que permitisse ao
Benfica autonomia na manutenção e
administração do sistema, garantindo

flexibilidade ao Clube. “Neste momento podemos afirmar que cerca de
50% do front-end foi parameterizado
directamente pelo Benfica à medida
que as necessidades vão surgindo,
desde a introdução de novos campos
de catalogação à construção de um
thesaurus específico para o âmbito do
presente projecto”, explica João Pedro Duarte, director da Apriva.
Esta flexibilidade e a capacidade de
crescimento e adaptação revelaramse características fundamentais da
plataforma de gestão documental,
que está em constante mutação e
crescimento para se ajustar às necessidades do Clube.
Ganhos a longo prazo
O sucesso obtido já permite somar
vitórias. O CDI está operacional há
cerca de 1 ano, sendo já possível a
consulta de algumas obras e artigos
históricos. Embora haja ainda um longo caminho a percorrer, a qualidade
do projecto encaminha-o para se tornar uma referência no que se refere
ao registo de espólio histórico e actual de uma instituição.
Os próximos passos pretendem continuar a enriquecer o projecto. Depois
da digitalização e indexação da imprensa escrita, o Benfica irá efectuar a
digitalização e descrição dos documentos de arquivo do Clube com relevância histórica. O Clube quer ainda
juntar a este espólio documentos de
outras instituições, como federações
e associações das várias modalidades, arquivos municipais e jornais nacionais, bem como jornais e clubes
estrangeiros, com os quais pretende
celebrar protocolos de digitalização e
intercâmbio de imagens. Outros espólios pessoais, de pessoas ligadas
ao Clube, poderão também vir a fazer
parte do Centro de Documentação.
O trabalho realizado no Centro de Documentação assume impacto directo
no projecto de construção do Museu
que vai requerer a elaboração de conteúdos para enriquecer a exposição,
tarefa que irá alimentar-se da informação encontrada nos documentos
do espólio documental do Clube.

