Segurança e Saúde no Trabalho

A Comunidade Intermunicipal vai possibilitar aos/às técnicos/as da Rede de Museus do Médio
Tejo a frequência num curso breve dedicado à conservação e restauro, ministrado pelos
docentes do Instituto Politécnico, em Tomar.
Chamado “Conhecer para Conservar” o curso breve vai contar com a participação de vinte
técnicos/as da Rede de Museus, que terão a oportunidade de: aprofundar conhecimentos
sobre diversos aspetos materiais dos bens culturais e artísticos em ambiente de museu ou
reserva; conhecer as necessidades de conservação preventiva para diversos tipos de materiais
que constituem os bens culturais e também desenvolver as capacidades de resposta perante
situações adversas no âmbito da conservação preventiva de coleções museológicas.
O curso inicia no próximo dia 29 de novembro e irá decorrer até dia 13 de dezembro de 2021,
em regime presencial no IPT e no Convento de Cristo, em Tomar, tendo vários conteúdos
programáticos, que passam pelas noções gerais de conservação preventiva, as técnicas de
produção artística, as causas de degradação, o valor dos bens, a análise dos critérios de
intervenção, entre outros conteúdos.
A formação tem como público-alvo os/as técnicos/as sem formação específica na área da
conservação e restauro.
Recorde-se que, a Rede de Museus do Médio Tejo tem desenvolvido um trabalho de
cooperação e concertação, que se destina a apoiar os espaços museológicos para a criação de
maior investimento, no sentido da sua credenciação enquanto museus, cumprindo as funções
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de estudo, salvaguarda e comunicação.
O trabalho da Rede de Museus está também centrado no reforço das relações entre
instituições museológicas e entre os profissionais de museus e do património; na promoção e
qualificação dos profissionais do setor na região através do incentivo à formação dos/as
técnicos/as, na divulgação dos espaços museológicos do Médio Tejo e na criação de
condições para atrair potenciais visitantes e novas iniciativas turísticas e culturais, entre outros
objetivos.
Considera a CIM do Médio Tejo que a frequência dos/as técnicos/as neste curso será uma
mais valia no enriquecimento das suas capacidades técnicas, bem como no âmbito dos
trabalhos previstos em rede.
Para conhecer um pouco mais sobre esta rede, basta clicar em:
https://mediotejo.pt/index.php/rede-de-museus
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