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NOTA DE ABERTURA
A última newsletter da ARP foi publicada em 2019 e muitas foram as mudanças que aconteceram desde então, com
a actual pandemia a contribuir de forma radical para muitas delas. O sector do património, que vinha registando uma
forte actividade económica impulsionada pelos sectores da construção e do turismo, confronta-se novamente com
um cenário de crise, de consequências imprevisíveis para uma realidade laboral e um tecido empresarial bastante
frágeis.
A crise actual veio amplificar os velhos problemas da profissão, colocando a descoberto a precariedade que caracteriza o sector da conservação e restauro, a invisibilidade que os seus profissionais e empresas assumem nas políticas
de estímulo à economia, e na impossibilidade de recolha de dados sobre o sector por parte das entidades do Estado,
partindo dos indicadores estatísticos existentes. Veio também colocar novos desafios para todo o sector do património cultural, resultante da queda abrupta nas receitas que se verificou em monumentos, museus e sítios, da previsível
redução do investimento público e privado nos próximos anos, e das dinâmicas sociais que resultaram (e resultam
ainda) da vivência da pandemia, cujas consequências e implicações não são ainda completamente conhecidas. Se há
um ano os desafios eram muitos, à data aumentaram, tornando por isso premente o processo de regulamentação da
profissão, pelo qual a ARP se vem batendo nos últimos anos. Com uma direcção recém-eleita em 2020 esse compromisso mantém-se como o principal objectivo para o mandato.
Sem a inscrição na lei da figura do Conservador-restaurador, habilitações para o exercício da sua actividade e competências, continuaremos a existir apenas no seio da nossa comunidade profissional, e sem qualquer peso político e
reivindicativo, como o actual cenário de pandemia veio demonstrar mais uma vez. Nos próximos três anos continuaremos a lutar por esta realidade, e se no passado os apelos à mobilização dos conservadores-restauradores em torno
da profissão e da associação fizeram parte da nossa mensagem, hoje assumem uma importância redobrada. Os anos
vindouros vão ser muito difíceis, e só com o empenho e compromisso de todos os conservadores-restauradores conseguiremos atingir os objectivos que há tanto perseguimos, sob pena de na próxima crise termos uma profissão ainda
mais fragilizada, com tudo o que isso significa para o património cultural, em termos de consequências.

Luís Pereira
(Vice-Presidente da ARP)

QUOTAS
Torne-se associado

No mês de Junho de 2020, e face ao impacto que a pandemia assumia no
sector da cultura, a direcção da ARP decidiu então proceder à redução de
50% do valor da quota anual.
Dado que os impactos sociais e económicos da pandemia se farão sentir
ainda em 2021, a direcção da ARP decidiu estender a medida ao ano que
agora iniciamos, mantendo-se assim o valor de quota de 25€.
De forma a não prejudicar os associados que fizeram já o pagamento integral da quota no final de 2020 ou nos primeiros dias do ano, metade do
valor inicial será automaticamente descontado no valor da quota de 2022,
prevendo-se ainda a possibilidade de reembolso do valor remanescente,
caso venha a ser manifestada essa vontade pelos mesmos.
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www.arp.org.pt
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ARP—Associação Profissional de
Conservadores-Restauradores de
Portugal

Relativamente aos associados que fizeram o pagamento de quota no início
de 2020, antes da redução do valor, e que optaram pela não devolução do
remanescente, estão dispensados de qualquer pagamento referente a
2021, estando previsto o envio das vinhetas actualizadas até ao final do
corrente mês de Janeiro.

Apartado 26002 Lisboa, 1201-800
Lisboa

Protocolos

Revista Conservar Património
Novo website
https://conservarpatrimonio.pt/

A revista Conservar Património tem um novo website desde o mês de Dezembro A revista foi selecionada no último concurso
PUB In e, desde o dia 17 de Dezembro, integra o portal RCAAP – Repositórios Científicos de Acesso Aberto de Portugal. Para
além de novas funcionalidades – organização temática dos artigos e pesquisa por palavras-chave – o novo website irá também
permitir em breve a submissão de artigos online. O processo de transferência dos conteúdos da revista encontra-se ainda em
curso, assim como a actualização das páginas de destino dos artigos nas suas referências DOI. Poderão consultar o novo site
no endereço https://conservarpatrimonio.pt/

Setembro

NEWSLETTER
JANEIRO| 2021

Novembro 2020

Assembleia Geral Ordinária
19 de Novembro de 2020
Quotas
Em conformidade com as disposições legais
aplicáveis e o estipulado pela Artigo 13º
dos Estatutos da Associação Profissional de
Conservadores-Restauradores de Portugal
(ARP), a Presidente da Mesa da Assembleia
-Geral, Joana Dias, convocou todos os sócios para se reunirem em Assembleia-Geral
Ordinária no dia 19 de Novembro, pelas
18h, via plataforma web ZOOM, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
1.

2.
3.

Apresentação do Relatório de Contas de 2020, mediante parecer do
Conselho Fiscal;
Apresentação e apreciação do Plano
de Actividades 2021;
Apresentação do Plano de Orçamento para o ano 2021.

IberoAmérica Conversa
28 de Novembro de 2020
http://www.youtube.com/c/apoyonline

Com a participação do 2.º Vogal da Direcção, David Teves Reis

Respondendo ao convite da ACRA, associação profissional argentina recentemente
criada, a ARP participou na 3.ª conversa
virtual organizada por esta associação argentina e a APOYOnline—Association for
Heritage Preservation of the Americas—
com o tema “Camino hacia el reconocimiento de la profesión del Conservador/
Restaurador en Latinoamérica”, debate que
contou com a participação de convidados
da Bolívia, Cuba, Estados Unidos e Portugal.

Nesse âmbito, foi possível demonstrar aspectos relacionados com a formação profissional em Portugal e o estado actual do
reconhecimento
do
conservadorrestaurador face à legislação portuguesa e
europeia, assim como o papel do associativismo no desenvolvimento e validação da
profissão.

Plano de Actividades 2021
Com o ano de 2020 a ficar marcado pela pandemia da COVID-19, e pelas
implicações sociais e económicas daí decorrentes, 2021 será um ano ainda marcado por esta realidade. À semelhança do que sucedeu em 2020,
a ARP continuará a acompanhar de perto o evoluir da situação, consciente que à imagem do que se verifica numa grande parte dos sectores da
economia, também o sector do património cultural será bastante penalizado pela crise que se vive. Este facto trará dificuldades acrescidas aos
profissionais da conservação e restauro, que mesmo tendo desfrutado
nos últimos anos das condições económicas favoráveis que se verificaram
no país, continuaram a não ver reconhecido o estatuto profissional do
conservador-restaurador – com tudo o que isso significa em termos de
oportunidades, condições laborais existentes, capacidade reivindicativa e
caracterização da respectiva realidade sócio-económica.

Para além de continuar a recolha de dados sobre o impacto da pandemia
no sector, de manter nesse contexto uma postura de sensibilização e
reivindicativa junto da tutela, a ARP define ainda para 2021 um conjunto
de actividades que visam continuar o processo de regulamentação da
profissão, e contribuir para a implementação de boas práticas relacionadas com as intervenções no património cultural, nomeadamente:

a). No seguimento da publicação do documento «A conservação e restauro em Portugal, em tempos de Pandemia»,
a realização de 2.º inquérito no 1.º semestre do ano, com vista a nova recolha de dados como forma de aprofundamento do impacto da pandemia no sector da conservação e restauro.
b). Proposta com orientações para procedimentos concursais na área da conservação e restauro de património cultural, mais concretamente sobre contratação, critérios de adjudicação, especificações técnicas no âmbito dos mesmos,
modelos de composição e constituição de equipas de projecto/fiscalização e júris de avaliação de procedimentos – i.
Contratação pública: recomendações de procedimentos a adotar na contratação de empreitadas e prestação de serviços na área da Conservação e Restauro; ii. Critérios de adjudicação: criação de uma estrutura para os factores e sub
-factores com indicadores de qualidade e valor técnico das propostas; iii. Especificações técnicas: proposta de procedimentos a adoptar no Caderno de Encargos, como forma de balizar as intervenções garantindo a qualidade dos projectos de intervenções neste âmbito; iv. Composição e constituição de equipas de projecto/fiscalização e júris de
avaliação: definição de requisitos legais e normativos que integrem adequadamente a figura do conservadorrestaurador em processos de realização de Projectos de Execução e fiscalização de obras, bem como na avaliação de
propostas no âmbito da conservação e restauro.
c). Acompanhamento da reclamação realizada em 2019 na Provedoria de Justiça, pela não definição das competências e habilitações dos profissionais responsáveis pelas intervenções no património cultural (ponto 2 do artigo 22.º,
do Decreto-Lei n.º 140/2009, de 15 de Junho), com vista à consagração na lei da figura do conservador-restaurador.
d). Acompanhamento do processo de revisão dos Códigos de Actividade Económica, iniciado em 2019, mantendo a
disponibilidade de diálogo com as entidades nacionais envolvidas no mesmo e promovendo iniciativas de esclarecimento nesse âmbito.
e). Realização de novo website, com revisão de conteúdos, inclusão de mailing list e criação de listagem de associados mais detalhada, dinâmica e reflectindo a alteração de estatutos e regulamento interno da associação.
f). Publicação de newsletter com as principais actividades da associação desenvolvidas ao longo do ano.
g). Manter uma relação de trabalho estreita com a direcção da revista Conservar Património, que permita manter os
indicadores de qualidade alcançados nos últimos anos e, simultaneamente, produzir as transformações ao nível do
funcionamento da mesma, iniciadas em 2019. Publicação dos números 36, 37 e 38.
h). Acompanhamento dos procedimentos concursais envolvendo a contratação de conservadores-restauradores para
instituições públicas com responsabilidade na salvaguarda de património cultural, procurando sensibilizar para a necessidade de aplicação do entendimento definido pela ECCO, sobre as competências e habilitações dos profissionais
i). Representação da associação junto da tutela (DGPC) e no seio da Secção dos Museus, Conservação e Património
Imaterial, junto de outras entidades ligadas à preservação e divulgação do património cultural, bem como das Instituições de ensino com responsabilidades na formação de conservadores-restauradores.
j). Acompanhar o desenvolvimento do projecto europeu "CHARTER—Cultural Heritage Actions to Refine Training,
Education and Roles", onde a E.C.C.O. participa como parceiro, divulgando as suas actividades, resultados e recomendações, de modo a cooperar com a rede de ensino de conservação e restauro em Portugal na aplicação de novas
directrizes.
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Outubro 2020
Alteração dos NACE Rev.2 - Códigos de Atividades
Económicas da União Europeia no sector do Património Cultural (CAE- Classificação Portuguesa das Actividades Económicas Rev.3)

Revista
Conservar Património (2020)
https://conservarpatrimonio.pt/

http://www.arp.org.pt/images/site/publicacoes/NACE_on_Heritage.pdf — NACE Codes for
Cultural Heritage activities
https://www.iaras.org/iaras/filedownloads/ijch/2020/017-0003(2020).pdf — On the Classification of the Cultural Heritage Sector within NACE

Na sequência da proposta redigida e publicada pela E.C.C.O. - European Confederation of Conservator-Restorers Organisations, submetida ao EUROSTAT sobre a revisão
dos códigos NACE , e aproveitando a actual revisão em curso deste sistema de classificação ao nível europeu, a ARP estabeleceu contactos e solicitou uma reunião presencial junto das entidades nacionais responsáveis pela gestão do sistema de Classificação de Actividades Económicas (CAE). O objetivo deste encontro é a sensibilização para a importância da votação da revisão deste sistema de classificação por parte do Estado Português, tendo em conta o impacto que esta revisão poderá produzir
nas actividades ligadas ao sector do património, com especial enfoque no sector da
Conservação e Restauro.
A ARP considera que o enquadramento da profissão de Conservador-Restaurador
nos sistemas de Classificação de Actividades Económicas nacionais e europeus (CAE
e NACE) é um dos passos para o reconhecimento profissional, sendo esta revisão de
elevada relevância para a obtenção de dados estatísticos reais sobre a actividade
profissional nesta área. A obtenção de informação clara e real do estado da profissão e do seu impacto a nível económico em Portugal e na Europa é um dos caminhos para a melhoria das condições laborais dos profissionais e empresas deste sector.

N.º 35 — Setembro 2020

N.º 34 — Maio 2020 — II Colóquio Investigações em Conservação do Património

Resultados do Inquérito — Sector da Conservação e
Restauro
http://www.arp.org.pt/images/site/documentos-arp/
A_Conservação_e_Restauro_em_Portugal_em_tempos_de_Pandemia.pdf

No âmbito do inquérito realizado pela ARP entre 08 de Maio e 04 de Junho de 2020,
e que procurou avaliar o impacto da COVID-19 no sector da Conservação e Restauro,
divulgaram-se em Outubro as principais conclusões assim como os dados recolhidos.
O documento permite também aprofundar o conhecimento sobre o sector, contribuindo com novos dados quantitativos e qualitativos sobre o mesmo. A ARP encaminhou algumas das principais conclusões para a tutela, nomeadamente as que se
relacionam com os apoios sociais e linhas de apoio lançados no âmbito da pandemia
e o impacto que tiveram no sector, e também as que remetem para as condições
laborais existentes no mesmo.

N.º 33 — Janeiro 2020 — I Seminário de
Conservação de Coleções Científicas

Algumas das principais conclusões que se podem obter são:

- Os apoios sociais e económicos lançados no âmbito da pandemia, para profissionais e empresas, não chegaram ao sector
da conservação e restauro, traduzindo-se este aspecto na
total desprotecção dos seus intervenientes - naquela que se
perspectiva como uma das maiores crises sociais e económicas das últimas décadas.
- O ordenamento existente da actividade económica (CAE)
torna impossível recolher quaisquer elementos estatísticos
sobre os profissionais e empresas que intervêm na conservação e restauro do património cultural (tornando-os invisíveis e
impossibilitando qualquer avaliação do impacto no emprego e
economia nacionais).
- O trabalho realizado pelos profissionais assenta maioritariamente em vínculos precários, que conferem pouca (ou nenhuma) protecção social aos mesmos – apesar de prevalecer
um perfil de formação elevado (formação superior).
- A elevada faixa etária dos conservadores-restauradores
ligados ao sector do Estado (funcionários públicos) faz prever
um colapso dos serviços, e a impossibilidade do Estado cumprir as suas obrigações legais perante o património cultural
(fiscalização, preservação), caso não exista uma entrada de
novos profissionais.

Com estas a assumirem-se como as principais conclusões,
existem, contudo, outras igualmente importantes que atestam um cenário preocupante para uma área vital para Portugal e para a sociedade. A ARP vem defendendo há vários anos
medidas no sentido da regulamentação da conservação e
restauro, incluindo as relacionadas com a necessidade de
mapear o sector e introduzir indicadores estatísticos que permitam um melhor conhecimento sobre o mesmo. Para uma
melhor compreensão sobre o impacto da pandemia provocada pela COVID-19 no sector da conservação e restauro, e as
transformações daí decorrentes, a ARP prevê a realização de
um segundo inquérito no primeiro semestre de 2021.

Dia Europeu da Conservação e Restauro
11 de Outubro de 2020
http://www.ecco-eu.org/european-day-of-conservation-restoration-2020/

A Associação Profissional de Conservadores-restauradores de Portugal celebrou no dia 11 de Outubro, e pelo terceiro ano consecutivo, mais um Dia Europeu da Conservação e Restauro, divulgando
as várias iniciativas propostas pela E.C.C.O. para a semana entre os
dias 05 e 11 de Outubro e convidando profissionais e empresas a
publicar e partilhar através das redes sociais, trabalhos, aspectos
relativos à actividade, o impacto dos projectos de conservação e
restauro nas comunidades ou contributos científicos que se tenham traduzido num maior conhecimento sobre o património cultural.

Setembro 2020
Autorização para utilização de azoto gerado in situ até 31 de Dezembro de
2024
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1047&from=ES

Na sequência da divulgação realizada pela ARP no final de 2019, dando conta da consulta pública promovida pela
Agência Europeia dos Produtos Químicos (ECHA) sobre o pedido de derrogação ao Regulamento (UE) n.º 528/2012 do
Parlamento Europeu e do Conselho de 22 de Maio de 2012 (relativo à disponibilização no mercado e à utilização de
produtos biocidas) iniciado pela Áustria, e com vista à inclusão de azoto gerado in situ, actualmente essencial na protecção do património cultural, na lista de biocidas autorizados, foi divulgada a decisão europeia que permite a Portugal
e aos respectivos Estados-Membros, a utilização de produtos biocidas com base em azoto gerado in situ obtido por ar
atmosférico, pelo menos até ao dia 31 de Dezembro deJaneiro
2024. Espera-se que neste período possa ser possível a sua
inclusão no Regulamento, onde consta já o azoto, mas apenas o fornecido em garrafas e em quantidades limitadas.
Para mais informações consultar o documento “Decisão de Execução (UE) 2020/1047 DA COMISSÃO de 15 de julho de
2020”.
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Agosto 2020
Projecto CHARTER — Cultural Heritage Action to Refine Training, Education
and Role
http://www.ecco-eu.org/bbp-charter/
https://www.charterproject.eu/

No dia 1 de Agosto foram publicados os resultados do projecto "Blueprint on Cultural Heritage" da Comissão Europeia.
O consórcio vencedor liderado pela Universidade de Barcelona, que tem como um dos parceiros principais a E.C.C.O.,
contará com a participação da colega Elis Marçal como delegada da ARP na E.C.C.O. (e sua actual presidente), que junto desta organização tem desenvolvido, desde o início, trabalho no contexto da visibilidade e reconhecimento da profissão do Conservador-restaurador.
O projecto intitulado CHARTER— Cultural Heritage Action to Refine Training, Education and Role, irá desenhar o futuro
panorama do exercício profissional e formativo no sector do património cultural, e permitirá finalmente o reconhecimento do Conservador-restaurador como actor essencial no sector. Em conjunto com inúmeros parceiros europeus,
teremos também em representação portuguesa a participação da Universidade Nova de Lisboa com o Departamento
de Conservação e Restauro e a Fundação Eugénio de Almeida da região do Alentejo.
Maio

Novos órgãos sociais - Triénio 2020-2023
No seguimento do acto eleitoral realizado na Assembleia Geral do dia 31 de Julho de 2020, a Lista A foi eleita com 15 votos,
tendo sido os novos órgãos sociais para o triénio 2020-2023 empossados no próprio dia. Dado o contexto da pandemia, a Assembleia realizou-se via web na plataforma Zoom e o acto eleitoral foi realizado através da plataforma Election Buddy. Os órgãos sociais eleitos apresentam a seguinte constituição:
Direcção
Presidente: Rui Luís Perry da Camara Borges
Vice-presidente: Luís Filipe Raposo Pereira
1º Vogal: Elis Doroteia de Jesus Crisóstomo Marçal
2º Vogal: David Teves da Veiga Reis
3º Vogal: Mariana Oliveira Cardoso
4º Vogal: Ana Catarina Teixeira da Silva
5º Vogal: Carolina Ribeiro de Carvalho
Secretária: Ana Cristina da Cunha Machado
Tesoureira: Vânia Raquel Valadas Assis
Mesa da Assembleia Geral

O volume
30 da revista
foi publicado
este mês e é um número
Presidente: Joana
Isabel Lampreia
de Almeida
Dias
Vice-presidente: Francisca
Maria
de
Carvalho
Rosa
Tovar
Figueira
não temático que reúne 7 artigos e 3 notas, de autores de 5 paíSecretária: Débora Tiago Ribeiro Sarmento

ses. Tal como os números anteriores, encontra-se disponível com
Conselho
acesso
livre. Fiscal

Presidente: Maria Inês Sardinha Gomes
Secretária: Vanessa Henriques Antunes
Relator: Ana Rita Correia Veiga

Revista Conservar Património
Comunicado Junho 2020
Há um ano, sensivelmente, tomava posse uma nova Direcção da Revista Conservar Património, dando início a um novo ciclo, após um trabalho de 14 anos levado a cabo pelo Professor Doutor António João Cruz e por todos aqueles que integraram a direcção da revista e da ARP ao
longo desse período.
Desde então, a actual direcção da Conservar Património em articulação com a direcção da ARP, têm levado a cabo várias iniciativas que resultaram em alterações no funcionamento da revista – tanto internamente como ao nível da gestão dos processos de submissão de artigos –,
e no registo e protecção da marca Conservar Património junto das entidades competentes para o efeito.
Como forma de assinalar a data, decidiu-se detalhar algumas das principais medidas já implementadas e algumas em fase de implementação, que marcaram este primeiro ano de trabalho:
- Registo da revista na Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC). Entre os anos de 2011 e 2019 a Conservar Património exerceu a
sua actividade editorial sem a devida autorização para o efeito. Após comunicação deste facto na data de 09 de Julho de 2019 pelo director
cessante, a ARP e a nova direcção da Conservar Património procederam à sua regularização, que envolveu um processo demorado e com
necessidade de apoio jurídico. Depois de cumpridos vários pressupostos determinados pela ERC, relacionados com o estatuto editorial da
revista, entre outros, e após a publicação dos números 32 e 33, a Conservar Património passou a ter a sua situação regularizada, estando
agora em conformidade com o definido pelos Decretos Regulamentares nº8/99 e nº2/2009;
- Realização de uma nova imagem gráfica para a revista. Tendo o director anterior reivindicado os direitos de imagem da publicação Conservar
Património até à data de cessação das suas funções, a revista deixou de poder usar o “layout” que vinha a ser usado para a sua publicação
nos últimos anos. Houve consequentemente necessidade de se realizar uma nova imagem gráfica para a revista (páginas dos artigos, capa da
revista e informação editorial), tendo-se também aproveitado o momento para a realização de uma identidade/logotipo para a revista que
não existia anteriormente. Para a elaboração destes foi necessária a contratualização de serviços especializados que, trabalhando em conjunto com a equipa de direcção da revista, produziram uma nova imagem gráfica que começou a ser usada a partir do número 32. Em consenso,
a direcção da revista e a direcção da ARP decidiram que a nova imagem gráfica contempla estilos para uso aberto e páginas mestras cujos
direitos de uso são da revista/ARP, de forma evitar situações futuras que possam comprometer a revista;
- Registo da marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Foi averiguada a situação da Conservar Património junto dos registos
nacionais de propriedade (INPI), tendo-se verificado que a Conservar Património nunca tinha sido alvo de registo. As actuais direcções formalizaram consequentemente o pedido de registo da marca Conservar Património no INPI no início de 2020 utilizando a nova identidade/
imagem gráfica desenvolvida para a revista, e definindo-se a utilização exclusiva do título para efeitos de publicação electrónica sob a forma
de revista, com atribuição da sua propriedade à ARP. O pedido de registo foi publicado no Boletim da Propriedade Industrial de 26/02/2020,
encontrando-se o processo em fase de conclusão;
- Criação de um email oficial da revista. Durante os 14 anos de existência a revista nunca tinha tido um email oficial, fazendo-se valer dos emails
pessoais ou institucionais dos editores/directores. De forma a tornar a submissão de artigos centralizada e gerível no seio da nova direcção,
foi criado um email oficial da revista, que passou a ser usado para as submissões e gestão de artigos. Dado o elevado número de artigos submetidos no último ano, encontra-se em processo de preparação uma nova plataforma de submissão e gestão de artigos, que faz uso de software de gestão que agiliza e assiste a gestão dos artigos entre editores, autores e revisores. Quando finalizada, será adotada pela revista.
- Criação de um modelo transitório para submissão de artigos e publicação de artigos no prelo. Foi criado um novo modelo (“template”) para
submissão de artigos que faz uso da nova imagem da revista. Este novo modelo pretende facilitar a submissão de artigos com uma formatação coerente, tendo sido também criado no sistema de gestão bibliográfica Mendley um novo estilo, o estilo “Conservar Património”, que os
autores podem usar de forma a facilitar a colocação das referências bibliográficas. Este modelo adaptado encontra-se também a ser usado
para a colocação de artigos no prelo, agilizando a mitigação dos atrasos na publicação que a revista sofreu desde o número 32 com a transição de direcções.
- Actualização da equipa editorial da revista. Encontrando-se a revista devidamente regularizada junto das entidades competentes, começou
uma nova fase de atualização do corpo editorial, assim com uma reorganização interna da revista. Foram diferenciados os cargos de direcção
dos cargos de editores, de forma a que, quando necessário, possam ser implementadas alterações ao corpo editorial sem que exista a necessidade de alterar a constituição da direcção da revista, registada na ERC. Começaram também a ser actualizados os corpos do concelho editorial e da comissão de redacção, com a incorporação de novas personalidades. Dado o elevado número de submissões que a revista teve
neste último ano, prevê-se para breve, e aquando da implementação do novo sistema de submissão e gestão de artigos, um aumento do
número de editores.
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- Actualização da equipa editorial da revista. Encontrando-se a revista devidamente regularizada junto das entidades competentes, começou
uma nova fase de atualização do corpo editorial, assim com uma reorganização interna da revista. Foram diferenciados os cargos de direcção
dos cargos de editores, de forma a que, quando necessário, possam ser implementadas alterações ao corpo editorial sem que exista a necessidade de alterar a constituição da direcção da revista, registada na ERC. Começaram também a ser actualizados os corpos do concelho editorial e da comissão de redacção, com a incorporação de novas personalidades. Dado o elevado número de submissões que a revista teve
neste último ano, prevê-se para breve, e aquando da implementação do novo sistema de submissão e gestão de artigos, um aumento do
número de editores.
- Métricas e periocidade da revista. Em 2019 a revista conseguiu constar pela primeira vez no Q1 nas áreas da Conservação e da Museologia
no índice da Scimago (cálculos referentes ao ano de 2018). No corrente ano (2020, cálculos referentes ao ano de 2019), passou novamente
para a posição Q2, aquela que tem ocupado nos últimos anos. No entanto, o índice H da revista subiu de 3 para 4. Tendo em conta a actual
capacidade de edição e publicação, e considerando que estes índices dependem do número de artigos publicados e de citações a artigos da
revista (sendo que um aumento no número de artigos não acompanhado de citações terá um impacto negativo nos índices da revista), foi
decidido manter a Conservar Património como quadrimestral. Pretende-se desta forma favorecer uma certa constância no número de artigos publicados por ano, manter uma relação equilibrada entre o número de artigos submetidos e aceites para publicação, e aumentar a visibilidade das publicações entre as comunidades nacional e internacional.
Desde a tomada de posse da nova direção que o número de submissões à Conservar Património aumentou significativamente (para cerca do
dobro dos anos anteriores, excluindo os artigos para números especiais). O ano decorrido exigiu, por isso, um esforço imenso à equipa da
direcção da revista, conjugando factores editoriais, de regularização da revista, da construção da nova imagem gráfica, entre outros. Queremos por isso deixar uma palavra de reconhecimento pela compreensão e colaboração que autores e outros intervenientes tiveram ao longo
deste ano, devido aos vários constrangimentos que possam ter surgido no decorrer dos processos.
Continuaremos a trabalhar para que a Conservar Património se mantenha uma publicação científica de referência, a alinhar a política editorial da revista com as recomendações definidas pela COPE (Committee on Publication Ethics), e a melhorar procedimentos. Este é o nosso
propósito para o futuro imediato, na certeza que a Conservar Património continuará a assumir um importante papel na divulgação da conservação e restauro, e do trabalho dos profissionais que intervêm na salvaguarda do património cultural.

Pelas direcções da ARP e Conservar Património

Rui Câmara Borges
(Presidente da ARP)

Elin Figueiredo
(Directora da Conservar Património)

Junho 2020
Inquérito «Impacto pela COVID-19 na
actividade da Conservação e Restauro»
http://www.arp.org.pt/noticias/inquerito-impacto-pela-covid-19na-actividade-da-conservacao-e-restauro.html

Quotas
Entre 18 de Março e 02 de Maio de 2020 vigorou em Portugal um período de Estado de Emergência, que se traduziu na suspensão de direitos, liberdades e garantias e numa
retração da actividade económica sem precedentes, situação em que nos encontramos novamente no corrente período (Janeiro 2021). O sector do património cultural tem
sido um dos mais atingidos nesse contexto, devido à paralisação do sector do turismo, das instituições culturais e aos
fortes constrangimentos verificados no sector da construção.
Várias organizações e associações europeias ligadas ao
sector cultural têm procurando avaliar o impacto desta
crise nas instituições, empresas e profissionais, através da
realização de inquéritos. A ARP decidiu igualmente lançar
um inquérito que permita medir o impacto da pandemia
provocada pela COVID-19, no sector da conservação e restauro em Portugal. O inquérito foi realizado entre o dia 08
de Maio e 04 de Junho de 2020.
Objectivo
O inquérito pretendeu avaliar o impacto da pandemia provocada pela COVID-19 no sector da conservação e restauro, mais concretamente no período em que vigorou o Estado de Emergência. A par disso, foram estabelecidos como
objectivos:
1 - Encaminhamento das principais conclusões às entidades responsáveis pela gestão e tutela do património cultural, com propostas que respondam aos principais problemas que venham a ser identificados no sector;
2 - Divulgação pública dos resultados;
3 - Contribuir para um entendimento sobre o impacto da
COVID-19 no sector da conservação e restauro ao nível
europeu, com a divulgação dos resultados no seio da
E.C.C.O (European Confederation of Conservator-Restorers´
Organisations);
4 - Recolha de elementos quantitativos e qualitativos que
permitam aprofundar o conhecimento sobre o sector económico da conservação e restauro, e sobre os diferentes
agentes que nele intervêm.

;
Metodologia
O inquérito foi dirigido a quatro grupos distintos, incluindo
conservadores-restauradores, assistentes técnicos e empresas cuja actividade profissional se insira no sector da
conservação e restauro:
1. «Prestadores de Serviços»
2. «Trabalhadores do Estado (Funcionários Públicos)»
3. «Trabalhadores por Conta de Outrem»
4. «Empresas Singulares e Colectivas»
Para uma melhor compreensão sobre o impacto da pandemia provocada pela COVID-19 no sector da conservação e
restauro, e as transformações daí decorrentes, a ARP prevê
a realização de um segundo inquérito no início de 2021.
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Maio 2020
Direito de Resposta - «Carta aberta sobre a integridade patrimonial dos Painéis de

S. Vicente de Fora»
http://www.arp.org.pt/noticias/direito-de-resposta-carta-aberta-sobre-a-integridade-patrimonial-dos-paineis-de-s-vicente-de-fora.html
https://expresso.pt/opiniao/2020-05-26-Carta-aberta-sobre-a-integridade-patrimonial-dos-Paineis-de-S.-Vicente-de-Fora

O texto abaixo reproduzido foi remetido pela Direcção da ARP ao jornal Expresso no exercício do direito de resposta a uma carta
aberta publicada no website deste órgão de comunicação social a 26 de Maio de 2020.
________________________________

Na sequência da publicação no website do Jornal Expresso de 26/05/2020 de uma «Carta aberta sobre a integridade patrimonial
dos Painéis de S. Vicente de Fora», onde a actividade dos profissionais da Conservação e Restauro é tratada de forma pouco
lisonjeira e numa óptica lamentavelmente redutora, a ARP – Associação Profissional dos Conservadores-Restauradores de Portugal – reconhece que tal carta manifesta por parte dos signatários, uma visão errónea e desprovida de conhecimento do que significa, na actualidade, exercer a Conservação e Restauro.
O espaço público é dado frequentemente a opiniões infundadas e pouco esclarecidas sobre a actividade da conservação e restauro do património cultural, dificultando o reconhecimento público do conservador-restaurador. Como exemplo disso, são as
descrições habituais que enquadram estes profissionais como artistas ou artesãos ou profissionais da “restauração”, como surge
aliás referido na carta em questão – este termo, apenas de forma anacrónica descreve a actividade, pois foi substituído gradualmente pela palavra “restauro”, de influência italiana e divulgado a partir dos anos 60-70 em Portugal por profissionais do mesmo
instituto que a carta refere (porque há toda uma história da profissão em Portugal antes de Luciano Freire e, sobretudo, entre
José de Figueiredo e a actualidade).
O Conservador-restaurador é o profissional habilitado para o exercício da Conservação e Restauro, com 5 anos de formação
superior. Reúne no seu conhecimento científico, humanístico, artístico e técnico a capacidade de conhecer o bem cultural de
forma ontológica, e intervém à luz de uma deontologia própria assente no contributo multidisciplinar, que o capacita para um
maior conhecimento do bem cultural que, de forma natural, lhe impõe reflexões e limites.

Assim, é falacioso dizer que “o ethos atual da restauração [sic] de pinturas antigas a óleo autoriza os restauradores a repintarem
o quadro baseando-se em princípios que excluem o respeito pela obra a restaurar”! É igualmente incompreensível a afirmação
que “hoje o ethos dos restauradores de óleos antigos (que são simultaneamente historiadores de arte e diretores de museu)
permite-lhes instruir os seus competentes técnicos para repintarem (e lavarem) em vez de restaurarem” – como se a profissão
não fosse determinada vitalmente por uma ética de salvaguarda de todos os valores associados a cada bem cultural. Isto é afirmado, sem a noção que a linguagem técnica tem importância. As palavras e os conceitos são importantes e a “lavagem” e a
“repintura” de que falam é simplesmente inconcebível à luz da disciplina moderna da Conservação e Restauro.
Por questões de dificuldade de percepção da semântica disciplinar, os Conservadores-restauradores são ainda vistos como
gente de pincel na mão, cedendo a pedidos “à la carte” com receitas e alquimias secretas que põem o património a brilhar.
Não…! São profissionais habilitados, autónomos na forma como encaram a intervenção, dialogantes com todo o contributo multidisciplinar, conscientes de que o restauro é sobretudo “uma acção mental” e não apenas um conjunto de operações técnicas.
São igualmente cidadãos interessados na conservação do nosso património cultural… todos os dias, em museus, em laboratórios, em ateliers, em andaimes, e trabalham diariamente por esse objectivo, de espírito determinado, pesem as inúmeras dificuldades laborais e salariais. Os Conservadores-restauradores sofrem actualmente por indefinições e condicionantes legislatórias,
equívocos das autoridades públicas e particulares responsáveis, disrupções no exercício de fiscalização das entidades competentes no cumprimento da legalidade e, no geral, a falta de sensibilidade das instituições públicas, do Estado Central às autarquias
locais.
A partir de 1989, a disciplina autonomizou-se em Portugal com a criação da Escola Superior de Conservação e Restauro e a formação dos primeiros conservadores-restauradores no ensino politécnico e universitário nos anos 90. As competências para o
acesso à profissão estão nacional e internacionalmente estabelecidas num corpo legislativo e normativo que define a profissão e
que manifesta de modo evidente quem pode executar procedimentos de conservação e restauro. Existem dezenas de associações profissionais europeias reunidas na E.C.C.O (European Confederation of Conservator-Restorers´ Organisations), à qual a
ARP pertence, que regulamenta a profissão e estabelece os padrões da sua actuação (através de um código de ética e orientações para o exercício da actividade). Existe uma rede europeia de ensino superior da Conservação e Restauro (ENCoRE - European Network for Conservation-Restoration Education) que desenvolve a formação para a atribuição do perfil de competências
(em Portugal, são três as instituições de ensino superior que leccionam Conservação e Restauro e todas pertencem a este organismo).

No enquadramento legislativo nacional, embora o perfil do conservador-restaurador e suas competências não se encontrem
definidos na Lei de Bases do Património Cultural Português (e que urge clarificar), é reconhecido no Decreto-Lei n.º 140/2009,
de 15 de Junho (que estabelece o regime jurídico dos estudos, projectos, relatórios, obras ou intervenções sobre bens culturais
classificados, ou em vias de classificação), a existência deste, atribuindo-lhe a responsabilidade de direcção de obras ou intervenções em património classificado.

É assim incompreensível que se desacredite as competências dos Conservadores-restauradores que integram a equipa multidisciplinar que intervém nos painéis de S. Vicente, o seu profissionalismo e autonomia, com uma visão tão pouco hodierna da
profissão.

A Direcção da ARP
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Elis Marçal - Presidente da E.C.C.O.
Foi com enorme alegria que a associação congratulou a Elis
Marçal, membro da Direcção da ARP, desejando-lhe felicidades e sucessos numa nova responsabilidade como Presidente
da E.C.C.O.

A Elis foi eleita unanimemente pelo Comité da E.C.C.O. na
eleição realizada após a Assembleia Geral de 24 de Maio, não
surpreendendo porque ela é, pelas suas qualidades humanas
e também pela forma empenhada e dialogante como encara
todo o trabalho associativo, uma excelente interlocutora para
uma maior afirmação e defesa da profissão e de todos os conservadores-restauradores europeus.

A experiência da Elis Marçal no seio da E.C.C.O. e dos assuntos associativos no âmbito da Europa é uma experiência de
trabalho árduo e persistência e encaminhará, com grande
certeza, a E.C.C.O. e as associações profissionais nacionais
que a constituem a novos sucessos no âmbito do reconhecimento da Conservação e Restauro e seus profissionais.

A ARP dirigiu também um agradecimento caloroso à Susan
Corr por todo o tempo, esforço e trabalho que consagrou
como Presidente da E.C.C.O., tendo implementado uma dinâmica muito forte na edificação estratégica da defesa da profissão e tendo demonstrado sempre a maior dedicação, disponibilidade e interesse nas actividades da ARP.

Dia_Internacional_dos_Museus_2020.pdf

O documento é o ponto de partida para um debate alargado que a ARP pretende realizar com as organizações e
associações profissionais na área da museologia (ICOM –
Portugal e APOM), bem como as instituições de Ensino
Superior, que permita actualizar as competências do Conservador-restaurador
definidas
no
documento
«Referencial Europeu das Profissões Museais», publicado
em 2008 pelo International Committee for the Training of
Personal (ICTOP/ ICOM).

No dia 18 de Maio de 2020 assinalou-se o Dia Internacional
dos Museus, subordinado ao tema «Museus para a Igualdade:
Diversidade e Inclusão». Assumindo a data um simbolismo
especial em plena crise pandémica, assim como a maior crise
económica e social desde o final da 2ª Guerra Mundial, mas
também por ser o dia em que os museus voltaram a abrir as
portas ao público após o seu encerramento a 17 de Março no
âmbito da declaração de Estado de Emergência, decidiu a ARP
lançar um manifesto que procura reflectir sobre o papel dos
conservadores-restauradores nos museus, à luz dos desafios
colocados pela pandemia provocada pela COVID-19.

Se a importância do património cultural e das suas instituições resulta ainda mais evidente no dia de hoje, pelo
papel que podem assumir na procura de respostas para os
tempos que vivemos, e como factor de coesão social, na
mesma medida se reforça a importância da actividade do
Conservador-restaurador, nesse contexto. É por isso que a
ARP considera fundamental um reconhecimento do papel
do Conservador-restaurador na actividade dos museus,
que passa inevitavelmente por uma definição clara e actual das suas competências, reflectindo a evolução da profissão nos últimos anos e as implicações que a área assume nas diferentes funções museológicas.

Dia Internacional dos Museus 2020 |

«Para um novo paradigma na preservação do Património Cultural»
http://www.arp.org.pt/images/site/documentos-arp/

Abril 2020
Conservação e Restauro | Medidas e Apoios para o Sector
http://www.arp.org.pt/noticias/comunicado-medidas-de-apoio-covid-19.html

Considerando a situação crítica que se começou a viver em Portugal a partir de meados de Março de 2020, a ARP em início de
Abril apresentou à Sr.ª Ministra da Cultura e ao Sr. Director da Direcção Geral do Património Cultural, um conjunto de medidas e
apoios, complementares às que o Governo português começava então a anunciar, com vista a mitigar o impacto da COVID-19 no
sector da Conservação e Restauro e considerando a fragilidade e precaridade que caracterizam o sector, nomeadamente
i. Os pagamentos referentes a facturas já emitidas no âmbito da prestação de serviços deveriam ser mantidos, não incorrendo sobre os mesmos qualquer suspensão, e aplicando-se um prazo não superior a trinta dias;
ii. Que possam ser produzidas recomendações/ medidas para o sector dos seguros, nomeadamente de Seguros Profissionais (como
o de Acidentes de Trabalho e de Responsabilidade Civil), prevendo a possibilidade de pagamentos de uma forma fracionada, com
redução associada aos valores contratualizados para o período de inactividade, ou com possibilidade de retorno de duodécimos;
iii. Renovação automática gratuita dos alvarás, durante o ano de 2020, necessários ao desenvolvimento da actividade de muitos
conservadores-restauradores e empresas;
iv. À semelhança do que aconteceu em outros países, e uma vez que se previa que o Estado de Emergência pudesse vigorar durante três meses, a suspensão do pagamento da facturação de electricidade e água durante esse período. Esta medida, para além de
ter impacto na vida das famílias, permitiria que muitos empresários individuais, prestadores de serviços e empresas que têm espaços de trabalho, ficassem libertos de um encargo que assume um peso importante na sua actividade;
v. No âmbito da Contratação Pública, e ao abrigo do Artigo 46º-A, que fosse produzida uma recomendação para as empreitadas
onde a conservação e restauro surge como uma das especialidades a concurso, incentivado a aplicação de uma lógica de adjudicação por lotes – para além de se traduzir numa medida de discriminação positiva justificada pela natureza do objecto em questão
(património cultural), permitiria aumentar a oferta disponível para profissionais e empresas da área.
vi. Avaliação, no quadro das directivas comunitárias em vigor e da legislação nacional, da possibilidade de se aplicar uma taxa reduzida de IVA a todas as actividades no âmbito da conservação e restauro, para além das situações já previstas na lei (reabilitação
urbana) – esta medida assume-se como um incentivo à salvaguarda do património cultural, e teria um impacto no aumento da
procura dos serviços de conservação e restauro.

Março 2020
Apelo à Doação de Equipamentos de Protecção Individual EPI I COVID – 19
A ARP—Associação Profissional de Conservadores-Restauradores de
Portugal, respondendo ao apelo lançado por várias instituições hospitalares e pela Direcção-Geral de Saúde (DGS), associou-se ao mesmo e
requisitou aos profissionais e empresas de Conservação e Restauro,
Escolas, Museus, Bibliotecas e Arquivos a nível nacional e ilhas, o contributo com equipamentos de protecção individual, fazendo-os chegar aos
serviços de logística e stock dos hospitais locais e centros hospitalares e
de saúde. Este equipamento é crucial para a protecção de todas as
pessoas que mais necessitam neste momento e para os que estão na
linha da frente do combate à COVID-19. Foram requisitadas máscaras
cirúrgicas; máscaras filtrantes FFP2; fatos integrais impermeáveis, batas
impermeáveis, óculos descartáveis com protecção lateral e luvas de
nitrilo de punho comprido S, M e L.
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Fevereiro 2020
Assembleia Geral Extraordinária
12 de Fevereiro de 2020
http://www.arp.org.pt/apresentacao/estatutos.html
http://www.arp.org.pt/apresentacao/regulamento.html

A Assembleia-Geral Extraordinária realizada em Fevereiro teve como ponto único a
discussão e aprovação de novos estatutos e regulamento interno para a ARP e ocorreu na sala Vandelli do Museu Nacional de História Natural e da Ciência (MUHNAC),
em Lisboa. Os novos estatutos e regulamento interno foram aprovados e podem ser
consultados no website da associação.

Dezembro 2019
Cultura em luta | 1% para a Cultura
10 de Dezembro de 2019
http://emdefesadacultura.blogspot.com/

A ARP, enquanto subscritora do "Manifesto em Defesa da Cultura", associou-se a esta iniciativa que teve lugar em Dezembro de
2019, nas cidades de Lisboa, Porto e Bragança. Trata-se de uma iniciativa que visa alertar para a degradação do sector do património cultural e para a necessidade de inverter a lógica de suborçamentação crónica em que se tem vivido. Esta acção foi convocada pela plataforma Cultura em Luta.

Revista Conservar Património (2019)
https://conservarpatrimonio.pt/

Abril 2020 N.º 32 — Setembro 2019
Outubro 2019
1º Seminário YOCOCU Portugal

Dia Europeu da Conservação e Restauro

26 de Outubro de 2019

13 de Outubro de 2019

http://www.yococuportugal.pt/

No dia 13 de Outubro de 2019 celebrou-se o Dia Europeu da
Conservação e Restauro. A Associação Profissional de Conservadores-restauradores de Portugal desenvolveu na semana
que o precedeu diferentes actividades e divulgou junto dos
conservadores-restauradores, instituições e empresas as seguintes iniciativas através das redes sociais
:
- 09 de Outubro: partilha de «bons exemplos de intervenções
de conservação e restauro em bens móveis»;
- 10 de Outubro: partilha de «bons exemplos de intervenções
de conservação e restauro em imóveis»;
- 11 de Outubro: partilha de exemplos de «património em
risco»;

Com a participação do 2.º Vogal da Direcção, David Teves
Reis

A ARP, a convite da YOCOCU Portugal, participou no 1º
Seminário YOCOCU Portugal que decorreu no Laboratório
das Artes Teatro Vista Alegre, em Ílhavo, no dia 26 de outubro de 2019, e abordou a questão da valorização e gestão do património cultural e industrial cerâmico em Portugal. Este seminário foi direcionado a todos os cidadãos,
estudantes e profissionais com interesse pela preservação
do património cultural e industrial cerâmico.

Nos restantes dias a ARP levou ainda a cabo as seguintes iniciativas:
- 07 de Outubro: divulgação de instituição de referência na
área da conservação e restauro em Portugal;
- 08 de Outubro: personalidade na área da conservação e restauro
- 12 de Outubro: alterações climáticas e conservação e restauro
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CR Talks | Bienal Ibérica do Património Cultural
12 de Outubro de 2019
https://www.bienalarpa.pt/programacao-cultural

A ARP foi convidada pela Spira — Agência de Revitalização Patrimonial, no âmbito da organização da AR&PA - Bienal Ibérica
do Património Cultural 2019 (11 a 13 de Outubro, Loulé), a dinamizar e programar o Conservation & Restoration Talks, um
seminário subordinado ao tema «Reabilitar: uma dimensão incontornável do património cultural?». Para além da definição
dos oradores e de assumir a responsabilidade pela abertura do seminário (com a nota “A conservação e restauro na reabilitação . As funções do conservador-restaurador em projecto e execução de obra”), a ARP definiu várias questões que procuraram enquadrar a discussão e que serviram como base para o debate realizado em dois painéis: 1º Os principais desafios da
reabilitação na conservação do património: enquadramento político e legislativo — moderação de Maria Borja (ACRE) e mesa-redonda com Rui Matos (Câmara Municipal de Lisboa), Adriana Nogueira (Direcção Regional de Cultura do Algarve) e José
Malveiro (Ombria Resort); e 2.º A reabilitação enquanto espaço multidisciplinar — moderação de Elis Marçal (ARP) e mesaredonda com Raimundo Mendes da Silva (Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra), José Baganha
(José Baganha & Arquitectos Associados), Enrique Saíz Martin (Arquitecto independente).
Ao longo do mês de Setembro, a ARP foi divulgando na sua página de Facebook algumas das questões a debater, fomentando a participação e promovendo o debate em torno de uma matéria incontornável no âmbito actual da conservação e restauro.

