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Enquadramento
No seguimento do trabalho que a Associação Profissional de Conservadoresrestauradores de Portugal vem fazendo nos últimos anos, centrado na recolha de
elementos estatísticos que permitam caracterizar a profissão e o sector, foi realizado um
inquérito entre 17 de novembro e 31 de dezembro de 2021, que visou avaliar a
empregabilidade e o emprego entre os profissionais da conservação e restauro.
Destinado a todos os profissionais com formação em conservação e restauro, e também
a todos aqueles que já não estando na profissão fizeram a sua formação na área, o
presente inquérito procurou actualizar os dados sobre o emprego, o perfil de formação
dos conservadores-restauradores e os percursos efectuados pelos mesmos no mercado
de trabalho, uma vez que a última recolha de dados realizada pela associação acontecera
em 2015.
A pertinência deste inquérito justifica-se pela inexistência de Código de Actividade
Económica (CAE) e de Código do Imposto sobre Pessoa Singular (CIRS) (este último não
existia à data da realização do inquérito mas foi recentemente definido pela Portaria n.º
23/2022 de 7 de Janeiro), impossibilitando a recolha de quaisquer dados sobre a
empregabilidade no sector, criando um vazio sobre a profissão e os seus profissionais
com impacto na avaliação da formação e oferta existentes, e na avaliação de medidas de
protecção social.
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Enquadramento dos Inquiridos
Resumo
Obtiveram-se 194 respostas válidas, correspondendo a 78,9% de indivíduos do sexo
feminino e 21,1% de indivíduos do sexo masculino. A faixa etária mais representativa
situa-se no intervalo entre 31-40 anos, acompanhando este resultado o retrato já traçado
no inquérito «A Conservação e restauro em Portugal em tempos de pandemia» que
apontava para uma classe profissional jovem – se considerarmos os indivíduos
enquadrados no intervalo «entre 20-30», encontram-se representados nestas duas
categorias 63,9% dos profissionais. Estes números (mais concretamente a baixa
representatividade das faixas etárias mais velhas) parecem apontar ainda para
dificuldades no prosseguimento de uma carreira na área com abandono de muitos
profissionais, e uma reduzida transmissão de conhecimentos inter-geracional, dos
profissionais mais velhos para os mais novos.
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Níveis de Formação 4-7 do Quadro Nacional de Qualificações
(QNQ)
Resumo

Predominam os profissionais com licenciatura e mestrado em Conservação e Restauro
(nível 7 do Quadro Europeu de Qualificações), obtida já após a implementação do
processo de Bolonha, correspondendo a 38,7% das respostas. Os licenciados (nível 7
QEQ) anteriores à implementação do processo de Bolonha surgem logo a seguir,
representando 28,4% das respostas, e por último os licenciados (nível 6 QEQ) com
formação obtida após a implementação do processo de Bolonha, correspondendo a
17,5%. A formação técnico-profissional (nível 4 e 5 QEQ) representou 9,3% das respostas
registadas.
Quanto às instituições de ensino com maior representatividade, o Instituto Politécnico de
Tomar surge com o maior número de respostas, 38,7%, logo seguida da Universidade
Nova de Lisboa, com 30,4%, e por último a Universidade Católica, com 6,2% - estas três
instituições concentram 75,3% dos profissionais.
Ainda no âmbito da formação enquadrada nos níveis 4-7 QEQ, a grande maioria dos
profissionais formou-se já depois do ano 2000 (> 90%), com 75,5% dos profissionais a
responderem que as respectivas instituições de formação dispunham da formação na
área pretendida, verificando-se em apenas 13,5% dos casos a inexistência da área
pretendida. Em 10,9% das respostas, a formação obtida apresentou um carácter
generalista, não direcionada para uma área específica.
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Licenciatura e mestrado em Conservação e Restauro (Processo
de Bolonha (3+2)) - nível 7 QNQ: 38,7%
Licenciatura em Conservação e Restauro anterior ao processo de
Bolonha - nível 7 QNQ: 28,4%

5,7%

Bacharelato em Conservação e Restauro – nível 6QNQ: 4,6%

1,5%
Licenciatura em Conservação e Restauro posterior ao processo de Bolonha - nível 6
QNQ: 17,5%
Curso técnicos superiores profissionais – nível 5QNQ: 3,6%
Curso Técnico-profissional – nível 4QNQ: 5,7%
Bacharelato em Conservação e Restauro com ingresso até 1997: 1,5%
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6,2%

Instituto Politécnico de Tomar: 38,7%
Universidade Nova de Lisboa: 30,4%
Universidade Católica: 6,2%
Escola Superior de Conservação e Restauro: 2,1%
Instituição estrangeira com reconhecimento do curso em Portugal: 2,6%
Escola Superior de Artes Decorativas: 3,1%
Universidade Portucalense: 1,5%
Escola de Património de Sintra: 1,5%
Outros: 11,3%
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Formação níveis 7-8 QNQ1
Resumo
Das 155 respostas registadas nesta secção, 14,2% dos indivíduos responderam possuir
o grau de doutoramento. Nesse âmbito específico (que contou com 27 respostas), 63%
dos indivíduos responderam que o doutoramento se traduziu em mais oportunidades no
mercado laboral, e 37% respondeu que não teve reflexos em termos de empregabilidade
– um valor elevado e que parece acompanhar um fenómeno verificado em outras áreas,
relacionado com a dificuldade de integração e aproveitamento destes profissionais por
parte das empresas e organismos do sector público. Outro dado relevante remete para o
ano de conclusão destas formações (incluindo-se aqui as formações de nível 7), situandose cerca de 98% das respostas em anos posteriores ao ano 2000 – o que remete para
um percurso formativo nestes níveis circunscrito aos últimos 20 anos, atestando o
carácter recente da profissão e a representatividade da geração profissional emergente.
Refira-se ainda que apesar de 87% dos profissionais que responderam considerarem
importante a formação ao longo da vida, 61,6% consideram que a oferta formativa
existente nas instituições de Ensino Superior nacionais não responde às necessidades
de formação dos profissionais que desenvolvem já a sua actividade profissional na área
da Conservação e Restauro.
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(…)

i. Gestão de Património; ii. Museologia; iii. Museografia; iv. Ciências da Conservação do
Património Cultural; v. Talha Dourada; vi. História de Arte Portuguesa e Documentação de
Estudos do Património; vii. Azulejo; viii. Física Aplicada; ix. Ciências da Conservação, Restauro
e Produção de Arte Contemporânea; x. Conservação e Restauro - Área de Materiais Pétreos; xi.
1

Referente a formações de nível 7 (mestrado) em outras áreas que não Conservação e Restauro, e nível 8
(doutoramento) em Conservação e Restauro ou outra área científica.
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Conservação e Restauro - Documentos Gráficos; xii. Gestão do Património Cultural; xiii.
Engenharia Civil; xiv. Química; xv. Ciências da Informação e Documentação; xvi. Conservação
de Bens Culturais – Madeira; xvii. Conservação de Bens Culturais - Pintura de Cavalete; xviii.
Conservação de Bens Culturais – Escultura; xix. Mestrado em Ciência da Informação; xx.
Materiais Arqueológicos (Cerâmica); xxi. Conservação e Restauro de Metais; xxii. Arte Moderna
e Contemporânea; xxiii. Conservação e Restauro de Materiais Cerâmicos; xxiv. História e
Filosofia da Ciência; xxv. Escultura em Madeira e Terracota Policromada; xxvi. Química Aplicada
ao Património Cultural; xxvii. Ciências da Conservação; xxviii. Conservação e Restauro do
Património - Especialidade em Teoria, História e Técnicas; xxix. Engenharia de Materiais; xxx.
Conservação e Restauro de Vitral;
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Condição Laboral
Resumo
Nas 194 respostas obtidas, apenas 6,2% dos indivíduos com formação em conservação
e restauro encontravam-se numa situação de desemprego – incluí os indivíduos que
desenvolvem a sua actividade exclusivamente na área e em outras áreas que não a
conservação e restauro. Dessa amostragem, 84,9% desenvolve a sua actividade
profissional na área da conservação e restauro, com 15,1% a responder que desenvolve
trabalho noutra área. Considerando os indivíduos que desenvolvem a sua actividade
exclusivamente na área de conservação e restauro, o número de desempregados baixa
para 5% (estes dados permitem-nos concluir que a grande maioria dos indivíduos
formados e que permanece na profissão é absorvido pelo mercado de trabalho), com os
números a mostrarem ainda o peso do sector privado e da criação do próprio emprego
no sector, correspondendo as categorias associadas ao mesmo a 81% das respostas.
Apesar de 77% ter respondido que nos últimos meses esteve em condição de emprego,
entre 9-12 meses na área da conservação e restauro, 23% das respostas correspondem
a períodos mais reduzidos - este aspecto remete para períodos de intermitência na
actividade profissional e para uma estabilidade reduzida para um número significativo de
profissionais.
O desenvolvimento da actividade profissional na área de especialização assumida como
preferencial aquando do processo formativo, apresenta valores relativamente modestos,
com 40,7% dos indivíduos a desenvolverem à data do inquérito a sua actividade
profissional na mesma – este aspecto parece relacionar-se com a assunção de novas
responsabilidades por parte dos profissionais ao longo da sua vida profissional, bem
como com a necessidade de responderem às áreas de especialidade com maior peso na
contratação em contexto de prestação de serviços.
Igualmente relevante neste âmbito, são os dados recolhidos sobre o número de
especialidade que os profissionais apresentam como experiência de trabalho, com 61,7%
dos indivíduos a surgirem enquadrados em categorias igual ou superior a 3
especialidades. Estes números, cruzando com os resultados do inquérito publicado em
2021 pela ARP, permitem projectar a seguintes conclusões: i. dificuldades no
prosseguimento de uma via de especialização por parte dos profissionais (com as
dificuldades a aumentarem ainda mais nas áreas com menor peso na contratação); ii.
dificuldades das empresas em desenvolverem um percurso coerente, num âmbito
específico do património cultural (com o critério de adjudicação «preço mais baixo», e a
maior agressividade concorrencial (devido ao peso que a criação do próprio posto de
trabalho e o trabalho por conta de outrem, representam na empregabilidade para os
profissionais do sector), a assumirem-se como os principais responsáveis, neste âmbito;
iii. a polivalência que os profissionais são obrigados a assumir nos vários contextos
institucionais (museus, empresas, administração local…) devido à escassez de recursos
humanos nos seus quadros; iv. a polivalência como uma condição para a longevidade no
sector; v. a existência de profissionais sem as competências adequadas para intervir nas
áreas de especialidade.
Por último, refira-se que no caso dos indivíduos em situação de desemprego, 80%
respondeu não estar a beneficiar de qualquer protecção de apoio social, contra 20% que
respondeu estar – este aspecto parece justificar-se pelo elevado número de profissionais
no regime de trabalhadores independentes, que segundo o inquérito «A Conservação e
restauro em Portugal em tempos de pandemia», corresponde a 50,7% da força laboral, e
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também devido à intermitência assinalada anteriormente, que dificulta a elegibilidade
destes profissionais para efeitos de apoio social.

3,6%
10,8%
6,2%

170 respostas (considerando apenas os indivíduos que desenvolvem a sua actividade exclusivamente na área da conservação e restauro)

2%

5%
8%

4%

Desempregados
Bolseiro (Contrato de
Investigação)
Empresário
Funcionário Público

56%
25%

Trabalhador Independente
Trabalhador por Conta de
Outrém

Legenda 1. Trabalhador por conta de outrem: 56%; Trabalhador Independente: 25%; Empresário: 8%;
Desempregado: 5%; Funcionário Público: 4%; Bolseiro (contrato de investigação): 2,1%.
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i. Espectáculos (Road Manager, Booking Agent); ii. Investigação; iii. Pastelaria; iv. Turismo; v.
Desenhador Gráfico; vi. Bolseiro de Investigação; vii; Actriz; viii. Reabilitação de Património
Edificado; ix. Ramo Automóvel; x. Livreiro; xi. Formadora; xii. Empacotamento em Armazém; xiii.
Transcrições; xiv. Freelance em Design de Moda/ Lojista; xv. Gestora de Projetos na Área da
Banca; xvi. Recepcionista de Rent-a-car; xvii. Comércio; xviii. Administrativa; xix. Banca; xx.
Análises de Obras de Arte; xxi. Técnico Afinador de Pianos; xxii. Empregado de Mesa; xiii. Guia
de Turismo; xiv. Professor Auxiliar de Engenharia de Materiais.
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28%
Sim
Não
72%
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170 respostas

6%
8%
0-3 meses
9%

3-6 meses
6-9 meses

77%

9-12 meses

Legenda 2. 0-3 meses: 6%; 3-6 meses: 8%; 6-9 meses: 9%; 9-12 meses: 77%
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