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Redes de Museus e Credenciação. Uma Panorâmica Europeia
Ao longo das últimas décadas verifica-se por toda a Europa um crescimento assinalável do
número de museus. Neste contexto, como se organizam os museus e como se

caracterizam as politicas museológicas desenvolvidas pelos vários governos nacionais?
Que traços comuns e que diferenças se encontram de país para país? O conceito de
museu é idêntico ou variável? Como surgem e como se desenvolvem os sistemas e as
redes de museus?
Este livro explora as relações entre as redes nacionais de museus e a credenciação
numa viagem a nove países: Espanha, França, Irlanda, Itália, Letónia, Países Baixos,
Polónia, Portugal e Reino Unido. Através de uma abordagem histórica, a autora
evidencia o balanço entre influências internas e externas na origem dos sistemas de
credenciação e das redes, mostrando a sua difusão no espaço europeu em processos
múltiplos de contaminação. Por outro lado, a abordagem comparativa demonstra a
existência de relevantes semelhanças institucionais, funcionais e patrimoniais, apesar
da variabilidade dos conceitos de museu e dos contextos administrativos nacionais.
Numa obra rigorosa e inédita no campo dos estudos da Museologia internacional, a
autora interpela ainda as políticas museológicas atuais e aponta algumas tendências
futuras no campo dos museus.

