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OBJECTIVOS
Nesta obra, a conservação preventiva é entendida como uma disciplina museológica
transversal e incontornável de maior importância na gestão dos acervos
e na salvaguarda do património cultural.
A presente publicação, complementada com imagens e anexos, é um instrumento
formativo, na medida em que estabelece orientações que permitem caracterizar
o edifício e as suas colecções, avaliar riscos e estabelecer normativos e estratégias
de actuação, conducentes à elaboração de planos de conservação preventiva,
ajustáveis à diversidade dos museus portugueses.

DESTINATÁRIOS
Decisores, directores de museus, conservadores, conservadores-restauradores,
técnicos e outros profissionais de instituições públicas e privadas com responsabilidades
na salvaguarda e divulgação do património cultural.
Arquitectos, designers e engenheiros.
Coleccionadores, galeristas e antiquários.
Estudantes nas áreas de museologia, museografia, conservação e restauro e património.
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