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“A COMUNIDADE É RESPONSÁVEL
POR UM PATRIMÓNIO QUE É DE TODOS NÓS”

INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR – CONSERVAÇÃO E RESTAURO EM DESTAQUE

EM ENTREVISTA À REVISTA PAÍS POSITIVO, JOÃO COROADO, COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO E 
RESTAURO DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR, REVELOU O PANORAMA SENTIDO EM PORTUGAL NO DOMÍNIO DA CON-
SERVAÇÃO E RESTAURO, ASSEGURANDO QUE “O MERCADO DE TRABALHO DO CONSERVADOR-RESTAURADOR É GRANDE SE 
ATENDERMOS AO PATRIMÓNIO QUE DISPOMOS”

Em que consiste a Licenciatura em 
Conservação e Restauro e que saídas 
profissionais estão intrinsecamente 
ligadas a esta matéria?

Existindo apenas três cursos, no âm-
bito nacional, em Conservação e Res-
tauro, considera que há ainda um 

grande caminho a percorrer no que 
refere à expansão deste sector?

No âmbito curricular, é recente a in-
trodução do Mestrado em Conserva-
ção e Restauro. Que mais-valias vem 
este grau académico introduzir na 
área em questão?

Sabe-se que, actualmente, todas as 
áreas têm sofrido com a crise. A baixa 
empregabilidade de recém-licencia-
dos é transversal a todas as áreas. 
Este cenário acontece, igualmente, 
com a área de Conservação e Restau-
ro ou é possível afirmar que a taxa de 

“A oferta formativa em 
Conservação e Restau-
ro actualmente dispo-
nibilizada em Portugal 
é, considerando as ne-
cessidades do mercado 
e o desenvolvimento da 
profissão é muito boa, 
não havendo neces-
sidade em alargar 
principalmente nos 
dois primeiros ciclos 
de formação, licencia-
tura e mestrado”

JOÃO COROADO,
COORDENADOR DO 

DEPARTAMENTO DE
CONSERVAÇÃO E RES
TAURO DO IP TOMAR
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sucesso de empregabilidade se dis-
tancia das estatísticas actuais?

Numa era em que a recuperação do 
Património Cultural urge na nossa 
sociedade, qual a importância da 
existência de especialistas qualifi-
cados neste sector? Considera que o 
Governo deveria ser mais incisivo na 
recuperação do mesmo?

Quais as inovações que se seguem, 
no Instituto Politécnico de Tomar, na 
área de Conservação e Restauro?

“As grandes inovações devem 
centrar-se fundamentalmente 
no alargamento e consolida-
ção das relações com institui-
ções nacionais e estrangeiras 
nomeadamente no âmbito do 
intercâmbio de alunos que 
pretendem fazer estágio e 
de professores ao nível da 
investigação científica”

LABORATÓRIO DE RESTAURO DE PINTURA E ESCULTURA DO IPT


