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aPresentação e objectivos

o presente curso de pós-graduação constitui um programa transdisciplinar 

promovido pela Escola das Artes (Departamento de Arte, conservação e 

restauro), em parceria com a Escola Superior de Biotecnologia da universidade 

católica do porto.

A conservação preventiva constitui hoje uma disciplina em desenvolvimento 

crescente em toda a Europa e uma opção cultural de fundo que deverá 

enquadrar tanto a prática corrente dos profissionais da museologia como 

a actividade dos conservadores-restauradores. Na qualidade de membro 

signatário da carta de Vantaa (carta Europeia da conservação preventiva), 

portugal assumiu desde 2000 o compromisso de concretização de uma 

política comum na área, sendo de realçar o interesse científico que o tema 

tem suscitado em diversos meios profissionais (conservadores, museólogos, 

arquitectos, engenheiros, químicos e biólogos), o que poderá vir a contribuir 

para o alargamento do enfoque científico e consequentemente, para 

a consolidação epistemológica da disciplina. A conservação preventiva 

registou, desde finais dos anos 90 do século XX, por influência dos trabalhos 

de Stephan Michalsky, a tendência para uma nova abordagem baseada no 

recurso à ciência aplicada à preservação das colecções. A materialidade 

do património cultural implica um estudo interdisciplinar dos fenómenos e 

factores de degradação, na sua relação com o meio envolvente, os edifícios 

que o albergam, as práticas de gestão e de manuseamento, a formação 

técnica dos recursos humanos que com ele lidam no quotidiano, bem como a 

capacidade de resposta a situações excepcionais (de catástrofe). A Avaliação 

de risco, a monitorização ambiental e a sustentabilidade são algumas opções 

de futuro, fundamentais para os profissionais do património (nas suas diversas 

especialidades), apoiadas numa partilha de saberes. Este curso de pós-  

-graduação visa formar profissionais habilitados com esta nova perspectiva, 

conjugando, assim, duas áreas científicas: a da ciência e da conservação, 

constituindo uma proposta inovadora no plano nacional.  A conjugação de 

esforços entre o Departamento de Arte, conservação e restauro da  Escola das 

Artes e a Escola Superior de Biotecnologia neste projecto formativo justifica-se 

plenamente,  já que o primeiro assumiu a conservação preventiva como 

sector estratégico ao nível da investigação e intervenção em conservação e 

restauro integrando-a como área científica na linha de conservação de Bens 

culturais do cItAr,  e a segunda detém conhecimento e experiência na área 

das ciências biológicas e da química que poderão assegurar a compreensão 

e análise dos factores de degradação e contribuir para a implementação de 

novos métodos de controlo e preservação do património cultural.



COORDENAÇÃO CIENTÍFICA

PlANO DE EsTuDOs

Prof. doutora eduarda vieira (ea- uCP)
Prof. doutora Manuela Pintado (esb-uCP)

1º ano
1º semestre

unIdades currIcuLares Hc ects
tipo unidade 

curricular

Materiais e tecnologias Artísticas do património 
cultural (Imóvel e Móvel)*

27 4 t

Noções Básicas de Química e Biologia* 27 4 t

Biologia Aplicada 27 5 t

Gestão de colecções e códigos deontológicos 24 4 t

teoria e Metodologias de conservação e restauro 24 4 t

Química orgânica e Inorgânica 27 5 t/p

Métodos Analíticos I 30 5 t/p

1º ano
2º 

semestre

Avaliação de risco 24 4 t/p

Monitorização Ambiental 24 4 t/p

controlo e monitorização da Biodeterioração 24 5 t/p

Métodos Analíticos II 27 5 t/p

conservação de Acervos e de colecções Históricas 24 4 t/p

conservação de Arte contemporânea 24 4 t/p

Metodologia de Investigação 24 3 t/p

* Disciplinas de homogeneização. o candidato deverá escolher apenas uma de acordo com o seu perfil

 � ana caLvo
professora associada convidada da Escola das Artes da universidade católica do porto e da 
universidade complutense de Madrid. Doutorada em Belas Artes pela universidade politécnica de 
Valencia. Especialista em conservação e restauro de pintura pela Escola Superior de conservação 
e restauro de Madrid. colaboradora do cItAr.

 � ana cudeLL
Doutoranda em conservação de pintura – vertente Arte contemporânea na Escola das Artes 
da universidade católica do porto. Licenciada em conservação e restauro pela Escola das Artes 
da universidade católica do porto. tem como principal área de investigação a conservação de 
Arte contemporânea. Investigadora integrada do cItAr.

 � antónIo césar sILva ferreIra
Doutoramento em ciências Médicas e Biológicas pela universidade de Bordéus II (França), 
investigador sénior do cBQF e professor da IwBt - Stellenbosch university (África do Sul). 
Especialista em enologia,  métodos instrumentais de análise, perfil químico de bebidas, 
sensores e análise de sinal.

 � antónIo osmaro santos sILva rangeL
Doutorado em Química pela universidade católica portuguesa, investigador sénior do cBQF 
e professor associado da Escola Superior de Biotecnologia. Especialista em química analítica 
aplicada á monitorização ambiental e na área alimentar. 

 � caroLIna Barata
professora assistente da Escola das Artes da universidade católica do porto- Departamento de 
Arte, conservação e restauro (área de Materiais orgânicos). Doutoranda em Geociências na 
universidade de Aveiro. Mestre em Química Aplicada ao património cultural pela Faculdade 
de ciências de Lisboa. Investigadora integrada do cItAr.

 � céLIa marIa manaIa
Doutorada em Bioquímica/Microbiologia pela Faculdade de ciências e tecnologia da universidade 
de coimbra, investigadora sénior do cBQF e professora auxiliar da Escola Superior de Biotecnologia. 
Áreas de interesse incluem abordagem polifásica á taxonomia bacteriana, fisiologia e ecologia 
bacteriana e biologia de microrganismos em condições adversas.

 � eduarda vIeIra
Doutora em conservação e restauro do património Histórico- Artístico pela universidade 
politécnica de Valência- Faculdade de Belas Artes. professora auxiliar convidada da Escola das 
Artes – Departamento de Arte, conservação e restauro, da universidade católica do porto. 
Membro integrado do cItAr e coordenadora da área de investigação de conservação de Bens 
culturais. coordenadora do Mestrado em conservação de Bens culturais.

 � frenI tavarIa
Doutorada em Engenharia Alimentar pela universidade católica portuguesa, investigadora sénior 
do cBQF e professora assistente convidada da Escola Superior de Biotecnologia. Especialista 
em microbiologia alimentar.

 � gonçaLo vasconceLos e sousa
professor catedrático da Escola das Artes da universidade católica do porto. Doutor e Agregado 
em História da Arte pela Faculdade de Letras do porto. Director do Departamento de Arte, 
conservação e restauro da E.A. da universidade católica do porto. Director do cItAr.

 � JorgeLIna carBaLLo

professora assistente regente da Escola das Artes da universidade católica do porto – 

Departamento de Arte, conservação e restauro. Doutoranda em ciências Químicas na 

universidade de Educação á Distância (Madrid). Mestre em Química Aplicada pela universidade 

de la Habana. colaboradora do cItAr. 

 � José antónIo couto

Doutorado em Biotecnologia pela universidade católica portuguesa, investigador sénior do 

cBQF e professor assistente da Escola Superior de Biotecnologia. coordenador do Mestrado 

de Microbiologia. Especialista em fisiologia e taxonomia de microrganismos.

 � Luís casanovas 

Doutor em História da Arte pela Faculdade de Letras de Lisboa. Licenciado em Engenharia 

Electrotécnica pela universidade de Lausanne. Especialista em conservação preventiva. Em 

pós- doutoramento no cItAr. Investigador integrado do cItAr.

 � manueLa PIntado

professora auxiliar da Escola Superior de Biotecnologia da universidade católica do porto.

Doutora em Biotecnologia pela universidade católica do porto – Escola Superior de 

Biotecnologia. Investigadora sénior do cBQF (centro de Biotecnologia e Química Fina).  

Membro da direcção do cBQF

 � marIa aguIar

professora assistente da Escola das Artes da universidade católica do porto- Departamento 

de Arte, conservação e restauro (área de pintura). Doutoranda em conservação de pintura 

na Escola das Artes da universidade católica do porto. Investigadora integrada do cItAr.

 � PatrícIa moreIra

Doutorada em Biotecnologia pela universidade católica portuguesa, investigadora de  

pós-doutoramento do cBQF e do cItAr. Especialista em micologia e biotecnologia aplicada 

ao ambiente e á conservação de bens culturais.

 � ruI moraIs

Doutorado pela university of Saarlandes (Alemanha), investigador sénior do cBQF e professor 

assistente da Escola Superior de Biotecnologia. Especialista em biotecnologia de plantas, 

microalgas e química dos produtos naturais.

 � tImotHy Hogg

Doutorado pela university of reading, Department of Food Science and technology (reino 

unido), investigador sénior do cBQF e professor auxiliar da Escola Superior de Biotecnologia. 

Especialista em microbiologia, desenvolvimento de aromas e segurança alimentar. 

 � vasco freItas

professor catedrático da Faculdade de Engenharia do porto. Director do laboratório de Física 

das construções da FEup. Especialista em Monitorização Ambiental, Eficácia Energética e 

Sustentabilidade.

CORPO DOCENTE

 � destInatárIos
candidatos detentores de uma licenciatura nas 
seguintes áreas científicas: conservação e restauro, 
química, biologia, microbiologia, engenharia do 
ambiente e civil, história da arte e património. 
Serão ainda admitidos como perfis enquadráveis 
os candidatos detentores de especialização, nas 
áreas da museologia e da arquitectura (vertente 
conservação/reabilitação). 
Excepcionalmente poderão candidatar-se os profis-
sionais da área cultural possuidores de curriculum 
científico e técnico relevante.

 � totaL de crédItos: 60 EctS

 � totaL de Horas de contacto: 357

 � HorárIo
Sexta-feira 18.00h-22.00h e sábado 9.00h-13.00h

 � duração
Maio de 2012 a Junho de 2013

 � avaLIação
A avaliação dos formandos será contínua em todos os 
módulos, efectuada preferencialmente por trabalhos 
de investigação, prevendo-se também a realização 

de um exame final.  A selecção da metodologia de 
avaliação é da responsabilidade dos docentes de 
cada unidade curricular e definida de acordo com 
a natureza da mesma.

 � seLecção
Será efectuada por apreciação curricular e/ou entre-
vista devendo os candidatos entregar os seguintes 
elementos nos serviços académicos:
certificado de conclusão de licenciatura
Curriculum vitae detalhado
Ficha de candidatura preenchida
3 fotografias tipo passe

 � candIdaturas: Até 30 de Abril de 2012

 � InscrIções: Até 7 de Maio de 2012

 � ProPInas
candidatura: 150€
propinas: 300€ mensais (x 10 meses)

 � Informações e candIdaturas:
cristina Souto
e-mail:csouto@porto.ucp.pt
universidade católica portuguesa- Escola das Artes
rua Diogo Botelho, 1327 – 4169-005 porto
Telf: 22 619 62 00 • Fax: 22 619 62 55


