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A Missão e a Visão da NOVA CONSERVAÇÃO, Lda. definem a forma atuante da 
organização junto de instituições, colaboradores, parceiros e fornecedores. 

É da responsabilidade de todos os funcionários da NOVA CONSERVAÇÃO, Lda. 
cumprir e fazer cumprir padrões éticos, cada vez mais elevados, no exercício das 
suas atividades. 
 
 
MISSÃO 
 
A NOVA CONSERVAÇÃO, Lda. tem como Missão a preservação, a conservação e o 
restauro do património artístico e cultural, de âmbito nacional e internacional.  

No cumprimento da sua missão, a NOVA CONSERVAÇÃO, Lda. atua com rigor, 
segurança e qualidade, desenvolvendo o conhecimento e a investigação, 
contribuindo para a difusão de uma consciência e exigência coletivas, pela 
proteção dos bens culturais. 
 
 
VISÃO 
 
A Visão da NOVA CONSERVAÇÃO, Lda. assenta no propósito de ser uma empresa 
Portuguesa de referência no setor da conservação e do restauro. 

Para tal, a NOVA CONSERVAÇÃO, Lda. assume a responsabilidade de apresentar 
serviços e soluções da máxima qualidade e eficácia, a entidades nacionais e 
internacionais, com recurso a metodologias, equipamentos e tecnologia 
tradicionais e de vanguarda, e a uma equipa com comprovada formação e 
experiência, que opera, com sensibilidade e respeito, nas ações de preservação do 
património artístico e cultural coletivo. 
 

A NOVA CONSERVAÇÃO, Lda. obriga-se a desenvolver a sua atividade promovendo 
a segurança de todos os intervenientes, bens envolvidos e ambiente, no âmbito da 
sua responsabilidade social como empresa e no respeito pelos valores 
deontológicos da profissão. 
 

A NOVA CONSERVAÇÃO, Lda. pretende participar, de forma responsável e ética, na 
fileira associada ao mercado do setor onde atua e expandir as parcerias nacionais 
e internacionais, envolvendo-se em projetos de Investigação e Desenvolvimento, 
contribuindo, assim, para o desenvolvimento e reconhecimento da especificidade 
da profissão e do setor de atividade. 
 
 Documento elaborado conforme o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, de 1990. 






