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APOYOnline 30º Aniversário: Conferência e Oficina de Preservação do Patrimônio 

30 anos construindo pontes e abrindo caminhos para a 
preservação do patrimônio cultural das Américas 

 
23 a27 de setembro, 2019 

Rio de Janeiro, Brasil 
 
APOYOnline-Associação para a Preservação do Patrimônio das Américas, Inc., tem o prazer de 
anunciar a Conferência de 30º Aniversário APOYOnline e Oficina de Preservação do Patrimônio 
de 23 a 27 de setembro de 2019 no Rio de Janeiro, Brasil. O tema do evento é "30 anos construindo 
pontes e abrindo caminhos para a preservação do patrimônio cultural nas Américas." Este evento é co-
organizado com a Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz e Fundação Casa de Rui Barbosa (Brasil), e em 
colaboração com a Universidade de Delaware (Estados Unidos). 
 
Nos últimos 30 anos, a APOYOnline (anteriormente Apoyo) tem trabalhado para fortalecer as redes de 
comunicação entre os profissionais do patrimônio cultural na América Latina, Caribe e demais países 
de língua espanhola e portuguesa, e para fomentar o desenvolvimento profissional no campo da 
preservação do patrimônio cultural, melhorando o acesso a treinamentos especializados e a 
informações técnicas atualizadas. O programa da Conferência de 30º Aniversário abrange uma gama 
de temas importantes para a região tais como redes de cooperação/networking, conservação 
preventiva, gestão de riscos, formação profissional e educação em preservação, digitalização e 
preservação digital. O formato do programa inclui painéis de discussão com especialistas nacionais e 
internacionais e apresentações de trabalhos e pôster. 
 
Além disso, o programa incluirá a festa de celebração dos 30 anos da APOYOnline, visitas técnicas a 
instituições culturais locais, exposição de materiais de preservação e a iniciativa especial de 
APOYOnline Mãos à Obra, na qual participantes da conferência podem ajudar de forma voluntária 
uma instituição cultural local que precise de ações de preservação na coleção.  
 
A Oficina sobre Conservação de Fotografias, Captação de Recursos e Defesa de Coleções será 
oferecida pela Prof. Debbie Hess Norris, diretora do Programa de Conservação de Arte de 
Winterthur/Universidade de Delaware. Esta oficina é uma oportunidade ímpar para aumentar a 
conscientização sobre a importância de incluir a conservação de fotografias e a captação de recursos 
nos planos de gestão das instituições culturais e de como advogar em defesa das coleções.  
 
Detalhes adicionais sobre a conferência e oficina, além da chamada de trabalhos seguirão em breve.  
 
Esperamos um evento estimulante para comemorar os 30 anos de APOYOnline e para destacar o 
importante trabalho dos profissionais do patrimônio cultural em toda a América, Caribe, e países de 
língua espanhola e portuguesa em todo o mundo.  
 
Para mais informações, favor contatar: 
 

Beatriz Haspo – Diretora Executiva (voluntária) 
APOYOnline – Associação para a Preservação do Patrimônio das Américas 
beatriz.haspo@apoyonline.org 
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