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Plano de Atividades 2015 
 

 
O Plano de Actividades para 2015 prossegue no essencial as linhas de intervenção 
desenvolvidas no ano transato, seja no plano das iniciativas nacionais, seja no plano da 
relação com o ICOM internacional.  
 
Atento à situação actual dos museus portugueses, na conjuntura de crise profunda que 
o País atravessa, e atenta especialmente a reorganização do sector dos Museus dentro 
da Presidência do Conselho de Ministros/Secretário de Estado da Cultura, atualmente 
em curso, o ICOM Portugal manterá a sua intervenção nestas áreas, tanto sob a forma 
de declarações e outras tomadas de posição da direção, como pela eventual 
convocatória de conferência específica sobre a matéria, quanto e se tal for considerado 
oportuno. 
 
Projetam-se de seguida algumas atividades previstas para 2015. 
 
 

1. Encontros 
 
O ICOM Portugal continua a apostar, como uma das suas linhas fundamentais, na 
organização de encontros técnico-científicos sobre temas de interesse para a atuação 
dos museus portugueses e dos seus profissionais, procurando contribuir para a reflexão 
e criação de conhecimento especializado. Num período onde a crise económico-
financeira coloca em causa o trabalho dos museus e seus profissionais, o ICOM Portugal 
continua atuante, dando especial importância a esta linha de atuação. 
 
Serão realizados, em 2015, encontros sobre temas considerados relevantes, para cuja 
organização serão estabelecidas parcerias com universidades, museus, autarquias e 
outras entidades. 
 
Estão já previstos os seguintes encontros nacionais e internacionais: 
 

Ciclo de Conferências "A Arte no Concelho de Vila Franca de Xira” 
7 de Março  
José Alberto Ribeiro apresenta comunicação: "O papel dos museus locais na 
museologia em Portugal"  
 
XII Jornadas da Primavera ICOM Portugal 
Educação, Museus e Europa 
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24 de Março 2015 
Palácio Nacional da Ajuda, Lisboa 
 
 
Encontro Conselho da Europa – ICOM Portugal 
Shared histories for a Europe without dividing lines - A follow-up seminar with a 
focus on bridging the gap between formal and non-formal education 
25 e 26 de Março de 2015 
Museu Nacional de Arqueologia, Lisboa 

 
Encontro entre ICOM, MINOM E APOM 
As associações de profissionais ligadas aos museus reúnem-se para discutir e 
refletir sobre a situação museológica atual, uma proposta da Direção do ICOM 
Portugal que se encontra em fase de negociação com as restantes associações. 
8 de Maio de 2015 
Local a definir 
 
Encontros de Outono ICOM Portugal 
Museus e património Industrial 
23 de Outubro 2015 
 

 
 

2. Dia Internacional dos Museus | 18 de Maio 
 
O ICOM Portugal não possui programa específico para as comemorações do Dia 
Internacional dos Museus e Noite dos Museus, em 2015 subordinado ao tema ‘Museus 
para uma sociedade sustentável’. Porém, os museus portugueses serão, como 
habitualmente, encorajados a desenvolver programas de atividades e o ICOM Portugal 
divulgará toda a documentação produzida pelo ICOM Internacional. 
 
 

3. Boletim ICOM Portugal, III Série 
 
O ICOM Portugal pretende que esta nova série do boletim ICOM Portugal se torne cada 
vez mais num veículo importante para o debate público e aprofundamento de temas 
sobre museus em Portugal. Estão previstos três números do boletim durante 2015. 
Coordenação: Ana Carvalho. 
 

4. Site e Redes Sociais 
 
Iremos proporcionar em breve uma nova página na Internet do ICOM Portugal, de forma 
a ser uma ferramenta cada vez mais útil para os profissionais dos museus portugueses.  
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Na área das redes sociais, apostamos na dinamização da recém-criada página de 
FaceBook, gerida por Inês Fialho Brandão. 
 
 
 
 

5. Fundo de Bolsas ICOM Portugal 
 
Em 2015, o ICOM-Portugal prevê atribuir bolsas para subsidiar a participação de 
membros portugueses em conferências internacionais, estando ainda abertas as 
inscrições. Em 2016, iremos rever o calendário da atribuição de bolsas, mais tardio, que 
seja mais consentâneo com o calendário das conferencias anuais dos comités.  
 

6. Participação em Programas, Festivais e Feiras do Património 
 
O ICOM Portugal, devido ao trabalho de proximidade que tem realizado junto dos 
museus e profissionais portugueses, foi convidado para participar em feiras e festivais 
dedicados ao Património, como forma de promover os museus portugueses, nesse 
sentido o ICOM Portugal participará em algumas feiras e festivais em Portugal. 
 
Sociedade Civil, RTP 
Museus de Comunidade 
27 de Janeiro de 2015 
ICOM representado por Alexandre Matos 
 
Festival IN – Inovação & Criatividade 
23 a 26 de abril de 2015 
Feira Internacional de Lisboa, Parque das Nações 
 
Feira do Património Coimbra  
Internacionalização do Património 
9 a 11 de outubro 
Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, Coimbra 
 
 

7. Assembleias Gerais 
 

Assembleia Geral Ordinária 
24 Março 2015 
Palácio Nacional da Ajuda, Lisboa 
 

 
8. Reuniões Ordinárias da Direção 
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A Direcção do ICOM Portugal está em permanente contacto através de correio 
electrónico e reúne presencialmente a cada trimestre. Estão assim previstas quatro 
reuniões de trabalho em 2015 (24 de Março, Junho, Setembro e Dezembro). 
 
 

José Alberto Ribeiro 
Presidente da Direção ICOM Portugal 


