Plano de Actividades 2012
O Plano de Actividades para 2012 prossegue no essencial as linhas de intervenção
desenvolvidas antecedentemente, seja no plano das iniciativas nacionais, seja no plano
da relação com o ICOM internacional, nomeadamente a implementação do seu Plano
Estratégico 2011-2013.
No primeiro caso, merecem relevo as Jornadas de Primavera e os Encontros de Outono,
para os quais se procurará encontrar temas de debate actuais e susceptíveis de
interessar ao conjunto dos membros. No segundo caso, salienta-se a participação nas
reuniões da Assembleia Geral e Comité Consultivo, assim como o contacto com diversos
comités internacionais, no sentido de dinamizar a sua actividade internamente e de
disponibilizar apoios para a realização em Portugal das reuniões das respectivas
especialidades.
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 Secretaria de Estado da Cultura, actualmente em curso, o ICOM PT manterá a sua
intervenção nestas áreas, tanto sob a forma de declarações e outras tomadas de
posição da direcção, como pela eventual convocatória de conferência específica sobre
a matéria, quanto e se tal for considerado oportuno.
Apesar da volatilidade da situação requerer a melhor atenção do ICOM-PT, é possível
avançar com algumas actividades para o ano de 2012, que se discriminam de seguida.
1. Encontros
O aprofundamento técnico e científico dos temas com que hoje se debatem os museus
e os profissionais dos museus portugueses sempre foi uma das linhas programáticas mais
importantes da Direcção do ICOM-PT. Esta linha ganha contornos importantes no
contexto da crise económico-financeira.
Serão realizados em 2012 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:
X Jornadas ICOM-PT | Deontologia dos Profissionais de Museus: Novos
Paradigmas?
27 de Março de 2012
Museu Nacional Soares dos Reis, Porto
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Special Panel at the 9th European Museum Advisors Meeting 2012
Com Michael Dixon, Director do Museu de História Natural de Londres e Presidente
da National Museum Directors Conference, UK
2 de Junho de 2012
Museu Nacional de Arqueologia
[Encontro organizado pela Mapa das Ideias e Câmara Municipal de Loures]
Encontros de Outono do ICOM-Portugal
Local e tema a anunciar
Outubro-Novembro 2012

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 2012 subordinado ao tema ‘Museus
num Mundo em Mudança: Novos Desafios, Novas Inspirações’. Porém, os museus
portugueses serão, como habitualmente, encorajados a desenvolver programas de
actividades e o ICOM-Portugal divulgará toda a documentação produzida pelo ICOMInternacional.
3. Boletim Informação ICOM.PT
O ICOM-Portugal pretende que o boletim Informação ICOM.PT se torne cada vez mais
num veículo importante para o debate público e aprofundamento de temas sobre
museus em Portugal. A periodicidade é trimestral, pelo que estão previstos quatro
números do boletim durante 2012.
Editora: Maria Vlachou, com o apoio de Paula Menino Homem e Susana Medina.
4. Publicações
Em 2012, o ICOM-Portugal publicará, com o apoio da CPLP, as Actas do VI Encontro de
Museus de Países e Comunidades de Língua Portuguesa, que decorreu em Setembro de
2011 no Museu do Oriente.
A coordenação da edição é da responsabilidade de Graça Filipe.
5. Preservação e Acessibilidade do Arquivo Histórico e Centro de Documentação
O ICOM-Portugal gerou, ao longo de quase quatro décadas de existência oficial um
volume muito considerável de documentação manuscrita, que se estende desde a
década de 1950 até aos nossos dias. Trata-se de um arquivo que não se encontra
acessível mas que é fundamental para a nossa compreensão dos museus e profissionais
de museus portugueses a partir da segunda metade do século XX. A este arquivo
acrescem largas dezenas de publicações produzidas por museus portugueses e da CPLP,
bem como pelo próprio ICOM-Portugal. Depois de uma organização preliminar, o ICOMwww.icom-portugal.org
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Portugal vai iniciar em 2012 a catalogação desta documentação e publicações, para a
qual conta com um funcionário durante quatro meses e um arquivista voluntário.
Trabalho com coordenação de Marta Lourenço e Isabel Tissot.
6. Fundo de Bolsas ICOM-Portugal
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Na sequência da diminuição da contribuição anual ao ICOM de Paris em 2010, o ICOMPortugal decidiu manter os valores das quotas anuais e, com o excedente, criar um
Fundo que permitisse subsidiar a participação de membros portugueses do ICOM em
conferências internacionais de museus. Esta decisão foi aprovada por unanimidade em
Assembleia Geral (29 de Março de 2010, Padrão das Descobertas, Lisboa).
Depois de um ano de constituição e consolidação do Fundo, este será lançado nas X
Jornadas do ICOM-Portugal (27 de Março de 2012, Museu Nacional Soares dos Reis,
Porto).
7. Preparação do ICOM 2013, Rio de Janeiro
Realizando-se em 2013 pela primeira vez uma conferência geral do ICOM num país
lusófono (23ª Conferência Geral do ICOM, 10-17 Agosto 2013, Rio de Janeiro), o ICOMPT estará durante todo o ano de 2012 atento à preparação, em contacto com o ICOMBrasil e divulgando toda a informação sobre o programa aos membros.
O ICOM-Portugal também prestará apoio ao ICOM-Brasil para a prevista organização do
VII Encontro de Museus de Países e Comunidade de Língua Portuguesa no âmbito do
ICOM 2013 no Rio.
8. Assembleias Gerais
Assembleia Geral Ordinária
27 de Março
Museu Nacional Soares dos Reis, Porto
Participação na 26ª Assembleia Geral e 76ª Sessão do Conselho Consultivo do
ICOM
2-4 Junho 2012, Paris

9. Reuniões Ordinárias da Direcção
A Direcção do ICOM-PT está em permanente contacto através de correio electrónico e
reúne face a face a cada trimestre. Estão assim previstas quatro reuniões de trabalho
em 2012 (25 de Fevereiro, 5 de Março, 23 de Setembro e 25 Novembro).
Luís Raposo
Presidente da Direcção ICOM-PT
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