Plano de Actividades 2009
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Para a Comissão Nacional Portuguesa do ICOM, o ano de 2009 será de
continuidade e consolidação das suas linhas programáticas, com particular
realce para a organização interna.
Assim, serão concluídos e submetidos à apreciação da Assembleia Geral dois
documentos estruturais: a revisão dos Estatutos e a tradução do Código
Deontológico para língua portuguesa (em colaboração com o ICOM-Brasil). Uma
vertente interna não menos importante é a organização do arquivo, em
particular do serviço de membros. Neste momento, é impossível saber quantos
membros existem, qual a sua situação concreta e qual o seu historial. Esta
incerteza impossibilita que se ponha em prática uma política consistente de
angariação de novos membros, para além de tornar o nosso trabalho ineficiente
e de contribuir para uma imagem externa que não está de acordo com os
padrões de qualidade que o ICOM pretende projectar.
Para além destes dois objectivos, o ICOM-PT pretende ainda prosseguir com a
dinâmica de aprofundamento científico e técnico dos profissionais de museus
portugueses, sobretudo através da realização de encontros e palestras e da
divulgação das actividades do ICOM-Internacional. Em particular, destacam-se as
VII Jornadas Anuais – cujo tema se articula com o do Dia Internacional dos
Museus, ‘Museu e Turismo’ – e a continuação do Ciclo Palestras do ICOM.
Na linha do incremento da visibilidade do ICOM a nível nacional, prevê-se
igualmente para 2009 a continuidade da linha de participação activa em debates
públicos sobre temas que afectam os museus portugueses, incluindo a
consolidação da ligação à Plataforma PP-CULT, criada em 2008. Também se
encontra programada a publicação em versão digital do boletim Informação
ICOM.PT (quatro números) e a renovação da imagem do sítio Web.
Discriminam-se de seguida as principais actividades planeadas para o ano de
2009.
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1. Organização
1.1

Documentos Internos
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Estatutos ICOM PT (revisão em curso, votação em Assembleia Geral
Extraordinária de Abril)
Código Deontológico ICOM (tradução e normalização portuguesa em colaboração
com o ICOM-Brasil, votação em Assembleia Geral Extraordinária de Abril).
1.2

Assembleias Gerais

Estão previstas para 2009 duas assembleias gerais de membros do ICOM-PT (cf.
convocatórias em anexo).
Assembleia Geral Ordinária
25 de Março de 2009
Museu de Ciência da Universidade de Lisboa
Assembleia Geral Extraordinária
27 de Abril de 2009
Fundação Calouste Gulbenkian
1.3

Organização do Arquivo

Será realizada em 2009 uma reorganização profunda do arquivo do ICOM-PT,
especialmente do Serviço de Membros e Quotas e do Centro de Documentação.
1.4

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 2009.
2. Intervenção Pública/Comunicados
É entendimento da actual Direcção que o ICOM-PT deve intervir publicamente,
de forma ponderada e quando achar apropriado, sobre assuntos relacionados
com os museus, profissionais de museus e, mais geralmente, sobre o património
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cultural português. Esta linha de actuação foi iniciada em 2008 e prosseguirá em
2009, seja através da participação na plataforma associativa PP-CULT, seja
através da divulgação pública de textos ou comunicados, seja ainda através de
artigos publicados individualmente pelos membros da Direcção.
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3. Encontros
O aprofundamento técnico e científico dos temas com que hoje se debatem os
museus portugueses é uma das linhas programáticas mais importantes da
Direcção do ICOM-PT.
Serão realizados em 2009 encontros sobre temas considerados relevantes, para
cuja organização serão estabelecidas parcerias com universidades, museus,
autarquias e outras entidades. Estão já previstos os seguintes dois encontros
nacionais:
Encontro ‘O Mercado dos Museus e o Ensino Superior: Formação
Académica e Integração Profissional’, integrado no Forum Cultura e
Criatividade.
6 de Fevereiro de 2009
Centro de Congressos da Exponor
VII Jornadas ICOM-PT (cf. Anexo)
27 e 28 de Abril de 2009
Fundação Calouste Gulbenkian
4. Ciclo Palestras do ICOM
É intenção do ICOM-PT realizar quatro palestras deste ciclo, iniciado em 2008.
Uma palestra encontra-se já confirmada:
200 Anos de Defesa do Património Cultural Português
Jorge Custódio, Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial
10 de Fevereiro de 2009
Museu de Ciência da Universidade de Lisboa
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5. Boletim Informação ICOM.PT
O ICOM-PT pretende que o boletim Informação ICOM.PT se torne gradualmente
num veículo importante para o debate público e aprofundamento de temas
sobre museus em Portugal. À re-estruturação de imagem e linha editorial
realizada em 2008, programa-se para 2009 a sua consolidação através de textos
de grande qualidade e a sua mais ampla difusão pelos museus portugueses.
A periodicidade é trimestral, pelo que estão previstos quatro números do
boletim Informação ICOM.PT durante 2009.
Editora: Maria Vlachou
6. Renovação da Imagem (continuação)
Na sequência da renovação dos desdobráveis, do boletim e dos cartazes de
divulgação em 2008, está prevista para 2009 a renovação do sítio Web do ICOM.
7. Sede
O ICOM-PT continua sem sede. A morada oficial continua a ser um apartado,
embora se tenha tentado durante 2008 que a correspondência seja
preferencialmente encaminhada para a morada da Secretária, nos Museus da
Politécnica.
Foram iniciados contactos com os Museus da Politécnica no sentido de ser
efectuado um protocolo entre o ICOM e a Universidade de Lisboa para que os
Museus possam albergar a sede do ICOM. Porém, as conversações estão de
momento paradas devido a razões que se prendem sobretudo com a incerteza
do estatuto dos Museus da Politécnica e a actual reforma da Universidade de
Lisboa. O ICOM-PT pretende reiniciar as conversações em 2009.

Luís Raposo
Presidente da Direcção ICOM-PT
Janeiro de 2009
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CONVOCATORIA
Dando cumprimento ao estipulado nos Estatutos da Comissão Portuguesa do
ICOM, convoco todos os membros para a Assembleia-Geral ordinária, a reatizar
nos Museus da Politécnica, Anfiteatro Aurétio Quintanitha (Botânica), no dia 25
de Março. petas í8h.
A Ordem de Trabalhos será a seguinte:

1. lnformações
2. Apresentação peta Direcção do relatório de contas e de actividades
retativo a 2008

3. Apresentação pelo Conselho Fiscat do parecer emitido sobre retatório
anterior

4. Votação do retatório de contas e de actividades da Direcção retativo a
5.

2008
Apresentação peta Direcção do ptano de actividades para 2009

O retatório de contas e de actividades de 2008 encontra-se disponívet para
consulta na página Web do ICOM-Portugal (http:\\www.icom-portugal.org), a
partir de 11 de Março de 2008.
A Assembleia-Geral reatizar-se-á, caso não haja quórum à hora marcada, meia
hora depois, com quatquer número de membros.
Lisboa, 7 de Fevereiro de 2009

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
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João Castel-Branco
Museus da Politécnica

Morada:
Rua da Escola Potitécnica 56

1250-102 Lisboa
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CONVOCATORIA
Dando cumprimento ao estipulado nos Estatutos da Comissão Portuguesa do
ICOM, convoco todos os membros para a Asembleia-Geral extraordinária, a
reatizar qa Fundação Calouste Gulbenkian. sata 1 , no dia 27 de Abril. pelas 11h.
A Ordem de Trabathos será a seguinte:

1.

2.
3.
4.
5.

Apreciação e votação das atterações aos Estatutos da Comissão, conforme
proposta apresentada peta Direcção.
Apreciação e adopção da versão portuguesa comum ICOM Portugal e ICOM
Brasit do "Código Deontotógico do ICOM"
Apresentação do Í6o Encontro Trienat do ICOM-CC, Lisboa,2011
Apreciação e proposta de novas actividades para o ICOM Portugal
Outros assuntos.

A proposta de alteração aos Estatutos apresentada

peta Direcção estará
disponívet no sítio lnternet do ICOM-Portuga[ (http:\\www.icom-portugal.org), a
partir do dia 31 de Março de 2008.

A Assembleia-Geral reatizar-se-á, caso não haja quórum à hora marcada, meia
hora depois, com quatquer número de membros.

Lisboa, 7 de Fevereiro de 2009

O Presidente da Mesa da Assembteia Geral
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João castet-Branco

Museus da Politécnica

Morada:
Rua da Escola Potitécnica 56

1250-102 Lisboa
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