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CIRCULAR 1/2018 

INFORMAÇÃO SOBRE QUOTAS 

NOVAS DATAS DE PAGAMENTO DE QUOTAS: 1 de dezembro de 2018 a 

28 de fevereiro de 2019 

 

As quotas ICOM de 2019 de todas as categorias de membros mantêm-se inalteradas 

tanto pelo ICOM Internacional como pela Comissão Nacional Portuguesa. 

O pagamento poderá ser efetuado, de preferência, por transferência bancária para a 

conta do Millennium BCP 0033-0000-45306336596-05. Poderá ainda ser efetuado em 

numerário, ou por cheque, à ordem da Comissão Nacional Portuguesa do ICOM. 

O comprovativo deverá ser enviado por email para info@icom-portugal.org ou por 

correio (morada em baixo). 

 

As novas orientações do ICOM Internacional exigem novas datas para o pagamento das 

quotas, assim o pagamento correspondente a 2019 pode ser efetuado até dia 28 de 

Fevereiro de 2019. Após este período o valor da quota será acrescido de 5€. 

 

Os membros institucionais que pretendam fatura devem efetuar o pedido de emissão 

por mail para info@icom-portugal.org ou por correio (morada em baixo). 

Membros INDIVIDUAIS Quota 2019 (€) 

 

Ativo 72,00 

Aposentado 45,00 

Estudante 50,00 

Associado 145,00 

Contribuinte 208,00 

Apoiante 290,00 
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Membros INSTITUCIONAIS 

(orçamento de funcionamento/ano) * 

Quota 2019 (€) 

 

Ativo I <30.000€ 288,00 

 II 30.000€ - 100.000€ 360,00 

 III 100.000€ - 1.000.000€ 518,00 

 IV 1.000.000€ - 5.000.000€ 720,00 

 V 5.000.000€ - 10.000.000€ 828,00 

 VI > 10.000.000€ 1.870,00 

Contribuinte ----- 2.127,00 

Apoiante ----- 4.422,00 

Benfeitor ----- 5.350,00 

* O orçamento de funcionamento anual inclui todas as despesas correntes, incluindo salários e, exclui as verbas de investimento, 

receitas próprias, fundo de projetos, entre outros. 

 

Sublinha-se que cerca de 75% do valor das quotas é encaminhado para o ICOM 

internacional. 

Informamos de que caso exista extravio de vinheta o ICOM Portugal passará uma 

declaração (em PT/EN) com o nome e número do membro a informar que o membro 

tem as quotas pagas mas não enviará vinheta de substituição. 

Lembramos os membros institucionais que o número de cartões e vinhetas é definido 

pela categoria e respetiva cota. 

 

Solicita-se a todos os membros que actualizem os vossos dados para o email: 

membros@icom-portugal.org  

 

Dúvidas ou questões: 

Maria de Jesus Monge, Tesoureira: info@icom-portugal.org  

 

Lisboa, 31 de Outubro de 2018 
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