RELATÓRIO DE GESTÃO DA

DIRECÇÃO DO ICOM
Portugal

EXERCÍCIO FISCAL DE 2015

Exmos Senhores,
Em cumprimento das disposições legais, submetemos à apreciação de V. Exas o Balanço e
Contas relativos ao Exercício Fiscal do ano 2015, da Comissão Nacional Portuguesa do
ICOM.
1. RECEITAS
O valor das receitas de 2015 aumentou 33.994, 94€ (2014), para 40.447,62€ (2015)
referentes a quotas e a subsídios. O subsídio de 4.901,50€ corresponde ao valor do apoio do
Conselho da Europa para a realização do Congresso final do projeto EMEE, “One Object,
many visions”, de que o ICOM Portugal foi co-organizador, nomeadamente para alojamento
e viagens de conferencistas, tendo esta receita tido efeito apenas em Fevereiro de 2016,
quando o congresso se realizou, no Museu Nacional de Arqueologia.
Regista-se que o número de quotas individuais e institucionais pagas foi ligeiramente
inferior ao de 2014 (menos 1 de membros individuais, resultante da descida da categoria de
estudante, apesar do aumento de número de membros ativos); e menos 1 de membros
institucionais), embora seja de ressaltar a entrada de 27 novos membros (em 2014
entraram 11), e tenha havido a regularização da situação de 6 membros.
Tal como se verificou no ano anterior, embora exista uma adesão anual considerável de
novos membros, o número de ativos (com as quotas regularizadas) é relativamente estável,
variando entre os 260 e os 290 membros, tendo a sua situação regularizada até final de
2015, 282 membros.
Os pagamentos correspondem a 282 quotas anuais (243 individuais e 39 institucionais). 36
dos membros pagaram 5 Euros de multa por pagamento após o prazo limite. 6 quotas
individuais são correspondentes a dois anos, a 2014 e a 2015. Em termos de categorias, os
pagamentos registados foram de 179 membros individuais ativos (mais 8 do que em 2014),
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24 membros individuais categoria estudante (menos 9 do que em 2014), de 40 membros
individuais aposentados (o mesmo número), de 14 membros institucionais de categoria I
(menos 6), de 6 membros institucionais de categoria II (mais 3), de 10 membros
institucionais de categoria III (mais 1), de 8 membros institucionais de categoria IV (mais
2), e de 1 membros institucional de categoria VI (mais 1).
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RESULTADO DO EXERCÍCIO
O resultado líquido do exercício de exploração foi positivo no valor de (+) 5.669,24€.

2. INVESTIMENTOS E DESPESAS
A grande parte das despesas realizadas correspondem às transferência das verbas para o
ICOM internacional, que correspondem a 63,3% do volume de despesas. São também
relevantes as despesas dos Encontros realizados durante o ano de 2015, dos quais se
destacam as XII Jornadas da Primavera ICOM Portugal, sob o tema “Educação, Museus e
Europa”, em 24 de Março 2015, com a presença de oradores estrangeiros e portugueses,
bem como com os Encontros de Outono, ocorridos no Museu de Penafiel, sobre “Os Museus
face à crise económica na Cultura - Desafios e Estratégias”, onde estiveram presentes
oradores do ICOM Alemanha, e da Universidade de Barcelona, e ainda com a apresentação
de Emmanuelle Delmas-Glass em representação do CIDOC, em Lisboa em 22 de Maio.
Quanto às despesas com as Bolsas ICOM Portugal, em 2015 foram atribuídas bolsas aos
seguintes membros:
- Maria José Tavares - The role of diplomatic gifts, works of arts and crafts, and other
artefacts in intercultural exchange | ICOMAM & ICDAD | ICOM | 15-20 September, 2015 |
Krakow-Warsaw, Pola com a comunicação: “A Diplomatic Gift from Japan and the creation of
the Chinese Room in Palácio Nacional da Ajuda” - € 500,00
- Jean Yves-Durand - Access is a human right. Beyond the new museology? Taking stock of
inclusion, access and decolonization | Federation of lnternational Human Rights Museums
{ICOM affiliated organization) | 22-25 September 2015 | Museum of New Zealand Te Papa
Tongarewa (Wellington, New Zeland), com a comunicação: “Ethnographic museums: the
need for new cultural rights-of-way. A view from Europe” - € 800,00
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- David Felismino - Eurogard VII: Les jardins botaniques européens et la Décennie de la
biodiverstité, défis et responsabilités pour les objectives 2020 | Musée National d’Historie
Naturelle de Paris, European Botanic Gardeners Consortium | 6-10 july, 2015 | Paris com a
comunicação: “ Le Jardin Botanique de L’école botanique de Lisbonne: origine et formation
de sa collection de plantes” - € 500,00
Desta forma, o Fundo de bolsas ICOM-Portugal atribuiu no ano de 2015, 3 bolsas no valor
total de 1.800,00€ (mil e oitocentos euros) que constitui um decréscimo de uma bolsa face
ao ano transato.
Dos investimentos refira-se que se reuniu um valor de 2.056,00 Euros para o fundo de
bolsas.
A conta a prazo, constituída em 2012 contava no final de 2015 com um valor positivo de
17.765,34€. Em 2014 apresentava o valor de 11.103,48€.
A Direção do ICOM Portugal recorreu, em 2015, a apoio contabilístico para verificação e
apresentação da informação empresarial simplificada (IES) e da declaração do imposto
sobre o rendimento coletivo (IRC).

3. RECURSOS HUMANOS
Durante o ano de 2015, o trabalho foi realizado por membros dos corpos sociais em regime
de voluntariado, e por uma colaboradora externa, a Srª Dª Olinda Carvalho, para apoio ao
secretariado da direção, à tesouraria, e à gestão de membros.

Muito agradecemos aos nossos membros e colaboradores, a sua confiança e colaboração
manifestadas.

Lisboa, 18 de Março de 2016
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Relatório de Contas - ICOM Portugal 2014
1. Receitas

2. Despesas
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3. Receitas de 2015 que deram entrada em 2016 (depósito de cheques)
Quotas

0€

Total 0

4. Balanço
Receitas

40.447,62 €

Despesas

34.778,38 €
Total

5.669,24€

5. Mapa de Fluxo de Caixa 2015
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