
 
 

 
www.icom-portugal.org  info@icom-portugal.org 
  
 

1 

 

Plano de Actividades 2013 
 

 
O Plano de Actividades para 2013 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. Neste último plano merecem destaque as iniciativas em 
articulação com o ICOM-Europa e também a desejada forte presença portuguesa na 23ª 
Conferência Geral do ICOM, que terá lugar no Rio de Janeiro em Agosto de 2013. 
 
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, 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. 
 
Projetam-se de seguida algumas atividades previstas para 2013. 
 
 

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 2013 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: 
 

Painel-Debate | Património Cultural e Museus: Que práticas, que perspetivas de 
gestão integrada? 
16 de Março de 2013 
Museu Nacional de História Natural e da Ciência, Lisboa 
 
Museus e Público Sénior em Portugal 
Apresentação de estudo desenvolvido pelo GAM, com o apoio do ICOM-Portugal e 
financiamento da Fundação Calouste Gulbenkian 
18 de Março 2013, Fundação Calouste Gulbenkian 
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International Conference ‘Public Policies Towards Museums in Times of Crisis’ 
5-6 Abril 2013 
Museu Nacional de Etnologia 
[Encontro organizado pelo ICOM-Portugal e ICOM-Europa] 

 
Encontros de Outono do ICOM-Portugal 
Local e tema a anunciar 
Outubro-Novembro 2013 
 
 

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 2013 subordinado ao tema ‘Museus 
(Memória + Criatividade) = Transformação Social’. Porém, os museus portugueses 
serão, como habitualmente, encorajados a desenvolver programas de actividades e o 
ICOM-Portugal divulgará toda a documentação produzida pelo ICOM-Internacional. 
 

3. Publicações 
 
Está prevista para 2013 a publicação das Atas do VI Encontro de Museus de Países de 
Língua Portuguesa, com o apoio da CPLP. 
 

4. 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 2013. 
Coordenação: Maria Vlachou. 
 

5. Preservação e Acessibilidade do Arquivo Histórico e Centro de Documentação 
 
Tendo iniciado a organização do Arquivo Histórico do ICOM-PT em 2012, este ano este 
trabalho continua através da continuação da contratação de Roberto Leite pelo menos 
por mais três meses. Prevê-se igualmente uma candidatura do ICOM-PT ao Concurso de 
Organização e Tratamento de Arquivos 2013 (Fundação Calouste Gulbenkian). 
Trabalho com coordenação de Marta Lourenço e Isabel Tissot. 
 

6. Fundo de Bolsas ICOM-Portugal 
 
Em 2013, o ICOM-Portugal prevê apoiar duas bolsas para subsidiar a participação de 
membros portugueses a conferências internacionais: uma de 500 euros (Europa) e outra 
de 800 euros (fora da Europa). 
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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 ICOM-
PT ultima a sua preparação, seja ao nível da divulgação junto de membros portugueses, 
seja ao nível da documentação preliminar das reuniões. O ICOM-Portugal apoiará a 
submissão de candidaturas de membros portugueses à participação nesta reunião 
através do fundo de bolsas do ICOM Internacional. 
 

8. Assembleias Gerais 
 

Assembleia Geral Ordinária 
16 Março 2013 
Museu Nacional de História Natural e da Ciência, Lisboa 
 
Participação na 23ª Conferência Geral do ICOM 
10-17 Agosto 2013, Rio de Janeiro 
 

9. Reuniões Ordinárias da Direção 
 
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 2013 (16 de Março, 9 de Maio, 10 de Setembro e 4 de Dezembro). 
 
 

Luís Raposo 
Presidente da Direcção ICOM-PT 


