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1. Para os profissionais de museus
 Dado o momento actual que os profissionais de museus portugueses
atravessam requer uma atenção particular sobre as suas carreiras, as
possibilidades presentes de trabalho e as oportunidades futuras de
desenvolvimento. No todo das funções museológicas e do seu cumprimento, as
questões da gestão museológica e dos recursos humanos impõem-se como as
preocupações fundamentais na conjuntura actual, de forma a conseguirmos
colocar os museus na agenda política e social.
 Enquanto entidade especializada e independente, pretendemos promover a
discussão dos assuntos da actualidade museológica, com vista a que as
tomadas de decisão da Comissão Nacional Portuguesa do ICOM possam
resultar de uma visão alargada dos profissionais de diferentes museus que a
compõem.
 É nosso objetivo ter como uma das tónicas da nossa atuação a questão da
reforma do Estado para a área dos museus, as questões que colocamos e as
propostas por nós sugeridas
 Como é tradição continuaremos a promover encontros técnicos, na senda dos
encontros de Outono, de forma a permitir a reflexão e a partilha de opinião
entre profissionais de museus e outros técnicos, este ano com o tema de fundo
do Ano Europeu do Património Cultural
 Vamos dar continuidade ao programa de incentivos à participação de sócios em
reuniões e congressos do ICOM;
 Continuaremos a promover o reforço da pertença activa dos sócios
portugueses do ICOM nos comités internacionais do ICOM, tanto através da
sua pertença aos respectivos órgãos dirigentes, como por meio da divulgação a
nível nacional do trabalho mais relevante que os comités internacionais
desenvolvem e que é, certamente, do interesse de muitos dos profissionais
nacionais.
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 Continuaremos a editar uma das mais interessantes publicações da museologia
em Portugal, o Boletim ICOM, como instrumento fundamental de comunicação
e reflexão para os profissionais dos museus.
 É nossa intenção reforçar a atualidade e a atualização do site do ICOM,
tornando-o num espaço de partilha de informação sobre o que acontece a nível
internacional na área da museologia e num portal de referência a nível
nacional.
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