PARECER DO CONSELHO FISCAL DO ICOM-PORTUGAL
RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021
No dia 28 de fevereiro de 2022, reuniram os membros do Conselho Fiscal da Comissão
Nacional Portuguesa do Conselho Internacional de Museus, ICOM-Portugal, para análise
e deliberação sobre o exercício fiscal de 2021, apresentado pela Direção do ICOMPortugal.
De acordo com as competências que estatutariamente lhe são atribuídas, o Conselho
Fiscal do ICOM-Portugal emite o seguinte parecer sobre o Relatório de Contas, referente
ao exercício do ano económico de 2021.

PARECER
1-O Conselho Fiscal congratula-se pela demonstração, por parte da direção do ICOM Portugal, de uma bem elaborada descrição das despesas e receitas e uma gestão
marcada pelo equilíbrio e uma adequada operacionalidade.
2-Considera que no seu conjunto, o relatório de contas de 2021, espelha globalmente
as atividades no campo museológico da associação, apesar de ainda se terem
verificado alguns constrangimentos relacionados com a pandemia e do seu impacte
na realidade dos museus, revelando uma administração prudente e rigorosa, das
verbas colocadas à sua disposição para a prossecução dos seus objetivos.
3-Apesar de um ligeiro abrandamento no que respeita ao pagamento de quotas, o
Conselho Fiscal congratula-se com o elevado saldo positivo final, traduzido num
resultado líquido no valor de 16.355,10 € o qual, comparativamente com o ano
anterior, sofreu um muito acentuado acréscimo.
4-Felicita a atual Direção do ICOM-Portugal pelas iniciativas e conferências
desenvolvidas, ao projeto em curso como o Boletim do ICOM Portugal, os Encontros
de Outono descentralizados no Museu Municipal Santos Rocha, na Figueira da Foz e
o projeto H.E.L.P., conjuntamente com os ICOM Itália e ICOM Chéquia, na promoção
dos seus ideais programáticos, fortalecendo o intercâmbio entre os profissionais de
museus e diversos comités, quer na dimensão nacional quer internacional.
5-Congratula-se com os apoios e parcerias descritos e apresentados relativamente e
entre outros, na digitalização das atas do I Encontro das Comissões Nacionais
Portuguesa e Espanhola do ICOM de 1988 e dos Encontros de Museus de Países e
Comunidades de Língua Portuguesa, de 1989, 1991, 1994 e 2000, com vista à sua
disponibilização online gratuita; bem como no apoio à versão portuguesa do manual
“Património em Risco. Evacuação de Emergência de Coleções Patrimoniais”, em
associação com o ICCROM e o ICOMOS.

Nestes termos, propomos que a Assembleia Geral do ICOM Portugal , reunida a 14 de
março de 2022, no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, aprove o presente Relatório de
Contas, referente ao ano de 2021.
Portimão, 28 de fevereiro de 2022
O Conselho Fiscal

