
 

 

  

No cumprimento das suas linhas programáticas, um dos objectivos do ICOM Portugal é o de apoiar a 
qualificação e internacionalização dos profissionais de museus portugueses. 

 
O Fundo de Bolsas ICOM Portugal destina-se a estimular a participação de membros portugueses do 
ICOM em conferências científicas internacionais de museus e museologia, através da atribuição de 
um subsídio de deslocação em classe económica e alojamento. 
 
Despesas relacionadas com inscrições, vistos, seguros e transportes em terra e refeições não são 
elegíveis. 
 
Os valores das bolsas variam entre 500€ e 800€ para conferências dentro e fora da Europa, 
respetivamente. 
 
Em 2019, dependendo da decisão do júri, está prevista a atribuição de duas bolsas na Europa e uma 
bolsa fora da Europa. 
 
Os candidatos devem obedecer aos seguintes critérios de elegibilidade: 
1. Ser membro individual – regular ou estudante - do ICOM Portugal e ter pago as quotas do ICOM 
em 2018 e em 2019.  
2. Ter um resumo de comunicação oral aceite, como autor, numa conferência científica internacional 
sobre museus ou museologia, com preferência para as conferências anuais dos Comités 
Internacionais do ICOM, bem como das suas organizações afiliadas e alianças regionais. 
 
As candidaturas serão avaliadas tendo em conta o mérito e qualidade da candidatura bem como a 
importância estratégica da conferência para o desenvolvimento dos museus em Portugal. O Júri é 
composto por José Alberto Ribeiro, Joana Sousa Monteiro e Clara Camacho. 
 
Para uma melhor distribuição dos recursos, serão privilegiados candidatos que não tenham obtido 
bolsas do ICOM Portugal ou ICOM Internacional no ano precedente. Serão igualmente privilegiados 
candidatos que não tenham acesso a outro tipo de bolsas de participação em conferências 
internacionais (e.g. Fundação para a Ciência e Tecnologia). 
 
Todas as candidaturas são feitas por via eletrónica – membros@icom-portugal.org - e devem ser 
acompanhadas da seguinte documentação: 
a) Formulário de candidatura corretamente preenchido e assinado, acessível em 
www.icom-portugal.org ; 
b) Carta de motivação, explicitando porque deseja participar na Conferência e resultados esperados 
(máximo 500 palavras); 
c) Curriculum Vitæ mencionando formação, experiência, publicações e funções atuais (máximo uma 
página); 
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d) Resumo do trabalho a apresentar; 
e) Comprovativo da aceitação do resumo; 
f) Indicação se concorre a outra bolsa para os mesmos fins. 
 
O subsídio será depositado diretamente na conta bancária do bolseiro e este deverá entregar, até 
trinta dias após a realização da Conferência:  
a) Comprovativo de participação na Conferência; 
b) Relatório circunstanciado, incluindo comprovativo de despesas. 
 
Os recursos deste Fundo são limitados e o ICOM Portugal apela aos candidatos que obedeçam aos 
critérios de elegibilidade e entreguem toda a documentação solicitada. 
 
 
Prazos 
Todas as candidaturas completas devem ser enviadas até 31 de Maio de 2019. 
Candidaturas submetidas fora do prazo não serão aceites. 
Os resultados serão comunicados até à 1.ª quinzena de Junho de 2019. 
 
 
Submissões e informações: 
Dália Paulo 
membros@icom-portugal.org  
Indicar no assunto: Bolsas ICOM Portugal 
 
 
 
 


