
 
 
 

PROPOSTA  PARA  MEMBRO  INSTITUCIONAL (frente) 
 
 
DESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO (sigla e por extenso): ...................................................... 

………………………………………………………………………………………………………… 

PESSOA DE CONTACTO: ………………………………………………………………………... 

Morada: ................................................................................................................................. 

.....................................................  Código Postal: ...........-.................................................. 

Telefone: .................................................................. Telemóvel: ........................................ 

Página eletrónica: ................................................................................................................ 

E-mail: ......................................................................................... NIF: ……………………... 

ATIVIDADES EM CONSERVAÇÃO: ................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

Lemos e ficamos vinculados à Declaração de Compromisso Ético do ICOMOS  □  
Solicitamos que TODA a documentação postal a fornecer pelo ICOMOS-Portugal seja enviada para o correio eletrónico acima indicado 

□ 
 

DATA: ......./......./.............  ASSINATURA: ............................................................... 

 
Nota 1: a proposta para Membro Institucional do ICOMOS-Portugal será posteriormente avaliada pela Direção. Caso 

seja aceite, a Instituição deverá proceder ao pagamento da quota anual (260€) o qual deve ser feito por 
transferência bancária para o IBAN PT50 0033 0000 0001 5241 96995 swift/BIC é BCOMPTPL Ao fazer a 
transferência bancária, o pagamento da quota só se torna efetivo depois de recebermos o respetivo 
comprovativo (por e-mail para tesoureiro@icomos.pt) e os 3 cartões de sócios só chegam à morada da 
Instituição cerca de quatro semanas após a data da transferência bancária. 

 
Nota 2: uma quota recebida depois de 1 de Setembro só se torna efectiva no ano civil seguinte. 
 

ICOMOS - Portugal 
Faculdade de Arquitetura, sala G.4.1.0 
Rua Sá Nogueira    E-mail: presidente@icomos.pt 
Pólo Universitário Alto da Ajuda  https://www.facebook.com/icomos.portugal 
1349-055 Lisboa    www.icomos.pt 



 
 
 
 
 
 

PROPOSTA  PARA  MEMBRO  INSTITUCIONAL (verso) 
 
 
Qualquer sócio do ICOMOS pode pertencer a uma ou mais Comissões Científicas Internacionais 
(ISC). Para integrar uma ISC é necessário contactá-la diretamente (ver em www.icomos.org). 
Atualmente existem as seguintes ISC, incluindo a sigla e o ano de fundação: 
 
01- água e património (ISCWater - 2021) 
02- análise e restauro das estruturas do património arquitetónico (ISCARSAH - 1996) 
03- arquitetura de terra (ISCEAH - 1987) 
04- arquitetura e urbanismo coloniais partilhados (ISCSBH - 1998) 
05- arquitetura vernácula (CIAV - 1976) 
06- arte rupestre (CAR - 1980) 
07- cidades e aldeias históricas (CIVVIH - 1982) 
08- energia e sustentabilidade (ISCES - 2013) 
09- economia da conservação (ISCEC - 1988) 
10- formação (CIF - 1985) 
11- fortificações e património militar (IcoFort - 2005) 
12- fotogrametria e monitorização remota (documentação do património cultural) (CIPA - 1970) 
13- gestão do património arqueológico (ICAHM - 1985) 
14- interpretação e apresentação de sítios do património cultural (ICIP - 2005) 
15- itinerários culturais (CIIC - 1998) 
16- jardins históricos e paisagens culturais (ISCCL - 1968) 
17- madeira (IWC - 1972) 
18- património cultural imaterial (ICICH - 2005) 
19- património cultural subaquático (ICUCH - 1991) 
20- património industrial (ISCIH - 2019) 
21- património histórico polar (IPHC - 2002) 
22- património do século XX (ISC20C - 2005) 
23- pedra (ISCS - 1967) 
24- pinturas murais (ISCMP) 
25- prevenção de riscos (ICORP - 1997) 
26- questões legais, administrativas e financeiras (ICLAFI - 1997) 
27- sítios de religião e rituais (PRERICO - 2017) 
28- teoria e filosofia da conservação e restauro (THEOPHILOS - 2005) 
29- turismo cultural (ICTC - 1969) 
30- vitral (ISCV - 1984) 
 
 

Benefícios dos associados do ICOMOS-Portugal: 
 
- pertencer a uma rede de profissionais do património com 10.500 membros em 151 países; 
- cartão de membro (emitido pelo Secretariado Internacional, com validade anual e que dá 

desconto no ingresso em diversos museus, monumentos e sítios em todo o mundo); 
- boletim informativo internacional; 
- descontos em publicações do ICOMOS-Portugal e do ICOMOS internacional; 
- isenção ou desconto na inscrição em encontros especializados; 
- possibilidade de receção de informação via e-mail (se o sócio nos autorizar e fornecer o seu 

endereço de correio eletrónico); 
 

05.2022 

https://iscarsah.org/
https://iscarsah.org/
http://isceah.icomos.org/
http://sbh.icomos.org/
http://ciav.icomos.org/
http://civvih.icomos.org/
http://isces.icomos.org/
http://cif.icomos.org/index.html
http://www.icofort.org/
http://cipa.icomos.org/
https://www.icomos.org/icahm/
http://icip.icomos.org/
http://www.icomos-ciic.org/
http://landscapes.icomos.org/
http://iiwc.icomos.org/
http://icich.icomos.org/
http://icuch.icomos.org/
http://www.polarheritage.com/
http://icomos-isc20c.org/
http://iscs.icomos.org/
https://icomosmuralpainting.com/
http://icorp.icomos.org/
http://iclafi.org/
http://www.icomos-ictc.org/
http://sgc.lrmh.fr/
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