
 
SPECIAL PROGRAMME 

for ecomuseums and community museums 
 
1. Quarta, 6 julho 2016 
 

Milano Congressi  
Sede da Conferência do ICOM  
Milano, Piazzale Carlo Magno, 1 
 
9.30 – 10.30 
Lugar a definir 
Reunião preliminar informal dos 
intervenientes na sessão, para se 
conhecerem e discutirem o método 
de trabalho e o tempo da sessão  
 
11.30 – 13.30  
Sala Turquoise 1  
(Ala norte | piso -1) 
 

“Redes nacionais de ecomuseus e 
de museus comunitários” 
SESSÃO PLENÁRIA aberta a todos os 
participantes da Conferência 
interessados na nova museologia e 
na museologia comunitária  
 
O objetivo desta sessão é confrontar as práticas 
em rede e de cooperação ao nível regional, 
nacional e internacional, de modo a demonstrar a 
unidade do movimento ecomuseal e a sua 
especificidade: gestão do património global dos 
territórios e da paisagem, participação 
comunitária, interdisciplinaridade, contribuição 
para o desenvolvimento local, colaboração com 
os museus, os monumentos e os sítios e as 
instituições de investigação. 

Este último ponto será abordado mais 
particularmente com os representantes das 
organizações nacionais e internacionais, 
parceiros naturais do movimento ecomuseal. 
 
Introdução ao tema e ao método 
de trabalho  
Hugues de Varine, Donatella Murtas 
 

Apresentação de contribuições 
Cada interveniente é convidado a apresentar de 
forma breve a sua rede e perspetivas futuras, as 
relações com o mundo dos museus e com o do 
património e da paisagem. Todos os documentos 
enviados ou apresentados serão disponibilizados 
de forma resumida num ecrã em inglês e italiano. 
Posteriormente serão publicados na íntegra nas 
atas do Fórum. 
-O “Manifesto” e as redes de ecomuseus italianos 
- FEMS (França), ABREMC (Brasil), JECOMS 
(Japão), MINOM (Portugal), Korea, China … 
- Programa EU-LAC  
- Museologia indígena das Américas 

 
Intervenções dos parceiros 
Como se relacionam os ecomuseus com os seus 
parceiros institucionais e como estes se 
relacionam com os ecomuseus? Podemos 
melhorar esta situação? Os intervenientes 
apresentarão as suas intervenções 
resumidamente com projeção em inglês. 
- o mundo do património in situ: ICOMOS  
- o mundo das museus: ICOFOM, ICME, Comité 
italiano do ICOM 
- o mundo da investigação: SIMBDEA 
- o mundo do turismo responsável: AITR, ICEI 
 

Discussão e propostas 
 

13.30 – 14.30 
Pausa para almoço 
 

Livraria de publicações editadas 
pelos ecomuseus 
 
14.30 – 17.30  
Salas 4, 7, 8  
(Ala sul | piso +2) 
 

“Práticas em rede e 
especificidades dos ecomuseus e 
museus comunitários” 
ATELIERS abertos a todos os 
participantes da Conferência 
interessados na nova museologia e 
na museologia de comunidade  
Continuação da discussão por grupos linguísticos 
sobre as questões resultantes da discussão da 
manhã  
Atelier A | inglês [sala 4]  
Atelier B | francês [sala 7]  
Atelier C | espanhol [sala 8] 
 
 
 

17.30 – 18.30 
Local a indicar 
Reunião de trabalho sobre as 
conclusões da jornada 
Participarão na reunião: equipa italiana | 
relator da manhã | relator e moderadores 
dos grupos linguísticos | Hugues de Varine | 
Donatella Murtas 
Um texto provisório de conclusões será 
apresentado a 7 de julho durante a 
conclusão da sessão no Politécnico. 
 
Para quem não estiver 
envolvido na reunião de 
trabalho, discussões informais 
bilaterais e multilaterais sobre 
eventuais projetos de 
cooperação e intercâmbio 

 

 



 
2. Quinta 7 julho 2016 3. Sexta 8 julho 2016 Notas 
 

Politecnico di Milano   
Aula De Donato 
Milano, Piazza Leonardo da Vinci, 32 
 
MUSEUS E PAISAGENS CULTURAIS 
Os ecomuseus e os museus 
comunitários em perspetiva 
ENCONTRO aberto a todos os 
participantes da Conferência Geral 
ICOM 2016, a professores, a 
investigadores e a estudantes 
universitários 
 
 

09.00 Registo 
 

09.30  Acolhimento  
 

10.00  Abertura 
Elena Mussinelli, professora de 
tecnologia arquitetónica no 
Politécnico de Milão 
 

10.15  Primeira sessão 
Ecomuseus e museus comunitários: 
abordagem para a valorização da 
paisagem, considerações teóricas e 
experiências 
 

11.30  Segunda sessão 
Projetos de ecomuseus e de museus 
comunitários para a valorização das 
paisagens culturais: estudos de caso 
e propostas 
 
13.30  Pausa para almoço 
 
 

14.30  Terceira sessão 
Paisagens culturais e 
desenvolvimento local: atividades 
e boas práticas de ecomuseus e 
museus comunitários 
 
17.30  Discussão 
 
18.00  Conclusão 
Hugues De Varine, investigador 
em desenvolvimento local e 
estratégias patrimoniais 
 
 

 

Milano, local de encontro a 
determinar 
 
08.30 EXCURSÃO à descoberta de 
ecomuseus urbanos e alpinos 
 

MANHÃ  Ecomuseu da Paisagem, 
Parabiago 
 

TARDE  Ecomuseu do Lago d’Orta 
e Mottarone, Pettenasco 
 
Iniciative aberta a todos os 
participantes da Conferência 
interessados na nova museologia 
e na museologia comunitária 
 

INSCRIÇÃO 
Para participar na sessão de 6 de 
julho, deve-se inscrever na 
Conferência do ICOM 
http://bit.ly/1UODuqw 
 
Deve-se inscrever igualmente em 
(gratuito):    
http://bit.ly/1XGetiN 
 
ALOJAMENTO DURANTE A 
CONFERÊNCIA 
As informações relativas ao 
alojamento durante o ICOM 2016 
estão disponíveis em: 
http://bit.ly/1OVeZ5G 
http://bit.ly/1TGHwha 
 
As informações sobre os transportes 
públicos para chegar ao Milano 
Congressi et ao Politecnico 
encontram-se em: 
http://bit.ly/25xraT8  
 
OPORTUNIDADE PRE E APÓS A 
CONFERÊNCIA 
Para visitas à descoberta dos 
ecomuseus italianos antes e após 
ICOM 2016, ver 
http://bit.ly/1TQ7ouw  
 
DOCUMENTAÇÃO 
Documentos e materiais preparatórios 
da conferência encontram-se em: 
http://bit.ly/1OVwxhS  
 
PARA NOS CONHECER 
www.ecomusei.eu  
info@ecomusei.eu  
 
 

 


