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“Com o Fundo Ibermuseus para o
Patrimônio Museológico, o Programa
Ibermuseus se compromete a seguir
oferecendo mecanismos e ferramentas
para a preservação e a salvaguarda do
patrimônio museal ibero-americano.”
www.ibermuseos.org
@ibermuseos

— Alan Trampe
Museu das Missões/Brasil

Presidente do Conselho Intergovernamental de
Ibermuseus
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O que ter em conta
Este guia resume as principais informações do Fundo Ibermuseus para o Patrimônio Museológico. É importante ler o regulamento em sua integridade antes
de inscrever sua solicitação.

O que é o Fundo?
O Fundo Ibermuseus para o Patrimônio Museológico é uma convocatória
do Programa Ibermuseus que visa apoiar a adoção de medidas e ações
relacionadas com a prevenção e minimização da deterioração do patrimônio
museológico em situação de emergência através da conservação preventiva
e da gestão de riscos. Esta edição procura dar resposta às necessidades
dos museus que foram afetados pelo fechamento temporário causado pelas
medidas restritivas do COVID-19.

Quem pode solicitá-lo?
O Fundo é destinado a instituições museais públicas ou mistas da comunidade
ibero-americana - Andorra, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica,
Cuba, Equador, El Salvador, Espanha, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua,
Panamá, Paraguai , Peru, Portugal, República Dominicana, Uruguai e Venezuela que têm sob sua salvaguarda coleções e acervos museológicos.

Quais são os recursos disponíveis?
O Programa Ibermuseus destinará US$ 18.000 a cinco solicitações, com base na
seguinte divisão:
a)
b)

www.ibermuseos.org
@ibermuseos

3 projetos de Assistência Técnica: até US$ 4.000 cada um
2 projetos de Intervenção pontual: até US$ 3.000 cada um
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Para que é o apoio?
As instituições, em função de suas necessidades e objetivos, podem aplicar para
receber apoio nos seguintes tipos de ação:
a) Assistência técnica: contratação de consultorias, realização de diagnósticos
para identificação das causas dos riscos, elaboração de planos de gestão de
riscos, desenvolvimento de modelos de gestão da conservação preventiva,
elaboração de relatórios de status, atualização de inventário e catalogação, bem
como assessoria de especialistas para a proteção e salvaguarda do acervo
do museu em uma situação de emergência como resultado de um evento
catastrófico ou situação crítica.
b) Intervenção pontual: reorganização dos bens culturais dentro do museu,
aquisição de equipamentos de apoio à prevenção de riscos, recuperação de
peças ou espaços afetados por uma emergência como resultado de um evento
catastrófico ou situação crítica, que signifique uma perda significativa de valor
para um grande número de bens.
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Perguntas frequentes:
respostas rápidas
Qual é o prazo para a apresentação de solicitações?
As inscrições devem ser registradas entre 24 de setembro e 25 de outubro de
2020 até às 23h59 Brasília (Brasil) sem postergação.

Como inscrever uma solicitação?
a) As inscrições devem ser feitas exclusivamente através da plataforma online
convocatorias.ibermuseos.org.
b) É necessário cadastrar um e-mail válido e que seja o mesmo a ser utilizado
em todo o processo.
c) A instituição solicitante deverá registrar a inscrição e anexar a documentação
necessária (Vide inciso 4.2 /capítulo 4 do Regulamento), exclusivamente por
meio da plataforma.
d) Os documentos anexos devem ser enviados para a plataforma de acordo
com os campos indicados, em formato PDF. Não serão aceitos documentos
enviados por e-mail ou correio ou qualquer outra plataforma que não seja a
do Ibermuseus.
e) Para o envio final da inscrição, o formulário deve estar completo, podendo
ser preenchido e salvo em várias etapas antes do envio. Após o envio, a
instituição não terá acesso para fazer alterações, portanto, uma revisão
completa é sugerida antes de realizar o envio.
f) Após finalizada a inscrição, o responsável verá uma mensagem automática
do sistema confirmando o envio dos dados e receberá uma confirmação por
e-mail. Se a mensagem não for exibida, a inscrição não terá sido enviada.
g) Recomenda-se que as instituições mantenham o formulário enviado e o
e-mail de confirmação, para sua segurança.
O Programa Ibermuseus não se responsabiliza por inscrições não recebidas
dentro do prazo devido a motivos técnicos do equipamento, falhas ou
congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores que
impossibilitem a transferência de dados.
www.ibermuseos.org
@ibermuseos
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Quais são os critérios de avaliação das solicitações?
A primeira coisa que será realizada quando encerrado o prazo de recepção de
solicitações é a habilitação da solicitação, que implica na revisão das informações
e dos documentos constantes na solicitação de acordo com o especificado no
Art. 4º da convocatória. É importante que antes de enviar a solicitação, a ficha de
inscrição seja revisada para verificar se tudo o que é solicitado foi informado e se
todos os documentos solicitados foram anexados.
Aquelas que tenham cumprido com os requisitos de inscrição, passarão a ser
avaliadas por um Comitê Técnico de Avaliação, que dará o Parecer Final sobre os
projetos selecionados para receber o apoio financeiro.
Serão avaliadas as solicitações com base em:
a) Análise técnica sobre a pertinência da solicitação
b) Análise técnica sobre o problema apresentado para que se conceda ou
não a ajuda
c) Análise da solução proposta ao problema apresentados na solicitação (e
análise de viabilidade do cronograma proposto)
d) Análise da metodologia do projeto – a mesma deve ser coerente com os
objetivos que se detalham na memória do projeto
e) Análise da sustentabilidade técnica e financeira do projeto
f) Análise da viabilidade econômica da solicitação e identificação das
rubricas orçamentais para financiar se for considerado
Receberão 1 (um) ponto adicional os projetos provenientes de instituições
incluídas no Registro de Museus Ibero-americanos (RMI) ou em comprovado
processo de registro. A incorporação de uma instituição ao RMI é feita através do
órgão responsável pelas políticas museológicas de cada país. Mais informação:
http://www.rmiberoamericanos.org

Serão priorizadas as solicitações decorrentes de situações de risco causadas
pelo fechamento temporário de museus devido à pandemia COVID-19. As
instituições devem demonstrar, por meio de relatórios técnicos, que os riscos a
serem enfrentados foram causados pelo fechamento temporário do museu. NÃO
serão considerados os pedidos que visem a resolução de riscos decorrentes de
situações de falta de manutenção regular dos imóveis.
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Como se informarão os resultados?
O Programa Ibermuseus publicará – em sua página web – a resolução com
a lista de solicitações aprovadas, assinada pelo presidente do Conselho
Intergovernamental.
Da mesma forma, será informado nas redes sociais.
Paralelamente, a Unidade Técnica do Programa Ibermuseus entrará em contato
com as instituições aprovadas para notificar o resultado do processo e as etapas
a seguir.
Se você tiver dúvidas ou precisar de informações adicionais, entre em
contato conosco pelo e-mail: convocatorias@ibermuseus.org.
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Sobre Ibermuseos:
tudo o que precisa saber
O que é o Ibermuseus?
É o principal programa de cooperação para museus da Ibero-América, que
tem como objetivo promover o fortalecimento das mais de nove mil instituições
existentes na região.
Somos uma organização de diálogo e intercâmbio nos diferentes campos de ação
dos museus. Existimos para promover a integração, consolidação, modernização
e desenvolvimento de museus Ibero-Americanos e o fazemos por meio de
cooperação institucional, profissional e regional. Tudo isso fazemos em equipe e
por meio de vários mecanismos, como o Fundo Ibermuseus para o Patrimônio
Museológico.

Qual é a missão do Ibermuseus?
Contribuir para a articulação de políticas públicas museológicas na IberoAmérica, favorecendo o desenvolvimento sustentável e a integração regional dos
museus.

Quais são os objetivos do Ibermuseus?
• Contribuir para a proteção do patrimônio museológico da região.
• Fortalecer a função social dos museus.
• Melhorar a gestão das instituições museológicas da região.

Quais são suas principais ações?
O Programa atua por meio de cinco linhas de ação: Sustentabilidade, Educação,
Formação e Capacitação, Proteção do Patrimônio e o Observatório IberoAmericano de Museus, por meio das quais desenvolvemos projetos estratégicos
como: Registro de Museus Ibero-Americanos; Cursos e bolsas de Formação
e Capacitação; o Prêmio Ibermuseus de Educação; o Fundo Ibermuseus para
o Patrimônio Museológico; estudos sobre a institucionalidade dos museus;
ferramentas para fortalecer a gestão de museus, entre outros.

www.ibermuseos.org
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Museo Camilo
Egas/Equador

Museu Regional
de Caeté/Brasil

