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CONCLUSÕES 
 

Direcções de Futuro para o Património Industrial e Técnico em 

Portugal 

Leonor Medeiros, Jorge Custódio, Deolinda Folgado, Paulo Oliveira Ramos 

 

O desenvolvimento da Arqueologia e do Património Industrial e Técnico em Portugal tem 

pouco a pouco vindo a acompanhar o grande crescimento desta área a nível internacional, ao 

mesmo tempo que também sente as ameaças e perigos que cada vez mais pesam sobre ele, 

enquanto património cultural. 

Tal como definido pela Carta de Nizhny Tagil de 2003 e os Princípios de Dublin de 2011, 

emitidas pelo Comité Internacional para a Conservação do Património Industrial (TICCIH) e pelo 

Concelho Internacional dos Monumentos e Sitios (ICOMOS), o património industrial integra sítios, 

áreas e paisagens, bem como a maquinaria, objectos ou documentos associados, e seu 

património imaterial, testemunhos dos processos de produção industrial dos séculos XVIII a XX.  

Sob as ameaças do desenvolvimento urbano, do esquecimento e abandono, da falta de apreço 

e das políticas insuficientes, este património tem vindo a degradar-se de forma acelerada, 

registando inúmeras perdas de sítios, paisagens, objectos e documentos, bem como da memória 

a eles associados.  Preservar a nossa indústria e o nosso património técnico é assim preservar a 

nossa história e a nossa identidade, e a sua protecção é essencial face às ameaças correntes e às 

perdas ocorridas no passado recente. 

No seguimento dos trabalhos realizados durante os dois dias do Colóquio: Portugal: Qual o 

Lugar do Património Industrial e Técnico?, e segundo os objectivos de apreciar e analisar os 

trabalhos nesta área que se realizam em Portugal, os participantes vêm assim partilhar as 

principais conclusões e sugestões de direcções de futuro para o Património Industrial e Técnico no 

nosso país. 

 

I. Estado actual do Património Industrial e Técnico em Portugal 

1. Encontramo-nos numa época de crescimento a nível da investigação e da protecção do 

património industrial, com mais estudos a serem realizados dentro e fora da academia, bem como 

com o crescimento do número de museus e de casos de reutilização de sítios: 
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a) Está a dar-se a expansão de novos objectos e temas em património industrial e técnico, com 

estudos e projectos inovadores e promissores, crescendo a interdisciplinariedade entre grupos de 

investigadores e áreas científicas. 

b) Ocorrem diversos projectos de inventário de património móvel e imóvel, desenvolvem-se 

rotas culturais, e aumentam os casos de protecção e valorização de sítios, com abertura de vários 

museus. 

c) Identificam-se já vários casos que demonstram pluralidade de actividades e de plataformas 

de divulgação no património industrial, bem como projectos que procuram o envolvimento com 

as comunidades. 

2. As ameaças ao património industrial continuam a crescer, seja por destruição de sítios e 

edificado (imóveis de arquitectura industrial, complexos e conjuntos fabris), alteração da 

paisagem histórica, venda de maquinaria, ou a degradação causada pelo tempo sobre objectos, 

documentos e memórias. 

3. Há urgência de acção na documentação e preservação de múltiplos sítios patrimoniais, 

alguns em estado de abandono e demolição eminente, outros ainda em funcionamento, os quais 

urge documentar e preservar, incluindo as práticas e tecnologias associadas, antes que sejam 

demolidos, encerrados ou alterados. 

4. A preservação do património móvel associado, como máquinas motoras, operadoras ou 

ferramentas destinadas à produção e transformação, ou até meios de transporte como as 

locomotivas, exige uma acção concertada e urgente, mesmo quando o objecto já se encontra 

musealizado. 

5. O património social e humano encontra-se a desaparecer aceleradamente sem o número 

suficiente de projectos de registo dos ‘saberes fazer’, de histórias de vida, de memórias de 

trabalho, festas operárias e da identidade de grupos sociais. As memórias e as práticas culturais, 

distintamente imateriais, perder-se-ão inevitavelmente, a curto prazo, caso não sejam 

devidamente documentadas. 

 

II. Acções a implementar  

Neste encontro foram identificadas três grandes áreas de acção a desenvolver, nos campos de: 

Investigação, Associativismo e Gestão, e Sociedade. Cada uma destas áreas exige linhas de acção 

específicas mas que se complementam mutuamente - nomeadamente cruzando-se na prática - 

que são necessárias desenvolver com rapidez, com solidez, e num espírito de solidariedade e 

trabalho comum, em nome da protecção e do desenvolvimento da arqueologia e património 

industrial em Portugal. 

 

 

https://coloquiopatrimonioindustrial.wordpress.com/


PORTUGAL: QUAL O LUGAR DO PATRIMÓNIO INDUSTRIAL E TÉCNICO? 
COLÓQUIO _ 9 E 10 DE OUTUBRO 2015  MUSEU ARQUEOLÓGICO DO CARMO, LISBOA 

 

50 
 

Investigação: 

1. Valorizar a cultura-técnico industrial através de estudos científicos, com produção e 

divulgação de conhecimento, revendo os temas iniciais da disciplina quando necessário. 

2. Apostar mais na interdisciplinariedade e nas ligações entre instituições, associações, países e 

sítios. 

3. Apresentar às autarquias propostas para desenvolver as cartas arqueológicas com 

identificação e registo de sítios de património industrial, realizadas em conjunto com os técnicos 

dos respectivos departamentos e com parcerias entre universidades e associações.  

4. Criar alianças com outros patrimónios e outras áreas científicas, nomeadamente nas 

questões do património geológico na sua vertente cultural. 

5. Desenvolver os inventários de património industrial e técnico, conciliando os já existentes e 

expandindo-os, criando uma plataforma comum com definição conjunta da abordagem 

metodológica, categorias e campos a usar, entre outros. 

6. Valorizar o estudo do património industrial hoje, apostando no desenvolvimento da área da 

educação patrimonial. 

7. Pensar criticamente sobre o trabalho de investigação, indo além das descrições de sítios e 

de tecnologias, pensando também a função social do património industrial e técnico. 

8. Ligar a academia e a prática, nomeadamente através da cooperação entre universidades, 

empresas, poder político local e central, e associações.  

 

Associativismo e Gestão:  

9. Trabalhar na preservação da memória de quem viveu e trabalhou na sociedade industrial, 

através da implementação de projectos de história oral. 

10. Motivar os jovens a manterem a actividade industrial activa, com opções de estudo e de 

empregabilidade alternativas, criando uma ‘indústria viva’. 

11. Apoiar oportunidades de utilização do património industrial e técnico como inspiração para 

o empreendedorismo, nomeadamente com criação de espaços para incubadoras de empresas.  

12. Realizar acções que se aproximem às comunidades, trazendo participantes às actividades 

deste património, perseverando mesmo que a captação não seja imediata. A visitação é uma 

maneira de reforçar o apreço pelo sítio por parte das populações, através do conhecimento e da 

experiência, gerando mais protecção deste património, promovendo novos usos e resultando em 

‘locais vivos’.  
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13. Realçar os bons exemplos nesta área através de divulgação e prémios, reconhecendo quem 

estuda, protege, conserva e promove o património industrial em Portugal, seja por parte de 

investigadores, instituições ou empresas. 

14. Apostar no desenvolvimento de uma clara, eficaz e enriquecedora política de património. 

15. Insistir junto dos municípios, instituições e empresas envolvidas em projectos de 

património industrial na necessidade de uma boa prática de gestão destes patrimónios, apoiando 

o desenvolvimento de projectos sempre que possível. 

16. Criar rotas de visita, regionais, nacionais e internacionais, que promovam o intercâmbio de 

experiências bem como o conhecimento do carácter sinergético do património industrial. 

17. Investir mais nas áreas de preservação, da salvaguarda e conservação, sem prejuízo do 

investimento no turismo cultural, com aposta na manutenção das actividades industriais e defesa 

das indústrias tradicionais. 

 

Sociedade:  

18. Incrementar a participação das comunidades nos projectos desenvolvidos nesta área e 

fomentar a educação para o património, especialmente para o património industrial e técnico.  

19. Desenvolver mais actividades de arqueologia pública e colaborativa, promovendo uma 

maior interação entre especialistas e não-especialistas.  

20. Desenvolver a arte como aliada do património industrial, contrapondo ao vandalismo e ao 

abandono uma atitude criativa, participativa e renovadora. 

21. Aumentar o acesso ao património industrial, nomeadamente através das novas 

tecnologias, mas também através de mais percursos de visita e mais acções de comunicação. 

22. Apostar no aumento do número de associados e de participantes, elementos fulcrais para 

o continuado desenvolvimento da disciplina e para a execução prática de actividades de 

investigação, salvaguarda e divulgação. 

23. Instigar o surgimento de guardiães e promotores do património industrial na sociedade 

civil, que registam, documentam e alertam para as necessidades dos vários sítios existentes em 

Portugal. 

Lisboa, Outubro de 2015  
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CONCLUSIONS 
 

Future Directions for the Industrial and Technical Heritage in 

Portugal 

Leonor Medeiros, Jorge Custódio, Deolinda Folgado, Paulo Oliveira Ramos 

 

The development of the Industrial and Technical Heritage and Archaeology in Portugal has 

gradually been following the strong international growth in this area, while also feeling the 

threats and dangers that increasingly weigh on it. 

As defined by Nizhny Tagil Charter of 2003 and the Dublin Principles of 2011, issued by the 

International Committee for the Conservation of Industrial Heritage (TICCIH) and the International 

Council of Monuments and Sites (ICOMOS), the industrial heritage includes sites, areas and 

landscapes, as well as machinery, objects or associated documents, and its intangible heritage, 

evidence of industrial production processes of the eighteenth to twentieth centuries. 

Under the threat of urban development, of oblivion and abandonment, lack of appreciation 

and insufficient policies, this heritage has been deteriorating at an accelerated rate, with 

numerous losses of sites, landscapes, objects and documents, as well as of the memory associated 

with them. Preserving our industry and our technical heritage is thus preserving our history and 

our identity, and its protection is essential to meet the current threats and the losses of the 

recent past. 

Following the work carried out during the two-day Colloquium: Portugal: What is the Place of 

the Industrial and Technical Heritage?, and for the purposes of assessing and analysing the work 

taking place in Portugal, the participants thus share the main conclusions and suggestions for 

future directions for Industrial and Technical Heritage in our country. 

 

I. Current status of the Industrial and Technical Heritage in Portugal 

1. We are in a period of growth in terms of research and protection of the industrial heritage, 

with more studies taking place both inside and outside academia, as well as with a growing 

number of museums and of industrial sites put to new uses: 

a) There is an expansion of new objects and themes in industrial and technical heritage 

studies, with innovative and promising projects, and with growing interdisciplinarity between 

groups of researchers and scientific areas. 

b) There are several ongoing inventory projects of movable and immovable property, projects 

of cultural routes, and increasing cases of site protection and enhancement, with the opening of 

various museums. 
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c) There are several cases that demonstrate plurality of activities and communication 

platforms in industrial heritage as well as of projects seeking engagement with communities. 

2. The threats to the industrial heritage continue to grow, either by destruction of sites and 

buildings, changes to the historical landscape, selling of machinery, or the degradation caused by 

time on objects, documents and memories. 

3. It is urgent to document and preserve many heritage sites, some in a state of abandonment 

and imminent demolition, others still in operation, which are important to record, including the 

practices and the associated technologies, before they are demolished, closed or altered. 

4. The preservation of the associated mobile assets, such as motor, operatory or tool 

machinery, for production and processing, or even of transports such as locomotives, requires a 

concerted and urgent action, even when the subject is already in the museum. 

5. The social and human heritage is disappearing rapidly without a sufficient number of 

projects to document the knowledge, life stories, working memories, or social activities. These 

memories and cultural practices, essentially immaterial, will inevitably be lost, in the short term, if 

not properly recorded. 

 

II. Actions to implement: 

This meeting identified three major areas of action, to be taken in the fields of: Research, 

Associations and Management, and Society. Each of these areas requires specific lines of action 

which also complement each other and which are necessary to develop rapidly, in a spirit of 

solidarity and joint work, on behalf of the protection and development of the industrial heritage 

and archaeology in Portugal. 

 

Research: 

1. Enhance the techno-industrial culture through scientific studies, with production and 

dissemination of knowledge, reviewing the themes of the discipline when necessary. 

2. Support more interdisciplinarity and links between institutions, associations, countries and 

sites. 

3. Present the local authorities with proposals to develop the archaeological record, for 

identification and documentation of industrial heritage sites, carried out in conjunction with 

experts from the respective departments and with partnerships between universities and 

associations. 

4. Create alliances with other heritage and scientific areas, namely on issues of geological 

heritage in its cultural dimension. 
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5. Develop the inventories of industrial and technical heritage, combining the existing ones and 

expanding them, creating a common platform with joint definition of the methodological 

approach, categories and fields to use, among others. 

6. Value the study of industrial heritage today, investing in the development of heritage 

education. 

7. Think critically about the research work, going beyond the descriptions of sites and 

technologies, also considering the social function of industrial and technical heritage. 

8. Connect academy and practice, namely through cooperation between universities, 

companies, local and central political power, and associations. 

 

Associations and Management: 

9. Work to preserve the memory of those who lived and worked in the industrial society, 

through the implementation of oral history projects. 

10. Motivate young people to maintain the industrial activity alive, giving them learning and 

employment options, creating a 'living industry'. 

11. Support opportunities for the use of industrial and technical heritage as inspiration for 

entrepreneurship, particularly with the creation of spaces for business incubators. 

12. Undertake actions that approach the communities, bringing participants to the activities, 

and persevering even when the return is not immediate. The visit is a way to enhance the 

appreciation of the site by the people, through knowledge and experience, generating more 

protection of this heritage, promoting new uses and resulting in 'living sites'. 

13. Highlight good examples in this area through publicity and awards, recognizing those who 

study, protect, preserve and promote the industrial heritage in Portugal, either by researchers, 

institutions or companies. 

14. Back the development of a clear, effective and enriching heritage policy. 

15. Insist with municipalities, institutions and companies involved in industrial heritage 

projects, on the need for a good management practice of this heritage, supporting the 

development of projects whenever possible. 

16. Create business routes, regional, national and international, to promote the exchange of 

experience and the knowledge of the synergistic nature of the industrial heritage. 

17. Invest more in the areas of preservation, protection and conservation, without prejudice of 

investing in cultural tourism, with maintenance of industrial activities, sites and practices. 
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Society: 

18. Increase community participation in the projects developed in this area and promote 

heritage education, especially for the industrial and technical heritage. 

19. Develop more activities of public and collaborative archaeology, promoting greater 

interaction between experts and non-experts. 

20. Develop art as an ally of the industrial heritage, with an attitude of creation, participation 

and renewal, in contrast to vandalism and abandonment. 

21. Increase access to industrial heritage, namely through new technologies, but also through 

more visitation routes and more communication activities. 

22. Help increase the number of members and participants, which are key elements for the 

continued development of the discipline and for the practical implementation of research, 

preservation and communication practices. 

23. Instigate the emergence of guardians and promoters of industrial heritage in civil society, 

who record, document and alert to the needs of the many existing industrial sites in Portugal. 

 

Lisbon, October 2015 
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