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Para o conhecimento, 
a proteção, a salvaguarda, 
a conservação e a valorização 

do património industrial

 “A arqueologia industrial é 
um método interdisciplinar para 
o estudo de todas as evidências, 
materiais e imateriais, de docu-
mentos, artefactos, estratigra-
fias e estruturas, assentamen-
tos humanos e paisagens naturais 
e urbanas, criadas por ou para 
processos industriais (...) des-
de o início da Revolução Indus-
trial na segunda metade do sécu-
los XVIII até aos nossos dias”

Carta de Nizhny Tagil para o 
Património Industrial, TICCIH 
2003



História 
 A APAI constitui-se como 
associação destinada ao estudo 
da arqueologia industrial e à 
proteção e salvaguarda do pa-
trimónio industrial nacional em 
1986, como sucessora da AAIRL 
- Associação de Arqueologia In-
dustrial da Região de Lisboa, 

fundada em 1980.

Atividades

Missão
 Intervém à escala nacio-
nal, bem como a nível local ou 
regional e em contacto com a 
atividade internacional no cam-
po da arqueologia e património 
industrial. 

 Tem um papel relevante na 
formação de gerações que contri-
buem quer na investigação e de-
fesa do património industrial, 
quer na transmissão de saberes. 

Biblioteca e arquivo
 A APAI possui uma biblio-
teca especializada em arqueo-
logia e património industrial, 
única no país, de acesso públi-
co.
 Em acesso reservado, para 
estudo, o arquivo APAI aceita 
propostas de investigação e or-

ganização arquivística.

Proteção e salvaguarda do 
património material e imaterial 

da sociedade industrial 

Uma voz ativa para a melhoria 
das políticas culturais para o 
património cultural português.

Encontros e palestras //
Organizamos encontros men-
sais na nossa sede, bem como 
congressos e encontros anu-
ais de temáticas diversas.

Visitas //
Convidamos os sócios a ex-
plorar museus, exposições e 
sítios relacionados com o 
património industrial.

Cursos //
Oportunidades de formação 
especializada no campo da 
arqueologia e património in-
dustrial.

Publicações //
Editamos e promovemos obras 
diversas de investigação e 
divulgação.

Ação cívica //
Participamos ativamente na 
proteção e salvaguarda do 
património cultural nacio-
nal.

Investigação //
Desenvolvemos e apoiamos 
projetos de investigação 
histórico-arqueológica.


