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O QUE É O TICCIH?

Pi
ct

ur
e 

fr
om

 h
tt

ps
:/

/t
w

itt
er

.c
om

/C
G

dr
aw

in
g

Siga-nos em: 
facebook.com/TICCIH

Para saber mais:
http://ticcih.org

Sócio individual:    40, 30, 20 ou 10 USD / ano

Membros do ICOMOS:  10 USD / ano

Estudantes:    10 ou 5 USD / ano

Instituições:   65 USD / ano 

A inscrição como sócio dá direito a receber o boletim trimestral do TICCIH.

O Comité Internacional para a Conservação do Património Industrial (TICCIH) é a 
única organização mundial dedicada ao património industrial. Fundada na década de 
1970 na Europa, expandiu-se através da realização de importantes congressos inter-
nacionais realizados a cada dois ou três anos. Estes congressos têm sido complemen-
tados por conferências e reuniões especializadas, visando a consolidação do inter-
câmbio pessoal e institucional para além das fronteiras nacionais.

Desde o início da década de 1980, especialistas do TICCIH – através do ICOMOS, o Consel-
ho Internacional dos Monumentos e Sítios – têm assessorado a UNESCO na seleção de 
instalações, sítios e paisagens industriais a serem inscritos na lista do Património Mundial.

Após o primeiro congresso mundial realizado na Ásia em 2012 e o primeiro na Améri-
ca Latina em 2018, o TICCIH adquiriu uma dimensão global. Consequentemente, a 
pesquisa, a conservação e a divulgação do património industrial estão hoje em 
desenvolvimento a toda a velocidade em todo o mundo.

INSCREVA-SE NO TICCIH!

O TICCIH é também uma excelente ferramenta de comunicação numa rede que 
atualmente integra mais de 60 países e 500 membros. 

Os membros do TICCIH provêm de universidades, instituições públicas e culturais, 
museus e empresas privadas. Compartilham um grande interesse pela história da 
indústria, renovando assim a tradicional compreensão do património cultural. 

As novas linhas de investigação incluem a reflexão crítica das interdependências históri-
cas globais, da contradição entre atividade industrial e sustentabilidade, bem como do 
legado ambiental da indústria, incluindo as repercussões nas alterações climáticas.


