COMUNICADO

Évora, 24 de fevereiro de 2021

Primeira Laboratório Associado português dedicado ao património cultural

Assinalamos com muita alegria o nascimento do Laboratório Associado para a Investigação
e Inovação em Património, Artes, Sustentabilidade e Território [IN2PAST].
A atribuição do título de laboratório associado por parte da Fundação para a Ciência e
Tecnologia é o reconhecimento do trabalho que cada uma das oito unidades de investigação
associadas tem vindo a realizar ao longo dos últimos anos.
É também o reconhecimento da qualidade da candidatura que apresentámos e para a qual
contribuiu, de forma decisiva, o compromisso com a mesma demonstrado pela Universidade
de Évora, pela Universidade Nova de Lisboa, pela Universidade do Minho, pelo ISCTE-IUL e
pela Universidade de Coimbra.
Abre-se agora uma nova oportunidade para o estudo e intervenção nas áreas do património
cultural, das artes e das políticas de memória, suportado pelo desenvolvimento da carreira
de investigação nestas mesmas áreas.
O IN2PAST estrutura-se em torno de cinco linhas de investigação: Ciência e Tecnologia para
o Património Cultural; Paisagens, Territórios e Património Cultural; Museus, Monumentos e
suas Colecções; Arquivos - da Preservação Preventiva à Digitalização; Trânsitos Culturais e
Políticas Públicas de Memória e para uma Cidadania Inclusiva.
Combina investigação fundamental disciplinarmente variada — da química à arqueologia,
dos estudos artísticos à história, dos estudos musicais à antropologia — com uma
capacidade laboratorial instalada de Évora ao Minho.
O IN2PAST constitui-se como um parceiro privilegiado dos organismos, serviços e
equipamentos estatais, associativos e privados dedicados ao património cultural material e

imaterial, estendendo a sua actividade internacional e nacionalmente, do interior ao litoral e
do sul ao norte do país.
No seguimento do trabalho das unidades de investigação e das instituições de gestão
associadas, o IN2PAST procurará tornar-se um actor relevante na captação de
financiamento competitivo científico a nível nacional e internacional, bem como na
disponibilização de respostas qualificadas ao investimento público e mecenático nos
domínios da cultura, do património e do turismo.

Contamos colocar os pés no terreno em breve!

Pelo IN2PAST,

Laboratório Hercules - Herança Cultura, Estudos e Salvaguarda (Universidade de Évora)
Laboratório de Paisagens, Património e Território (Universidade do Minho)
Instituto de História de Arte (Universidade Nova de Lisboa)
Centro de História de Arte e Investigação Artística (Universidade de Évora)
Instituto de História Contemporânea (Universidade Nova de Lisboa e Universidade de Évora)
Centro em Rede de Investigação em Antropologia (CRIA)
Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical (Universidade Nova de Lisboa e
Universidade de Évora)

