
 

 

 

 

 

EDITORIAL 

 

 

Este número temático da Revista Engenharia Civil sobre Património Agro-Industrial 

pretende disseminar investigação realizada por várias áreas de especialidade como a história, 

documentação e arquivo, património, arquitetura, informação geográfica e engenharia civil. 

Trata-se de uma temática que se articula com as do Desenvolvimento Sustentável e do 

Património que constituem apostas estratégicas de ambos os Centros de Investigação associados 

ao Departamento de Engenharia Civil da UMinho, respectivamente do CTAC (Centro de 

Território, Ambiente e Construção) e do ISISE (Instituto para a Sustentabilidade e Inovação em 

Estruturas de Engenharia) e, consequentemente, da Revista Engenharia Civil. 

 

Os quatro artigos que constituem este número apresentam características expressivas no 

tocante ao seu direcionamento para o futuro e representam quer o maior volume de produção 

nesta temática por pesquisadores brasileiros, quer os territórios de enfoque das pesquisas como 

o Douro e a América Latina ou de investigação emergente associados à cultura portuguesa como 

Goa. Estes artigos decorrem da seleção e posterior revisão de um conjunto de trabalhos 

representativos dos temas ligados à Engenharia Civil que foram inicialmente apresentados no 

3º Seminário Internacional do Património Agro-Industrial (3º SIPA) cuja coordenação 

científica foi da responsabilidade do CTAC, tendo o mesmo decorrido na cidade da Régua, de 

24 a 27 de Outubro de 2012, numa organização do Museu do Douro co-financiada por ON.2, 

QREN e União Europeia através do FEDER.  

 

Assim, o primeiro artigo divulga uma reflexão sobre a criação de uma Infraestrutura de 

Dados Espaciais, assente num Sistema de Informação Geográfica para o Alto Douro Vinhateiro, 

constituindo-se como uma plataforma de análise para a monitorização dos recursos culturais. O 

segundo artigo descreve a forma como o património ferroviário está a ser promovido pelo 

projeto multidisciplinar FOZTUA baseado numa parceria entre a Universidade do Minho e o 

Massachusetts Institute of Technology, no âmbito do programa MIT Portugal. O terceiro artigo 

apresenta uma avaliação holística das possibilidades de reutilização do prédio do Matadouro 

Municipal de Dourado (SP, Brasil). O último artigo descreve em pormenor a primeira grande 

obra de hidráulica agrícola do Estado da Índia, desenvolvida entre a tradição indiana e a 

inovação britânica, obra que marcou todos os investimentos efetuados até 1961.  

 

Em 2016, no âmbito do 5º SIPA, a realizar em São Tomé, o CTAC assumirá novamente 

a coordenação científica deste evento potenciador da divulgação do estado da investigação 

sobre Património Agro-Industrial. Espera-se que a edição deste número temático promova o 

debate deste tema numa perspectiva de futuro e a internacionalização do mesmo.  
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