
Entrem no
 universo

 da

história o
perária e 

social!

A vossa associação ou entidade é especializada no domínio da 
história operária e social? Porque não juntar-se a uma rede 
internacional de organizações que partilham os mesmos 
interesses, trocando experiências com colegas de outros países? 
Contribuem para a salvaguarda de publicações, arquivos, cartazes 
ou objetos que documentam a história do movimento operário e 
dos movimentos sociais? Adiram à IALHI!dos movimentos sociais? Adiram à IALHI!
Criada nos anos 1970, a nossa associação internacional agrupa 
mais de 100 entidades. Organizamos todos os anos conferências 
temáticas e o nosso portal disponibiliza em linha milhões de 
documentos digitalizados.

Entrem no universo 
da história operária e social!
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IALHI – International Association of Labour 
History Institutions
c/o International Institute of Social History
P.O. Box 2169
NL 1000 CD Amsterdam
The Netherlands
info@ialhi.orginfo@ialhi.org

Contacte-nos 
para uma adesão provisória sem custos
www.ialhi.org
Os membros da associação participam gratuitamente 
na sua Conferência anual

Consulte o nosso portal
wwwww.socialhistoryportal.org
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International Association
of Labour History Institutions

Uma rede de boas práticas
IALHI é a principal rede de entidades especializadas na 
história operária e social. Reúne instituições europeias, 
americanas, japonesas, brasileiras, russas, australianas, 
etc. Participando nas suas atividades, poderão trocar 
experiências com colegas de todo o mundo e encontrar 
soluções para os vossos problemas de investigação, soluções para os vossos problemas de investigação, 
de conservação de documentos ou de valorização dos 
vossos recursos digitais.

Uma conferência temática anual
IALHI organiza todos os anos uma conferência que 
permite aos seus membros partilhar os seus conhecimentos.
Nessa ocasião, são organizados ateliers temáticos sobre 
matérias como as políticas de digitalização ou novos 
aspetos da investigação em história social. Já foram 
organizadas conferências em organizadas conferências em Paris, 
Moscovo, Roma, Lisboa, 
Joanesburgo e Nova 
Iorque.

As vossas coleções tornadas acessíveis em linha
O Portal de História Social oferece um acesso conjugado 
às coleções de numerosas entidades membros da IALHI. 
Milhões de documentos digitalizados e entradas de 
catálogos estão acessíveis em linha. Estes dados são 
também difundidos através das redes sociais como a 
Europeana e o Europeana e o YouTube. Bem conhecido dos investigado-
res, o Serviço de Notícias do Social History Portal apresenta 
a atualidade internacional em matéria de história operária 
e social (arquivos, investigações, etc.).

Projetos de investigação comuns
Constituindo uma rede de investigação, IALHI permite aos 
seus membros responder em comum a solicitações de 
projetos internacionais ou participar em consórcios de 
investigação. Os temas abordados podem referir-se à 
história do sindicalismo ou dos movimentos políticos, à 
história dos novos movimentos sociais, altermundialistas, história dos novos movimentos sociais, altermundialistas, 
ecologistas, etc.
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