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PARTE I – Conceitos Introdutórios: 
 
Direito do Património Cultural 
 
Não podemos falar do Património Cultural sem evocar a definição sobre Direito do 
Património Cultural. E por Direito do Património Cultural entende-se o conjunto de regras 
ou normas jurídicas que estudam o Património Cultural, sendo parte integrante deste 
ramos do Direito Constitucional – a nossa Lei Fundamental – , do Direito Administrativo 
e do Direito Internacional. Esta temática possui uma Lei de Bases, 107/2001 de 8 de 
Setembro, para além da Lei Orgânica do Instituto de Gestão do Património Arquitetónico 
e Arqueológico (IGESPAR), Dl 96/2007 de 29 de Março, agora sendo da 
responsabilidade da Direção Geral do Património Cultural (DGPC), pelo DL 115/2012 
de 25 de Maio, tal como o DL 114/2012 também de 25 de Maio, referente à orgânica das 
Direcções Regionais da Cultura do Norte, Centro, Alentejo e Algarve e, por fim, o DL 
309/2009 de 23 de Outubro referente ao Procedimento de Classificação dos bens imóveis. 
 
Definição de Património Cultural e seus Objetivos 
 
Por Património Cultural entendem-se os bens materiais (móveis ou imóveis) ou ainda 
imateriais, onde há intervenção do Homem, mas que ainda assim possuem um 
considerado interesse cultural quer no âmbito nacional, regional ou municipal (artigos 2º, 
14º e 15º da Lei de Bases do Património Cultural). A Lei de Bases do Património Cultural 
vai ainda mais longe, evidenciando não só a necessidade de salvaguardar o património 
cultural como também de o valorizar, quer culturalmente, quer economicamente, como 
se pode ver no artigo 11º da Lei de Bases do Património Cultural. Para essa tarefa, cabe 
ao Estado (artigo 3º da Lei de Bases do Património Cultural) e à Administração Púbica 
em colaboração com os particulares (artigo 8º da Lei de Bases do Património Cultural) 
tal incumbência. No entanto, essa tarefa não pode banir o uso desse património por parte 
do público em gera, sob pena de violar o artigo 7º da Lei de Bases do Património Cultural. 
Afinal, o cidadão tem direito à fruição de determinado património, tendo ou não de se lhe 
cobrar um montante para aceder a esse próprio património. 
 
Natureza Jurídica dos Bens Culturais 
 
Os bens culturais podem ser classificados, segundo a sua natureza jurídica, por bens 
privados de interesse público ou por bens públicos. 
 
Quanto aos bens culturais privados de interesse público, existe uma titularidade privada 
mas o Estado dispõe de uma série de poder de direito de domínio público que interfere 
com a liberdade de usufruto desses mesmos bens culturais pelo proprietário. Estão 
evidenciadas pregorrativas de autoridade pública (poderes de limitação do seu uso, 
fruição e disponibilidade). 
 
Quanto aos bens culturais púbicos, o supra mencionado já não se verifica, visto que se 
tratam de bens iminentemente pertencendo ao Estado ou Administração Pública. Estes 
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bens culturais são imprescritíveis, isto é, não são passíveis de ser adquiridos por 
usucapião. O Estado pode usar meio coercivos para defender esses mesmos bens 
culturais. São bens culturais inalienáveis, visto que não podem ser alienados por ninguém. 
 
Quanto ao bem cutural já classificado, possui como limitações as servidões 
administrativas, quando presente em zona geral de protecção ou em zona especial de 
protecção. Tal impedimento (limitação) pode ser indutora de indemnização ao 
proprietário. Também pode haver violação do artigo 21º da Lei de Bases do Património 
Cultural, caso essa fruição seja demasiado onerosa, pese embora a possibilidade de 
recorrer ao direito de ser expropriado numa última instância. 
 
Contudo, os bens culturais podem também ser avaliados quanto à sua imaterialidade, 
socialidade ou publicidade. 
 
Num bem cultural imaterial, independentemente da sua componente material, o que conta 
é a sua componente imaterial. Como exemplo temos a justificação para a reconstrução de 
monumentos destruídos após a 2ª Guerra Mundial, sendo fisicamente diferentes mas 
culturalmente construídos para os mesmos fins. 
 
Quanto à socialidade dos bens culturais, refere-se à relevância comunitária justificativa 
da classificação de bens. 
 
Por fim, a publicidade evidência novamente o artigo 21º da Lei de Bases do Património 
Cultural, que menciona a fruição dos mesmos à comunidade. 
Princípios do Direito do Património Cultural 
 
Tal como em qualquer outro âmbito, existe sempre um conjunto de princípios 
reguladores. Quem não conhece o Princípio da Igualdade, artigo 13º da Constituição 
Portuguesa? 
 
Assim sendo, também o Direito do Património Cultural tem um conjunto de princípios 
reguladores do bem jurídico Património Cultural. Procederei então à sua enunciação e 
breve explicação de cada um deles. 
 
1º- Princípio da fruibilidade universal: 
 
Quanto a este princípio, possui duas dimensões, a objectiva e a subjectiva. 
 
Quanto à dimensão objectiva, os bens culturais enquanto tal têm que estar abertos à 
comunidade, sendo que para isso tenha de haver necessidade de fixar horários. 
 
Quanto à dimensão subjectiva, os bens culturais terão de possuir um equilíbrio no preço 
estipulado para as entradas, de modo a facilitar a possibilidade de todos poderem fruir 
(englobando mesmo, se necessário, isenções para determinadas pessoas). 
 
2º- Princípio da unidade do regime de protecção dos bens culturais: 
 
Neste princípio há a reter que a tutela dispensada aos bens culturais deve ser unitária, 
independentemente do estatuto do bem cultural. 
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3º- Princípio da tutela pública dos bens culturais: 
 
Neste princípio há a reter a preferência em ser o Estado a tutelar os bens culturais, tal 
como bem devidamente expresso nos artgos 3º, 31º e 93º da Lei de Bases do Património 
Cultural. 
 
4º- Princípio da ponderação de bens: 
 
Podemos subdividir este princípio em três, sendo o princípio da concordância prática, o 
princípio da graduabilidade e o princípio da proporcionalidade ou da proibição por 
excesso. 
 
Princípio da concordância prática: todos os direitos têm de ser salvaguardados, pelo que 
não se pode absolutizar o património cultura. Este princípio visa combater a facilidade na 
classificação de bens culturais. 
 
Princípio da graduabilidade: os bens culturais devem ser conservados diferenciadamente 
consoante as suas características: 
 
Interesse nacional; 
Interesse regional; 
Interesse municipal. 
 
Podem ser dispensadas zonas geral e especial de protecção consoante as características 
do bem cultural. Quem classifica o bem cultural são: 
 
Estado; 
Região autónoma; 
Autarquia local. 
 
Logo, o tratamento – mais uma vez – não tem que ser igual. 
 
Princípio da proporcionalidade (ou da proibição por excesso): as limitações de outros 
direitos (nomeadamente de natureza individual) devem ser impostos somente quando 
justificáveis, sob pena de poder haver inconstitucionalidade. 
 
5º- Princípio da cooperação: 
 
Também este princípio se pode subdividir em mais princípios, nomeadamente no 
princípio da colaboração (que por sua vez se subdivide no princípio da contratualização), 
e no princípio da cooperação em sentido estrito. 
 
Princípio da colaboração: também os próprios privados (particulares) sevem ser 
chamados na protecção do património cultural, como por exemplo a igreja católica, 
através do acordo internacional entre o Estado e a Santa Sé. 
 
Princípio da contratualização: encontra-se dentro do princípio da colaboração, e está 
mencionado na Lei de Bases do Património Cultural através do artigo 4º, onde menciona 
que o Estado pode contratar particulares para apoiar tarefas de classificação (muito por 
conta da Lei de Bases que veio estabelecer prazos de 18 meses para a classificação, e por 



4 

 

conta do decreto-lei 309/2009, que veio reforçar os prazos – o ato de classificação ou atos 
ablativos nunca podem ser feitos por particulares (privados); contudo, tudo o resto pode, 
havendo aqui possibilidade de cumprimento de prazos – ainda assim, se terminar o prazo 
perdem-se as limitações, mas pode abrir-se outro processo e começar tudo do zero). 
 
Princípio da cooperação em sentido estrito: Por outro lado, todos devem cooperar entre 
si (articularem-se entre si) para conservar o património cultural, públicos com privados, 
havendo mesmo possibilidade de estabelecimento de parcerias ou protocolos, 
memorandos de entendimento, etc. 
 
6º- Princípio da participação: 
 
Este princípio contém duas dimensões interpretativas, uma individual e outra em 
comunidade. Contudo, é de realçar a impossibilidade de classificação sem audiência 
prévia. 
 
Quanto à natureza individual, refere-se a quem é directamente afectado pelos atos de 
classificação, numa perspectiva unipessoal. 
 
Quanto à natureza em comunidade, refere-se a quem é directamente afectado pelos atos 
de classificação, numa perspectiva pluripessoal. 
 
Contudo, o maior probema é que todo o processo de classificação beneficia de ampla 
margem de descricionaridade (artigo 21º do decreto-lei 309/2009). 
 
7º- Princípio do direito à informação: 
 
Também este princípio se rege pela natureza individual e em comunidade, onde em ambos 
os casos, com as suas diferenças notadas, o objectivo passa pela informação do decorrer 
do procedimento. Afinal, seria inconstitucional caso não fosse feito. 
 
8º- Princípio da inventariação: 
 
Para proteger e salvaguardar não é necessário classificar. Basta inventariar (catalogar) 
sendo que em alguns casos o respectivo interesse não é justificatório de classificação. Isto 
é, devemos catalogar todos e apenas classificar os justificadamente merecidos. 
 
9º- Princípio do planeamento: 
 
Este princípio vem regular o planeamento estratégico e aquele com incidência no 
ordenamento do território, através de instrumentos de gestão territorial, particularmente 
planos de pormenor de salvaguarda. 
 
10º- Princípio da procedimentalidade: 
 
Neste princípio vemos representada a explicação quanto ao procedimento administrativo, 
que consiste em 3 fases: informação e participação dos interessados; racionalidade das 
intenções e garantia de transparência. 
 
Fase preparatória, onde existe a iniciativa e a instrução; 
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Fase constitutiva, onde existe o projecto de decisão, a audiência prévia, o relatório final 
e a decisão; 
Fase integrativa de eficácia, onde há a notificação e a publicação. 
 
11º- Outros princípios: 
 
Os restantes princípios a mencionar são os seguintes: 
 
Princípio da articulação 
Princípio da eficiência 
Princípio da inspecção e prevenção 
Princípio da equidade 
Princípio da responsabilidade 
Princípio da sustentabilidade 
Embora igualmente importantes em relação aos anteriormente abordados, são princípios 
mais conhecidos e que aparecem noutros âmbitos, pelo que se torna pouco relevante a sua 
explicação para este caso em concreto. 
 
Metodologia de Classificação dos Bens Culturais 
 
A classificação dos bens culturais tem de ser feita por fases, devidamente evidenciadas 
nos diplomas legais de referência, quer na Lei de Bases do Património Cultural como no 
decreto-lei 309/2009. 
 
Requerimento inicial; 
Instrução do requerimento; 
Decisão de abertura do procedimento; 
Instrução do procedimento; 
Projeto de decisão de classificação do bem cultural e arquivamento; 
Audiência prévia dos interessados no âmbito do procedimento de classificação do bem 
cultural; 
Conclusão do procedimento de classificação do bem cultural. 
 
Caso haja impugnação (normalmente entre a abertura do procedimento e a instrução do 
procedimento), terá que ser para a Câmara Municipal (com prazo de 15 dias) ou para a 
Direção Geral do Património Cultural (também com prazo de 15 dias), ou ainda para o 
Secretário de Estado (havendo nesse caso um prazo de 30 dias). 
 
A partir do momento em que passa o prazo, começa a contar o prazo referente a 
impugnação contenciosa, caso haja (uma impugnação antes da abertura apenas se justifica 
atendendo ao facto de a própria abertura já trazer restrições). 
 
PARTE II – Análise e Discussão sobre a Filosofia do Direito do Património Cultural 
 
Nesta segunda parte do estudo, é objectivo do autor abordar uma componente específica 
mas bastante pertinente do Direito do Património Cultural, que passa por entender a 
finalidade das obras de reconstrução/remodelação e até de manutenção dos bens culturais 
imóveis classificados. 
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Na verdade, a Lei de Bases do Património Cultural é bastante clara quando aborda esta 
temática, nos artigos 45º e 46º, deixando a cargo da actual Direção Geral do Património 
Cultural autoridade suficiente para decidir o tipo de obras a fazer para reconstruir bens 
culturais classificados. 
 
Sendo assim, decidiu-se recorrer a uma análise do decreto-lei 96/2007, respeitante ao 
antigo IGESPAR, actual Direção Geral do Património Cultural. É no artigo 3º alínea e) e 
no artigo4º alíneas a), c), d), e), f) e m) que se encontram a missão e atribuições da Direção 
Geral do Património Cultural, específicas para a questão a tratar neste capítulo. Mais 
precisamente, é dever da Direção Geral do Património Cultural “pronunciar-se, nos 
termos da lei, sobre planos, projectos, trabalhos e intervenções, de iniciativa pública ou 
privada, a realizar em imóveis classificados ou em vias de classificação, respectivas zonas 
de protecção, designadamente, em monumentos, conjuntos e sítios.” (artigo 3º, alínea e)). 
 
Também é da responsabilidade da Direção Geral do Património Cultural “autorizar e 
acompanhar a execução de intervenções em bens imóveis classificados ou em vias de 
classificação e respectivas zonas de protecção, bem como emitir directivas vinculativas 
neste domínio” (artigo 4º, alínea a)), “autorizar qualquer intervenção ou obra no interior 
ou exterior de monumentos, conjuntos ou sítios classificados, bem como sobre a alteração 
do respectivo uso; propor ou elaborar, em colaboração com os serviços competentes, 
planos de pormenor de salvaguarda nos termos da lei, no âmbito do património cultural 
arquitectónico e arqueológico; pronunciar-se sobre o impacte de grandes projectos e 
obras, propor as medidas de protecção e as medidas correctivas e de minimização que 
resultem necessárias para a protecção do património cultural arquitectónico e 
arqueológico; pronunciar-se sobre planos, projectos e obras, tanto públicos como 
privados, que possam implicar risco de destruição ou deterioração de bens culturais ou 
que, de algum modo, os possam desvalorizar; (…) articular com o Instituto dos Museus 
e da Conservação, I. P., abreviadamente designado por IMC, I. P., as intervenções de 
conservação e restauro sobre bens culturais, nomeadamente de bens móveis integrados 
no património cultural arquitectónico e arqueológico” (artigo 4º alíneas a), c), d), e), f) e 
m)). 
 
Contudo, nem na Lei de Bases do Património Cultural, nem na Lei Orgânica do IGESPAR 
(actual Direção Geral do Património Cultural) existe uma certeza no tipo de remodelação 
que se faz nos bens culturais classificados. É claramente notória uma autoridade suprema 
da Direção Geral do Património Cultural em restaurar os bens culturais classificados, o 
que por sua vez pode não garantir todas as conformidades legais no que toca à salvaguarda 
da identidade do bem cultural. Afinal, é melhor deixar um bem cultural degradar-se ao 
longo dos tempos, salvaguardando os seus traços originários e as suas marcas 
tradicionais? Ou será que o valor imaterial de qualquer bem cultural – mesmo tratando-
se de um bem cultural imóvel – é suficientemente satisfatório para que, com isso, se possa 
abdicar dos traços tradicionais e antigos, mas característicos, do bem cultural, só para que 
ele se possa encontrar em bom estado de saúde e apto à fruição universal? 
 
É esta a grande questão, que não está devidamente clarificada nos diplomas legais do 
âmbito do Direito do Património Cultural e que interessa analisar. É de todo importante 
juntar todas as pessoas de topo desta área para que, juntas, possam chegar a um consenso 
e assim poderem efectuar uma revisão à Lei Orgânica, ou até mesmo à Lei de Bases do 
Património Cultural. Afinal, é demasiado importante saber como agir na restauração de 
um bem cultural classificado para que não venha devidamente mencionado na “Lei de 
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Bases da Política e do Regime de Proteção e Valorização do Património Cultural” 
(Nabais, 2010). 
 
Conclusão 
 
Em tom de conclusão, é de notar toda a complexidade no domínio do bem jurídico 
Património Cultural, estando ciente de que é necessário um conhecimento de variados 
conceitos respeitantes a este âmbito. 
 
Pode também, com este estudo, concluir-se que a filosofia do Direito do Património 
Cultural, pelo menos no que toca à componente de valorização sob a via da restauração 
de bens culturais classificados, pode ainda evoluir, não por se estar a usar uma filosofia 
mais ou menos adequada, mas simplesmente porque não existe menção em qualquer 
documento legal de qual a filosofia idealizada, deixando assim a cardo da Direção Geral 
do Património Cultural a incumbência de decidir como agir nos bens culturais 
classificados, havendo logo de imediato problemas ao nível da equidade no tratamento de 
variados casos, havendo já no nosso passado bens culturais que foram restaurados 
recorrendo a filosofias diferentes. 
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