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Os meios de salvaguarda 
do Património Cultural
Em consciência: Queremos proteger a nossa identidade comum?
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Nossos paes destruiram por ignorancia e ainda mais 
desleixo: destruiram, digamos assim, negativamente: 

nós destruimos por idéas ou falsas ou exageradas; 
destruimos activamente; destruimos, porque a 

destruição é uma vertigem desta epocha.

In “Opúsculos”, de Alexandre Herculano 

(Monumentos Pátrios, 1838, tomo II)

   ão podia revestir-se de maior atua-
lidade o facto de a Administração Tributária e 
Aduaneira ter decidido, finalmente, interpretar 
da única forma possível a norma do Estatuto 
dos Benefícios Fiscais que prevê a isenção 
de Imposto Municipal Sobre Imóveis (IMI) 
para os prédios classificados como monu-
mentos nacionais, assim, passando a reco-
nhecer essa isenção a todos os imóveis inte-
grados nos centros históricos classificados 
pela UNESCO como património mundial, ao 
abrigo da Convenção de Paris1, que aos dias 
de hoje são os de Évora, Porto, Guimarães, 
Sintra, Óbidos, Elvas e Angra do Heroísmo. 
Ainda assim, esta nova orientação, dirigida 
aos serviços, pressupõe o cumprimento pelos 
proprietários de diligências burocráticas per-
feitamente desnecessárias e não surge de 
forma espontânea, mas sim em arrastada 
execução de várias decisões judiciais2.

Este tema, aparentemente sem grande impor-
tância, é todavia reflexo do conflito que se 
perfila entre o Estado legislador e o Estado 
administração. O primeiro procura regular de 
forma muito abrangente e eficaz, como se 
verá, o hodiernamente designado direito do 
património cultural. O segundo, por ineficácia 

de atuação ou por permissividade, recusa ao 
património cultural o verdadeiro estatuto de 
que é merecedor.

De facto, o conjunto de bens que integram o 
nosso património cultural, designadamente 
nos centros históricos reconhecidos como 
Património Mundial, acarreta para os seus 
proprietários fortes limitações e condicionan-
tes, que justificam plenamente que o Estado 
administração, respeitando o Estado legisla-
dor, há muito devesse ter reconhecido a men-
cionada isenção de IMI. Sendo hoje decisivo 
consciencializar os cidadãos para a impor-
tância da preservação do Património cultural, 
esta isenção é um auxílio e um incentivo à 
interiorização desse dever de recuperação e 
preservação que impende sobre todos.

É que num território marcado pela ancestra-
lidade da história não é difícil surpreender a 
existência entre nós de um abastado acervo 
de bens culturais.

E se não é nova a preocupação com a salva-
guarda do património histórico-cultural do povo 
português3, é pelo menos recente a conceção 
aberta e dinâmica do direito ao património 

cultural enquanto manifestação do que não se 
esgota na “herança dos nossos pais”4.

De facto, de uma realidade estática, cuja 
função restrita era a de preservar os monu-
mentos histórico-culturais para os transmitir 
às gerações vindouras, a Constituição da 
República Portuguesa de 1976 abriu cami-
nho a uma visão mais desafogada, em que 
a par dos valores históricos, de memória e 
antiguidade, como manifestações tradicionais 
de interesse cultural relevante, também as 
manifestações5 de autenticidade, originalida-
de, raridade ou exemplaridade, passaram a 
merecer idêntica tutela.

É este o modelo dinâmico de proteção e de 
valorização do património cultural presente 
na nossa Constituição da República, quer 
quando inscreve esta proteção como tarefa 
fundamental do Estado, quer quando modela 
o património cultural e a sua fruição como um 
direito fundamental dos cidadãos. E assim 
é porque o património cultural assume uma 
ímpar importância como fator de formação e 
desenvolvimento da personalidade e da iden-
tidade, individual e coletiva. 
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Daí que para a nossa Lei Fundamental, a 
Constituição, estes “testemunhos” com valor 
civilizacional ou de cultura integram o patrimó-
nio cultural na exata medida em que são 
instrumentos matriciais de realização da dig-
nidade humana. Esta qualidade confere-lhes 
o importante estatuto de direito, liberdade e 
garantia pessoal e de participação política, 
que influencia decisivamente o regime jurí-
dico de proteção e valorização do património 
cultural, bem como o regime do procedimento 
de classificação de bens imóveis de interesse 
cultural e das respetivas zonas de proteção6.

Este enquadramento conciso do regime de 
proteção e salvaguarda do património cultural, 
alicerçado nas prescrições constitucionais e na 
designada Lei de Bases, não se esgota neste 
emolduramento legislativo, assumindo parti-
cular revelo ainda o direito da União Europeia 
e todas as normas e princípios que resultam 
dos tratados e convenções internacionais que 
vigoram na nossa Ordem Jurídica.

Dada a particular importância de que se reves-
te o direito ao património cultural, de que todos 
somos titulares, quer sejamos proprietários 
de bens que o integram, agentes económicos 
responsáveis pelo processo de reabilitação ou 
prosaicos cidadãos, não podiam deixar de ser, 
como são, amplos os meios de tutela adminis-
trativa e jurisdicional conferidos a todos, isola-
damente ou através de estruturas associativas 
de defesa do património cultural.

Destacam-se, no campo dos meios de prote-
ção extrajudiciais, o direito de denúncia ou de 
queixa ao Ministério Público ou ao Provedor 
de Justiça, bem como o direito de informação 
e de efetiva participação em todos os procedi-
mentos, designadamente de controlo prévio de 
operações urbanísticas junto dos municípios, 
de classificação de bens culturais perante a 
Direção-Geral do Património Cultural ou de 
elaboração de instrumentos de gestão territorial, 
sendo disso exemplo o direito de participação 
popular na elaboração de planos municipais ou 
de planos de pormenor de salvaguarda. 

Mas perante qualquer ameaça potencial ou 
efetiva lesão do direito à nossa identidade 

comum, ou melhor, aos nossos bens cultu-
rais, independentemente de estarem ou não 
classificados, qualquer cidadão tem o poder-
-dever de acionar os meios judiciais, promo-
vendo procedimentos cautelares de embargo 
de obra nova ou pedindo outras providências 
antecipatórias ou conservatórias que se jus-
tifiquem, designadamente a suspensão de 
eficácia de atos administrativos. E a todos é 
conferido o direito de propor ações populares 
cíveis ou administrativas, sem encargos com 
taxas de justiça, para prevenção, cessação 
ou mesmo perseguição (por via de indemni-
zação ou de reposição da situação anterior) 
de infrações ao dever de preservação dos 
bens que integram ou deverão integrar o 
nosso património cultural.

Mas se os meios de proteção são eficazes e 
robustos, o cenário está longe de ser edílico, 
não tanto por culpa das leis e dos instrumen-
tos disponíveis, mas por ausência de uma 
cultura de responsabilidade coletiva na sal-
vaguarda dos bens já inventariados ou clas-
sificados e, por maioria de razão, dos bens 
conhecidos que não gozam dessa especial 
proteção ou mesmo daqueles que ignoramos 
e se escondem por debaixo dos nossos pés. 
Para estes, o achado, ao invés de constituir 
fator de regozijo e valorização do edificado 
em que se insere, é muitas vezes tratado 
como um escolho a debelar.

E o Estado é responsável na sua atuação e 
omissão, desde logo porque não promove efi-
cazmente esta cultura cívica de responsabili-
dade coletiva na salvaguarda no património 
cultural, não apoia por diversas vias, incluindo 
a financeira, as intervenções no edificado que 
garantam a preservação de bens culturais 
nele eventualmente existentes e não inves-
te em dotar de força e meios as estruturas 
associativas existentes para a promoção, por 
estas, de iniciativas impactantes que visem 
informar e formar os cidadãos.

Resta-nos esperar e exigir que o sinal dado 
com o reconhecimento desta isenção de IMI 
faça eco, de uma vez por todas, na interioriza-
ção da cultura da importância da preservação 
do nosso património cultural 

NOTAS
1. Convenção Internacional para a Proteção do 
Património Mundial, Cultural e Natural, aberta para 
assinatura em Paris a 23 de novembro de 1972 e que 
vigora em Portugal desde 30 de dezembro de 1980.
2. A mais importante já proferida pelo Supremo 
Tribunal Administrativo no passado mês de dezem-
bro de 2018 (Acórdão de 12 de dezembro de 2018 
extraído no processo n.º 134/14.4BEPRT, em sede 
de recurso de revista excecional).
3. Sendo disso exemplo o alvará régio de 20 de 
agosto de 1721 pelo qual D. João V atribuiu à 
Academia Real de História Portuguesa a missão de 
conservar os monumentos antigos provenientes das 
ocupações fenícias, gregas, romanas, visigodas, e 
árabes, entre outras, que se encontra disponível em 
https://digitarq.arquivos.pt/viewer?id=4628676.
4.  NABAIS, José Casalta, Noção e âmbito do direito 
do Património Cultural, CEDOUA, ano 2000, 2.ª rev., 
p. 11 e FRIER, Pierre-Laurent, Droit do Patrimoine 
Culturel, PUF, Paris, 1997, p. 18.
5. Nos bens do edificado arqueológico, civil, militar, 
religioso, industrial ou misto.
6. Constantes, respetivamente, da Lei de Bases 
n.º 107/2001, de 8 de setembro, e do Decreto-Lei 
n.º 309/2009, de 23 de outubro
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