
A referida legislação regulamenta a 
Lei n.º 107/2001 de 8 de Setembro que 
estabelece as bases da política e do 
regime de protecção e valorização do 
património cultural, ao introduzir “o 
mecanismo de controlo prévio e de 
responsabilização em relação a todas 
as obras ou intervenções no patrimó-
nio cultural”. Esse mecanismo de con-
trolo prévio é da responsabilidade da 
“Administração do Património Cultu-
ral Competente” (APCC) ou seja, dos 
organismos do Ministério da Cultura 

com responsabilidades nesta matéria, 
como o IGESPAR, o IMC e as Direc-
ções Regionais de Cultura.

Disposições gerais
No capítulo respeitante às disposições 
gerais, afirma-se que o actual regime 
jurídico abrange os bens culturais imó-
veis, móveis, bem como o património 
integrado em bens culturais imóveis e 
“identificado como tal no respectivo ac-
to de classificação ou no acto de aber-
tura do procedimento de classificação”. 
Muitas das actuais classificações de 
imóveis, designadamente de monu-
mentos religiosos, deveriam ser reapre-
ciadas à luz da actual legislação uma 
vez que, com algumas excepções, a 
filosofia subjacente ao acto de classifi-
cação de um imóvel não incluía o pa-
trimónio artístico integrado.
No domínio dos princípios gerais que 
devem nortear as intervenções de rea-
bilitação, conservação e restauro são 
estabelecidos princípios orientadores: pre-
venção, planeamento, graduabilidade, 
fiscalização e informação (art.º 2.º). 
Importa referir que, em relação às in-
tervenções em bens culturais classi-
ficados e em vias de classificação, in-
cluindo o património integrado, pas-
sa a ser uma exigência o parecer pré-
vio da APCC. Este mecanismo já exis-
tia para o património arquitectónico, 

cabendo ao IGESPAR e às Direcções 
Regionais de Cultura essa tarefa. O as-
pecto inovador desta legislação diz 
respeito aos bens culturais móveis e 
património integrado. 
Caberá ao Instituto dos Museus e da 
Conservação (IMC), em articulação com
as Direcções Regionais da Cultura, ou à 
entidade responsável pela realização 
das intervenções nos referidos bens, ela-
borar os pareceres prévios.

Relatórios, vistorias, fiscalização e 
peritagens 
De acordo com os artigos 3.º e 6.º, para 
quaisquer intervenções em bens cultu-
rais passa a ser obrigatória a entrega 
do relatório prévio e outros elementos 
que sejam exigidos pela APCC como 
informações complementares. Igual-
mente obrigatória é a vistoria prévia que 
deverá ser realizada pela APCC com-
petente, no prazo de 20 dias após a 
recepção do relatório prévio, relativa-
mente a bens culturais classificados de 
interesse nacional. Serão, igualmen-
te, objecto de acompanhamento, por 
parte dos técnicos da APCC, as obras 
ou intervenções em bens culturais que 
se traduzirão na realização de exames, 
vistorias, fiscalização técnica, avalia-
ções e peritagens.
Haverá um relatório intercalar (art.º 9.º) 
sempre que a APCC o determine e

Mecanismos de responsabilização 
em conservação e restauro de 
bens culturais
Embora pecando por tardia, a recente legislação introduz um mecanismo prévio de responsabiliza-
ção em relação às intervenções no património cultural. Trata-se do Decreto-Lei n.º 140/09, de 15 de 
Junho, que estabelece os normativos que são necessários cumprir tendo em vista a conservação e o 
restauro dos bens culturais imóveis, móveis e o património integrado em bens culturais imóveis e 
identificado, como tal, no respectivo acto de classificação ou no acto de abertura do procedimento de 
classificação. Este reforço de competências e de responsabilidades dos organismos da administração 
central responsáveis pela salvaguarda e a valorização do património cultural, obrigará a um reforço 
dos meios técnicos, humanos e financeiros, hoje em dia manifestamente insuficientes.
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um relatório final (art.º 10.º) que passa 
a ser obrigatório e que deverá ser en-
tregue pela direcção das obras ou in-
tervenções no prazo de 30 dias após a 
conclusão dos trabalhos, podendo a 
APCC solicitar elementos adicionais 
para integrar o referido relatório. O 
artigo 11.º estabelece os itens que deve-
rão constar do relatório, com destaque 
para os “exames e análises realiza-
dos”, levantamento videográfico e fo-
tográfico, plano de monitorização e, 
eventualmente, outros elementos adi-
cionais.
Nos artigos 16.º e 17.º, afirma-se que as 
intervenções em bens culturais móveis 
e património integrado são obrigatoria-
mente sujeitas à autorização da adminis-
tração do património cultural competente; 
que no pedido de autorização deve 
constar, para além da identificação 
do proprietário dos bens, o relatório 

prévio, o comprovativo das qualificações 
exigidas ao responsável pela direcção das 
obras e das intervenções, a composição e 
currículos profissionais dos elementos da 
equipa técnica, o prazo de execução e 
orçamento previstos.

Autoria do relatório prévio para 
bens culturais móveis – Artigo 18.º 
Como foi já referido, o relatório pré-
vio é sempre obrigatório para qual-
quer intervenção de conservação e 
restauro em bens culturais, sendo o 
mesmo da responsabilidade de um téc-
nico com formação superior de 5 anos 
em conservação e restauro e 5 anos de 
experiência profissional, devendo estas 
serem relevantes na respectiva área de 
especialidade e no âmbito das obras ou 
intervenções em causa.
A APCC pode admitir, a título ex-
cepcional, que o relatório prévio seja

realizado por técnicos menos habi-
litados do ponto de vista de currículo 
académico, embora sejam exigidos os 
5 anos de experiência profissional.
Efectivamente, existem técnicos com 
uma larga experiência profissional mas 
que, na altura em que iniciaram as suas 
funções, o nível de formação curricu-
lar exigido era o de apenas três anos. De 
salientar que os cursos de conserva-
ção e restauro só passaram a fazer 
parte do ensino superior, primeiro a 
nível do politécnico nos finais dos 
anos 80, e depois a nível universitário 
nos anos 90, tendo havido antes dessa 
data cursos de elevada exigência técni-
ca e científica mas que não foram, na 
altura, reconhecidos pelo Ministério 
da Educação.
Identificados os elementos que devem cons-
tar do relatório prévio (art.º 19.º) e dos pra-
zos de decisão para fazer aprovar ou 
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não as propostas de intervenção de 
conservação e restauro, é colocada a 
questão do indeferimento da autori-
zação.

Indeferimento – Artigos 21.º a 23.º 
O indeferimento pode ocorrer quando:
1 – Num prazo nunca inferior a 10 
dias o requerente não apresente todos
os elementos exigidos e expressos no 
art.º 17º.
2 – A APCC considere insuficientes ou 
inadequadas as qualificações ou a ex-
periência profissional do responsável 
pela direcção das obras ou interven-
ções ou da respectiva equipa técnica.
Havendo substituição dos elemen-
tos da equipa, a decisão deverá ser 
comunicada à APCC para emissão de 
parecer favorável.
As alterações não previstas nas pro-
postas de intervenção deverão ser co-
municadas à APCC. 

Suspensão dos trabalhos – Artigo 24.º 
Poderá ocorrer suspensão dos traba-
lhos quando houver situações que 
não estejam em conformidade com o 
inicialmente previsto e afectem o bem 
cultural objecto da intervenção.

Revogação da autorização – Artigo 26.º 
A autorização para a realização de 
trabalhos de conservação e restauro 
pode ser revogada quando:
1 – Forem detectadas alterações aos 

projectos autorizados ou erros graves 
que comprometam o bem cultural.
2 – O prosseguimento das interven-
ções se revele prejudicial à salvaguar-
da do bem cultural.
3 – Houver alteração do responsável 
da intervenção sem conhecimento 
prévio e autorização da APCC.

Intervenções coercivas – Artigo 27.º 
1 – A APCC pode determinar a execu-
ção de obras ou intervenções em bens 
culturais móveis quando se revelem 
indispensáveis à sua integridade, evi-
tando a sua perda, destruição ou de-
terioração.
2 – Quando o proprietário não iniciar 
as intervenções que lhe sejam deter-
minadas ou não as realizar nos pra-
zos fixados, a APCC pode determinar 
o depósito coercivo do bem em insti-
tuição adequada e proceder à execu-
ção das intervenções sendo os custos 
das mesmas da responsabilidade do 
infractor.

Regime sancionatório – Artigos 27.º 
a 29.º
Estão previstas contra-ordenações res-
pectivas coimas para pessoas singula-
res (entre 500 a 3 500 €) e colectivas 
(3 500 a 5 000 €) por incumprimen-
to das regras estabelecidas pelo decre-
to-lei, cabendo a instrução do processo 
e respectivas coimas à APCC.

Intervenções realizadas pela APPC 
– Artigo 32.º 
As referidas intervenções estão sujei-
tas à elaboração dos relatórios previs-
tos no presente decreto-lei, sendo dis-
pensada a elaboração do relatório prévio e 
intercalar por despacho do dirigente máxi-
mo do serviço competente.

Obras ou intervenções urgentes – 
Artigo 34.º
Em caso de risco de destruição ou de 
perda de um bem cultural poderá ser 
excepcionalmente dispensado relatório 
prévio, procedendo-se à vistoria prévia.

Informação – Artigo 36.º 
Os serviços competentes do MC pu-
blicarão, em página electrónica, os da-
dos estatísticos respeitantes às obras 
e intervenções previstas neste decreto-
-lei.

Confidencialidade – Artigo 37.º 
A divulgação pública das interven-
ções pode ser restringida por inicia-
tiva da APCC ou do proprietário do 
bem quando da sua divulgação resul-
te perigo para a sua segurança. Ou 
que diga respeito a dados abrangidos 
por segredo comercial ou industrial, 
propriedade artística e científica ou 
sujeitos a outras regras de confiden-
cialidade.

Procedimento Informatizado – 
Artigo 38.º
A instrução dos pedidos referentes a 
obras ou intervenções em bens cultu-
rais deve ser realizada por via elec-
trónica, através de uma página elec-
trónica dos serviços competentes do 
Ministério da Cultura.

Contratualização – Artigo 39.º
A APCC pode recorrer à contratação 
de entidades especializadas quando 
tal se revele estritamente necessário ao 
cumprimento das suas obrigações. 

Cooperação científica e com o 
Ensino – Artigo 40.º
Estão previstas formas de cooperação 
com entidades vocacionadas para o 
ensino e a investigação nas áreas da 
conservação e restauro. 

Igreja do Menino de Deus, Alfama.


