
AS ONG E A MISSÃO DE DEFESA DO

PATRIMÓNIO CULTURAL. 
OS MEIOS DE TUTELA.  



FUNDAMENTO DA SUA PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO:

 A pessoa e a sua identidade cultural.

ÂMBITO CONCEPTUAL:

 Testemunhos com valor de civilização ou de cultura portadores de
interesse cultural relevante, como memória, antiguidade, originalidade,
raridade, genialidade.
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ARQUITETURA LEGAL

• Constituição da República Portuguesa (arts 9.º, 52.º, 66.º e 78.º)
• Convenções Internacionais ( ex. Paris e Granada) e direito 

comunitário
• Bases da política e do regime de proteção e valorização do 

património cultural (Lei n.º 107/2001)
• Procedimento de classificação, zonas de proteção e planos de 

pormenor de salvaguarda (Decreto-Lei n.º 309/2009)
• Fundo de salvaguarda do património cultural
• Regime dos estudos, projetos e obras em bens culturais
• Bases da política de solos, ordenamento do território e 

urbanismo
• Regime Jurídico da Urbanização e Edificação
• Regime Jurídico Instrumentos Gestão Territorial
• Regime Jurídico da Reabilitação Urbana
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Como atuar?

MEIOS ADMINISTRATIVOS
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• O direito de denúncia e queixa (MP e Provedor de
Justiça).
• O direito de informação e participação procedimental:
Na elaboração de instrumentos de gestão territorial.
Nos procedimentos de classificação e controle prévio;
• A reclamação e recurso de atos e omissões.



MEIOS JURISDICIONAIS

• A ação popular.

• A ação administrativa para efetivação de responsabilidade
civil.

• Procedimentos cautelares. Antecipatórios ou conservatórios. 

• Os casos particulares do

Embargo de obra nova (judicial ou extrajudicial com 
ratificação).

Suspensão de eficácia. Proibição de execução.
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EM ESPECIAL, O PAPEL DAS ASSOCIAÇÕES

Constituição – artigo 78.º 
2. Incumbe ao Estado, em colaboração com todos os agentes culturais:
…
c) Promover a salvaguarda e a valorização do património cultural, tornando-o elemento vivificador da 
identidade cultural comum;

A Lei de Bases do Património Cultural  - artigos 4.º, n.º 1 e 2 e 10.º, n.º 6
1 - Nos termos da lei, o Estado, as Regiões Autónomas e as autarquias locais podem celebrar com 
detentores particulares de bens culturais, outras entidades interessadas na preservação e 
valorização de bens culturais ou empresas especializadas acordos para efeito da prossecução de 
interesses públicos na área do património cultural.
2 - Entre outros, os instrumentos referidos no número anterior podem ter por objecto a colaboração 
recíproca para fins de identificação, reconhecimento, conservação, segurança, restauro, 
valorização e divulgação de bens culturais, bem como a concessão ou delegação de tarefas, 
desde que não envolvam a habilitação para a prática de actos administrativos de classificação.
…
6 - As administrações central, regional e local poderão ajustar com as estruturas associativas de 
defesa do património cultural formas de apoio a iniciativas levadas a cabo por estas 
últimas, em particular no domínio da informação e formação dos cidadãos.
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AS DIFICULDADES

 No acesso a documentação e informação administrativas

 Ausência de cultura de delegação e incentivo à
participação democrática nas tarefas de inventariação,
fiscalização e proteção

 Perda do seu conhecimento, proximidade e qualidade
técnica e científica dos meios humanos que compõem os
seus associados

 Ausência de financiamento sustentável para a sua missão
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FORMAS DE AGILIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DAS

ASSOCIAÇÕES JUNTO DOS PODERES PÚBLICOS

Constituição de ONG de União, com poderes 
representativos.
 A excessiva formalização

 Os especiais desígnios dos envolvidos

 O receio de perda de identidade e autonomia

Designação de órgão informal (Comissão, Comité, 
delegação)
 Simples mandato com poderes delimitados

 Maior agilidade

 Maior representatividade
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TÓPICO PROPOSTO PARA AS CONCLUSÕES

DO FÓRUM DO PATRIMÓNIO 2022 

 Exigir junto da administração do património cultural (central,
regional e local) que cumpra o disposto na Constituição e na
Lei de Bases do Património Cultural, envolvendo as ONG do
Património no processo de inventariação, vigilância ativa ou
reabilitação e dotando-as, por via da celebração de protocolos
e outros mecanismos regulares de cooperação, de meios
financeiros adequados ao desempenho do seu insubstituível
papel na salvaguarda no nosso património coletivo.
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OBRIGADO!

pedro.bandeira@amartins.pt

10www. amartins.pt


