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ANEXO I | INVENTÁRIO PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO – Fábrica dos Leões. 

 

Designação  FÁBRICA DOS LEÕES 
Acesso  Estrada dos Leões, 7000-208. 
Categoria  Património Industrial. 
Tipo  Indústria de massas. 
Classificação  Sem protecção legal. Considerado Edificação de Valor Patrimonial, ao abrigo do Arti-

go 21º do Regulamento de Dezembro de 2007 do Plano director Municipal de Évora. 
Época de  
Construção 

 
Século XX. 

Autor  Sem informação. 
Cronologia  1916 Fundação pela Sociedade Alentejana de Moagens 

1993 Encerramento da Fábrica 
1997 Aquisição do Complexo pela Universidade de Évora 
2000 Instalação do Curso de Artes Plásticas e Artes Visuais 
2006 Lançamento do Concurso Publico para o Projecto de Reconversão da fábrica 
por forma a receber o Departamento de Artes Visuais e Arquitectura da Universidade 
de Évora 
2007 Inicio das obras de reconversão segundo o projecto dos ateliers Inês Lobo Ar-
quitectos e Ventura Trindade Arquitectos 
2009 Inauguração da primeira parte do edifício 
2010 Conclusão das obras de reconversão 

Tipologia  Mecanização e Energia Eléctrica. 
Bens móveis  O espólio móvel acredita-se ter sido destruído aquando das obras, visto não terem 

sido recolhido e não existirem mais informações. 
Proprietário  Universidade de Évora. 
Características 
Particulares  

O Antigo Complexo da Fábrica dos Leões foi uma das primeiras centrais termoelétri-
cas da moagem alentejana, como terá sido um dos primeiros marcos na procura pelo 
desenvolvimento da indústria na zona do Alentejo. 

Sistemas  
Construtivo e 
Materiais  

Os diversos edifícios que compõem o complexo apresentam sistemas construtivos e 
materiais diversos, recorrendo-se a soluções de paredes de alvenaria de pedra, estru-
tura em betão armado, tectos e pavimentos em madeira, pilares e vigas em madeira 
ou ferro fundido.  

Conservação O conjunto apresenta um estado de conservação razoável na sua globalidade, apre-
sentando pontualmente elementos e zonas bastante degradadas. 
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ANEXO II | INVENTÁRIO PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO – Estação Elevatória do Re-

cinto da Praia. 

 

Designação  ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DA PRAIA 
Acesso  Largo do Chafariz de Dentro, N.º 1. 1100-139, Lisboa. 
Categoria  Património Industrial. 
Tipo  Outro. 
Classificação  O edifício encontra-se em vias de classificação (Homologado co-

mo IM - Inte-resse Municipal, Despacho de 30 setembro 1997 do 
Ministro da Cultura) e está incluído na Zona de Proteção do Cas-
telo de São Jorge e restos das cercas de Lisboa (v. 
IPA.00003128) e na Zona de Proteção da Capela de Nossa Se-
nhora dos Remédios (v. IPA.00002484) 

Época de 
Construção 

 
Século XIX. 

Autor  Engenheiro Joaquim Neves de Aguiar. 
Cronologia  1868 Construção da primeira Estação Elevatória da cidade de 

Lisboa. 
1990 Estrega do estudo por parte do APPA ao Instituto Português 
do Património Cultural, com vista à classificação do conjunto. 
1997 Primeiras obras de reconversão. 
2008 Segunda Intervenção. 

Tipologia  Mecanização e Energia Eléctrica. 
Bens móveis  O espólio móvel terá sido, na sua grande maioria removido, res-

tando a cisterna e parte do sistema de elevação das águas. 
Proprietário  Câmara Municipal de Lisboa. 
Características 
Particulares  

O edifício destaca-se por constituir a primeira estação elevatória 
de águas de Lisboa, representando um legado importante para a 
história da cidade. 

Sistemas 
Construtivo e 
Materiais  

O edifício apresenta uma estrutura mista, sendo consituida por 
paredes de pedra e paredes de tijolo. Nos pavimentos, observa-
se a utilização de betonilha e soalho de madeira.  

Conservação O conjunto apresenta um bom estado de conservação  
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ANEXO III | INVENTÁRIO PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO – Armazém Frigorífico de 

Bacalhau de Massarelos. 

 

Designação  ARMAZÉM FRIGORIFICO DE BACALHAU 
Acesso  Rua do Ouro nº 114, 4150-55. 
Categoria  Património Industrial. 
Tipo  Indústria do frio. 

Classificação  Sem protecção legal. Considerado Imóvel com Interesse Patrimo-
nial, ao abrigo do Artigo no 45 do Regulamento de Setembro de 
2005 do Plano Director Municipal do Porto 

Época de  
Construção 

Século XX. 

Autor  Engenheiro Fernando Yglesias d’Oliveira. 
Cronologia  1937 Projecto do Armazém. 

1939 Inauguração do Armazém frigorifico. 
1995 Pedido de licença à Câmara Municipal do Porto, para se dar 
inicio ao projecto de reconversão. 
2005 Inicio das obras de reconversão 
2007 Conclusão das obras de reconversão 

Tipologia  Mecanização e Energia Eléctrica. 
Bens móveis  O espólio móvel relativo à produção do frio industrial não terá sido 

aproveitado por nenhuma entidade, tendo sido removido do edifí-
cio. 

Proprietário  Privado. 
Características 
Particulares  

Edifício de imponente volumetria, destacando-se na margem do 
Rio Douro. Importante referência à arquitectura do Estado Novo. 
Presença de altos relevos nacionalistas na fachada principal. 

Sistemas  
Construtivo e 
Materiais  

Estrutura em betão armado, sistema de pilares, vigas e lajes, com 
paredes portantes em cantaria de pedra granítica (perpianho) 
rebocadas e pintadas. 

Conservação O conjunto apresenta um bom estado de conservação. 
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ANEXO IV | Cartas e Convenções 

 

CARTA DE ATENAS (1931) 
 

Conclusões da Conferência Internacional de Atenas sobre o Restauro dos Monumentos 

Serviço Internacional de Museus, Atenas, 21 a 30 de Outubro de 1931. 

I - Doutrinas. Princípios Gerais 

A Conferência ouviu a exposição dos princípios gerais e doutrinas relativas à protecção de 

monumentos. 

Qualquer que seja a diversidade dos casos específicos, em que cada um possa comportar 

uma solução, constatou que, nos diversos Estados representados, predomina uma tendên-

cia geral para abandonar as reconstituições integrais e evitar os seus riscos, pela instituição 

de uma manutenção regular e permanente, adequada a assegurar a conservação dos edifí-

cios. 

Na situação em que um restauro surja como indispensável, como consequência de degra-

dação ou de destruição, recomenda o respeito pela obra histórica e artística do passado 

sem banir o estilo de nenhuma época. 

A Conferência recomenda que se mantenha a ocupação dos monumentos, que se assegure 

a continuidade da sua vida consagrando-os contudo a utilizações que respeitem o seu ca-

rácter histórico ou artístico. 

II - Administração e Legislação dos Monumentos Históricos 

A Conferência ouviu a exposição sobre as legislações cujo objectivo é o de proteger os mo-

numentos de interesse histórico, artístico ou científico, pertencentes às diferentes nações. 

Aprovou unanimemente a tendência geral que consagra nesta matéria um certo direito da 

colectividade perante a propriedade privada. 

Constatou que as diferenças entre estas legislações provinham das dificuldades de conciliar 

o direito público e o direito dos particulares. 
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Em consequência, ao aprovar-se a tendência geral destas legislações, estima-se que elas 

devem ser apropriadas às circunstâncias locais e ao estado da opinião pública, de forma a 

encontrar o mínimo de oposição possível, tendo em conta, em relação aos proprietários, os 

sacrifícios que eles são chamados a assumir no interesse geral. 

Faz votos para que em cada Estado a autoridade pública esteja investida do poder, em caso 

de urgência, de tomar as medidas de conservação. 

Deseja vivamente que o Conselho Internacional de Museus publique uma recolha e um 

quadro comparativo das legislações em vigor nos diferentes Estados e a mantenha actuali-

zada. 

III - A valorização dos monumentos 

A Conferência recomenda o respeito, na construção dos edifícios, pelo carácter e a fisiono-

mia das cidades, sobretudo na vizinhança de monumentos antigos cuja envolvente deve ser 

objecto de cuidados particulares. Também alguns conjuntos e certas perspectivas particu-

larmente pitorescas, devem ser preservadas. 

Há também necessidade de estudar as plantas e ornamentações vegetais adequadas a cer-

tos monumentos ou conjuntos de monumentos para lhes conservar o seu carácter antigo. 

Recomenda sobretudo a supressão de toda a publicidade, de toda a presença abusiva de 

postes ou fios telefónicos, de toda a indústria ruidosa, incluindo as chaminés altas, na vizi-

nhança dos monumentos artísticos ou históricos. 

IV - Os materiais do restauro 

Os peritos ouviram diversas comunicações relativas ao emprego dos materiais modernos 

para a consolidação dos edifícios antigos. 

Aprovam o emprego sensato de todos os recursos da técnica moderna e muito especial-

mente do betão armado. 

Especificam que os elementos resistentes devem ser dissimulados, salvo impossibilidade 

total, a fim de não alterar o aspecto e o carácter do edifício a restaurar. 

Recomendam-nos, muito especialmente, nos casos onde se considere conveniente evitar os 

riscos de desmontagem e remontagem dos elementos a conservar. 
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V - As degradações dos monumentos 

A Conferência constata que, nas condições de vida moderna, os monumentos do mundo 

inteiro se encontram cada vez mais ameaçados pelos agentes atmosféricos. 

Para além das precauções habituais e das soluções felizes obtidas na conservação da esta-

tuária monumental pelos métodos correntes, não se saberia, tendo em consideração a com-

plexidade dos casos e o estado actual dos conhecimentos, formular regras gerais, para lá 

das precauções habituais e das soluções bem-sucedidas que se verificaram na estatuária 

monumental pelos métodos correntes. 

A Conferência recomenda: 

1º- A colaboração, em cada país, dos conservadores de monumentos e dos arquitectos com 

os representantes das ciências físicas, químicas e naturais, para conseguir alcançar méto-

dos aplicáveis aos diferentes casos. 

2º- Ao Conselho Internacional de Museus que se mantenha ao corrente dos trabalhos em-

preendidos em cada país sobre estas matérias e que lhes dê lugar nas suas publicações. 

A Conferência, no que respeita à conservação da escultura monumental, considera que a 

deslocação das obras do enquadramento para o qual elas tinham sido criadas é em princí-

pio indesejável. Recomenda, a título de precaução, a preservação dos modelos originais, e, 

na sua falta, a execução de moldes. 

VI - A técnica de conservação 

A Conferência constata com satisfação que os princípios e as técnicas expostas nas diver-

sas comunicações de pormenor se inspiram numa tendência comum, a saber: 

Quando se trata de ruínas impõe-se uma conservação escrupulosa, recolocando no seu 

lugar os elementos originais encontrados (anastilose) sempre que o caso o permita; os ma-

teriais novos necessários a este efeito deverão ser sempre identificáveis. Quando a conser-

vação de ruinas, trazidas à luz do dia no decurso de uma escavação for reconhecida como 

impossível, é aconselhado enterrá-las de novo, depois de, bem entendido, terem sido feitos 

levantamentos rigorosos. 

Deve dizer-se que a técnica e a conservação de uma escavação impõem a colaboração 

estreita do arqueólogo e do arquitecto. 
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Quanto aos outros monumentos, os peritos estiveram unanimemente de acordo em aconse-

lhar, antes de qualquer consolidação ou restauro parcial, a análise escrupulosa das patolo-

gias desses monumentos. Eles reconheceram, com efeito, que cada caso constituía um ca-

so específico. 

VII - A conservação dos monumentos e a colaboração internacional 

a) Cooperação técnica e moral 

A Conferência, convencida de que a conservação do património artístico e arqueológico da 

humanidade interessa à comunidade dos Estados, guardiões da civilização; 

Deseja que os Estados, agindo de acordo com o espírito do Pacto da Sociedade das Na-

ções, se prestem a uma colaboração sempre mais vasta e mais concreta, com o objectivo 

de favorecer a conservação dos monumentos artísticos e históricos; 

Estima ser altamente desejável que as instituições e agrupamentos qualificados possam, 

sem prejuízo do direito público internacional, manifestar o seu interesse pela salvaguarda 

das obras-primas nas quais a civilização se exprimiu ao mais alto nível e que pareçam ame-

açadas; 

Faz votos para que os pedidos submetidos com este fim ao organismo da cooperação inte-

lectual da Sociedade das Nações, possam ser confiados à benevolente atenção dos Esta-

dos. 

Caberia à Comissão Internacional de Cooperação Intelectual, após informação do Conselho 

Internacional de Museus e após ter recolhido toda a informação útil, especialmente junto da 

Comissão Nacional de Cooperação Intelectual interessada, pronunciar-se sobre a oportuni-

dade das diligências a empreender e sobre o procedimento seguir em cada caso particular. 

Os membros da Conferência após terem visitado, no decurso dos trabalhos e do intercâmbio 

de estudos que fizeram nessa ocasião, diversos campos de arqueológicos e monumentos 

antigos da Grécia, foram unânimes em render homenagem ao Governo Grego que, durante 

longos anos, ao mesmo tempo que assegurava ele próprio trabalhos consideráveis, aceitou 

a colaboração de arqueólogos e especialistas de todos os países. Os referidos membros 

viram aí um exemplo que não pode senão contribuir para a realização dos objectivos de co-

operação intelectual e cuja necessidade lhes ocorreu no decurso dos trabalhos. 

b) O papel da educação no respeito pelos monumentos 
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A Conferência está profundamente convicta de que a melhor garantia de conservação dos 

monumentos e obras artísticas vem do respeito e do empenhamento dos próprios povos e, 

considerando que estes sentimentos podem ser grandemente favorecidos por uma acção 

apropriada dos poderes públicos, faz votos para que os educadores habituem a infância e a 

juventude a abster-se de degradar os monumentos quaisquer que sejam, e lhes transmitam 

o interesse, de uma maneira geral, pela protecção dos testemunhos de todas as civiliza-

ções. 

c) Criar uma documentação internacional 

A Conferência faz votos para que: 

1º- Cada Estado, ou as instituições criadas ou reconhecidas competentes para esse fim, 

publiquem um inventário dos monumentos históricos nacionais acompanhado de fotografias 

e descrições; 

2º- Cada Estado constitua arquivos onde sejam reunidos todos os documentos relativos aos 

seus monumentos históricos; 

3º - Cada Estado deposite no Conselho Internacional de Museus as suas publicações; 

4º- O Conselho consagre, nas suas publicações, artigos relativos aos processos e aos mé-

todos gerais de conservação de monumentos históricos; 

5º - O Conselho estude a melhor utilização das informações assim centralizadas. 
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CARTA DE VENEZA (1964) 
 

Os monumentos de um povo, portadores de uma mensagem do passado, são um testemu-

nho vivo das suas tradições seculares. A humanidade tem vindo progressivamente a tomar 

maior consciência da unidade dos valores humanos e a considerar os monumentos antigos 

como uma herança comum, assumindo colectivamente a responsabilidade da sua salva-

guarda para as gerações futuras e aspirando a transmiti-los com toda a sua riqueza e auten-

ticidade. 

É essencial que os princípios orientadores da conservação e do restauro de edifícios antigos 

sejam elaborados e acordados a nível internacional, ficando cada país responsável pela sua 

aplicação no âmbito específico do seu contexto cultural e das suas tradições. 

A Carta de Atenas, de 1931, ao expressar pela primeira vez aqueles princípios, contribuiu 

para o desenvolvimento de um amplo movimento internacional, traduzido na elaboração de 

vários documentos nacionais, na actividade do ICOM e da UNESCO e na criação, por esta 

última entidade, de um Centro Internacional para o Estudo da Preservação e do Restauro do 

Património Cultural. O desenvolvimento dos conhecimentos e o espírito crítico têm trazido a 

atenção sobre problemas novos e mais complexos; é, portanto, chegada a altura de reexa-

minar aquela Carta para, através de um estudo mais aprofundado dos seus princípios, se 

proceder ao alargamento do seu âmbito traduzido na elaboração de um novo documento. 

Em consequência, o II Congresso Internacional de Arquitectos e Técnicos de Monumentos 

Históricos, reunido em Veneza de 25 a 31 de Maio de 1964, aprovou o seguinte texto: 

 

DEFINIÇÕES 

Art. 1 - O conceito de monumento histórico engloba, não só as criações arquitectónicas iso-

ladamente, mas também os sítios, urbanos ou rurais, nos quais sejam patentes os testemu-

nhos de uma civilização particular, de uma fase significativa da evolução ou do progresso, 

ou algum acontecimento histórico. Este conceito é aplicável, quer às grandes criações, quer 

às realizações mais modestas que tenham adquirido significado cultural com o passar do 

tempo. 
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Art. 2 - A conservação e o restauro dos monumentos devem recorrer à colaboração de to-

das as ciências e técnicas que possam contribuir para o estudo e a protecção do património 

monumental. 

Art. 3 - A conservação e o restauro dos monumentos têm como objectivo salvaguardar tanto 

a obra de arte como as respectivas evidências históricas. 

CONSERVAÇÃO 

Art. 4 - Para a conservação dos monumentos é essencial que estes sejam sujeitos a opera-

ções regulares de manutenção. 

Art. 5 - A conservação dos monumentos é sempre facilitada pela sua utilização para fins 

sociais úteis. Esta utilização, embora desejável, não deve alterar a disposição ou a decora-

ção dos edifícios. É apenas dentro destes limites que as modificações que seja necessário 

efectuar poderão ser admitidas.  

Art. 6 - A conservação de um monumento implica a manutenção de um espaço envolvente 

devidamente proporcionado. Sempre que o espaço envolvente tradicional subsista, deve ser 

conservado, não devendo ser permitidas quaisquer novas construções, demolições ou modi-

ficações que possam alterar as relações volumétricas e cromáticas. 

Art. 7 - Um monumento é inseparável da história de que é testemunho e do meio em que 

está inserido. A remoção do todo ou de parte do monumento não deve ser permitida, excep-

to quando tal seja exigido para a conservação desse monumento ou por razões de grande 

interesse nacional ou internacional. 

Art. 8 - Os elementos de escultura, pintura ou decoração que façam parte integrante de um 

monumento apenas poderão ser removidos se essa for a única forma de garantir a sua pre-

servação. 

RESTAURO 

Art. 9 - O restauro é um tipo de operação altamente especializado. O seu objectivo é a pre-

servação dos valores estéticos e históricos do monumento, devendo ser baseado no respei-

to pelos materiais originais e pela documentação autêntica. Qualquer operação desse tipo 

deve terminar no ponto em que as conjecturas comecem; qualquer trabalho adicional que 

seja necessário efectuar deverá ser distinto da composição arquitectónica original e apre-
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sentar marcas que o reportem claramente ao tempo presente. O restauro deve ser sempre 

precedido e acompanhado por um estudo arqueológico e histórico do monumento. 

Art. 10 - Quando as técnicas tradicionais se revelarem inadequadas, a consolidação de um 

monumento pode ser efectuada através do recurso a outras técnicas modernas de conser-

vação ou de construção, cuja eficácia tenha sido demonstrada cientificamente e garantida 

através da experiência de uso. 

Art. 11 - As contribuições válidas de todas as épocas para a construção de um monumento 

devem ser respeitadas, dado que a unidade de estilo não é o objectivo que se pretende al-

cançar nos trabalhos de restauro. Quando um edifício apresente uma sobreposição de tra-

balhos realizados em épocas diferentes, a eliminação de algum desses trabalhos posterio-

res apenas poderá ser justificada em circunstâncias excepcionais, quando o que for removi-

do seja de pouco interesse e aquilo que se pretenda pôr a descoberto tenha grande valor 

histórico, arqueológico ou estético e o seu estado de conservação seja suficientemente bom 

para justificar uma acção desse tipo. A avaliação da importância dos elementos envolvidos e 

a decisão sobre o que pode ser destruído não podem depender apenas do coordenador dos 

trabalhos. 

Art. 12 - Os elementos destinados a substituírem as partes que faltem devem integrar-se 

harmoniosamente no conjunto e, simultaneamente, serem distinguíveis do original por forma 

a que o restauro não falsifique o documento artístico ou histórico. 

Art. 13 - Não é permitida a realização de acrescentos que não respeitem todas as partes 

importantes do edifício, o equilíbrio da sua composição e a sua relação com o ambiente cir-

cundante. 

SÍTIOS HISTÓRICOS 

Art. 14 - Os sítios dos monumentos devem ser objecto de um cuidado especial, por forma a 

assegurar que sejam tratados e apresentados de uma forma correcta. Os trabalhos de con-

servação e restauro a efectuar nesses locais devem inspirar-se nos princípios enunciados 

nos artigos precedentes. 

ESCAVAÇÕES 

Art. 15 - Os trabalhos de escavação devem ser efectuados de acordo com as normas cientí-

ficas e com a "Recomendação definidora dos princípios internacionais a aplicar em matéria 

de escavações arqueológicas", adoptadas pela UNESCO em 1956. 
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Deve ser assegurada a manutenção das ruínas e tomadas as medidas necessárias para 

garantir a conservação e a protecção dos elementos arquitectónicos e dos objectos desco-

bertos. Para além disso, devem tomar-se todas as medidas que permitam facilitar a com-

preensão do monumento, sem distorcer o seu significado. 

Todos os trabalhos de reconstrução devem ser rejeitados a priori. Só a anastylosis, isto é, a 

remontagem das peças soltas que existam num estado de desagregação, pode ser permiti-

da. Os materiais utilizados para reintegração deverão ser sempre reconhecíveis e o seu uso 

restringido ao mínimo necessário para assegurar as condições de conservação do monu-

mento e restabelecer a continuidade das suas formas.  

PUBLICAÇÃO 

Art. 16 - Os trabalhos de conservação, restauro ou escavação devem ser sempre acompa-

nhados por um registo preciso, sob a forma de relatórios analíticos ou críticos, ilustrados 

com desenhos e fotografias. 

Todas as fases dos trabalhos de reparação, consolidação, recomposição e reintegração, 

assim como os elementos técnicos e formais identificados ao longo dos trabalhos devem ser 

incluídos. Este registo deverá ser guardado nos arquivos de um organismo público e posto à 

disposição dos investigadores. Recomenda-se, também, que seja publicado. 

 

As seguintes pessoas participaram nos trabalhos da Comissão encarregada de elaborar a 

Carta Internacional para a Conservação e o Restauro dos Monumentos: Piero Gazzola, Pre-

sidente (Itália), Raymond Lemaire, Relator (Bélgica), José Bassegoda-Nonell (Espanha), 

Luís Benavente (Portugal), Djurdje Boskovic (Jugoslávia), Hisroshi Daifuku (UNESCO), P. 

De Vrieze (Holanda), Harald Langberg (Dinamarca), Mario Matteucci (Itália), Jean Merlet 

(França), Carlos Flores Marini (México), Roberto Pane (Itália), S. Pavel (Checoslováquia), 

Paul Philippot (ICCROM), Victor Pimentel (Perú), Harold Plenderleith (ICCROM), Deoclecio 

Redig de Campos (Vaticano), Jean Sonnier (França), François Sorlin (França), Eustathios 

Stikas (Grécia), Gertrude Tripp (Áustria), Jan Zachwatowicz (Polónia), Mustafa S. Zbiss (Tu-

nísia). 
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CONVENÇÃO PARA A PROTECÇÃO DO PATRIMÓNIO MUNDIAL, CULTURAL E NA-

TURAL (1972) 
 

A Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultu-

ra, reunida em Paris de 17 de Outubro a 21 de Novembro de 1972, na sua décima sétima 

sessão: 

Constatando que o património cultural e o património natural estão cada vez mais ameaça-

dos de destruição, não apenas pelas causas tradicionais de degradação, mas também pela 

evolução da vida social e económica que as agrava através de fenómenos de alteração ou 

de destruição ainda mais importantes; 

Considerando que a degradação ou o desaparecimento de um bem do património cultural e 

natural constitui um empobrecimento efectivo do património de todos os povos do mundo; 

Considerando que a protecção de tal património à escala nacional é a maior parte das vezes 

insuficiente devido à vastidão dos meios que são necessários para o efeito e da insuficiência 

de recursos económicos, científicos e técnicos do país no território do qual se encontra o 

bem a salvaguardar; 

Relembrando que o Acto Constitutivo da Organização prevê a ajuda à conservação, pro-

gresso e difusão do saber, promovendo a conservação e protecção do património universal 

e recomendando aos povos interessados convenções internacionais concluídas para tal 

efeito; 

Considerando que as convenções, recomendações e resoluções internacionais existentes 

no interesse dos bens culturais e naturais demonstram a importância que constitui, para to-

dos os povos do mundo, a salvaguarda de tais bens, únicos e insubstituíveis, qualquer que 

seja o povo a que pertençam; 

Considerando que determinados bens do património cultural e natural se revestem de ex-

cepcional interesse que necessita a sua preservação como elemento do património mundial 

da humanidade no seu todo; 

Considerando que, perante a extensão e a gravidade dos novos perigos que os ameaçam, 

incumbe à colectividade internacional, no seu todo, participar na protecção do património 

cultural e natural, de valor universal excepcional, mediante a concessão de uma assistência 

colectiva que sem se substituir à acção do Estado interessado a complete de forma eficaz; 
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Considerando que se torna indispensável a adopção, para tal efeito, de novas disposições 

convencionais que estabeleçam um sistema eficaz de protecção colectiva do património 

cultural e natural de valor universal excepcional, organizado de modo permanente e segun-

do métodos científicos e modernos; 

Após ter decidido aquando da sua décima sexta sessão que tal questão seria objecto de 

uma convenção internacional; adopta no presente dia 16 de Novembro de 1972 a presente 

Convenção. 

I - Definições do património cultural e natural 

ARTIGO 1º 

Para fins da presente Convenção serão considerados como património cultural: 

Os monumentos. - Obras arquitectónicas, de escultura ou de pintura monumentais, elemen-

tos ou estruturas de carácter arqueológico, inscrições, grutas e grupos de elementos com 

valor universal excepcional do ponto de vista da história, da arte ou da ciência; 

Os conjuntos. - Grupos de construções isolados ou reunidos que, em virtude da sua arqui-

tectura, unidade ou integração na paisagem, têm valor universal excepcional do ponto de 

vista da história, da arte ou da ciência; 

Os locais de interesse. - Obras do homem, ou obras conjugadas do homem e da natureza, e 

as zonas, incluindo os locais de interesse arqueológico, com um valor universal excepcional 

do ponto de vista histórico, estético, etnológico ou antropológico. 

ARTIGO 2º 

Para fins da presente Convenção serão considerados como património natural: 

Os monumentos naturais constituídos por formações físicas e biológicas ou por grupos de 

tais formações com valor universal excepcional do ponto de vista estético ou científico; 

As formações geológicas e fisiográficas e as zonas estritamente delimitadas que constituem 

habitat de espécies animais e vegetais ameaçadas, com valor universal excepcional do pon-

to de vista da ciência ou da conservação; 

Os locais de interesse naturais ou zonas naturais estritamente delimitadas, com valor uni-

versal excepcional do ponto de vista da ciência, conservação ou beleza natural. 
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ARTIGO 3º 

Competirá a cada Estado parte na presente Convenção identificar e delimitar os diferentes 

bens situados no seu território e referidos nos artigos 1 e 2 acima. 

 

II - Protecção nacional e protecção internacional do património cultural e natural 

ARTIGO 4º 

Cada um dos Estados parte na presente Convenção deverá reconhecer que a obrigação de 

assegurar a identificação, protecção, conservação, valorização e transmissão às gerações 

futuras do património cultural e natural referido nos artigos 1º e 2º e situado no seu território 

constitui obrigação primordial. Para tal, deverá esforçar-se, quer por esforço próprio, utili-

zando no máximo os seus recursos disponíveis, quer, se necessário, mediante a assistência 

e a cooperação internacionais de que possa beneficiar, nomeadamente no plano financeiro, 

artístico, científico e técnico. 

ARTIGO 5º 

Com o fim de assegurar uma protecção e conservação tão eficazes e uma valorização tão 

activa quanto possível do património cultural e natural situado no seu território e nas condi-

ções apropriadas a cada país, os Estados parte na presente Convenção esforçar-se-ão na 

medida do possível por: 

a) Adoptar uma política geral que vise determinar uma função ao património cultural e natu-

ral na vida colectiva e integrar a protecção do referido património nos programas de planifi-

cação geral; 

b) Instituir no seu território, caso não existam, um ou mais serviços de protecção, conserva-

ção e valorização do património cultural e natural, com pessoal apropriado, e dispondo dos 

meios que lhe permitam cumprir as tarefas que lhe sejam atribuídas; 

c) Desenvolver os estudos e as pesquisas científicas e técnicas e aperfeiçoar os métodos de 

intervenção que permitem a um Estado enfrentar os perigos que ameaçam o seu património 

cultural ou natural; 
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d) Tomar as medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas e financeiras adequadas 

para a identificação, protecção, conservação, valorização e restauro do referido património; 

e 

e) Favorecer a criação ou o desenvolvimento de centros nacionais ou regionais de formação 

nos domínios da protecção, conservação e valorização do património cultural e natural e 

encorajar a pesquisa científica neste domínio. 

ARTIGO 6º 

1 - Com pleno respeito pela soberania dos Estados no território dos quais está situado o 

património cultural e natural referido nos artigos 1º e 2º, e sem prejuízo dos direitos reais 

previstos na legislação nacional sobre o referido património, os Estados parte na presente 

Convenção reconhecem que o referido património constitui um património universal para a 

protecção do qual a comunidade internacional no seu todo tem o dever de cooperar. 

2 - Em consequência, os Estados parte comprometem-se, em conformidade com as disposi-

ções da presente Convenção, a contribuir para a identificação, protecção, conservação e 

valorização do património cultural e natural referido nos parágrafos 2 e 4 do artigo 11º se o 

Estado no território do qual tal património se encontra o solicitar. 

3 - Cada um dos Estados parte na presente Convenção compromete-se a não tomar delibe-

radamente qualquer medida susceptível de danificar directa ou indirectamente o património 

cultural e natural referido nos artigos 1º e 2º situado no território de outros Estados parte na 

presente Convenção. 

ARTIGO 7º 

Para fins da presente Convenção, deverá entender-se por protecção internacional do patri-

mónio mundial cultural e natural a criação de um sistema de cooperação e de assistência 

internacionais que vise auxiliar os Estados parte na Convenção nos esforços que despen-

dem para preservar e identificar o referido património. 
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III - Comité intergovernamental para a protecção do património mundial, cultural e na-
tural 

ARTIGO 8º 

1 - É criado junto da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 

um comité intergovernamental para a protecção do património cultural e natural de valor 

universal excepcional denominado Comité do Património Mundial. Será composto por quin-

ze Estados parte na Convenção, eleitos pelos Estados parte na Convenção reunidos em 

assembleia geral no decurso de sessões ordinárias da Conferência Geral da Organização 

das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. O número dos Estados membros 

do Comité será elevado até vinte e um, a contar da sessão ordinária da conferência geral 

que se siga à entrada em vigor da presente Convenção para, pelo menos, quarenta Esta-

dos. 

2 - A eleição dos membros do Comité deverá assegurar uma representação equitativa das 

diferentes regiões e culturas do Mundo. 

3 - Assistirão às sessões do Comité com voto consultivo um representante do Centro Inter-

nacional de Estudos para a Conservação e Restauro dos Bens Culturais (Centro de Roma), 

um representante do Conselho Internacional dos Monumentos e Locais de Interesse (ICO-

MOS) e um representante da União Internacional para a Conservação da Natureza e Seus 

Recursos (UICN), aos quais poderão ser acrescentados, a pedido dos Estados parte reuni-

dos em assembleia geral no decurso das sessões ordinárias da Conferência Geral da Orga-

nização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, representantes de outras 

organizações intergovernamentais ou não governamentais com objectivos idênticos. 

ARTIGO 9º 

1 - Os Estados membros do Comité do Património Mundial exercerão o seu mandato desde 

o termo da sessão ordinária da Conferência Geral no decurso da qual tiverem sido eleitos e 

até ao final da terceira sessão ordinária subsequente. 

2 - No entanto, o mandato de um terço dos membros designados na primeira eleição termi-

nará no final da primeira sessão ordinária da Conferência Geral que se siga à sessão no 

decurso da qual tenham sido eleitos, e o mandato de um segundo terço dos membros de-

signados simultaneamente terminará no final da segunda sessão ordinária da Conferência 

Geral que se siga à sessão no decurso da qual tenham sido eleitos. Os nomes de tais mem-

bros serão sorteados pelo presidente da Conferência Geral após a primeira eleição. 
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3 - Os Estados membros do Comité deverão escolher para os representar pessoas qualifi-

cadas no domínio do património cultural ou do património natural. 

ARTIGO 10º 

1 - O Comité do Património Mundial adoptará o seu regulamento interno. 

2 - O Comité poderá a qualquer momento convidar para as suas reuniões organismos públi-

cos ou privados, assim como pessoas privadas, para proceder a consultas sobre questões 

específicas. 

3 - O Comité poderá criar os órgãos consultivos que julgue necessários à execução das su-

as funções. 

ARTIGO 11º 

1 - Cada um dos Estados parte na presente Convenção deverá submeter, em toda a medida 

do possível, ao Comité do Património Mundial um inventário dos bens do património cultural 

e natural situados no seu território e susceptíveis de serem inscritos na lista prevista no pa-

rágrafo 2 do presente artigo. Tal inventário, que não será considerado exaustivo, deverá 

comportar uma documentação sobre o local dos bens em questão e sobre o interesse que 

apresentam. 

2 - Com base nos inventários submetidos pelos Estados em aplicação do parágrafo 1 acima, 

o Comité deverá estabelecer, actualizar e difundir, sob o nome de «lista do património mun-

dial», uma lista dos bens do património cultural e do património natural tal como definidos 

nos artigos 1º e 2º da presente Convenção, que considere como tendo um valor universal 

excepcional em aplicação dos critérios que tiver estabelecido. De dois em dois anos deverá 

ser difundida uma actualização da lista. 

3 - A inscrição de um bem na lista do património mundial apenas poderá ser feita com o 

consentimento do Estado interessado. A inscrição de um bem situado num território que seja 

objecto de reivindicação de soberania ou de jurisdição por vários Estados não prejudicará 

em nada os direitos das partes no diferendo. 

4 - O Comité deverá estabelecer, actualizar e difundir, sempre que as circunstâncias o exi-

jam, sob o nome de «lista do património mundial em perigo», uma lista dos bens que figu-

rem na lista do património mundial para a salvaguarda dos quais sejam necessários grandes 

trabalhos e para os quais tenha sido pedida assistência, nos termos da presente Conven-
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ção. Tal lista deverá conter uma estimativa do custo das operações. Apenas poderão figurar 

nesta lista os bens do património cultural e natural ameaçados de perigos graves e precisos, 

tais como ameaça de desaparecimento devido a uma degradação acelerada, projectos de 

grandes trabalhos públicos ou privados, rápido desenvolvimento urbano e turístico, destrui-

ção devida a mudanças de utilização ou de propriedade da terra, alterações profundas devi-

das a uma causa desconhecida, abandono por um qualquer motivo, conflito armado surgido 

ou ameaçando surgir, calamidades e cataclismos, grandes incêndios, sismos, deslocações 

de terras, erupções vulcânicas, modificações do nível das águas, inundações e maremotos. 

O Comité poderá, em qualquer momento e em caso de urgência, proceder a nova inscrição 

na lista do património mundial em perigo e dar a tal inscrição difusão imediata. 

5 - O Comité definirá os critérios com base nos quais um bem do património cultural e natu-

ral poderá ser inscrito em qualquer das listas referidas nos parágrafos 2 e 4 do presente 

artigo. 

6 - Antes de recusar um pedido de inscrição numa das duas listas referidas nos parágrafos 2 

e 4 do presente artigo, o Comité deverá consultar o Estado parte no território do qual esteja 

situado o bem do património cultural ou natural em causa. 

7 - O Comité, com o consentimento dos Estados interessados, coordenará e encorajará os 

estudos e as pesquisas necessárias à constituição das listas referidas nos parágrafos 2 e 4 

do presente artigo. 

ARTIGO 12º 

O facto de um bem do património cultural e natural não ter sido inscrito em qualquer das 

duas listas referidas nos parágrafos 2 e 4 do artigo 11º não poderá de qualquer modo signi-

ficar que tal bem não tenha um valor universal excepcional para fins diferentes dos resultan-

tes da inscrição nas referidas listas. 

ARTIGO 13º 

1 - O Comité do Património Mundial deverá aceitar e estudar os pedidos de assistência in-

ternacional formulados pelos Estados parte na presente Convenção no que respeita aos 

bens do património cultural e natural, situados nos seus territórios, que figurem ou sejam 

susceptíveis de figurar nas listas referidas nos parágrafos 2 e 4 do artigo 11º. Tais pedidos 

poderão ter por objecto a protecção, conservação, valorização ou restauro de tais bens. 
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2 - Os pedidos de assistência internacional em aplicação do parágrafo 1 do presente artigo 

poderão igualmente ter por objecto a identificação de bens do património cultural e natural 

definido nos artigos 1º e 2º, sempre que pesquisas preliminares tenham permitido estabele-

cer que as mesmas merecem ser prosseguidas. 

3 - O Comité deverá decidir do andamento a dar a tais pedidos, determinar, se necessário, a 

natureza e importância da sua ajuda e autorizar a conclusão, em seu nome, de acordos ne-

cessários com o governo interessado. 

4 - O Comité deverá determinar uma ordem de prioridade para as suas intervenções. Fá-lo-á 

tendo em conta a importância respectiva dos bens a salvaguardar para o património mundi-

al, cultural e natural, a necessidade em assegurar assistência internacional aos bens mais 

representativos da natureza ou do génio e da história dos povos do mundo e da urgência 

dos trabalhos a empreender, a importância dos recursos dos Estados no território dos quais 

se encontrem os bens ameaçados e principalmente a medida em que tais Estados poderiam 

assegurar a salvaguarda de tais bens pelos seus próprios meios. 

5 - O Comité deverá estabelecer, actualizar e difundir uma lista dos bens para os quais te-

nha sido dada assistência internacional. 

6 - O Comité deverá decidir da utilização dos recursos do fundo criado nos termos do artigo 

15º da presente Convenção. Procurará os meios de aumentar tais recursos e tomará todas 

as medidas úteis para o efeito. 

7 - O Comité deverá cooperar com as organizações internacionais e nacionais, governamen-

tais e não-governamentais, com objectivos idênticos aos da presente Convenção. Para a 

aplicação dos seus programas e execução dos seus projectos, o Comité poderá recorrer a 

tais organizações, especialmente do Centro Internacional de Estudos para a Conservação e 

Restauro dos Bens Culturais (Centro de Roma), ao Conselho Internacional dos Monumentos 

e Locais de Interesse (ICOMOS) e à União Internacional para a Conservação da Natureza e 

Seus Recursos (UICN), assim como a outros organismos públicos ou privados e a pessoas 

privadas. 

8 - As decisões do Comité serão tomadas por maioria de dois terços dos membros presen-

tes e votantes. O quórum será constituído pela maioria dos membros do Comité. 
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ARTIGO 14º 

1 - O Comité do Património Mundial será assistido por um secretariado nomeado pelo direc-

tor-geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. 

2 - O director-geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, 

utilizando o mais possível os serviços do Centro Internacional de Estudos para a Conserva-

ção e Restauro dos Bens Culturais (Centro de Roma), do Conselho Internacional dos Mo-

numentos e Locais de Interesse (ICOMOS) e da União Internacional para a Conservação da 

Natureza e Seus Recursos (UICN), nos domínios das suas competências e das suas res-

pectivas possibilidades, deverá preparar a documentação do Comité, a ordem do dia das 

suas reuniões e deverá assegurar a execução das suas decisões. 

 

IV - Fundo para a protecção do património mundial, cultural a natural 

ARTIGO 15º 

1 - É constituído um fundo para a protecção do património mundial, cultural e natural de va-

lor universal excepcional, denominado Fundo do Património Mundial. 

2 - O Fundo será constituído com fundos de depósito, em conformidade com as disposições 

do regulamento financeiro da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e 

Cultura. 

3 - Os recursos do Fundo serão constituídos por: 

a) Contribuições obrigatórias e contribuições voluntárias dos Estados parte na presente 

Convenção; 

b) Pagamentos, doações ou legados que poderão fazer: 

i) Outros Estados; 

ii) A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, as demais orga-

nizações do sistema das Nações Unidas, nomeadamente o Programa de Desenvolvimento 

das Nações Unidas e outras organizações intergovernamentais; 

iii) Organismos públicos ou privados, ou as pessoas privadas; 
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c) Qualquer juro devido pelos recursos do Fundo; 

d) Produto das colectas e receitas das manifestações organizadas em proveito do Fundo; 

e 

e) Quaisquer outros recursos autorizados pelo regulamento que o Comité do Património 

Mundial elaborará. 

4 - O destino das contribuições feitas ao Fundo e das demais formas de assistência presta-

das ao Comité será estabelecido por este. O Comité poderá aceitar contribuições destinadas 

apenas a um certo programa ou a um determinado projecto desde que a aplicação de tal 

programa ou a execução de tal projecto tenha sido decidida pelo Comité. As contribuições 

ao Fundo não poderão estar sujeitas a qualquer condição política. 

ARTIGO 16º 

1 - Sem prejuízo de qualquer contribuição voluntária complementar, os Estados parte na 

presente Convenção comprometem-se a pagar regularmente, de dois em dois anos, ao 

Fundo do Património Mundial, contribuições, cujo montante, calculado segundo uma percen-

tagem uniforme aplicável a todos os Estados, será decidido pela assembleia geral dos Esta-

dos parte na Convenção, reunidos no decurso de sessões da Conferência Geral da Organi-

zação das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Tal decisão da assembleia 

geral requer a maioria dos Estados parte, presentes e votantes, que não tenham formulado 

a declaração referida no parágrafo 2 do presente artigo. A contribuição obrigatória dos Esta-

dos parte na Convenção não poderá, em caso algum, ultrapassar 1% da sua contribuição 

para o orçamento ordinário da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e 

Cultura. 

2 - Qualquer Estado referido no artigo 31º ou no artigo 32º da presente Convenção poderá, 

no entanto, no momento do depósito do seu instrumento de ratificação, aceitação ou ade-

são, declarar que não ficará vinculado pelas disposições do parágrafo 1 do presente artigo. 

3 - Qualquer Estado parte na Convenção que tenha formulado a declaração referida no pa-

rágrafo 2 do presente artigo poderá, em qualquer momento, retirar a referida declaração 

mediante notificação do director-geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, 

Ciência e Cultura. No entanto, a retirada da declaração apenas terá efeito, no que se refere 

à contribuição obrigatória devida por tal Estado, a partir da data da assembleia geral seguin-

te dos Estados parte. 
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4 - A fim de que o Comité possa prever as suas operações de forma eficaz, as contribuições 

dos Estados parte na presente Convenção que tenham formulado a declaração referida no 

parágrafo 2 do presente artigo deverão ser pagas de forma regular, pelo menos de dois em 

dois anos, e não deverão ser inferiores às contribuições que tais Estados deveriam pagar 

caso se encontrassem vinculados pelas disposições do parágrafo 1 do presente artigo. 

5 - Qualquer Estado parte na Convenção que se encontre atrasado no pagamento da sua 

contribuição obrigatória ou voluntária, relativamente ao ano em curso e ao ano civil imedia-

tamente anterior, não poderá ser eleito para o Comité do Património Mundial; tal disposição 

não se aplica aquando da primeira eleição. O mandato de um tal Estado, já membro do Co-

mité, terminará no momento de qualquer eleição referida no parágrafo 1 do artigo 8º da pre-

sente Convenção. 

ARTIGO 17º 

Os Estados parte na presente Convenção deverão estabelecer ou promover a criação de 

fundações ou de associações nacionais, públicas e privadas, cujo objectivo seja o encora-

jamento da protecção do património cultural e natural, conforme definido pelos artigos 1º e 

2º da presente Convenção. 

ARTIGO 18º 

Os Estados parte na presente Convenção deverão contribuir nas campanhas internacionais 

de colecta, organizadas em favor do Fundo do Património Mundial, sob os auspícios da Or-

ganização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. 

Deverão facilitar as colectas feitas com tais objectivos pelos organismos mencionados no 

parágrafo 3 do artigo 15º. 

 

V - Condições e modalidades de assistência internacional 

ARTIGO 19º 

Qualquer Estado parte na presente Convenção poderá solicitar assistência internacional em 

favor dos bens do património cultural ou natural de valor universal excepcional situados no 

seu território. Deverá anexar ao pedido de assistência os elementos informativos e os do-

cumentos mencionados no artigo 21º, de que dispõe, e de que o Comité necessitar para 

tomar a sua decisão. 
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ARTIGO 20º 

Sob reserva das disposições do parágrafo 2 do artigo 13º, da alínea c) do artigo 22º e do 

artigo 23º, a assistência internacional prevista pela presente Convenção apenas poderá ser 

concedida a bens do património cultural e natural que o Comité do Património Mundial tenha 

decidido ou decida fazer figurar numa das listas referidas nos parágrafos 2 e 4 do artigo 11º. 

ARTIGO 21º 

1 - O Comité do Património Mundial deverá estabelecer as normas para o exame dos pedi-

dos de assistência internacional que lhe sejam dirigidos e deverá precisar, nomeadamente, 

os elementos a figurar no pedido, o qual deverá descrever a operação a executar, os traba-

lhos necessários, uma estimativa do custo dos mesmos, urgência e os motivos pelos quais 

os recursos do Estado que tenha formulado o pedido não lhe permitem fazer face à totalida-

de das despesas. Os pedidos deverão, sempre que possível, basear-se na opinião de peri-

tos. 

2 - Em virtude dos trabalhos que poderão eventualmente vir a ser necessários sem demora, 

os pedidos fundados em calamidades naturais ou em catástrofes deverão ser urgente e prio-

ritariamente examinados pelo Comité, o qual deverá dispor de um fundo de reserva destina-

do a tais eventualidades. 

3 - Antes de tomar qualquer decisão, o Comité deverá proceder aos estudos e consultas que 

julgue necessários. 

ARTIGO 22º 

A assistência concedida pelo Comité do Património Mundial poderá assumir as seguintes 

formas: 

a) Estudos sobre os problemas artísticos, científicos e técnicos resultantes da protecção, 

conservação, valorização e restauro do património cultural e natural, conforme definido pe-

los parágrafos 2 e 4 do artigo 11º da presente Convenção; 

b) Fornecimento de peritos, técnicos e de mão-de-obra qualificada para supervisar a boa 

execução do projecto aprovado; 

c) Formação de especialistas, a todos os níveis, nos domínios da identificação, protecção, 

conservação, valorização e restauro do património cultural e natural; 
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d) Fornecimento de equipamento de que o Estado interessado não disponha ou não esteja 

em condições de adquirir; 

e) Empréstimos a juro reduzido, isentos de juros ou que possam ser reembolsados a longo 

prazo; 

f) Concessão, em casos excepcionais e especialmente motivados, de subvenções não re-

embolsáveis. 

ARTIGO 23º 

O Comité do Património Mundial poderá igualmente fornecer assistência internacional a cen-

tros nacionais ou regionais de formação de especialistas, a todos os níveis, nos domínios da 

identificação, protecção, conservação, valorização e restauro do património cultural e natu-

ral.  

ARTIGO 24º 

Uma assistência internacional de elevada importância apenas poderá ser concedida após 

estudo científico, económico e técnico detalhado. Tal estudo deverá recorrer às mais avan-

çadas técnicas de protecção, conservação, valorização e restauro do património cultural e 

natural e corresponder aos objectivos da presente Convenção. Deverá ainda pesquisar os 

meios para a utilização racional dos recursos disponíveis no Estado interessado. 

ARTIGO 25º 

O financiamento dos trabalhos necessários apenas deverá, em princípio, incumbir parcial-

mente à comunidade internacional. A participação do Estado que beneficie da assistência 

internacional deverá constituir parte substancial dos recursos atribuídos cada programa ou 

projecto, excepto se os seus recursos não lho permitam. 

ARTIGO 26º 

O Comité do Património Mundial e o Estado beneficiário deverão definir, em acordo a con-

cluir, as condições para a execução do programa ou projecto ao qual é concedida assistên-

cia internacional, nos termos da presente Convenção. Competirá ao Estado que receba tal 

assistência internacional continuar a proteger, conservar e valorizar os bens assim salva-

guardados, em conformidade com as condições definidas no acordo. 
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VI - Programas educativos 

ARTIGO 27º 

1 - Os Estados parte na presente Convenção esforçar-se-ão, por todos os meios apropria-

dos, nomeadamente mediante programas de educação e de informação, por reforçar o res-

peito e o apego dos seus povos ao património cultural e natural definido nos artigos 1º e 2º 

da Convenção. 

2 - Comprometem-se a informar largamente o público das ameaças a que está sujeito tal 

património e das actividades levadas a cabo em aplicação da presente Convenção. 

ARTIGO 28º 

Os Estados parte na presente Convenção que recebam assistência internacional, em apli-

cação da Convenção, deverão tomar as medidas necessárias no sentido de dar a conhecer 

a importância dos bens que constituem o objecto de tal assistência e o papel desempenha-

do por esta. 

VII – Relatórios 

ARTIGO 29º 

1 - Os Estados parte na presente Convenção deverão indicar nos relatórios a apresentar à 

Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, 

às datas e sob as formas que entender, as disposições legais e regulamentares e as demais 

medidas que tenham sido adoptadas para aplicação da Convenção, bem como a experiên-

cia que tenham adquirido na matéria. 

2 - Tais relatórios deverão ser levados ao conhecimento do Comité do Património Mundial. 

3 - O Comité deverá apresentar um relatório sobre as suas actividades a cada uma das ses-

sões ordinárias da Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, 

Ciência e Cultura. 
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VIII - Cláusulas finais 

ARTIGO 30º 

A presente Convenção foi redigida em inglês, árabe, espanhol, francês e russo, fazendo os 

cinco textos igualmente fé. 

ARTIGO 31º 

1 - A presente Convenção será submetida à ratificação ou aceitação dos Estados membros 

da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, em conformidade 

com as suas respectivas normas constitucionais. 

2 - Os instrumentos de ratificação ou aceitação serão depositados junto do director-geral da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. 

ARTIGO 32º 

1 - A presente Convenção fica aberta à adesão de qualquer Estado não membro da Organi-

zação das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura convidado a ela aderir pela 

Conferência Geral da Organização. 

2 - A adesão terá lugar mediante o depósito de um instrumento de adesão junto do director-

geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. 

ARTIGO 33º 

A presente Convenção entrará em vigor três meses após a data do depósito do vigésimo 

instrumento de ratificação, aceitação ou adesão, mas unicamente para os Estados que te-

nham depositado os seus respectivos instrumentos de ratificação, aceitação ou adesão em 

tal data, ou anteriormente. Para qualquer outro Estado, entrará em vigor três meses após o 

depósito do respectivo instrumento de ratificação, aceitação ou adesão. 

ARTIGO 34º 

As disposições abaixo aplicar-se-ão aos Estados parte na presente Convenção com sistema 

constitucional federativo ou não unitário: 

a) No que se refere às disposições da presente Convenção cuja aplicação seja da compe-

tência da acção legislativa do poder legislativo federal ou central, as obrigações do Governo 

federal ou central serão idênticas às dos Estados parte não federativos; 
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b) No que se refere às disposições da presente Convenção cuja aplicação seja da compe-

tência da acção legislativa de cada um dos Estados, regiões, províncias ou cantões que 

constituem o Estado federal, que não sejam obrigados, em virtude do sistema constitucional 

da Federação, a tomar medidas legislativas, o Governo federal levará as referidas disposi-

ções, acompanhadas do seu parecer favorável, ao conhecimento das autoridades compe-

tentes dos referidos Estados, regiões, províncias ou cantões. 

ARTIGO 35º 

1 - Cada um dos Estados parte na presente Convenção terá a faculdade de denunciar a 

Convenção. 

2 - A denúncia deverá ser notificada mediante instrumento escrito depositado junto do 

director-geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. 

3 - A denúncia tomará efeito doze meses após a data da recepção do instrumento da de-

núncia. Em nada alterará as obrigações financeiras a assumir pelo Estado que a tenha efec-

tuado, até à data em que a retirada tome efeito. 

ARTIGO 36º 

O director-geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 

informará os Estados membros da Organização e os Estados não membros referidos no 

artigo 32º, bem como a Organização das Nações Unidas, do depósito de todos os instru-

mentos de ratificação, aceitação ou adesão mencionados nos artigos 31º e 32º, e das de-

núncias previstas pelo artigo 35º. 

ARTIGO 37º 

1 - A presente Convenção poderá ser revista pela Conferência Geral da Organização das 

Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. A revisão apenas vinculará, no entanto, 

os Estados que se tornem parte na Convenção revista. 

2 - Caso a Conferência Geral adopte uma nova convenção que constitua revisão total ou 

parcial da presente Convenção, e salvo disposições em contrário da nova convenção, a pre-

sente Convenção deixará de estar aberta a ratificação, aceitação ou adesão a partir da data 

da entrada em vigor da nova convenção. 
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ARTIGO 38º 

Em conformidade com o artigo 102º da Carta das Nações Unidas, a presente Convenção 

será registada no Secretariado das Nações Unidas, a pedido do director-geral da Organiza-

ção das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. 

Feito em Paris aos 23 dias do mês de Novembro de 1972, em dois exemplares autênticos 

contendo a assinatura do presidente da Conferência Geral, reunida na sua décima sétima 

sessão, e do director-geral das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, os quais 

serão depositados nos arquivos da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ci-

ência e Cultura, sendo cópias certificadas conforme aos originais entregues a todos os Es-

tados referidos nos artigos 31º e 32º e à Organização das Nações Unidas. 
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CARTA EUROPEIA DO PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO (1975) 
 

Amsterdão, Outubro de 1975 

Introdução 

Graças à iniciativa tomada pelo Conselho da Europa ao proclamar 1975 como o Ano Euro-

peu do Património Arquitectónico, grandes esforços estão a ser realizados no conjunto dos 

países europeus para sensibilizar a opinião aos insubstituíveis valores culturais, socais e 

económicos dos monumentos, conjuntos e sítios, no meio urbano e rural, herdados do pas-

sado. 

Convém coordenar todos estes esforços ao nível europeu, para criar uma visão comum do 

problema, e, sobretudo, forjar uma linguagem comum no enunciado dos princípios gerais 

que devem guiar a acção concertada das instâncias responsáveis e dos cidadãos. 

É com este objectivo que o Conselho da Europa estabeleceu o texto da Carta que segue. 

Certamente que, além da formulação de princípios, se coloca o problema da sua aplicação. 

A acção futura do Conselho da Europa tenderá a aprofundar as possibilidades de aplicação 

destes princípios nas diferentes situações nacionais e a melhorar progressivamente as legis-

lações e as regulamentações em vigor, bem como a formação no domínio considerado. 

A Carta Europeia do Património Arquitectónico foi adoptada pelo Comité dos Ministros do 

Conselho da Europa e solenemente proclamada no Congresso sobre o Património Arquitec-

tónico Europeu que teve lugar em Amsterdão de 21 a 25 de Outubro de 1975. 

 

O Comité dos Ministros, 

Considerando que o objectivo do Conselho da Europa é realizar uma união mais estreita 

entre os seus membros com o fim de salvaguardar e de promover os ideais e os principias 

que são o seu património comum; 

Considerando que os Estados membros do Conselho da Europa, participantes da Conven-

ção Cultural Europeia de 19 de Dezembro de 1954, se empenharam, em virtude do artigo 

primeiro desta Convenção, em tomar as medidas próprias para salvaguardar a sua contri-

buição para o património cultural comum da Europa e em encorajar o seu desenvolvimento; 
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Reconhecendo que o património arquitectónico, expressão insubstituível da riqueza e da 

diversidade de cultura europeia, é herança comum de todos os povos e que a sua conser-

vação implica, por consequência, a solidariedade efectiva dos Estados Europeus; 

Considerando que a conservação do património arquitectónico depende largamente da sua 

integração no quadro de vida dos cidadãos e da sua consideração nos planos de ordena-

mento do território e de urbanismo; 

Atendendo à Recomendação da Conferência dos Ministros Europeus responsáveis pelo 

património arquitectónico, ocorrida em Bruxelas em 1969, e à Recomendação 589 (1970) da 

Assembleia Consultiva do Conselho da Europa, relativa a uma Carta do património arquitec-

tónico; 

Reafirma o seu propósito de promover uma política europeia comum e uma acção concerta-

da de protecção do património arquitectónico, apoiando-se sobre os principias da sua con-

servação integrada; 

Recomenda aos governos dos Estados membros que adoptem medidas de ordem legislati-

va, administrativa, financeira e educativa necessárias à elaboração de uma política de con-

servação integrada do património arquitectónico e desenvolvam o interesse público para 

uma tal política tendo em conta os resultados da Campanha do Ano Europeu do Património 

Arquitectónico, organizada em 1975 sob os auspícios do Conselho da Europa; 

 

Adopta e proclama os princípios da presente Carta, preparada pelo Comité dos Monumen-

tos e Sítios do Conselho da Europa: 

1.º O património arquitectónico europeu é formado não apenas pelos nossos monu-

mentos mais importantes mas também pelos conjuntos que constituem as nossas cidades 

antigas e as nossas aldeias com tradições no seu ambiente natural ou construído. 

Durante muito tempo só se protegeram e restauraram os monumentos mais importantes 

sem ter em conta o seu enquadramento. Ora, eles podem perder uma grande parte do seu 

carácter se esse enquadramento for alterado. Por outro lado, os conjuntos, mesmo na au-

sência de edifícios excepcionais, podem oferecer uma qualidade de atmosferas que faz de-

les obras de arte diversificadas e articuladas. São estes conjuntos que importa também con-

servar como tais. O património arquitectónico testemunha a presença da história e da sua 

importância na nossa vida. 
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2.º A encarnação do passado no património arquitectónico constitui um ambiente in-

dispensável ao equilíbrio e ao desabrochar do homem. 

Os homens do nosso tempo, em presença de uma civilização que muda de face e em que 

os perigos são tão gritantes quanto os sucessos, sentem instintivamente o valor desse pa-

trimónio. Trata-se de uma parte essencial a memória dos homens de hoje, e na falta da sua 

transmissão às gerações futuras, na sua autêntica riqueza e na sua diversidade, a humani-

dade seria amputada duma parte da consciência da sua própria duração. 

3.º O património arquitectónico é um capital espiritual, e cultural, económico e social 

de valor insubstituível. 

Cada geração interpreta o passado de uma maneira diferente e dele retira ideias novas. 

Qualquer diminuição deste capital constitui um empobrecimento tanto mais quanto a perda 

dos valores acumulados não pode ser compensada mesmo por criações de grande qualida-

de. Por outro lado, a necessidade de poupança de recursos impõe-se à nossa sociedade. 

Longe de ser um luxo para a comunidade, a utilização desse património é uma fonte de 

economias. 

4.º A estrutura dos conjuntos históricos favorece o equilíbrio harmonioso das socie-

dades. 

Estes conjuntos constituem, com efeito, meios adequados ao desenvolvimento de um largo 

leque de actividades. No passado, eles terão evitado a segregação das classes sociais. Eles 

poderão de novo facilitar uma boa repartição das actividades e uma mais ampla integração 

das populações. 

5.º O património arquitectónico tem um valor educativo determinante. 

Ele oferece um manancial privilegiado de explicações e de comparações do sentido das 

formas e uma fonte de exemplos das suas utilizações. Ora, a imagem e o contacto directo 

adquirem de novo uma importância decisiva na formação dos homens. Importa por isso 

conservar vivos os testemunhos de todas as épocas e de todas as experiências. 

A sobrevivência destes testemunhos não estará assegurada se a necessidade da sua pro-

tecção não for compreendida pela grande maioria das pessoas e especialmente pelas gera-

ções mais jovens que terão amanhã responsabilidade sobre eles. 

 



FACULDADE DE ARQUITECTURA – UNIVERSIDADE DE LISBOA | MESTRADO INTEGRADO EM ARQUITECTURA NA ESPECIALIZAÇÃO 
EM INTERIORES E REABILITAÇÃO DO EDIFICADO | ANA SOFIA NETO RODRIGU§ES 

   REFÚGIOS DE MEMÓRIA | 33 

6.º Este património está em perigo. 

Ele está ameaçado pela ignorância, pela vetustez, pela degradação sob todas as suas for-

mas, pelo abandono. Um certo urbanismo torna-se destruidor quando as autoridades são 

exageradamente sensíveis às pressões económicas e às exigências da circulação. A tecno-

logia contemporânea, mal aplicada, deteriora as estruturas antigas. Os restauros abusivos 

são nefastos. Finalmente e sobretudo, a especulação financeira e mobiliária tira partido de 

tudo e aniquila os melhores planos. 

7.º A conservação integrada afasta as ameaças. 

A conservação integrada é o resultado da acção conjugada de técnicas de restauro e da 

procura das funções apropriadas. A evolução histórica conduziu que os centros degradados 

das grandes cidades e ao mesmo tempo as aldeias abandonadas se tornassem reservas de 

alojamento barato. O seu restauro deve ser feito num espírito de justiça social e não deve 

ser acompanhado do êxodo de todos os habitantes de condição modesta. A conservação 

integrada deve ser, por conseguinte, um dos pressupostos importantes da planificação ur-

bana e regional. Convém notar que esta conservação integrada não é exclusiva de toda a 

arquitectura contemporânea em conjuntos antigos, mas esta deverá ter em maior considera-

ção o quadro existente, respeitar as proporções, a forma e a disposição dos volumes, bem 

como os materiais tradicionais. 

8.º A conservação integrada requer o emprego de meios jurídicos, administrativos, fi-

nanceiros e técnicos. 

Meios jurídicos: a conservação integrada deve utilizar todas as leis e regulamentos existen-

tes que possam contribuir para a salvaguarda e protecção do património, qualquer que seja 

a sua origem. Quando estas disposições não permitem atingir os fins procurados, é neces-

sário completá-las e criar os instrumentos jurídicos indispensáveis nos níveis apropriados: 

nacional, regional e local. 

Meios administrativos: a aplicação de uma tal política exige a criação de estruturas adminis-

trativas adequadas e suficientemente operantes. 

Meios financeiros: a manutenção e o restauro dos elementos do património arquitectónico 

devem beneficiar, caso necessitem, de todos os apoios e incentivos financeiros necessários, 

incluindo as medidas fiscais. É essencial que os meios financeiros consagrados pelos pode-

res públicos ao restauro dos bairros antigos sejam pelo menos iguais aos que são reserva-

dos à construção nova. 
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Meios técnicos: os arquitectos, os técnicos de todas as especialidades, as empresas espe-

cializadas, os artesãos qualificados susceptíveis de levar a bom termo os restauros, são em 

número insuficiente. Importa desenvolver a formação e o emprego dos quadros e mão-de-

obra, convidar a indústria da construção a adaptar-se a estas necessidades e favorecer o 

desenvolvimento de um artesanato ameaçado de desaparecer. 

9.º A participação de todos é indispensável ao sucesso da conservação integrada. 

Se bem que o património arquitectónico seja propriedade de todos, cada uma das suas par-

tes está à mercê de cada um. Aliás, cada geração não dispõe do património arquitectónico, 

senão a título transitório. Ela é responsável pela sua transmissão às gerações futuras. A 

informação do público deve ser tanto mais desenvolvida quanto os cidadãos têm o direito de 

participar nas decisões que dizem respeito ao seu quadro de vida. 

10.º O património arquitectónico é um bem comum do nosso continente. 

Todos os problemas de conservação são comuns a toda a Europa e devem ser tratados de 

uma forma coordenada. Cabe ao Conselho da Europa assegurar a coerência da política dos 

seus Estados membros e de promover a sua solidariedade. 
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RECOMENDAÇÃO DE NAIROBI (1976) 
 

UNESCO - ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A 

CULTURA 

19ª SESSÃO - NAIROBI, 1976 

A Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura, reunida em Nairobi, de 26 de outubro a 30 de novembro de 1976, em sua décima 

nona sessão. 

! Considerando que os conjuntos históricos ou tradicionais fazem parte do ambiente 

quotidiano dos seres humanos em todos os países, constituem a presença viva do 

passado que lhes deu forma, asseguram ao quadro da vida a variedade necessária 

para responder à diversidade da sociedade e, por isso, adquirem um valor e uma di-

mensão humana suplementares, Considerando que os conjuntos históricos ou tradi-

cionais constituem através das idades os testemunhos mais tangíveis da riqueza e 

da diversidade das criações culturais, religiosas e sociais da humanidade e que sua 

salvaguarda e integração na vida contemporânea são elementos fundamentais na 

planificação das áreas urbanas e do planejamento físico-territorial, 

! Considerando que, diante dos perigos da uniformização e da despersonalização que 

se manifestam constantemente em nossa época, esses testemunhos vivos de épo-

cas anteriores adquirem uma importância vital para cada ser humano e para as na-

ções que neles encontram a expressão de sua cultura e, ao mesmo tempo, um dos 

fundamentos de sua identidade, 

! Considerando que, no mundo inteiro, sob pretexto de expansão ou de modernização, 

destruições que ignoram o que destroem e reconstruções irracionais e inadequadas 

ocasionam grave prejuízo a esse património histórico, 

! Considerando que os conjuntos históricos ou tradicionais constituem um património 

imobiliário cuja destruição provoca muitas vezes perturbações sociais, mesmo quan-

do não resulte em perdas económicas. 

! Considerando que essa situação implica a responsabilidade de cada cidadão e im-

põe aos poderes públicos obrigações que só eles podem assumir, 

! Considerando que, diante de tais perigos de deterioração e até de desaparecimento 

total, todos os Estados devem agir para salvar esses valores insubstituíveis, adop-

tando urgentemente uma política global e activa de protecção e de revitalização dos 
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conjuntos históricos ou tradicionais e de sua ambiência, como parte do planejamento 

nacional, regional ou local. 

! Constatando que em muitos países falta uma legislação suficientemente eficaz e fle-

xível que diga respeito ao património arquitectónico e a suas relações com o plane-

jamento físico-territorial. 

! Observando que a Conferência Geral já adoptou instrumentos internacionais para a 

protecção do património cultural e natural, tais como a Recomendação que Define os 

Princípios Internacionais a serem Aplicados em Relação às Escavações Arqueológi-

cas (1956), a Recomendação Relativa à Salvaguarda da Beleza e do Carácter dos 

Sítios e Paisagens (1962), a Recomendação sobre a Preservação dos Bens Cultu-

rais Ameaçados pela Realização de Obras Públicas ou Privadas (1968) e a Reco-

mendação sobre a Protecção, no Plano Nacional, do Património Cultural e Natural 

(1972). 

Desejando complementar e ampliar o alcance das normas e dos princípios formulados nes-

ses instrumentos internacionais. 

Tendo-lhe sido apresentadas propostas relativas à salvaguarda dos conjuntos históricos ou 

tradicionais e sua função na vida contemporânea, questão que constitui o ponto 27 da or-

dem do dia da sessão. 

Tendo decidido, em sua décima oitava sessão, que esse assunto seria objecto de uma re-

comendação aos Estados Membros. 

Adopta, em 26 de novembro de 1976, a presente recomendação. 

A Conferência Geral recomenda aos Estados Membros que apliquem as disposições se-

guintes, adoptando medidas sob a forma de lei nacional ou de outra forma, destinadas a 

efectivar, nos territórios sob sua jurisdição, os princípios e as normas formuladas nesta re-

comendação. 

A Conferência Geral recomenda aos Estados Membros que levem esta recomendação ao 

conhecimento das autoridades nacionais, regionais e locais, assim como às instituições, 

serviços ou órgãos e associações interessados na salvaguarda dos conjuntos históricos ou 

tradicionais e seu entorno 

A Conferência Geral recomenda aos Estados Membros que lhe apresentem, nas datas e na 

forma que ela determinar, relatórios sobre a maneira como aplicaram a presente recomen-

dação. 
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DEFINIÇÕES 

1 Para os efeitos da presente recomendação: 

Considera-se conjunto histórico ou tradicional todo agrupamento de construções e de espa-

ços, inclusive os sítios arqueológicos e palenteológicos, que constituam um assentamento 

humano, tanto no meio urbano quanto no rural e cuja coesão e valor são reconhecidos do 

ponto-de-vista arqueológico, arquitectónico, pré-histórico, histórico, estético ou sócio-

cultural. 

Entre esses "conjuntos", que são muito variados, podem-se distinguir especialmente os sí-

tios pré-históricos, as cidades históricas, os bairros urbanos antigos, as aldeias e lugarejos, 

assim como os conjuntos monumentais homogéneos, ficando entendido que estes últimos 

deverão, em regra, ser conservados em sua integridade. 

Entende-se por "ambiência" dos conjuntos históricos ou tradicionais, o quadro natural ou 

construído que influi na percepção estática ou dinâmica desses conjuntos, ou a eles se vin-

cula de maneira imediata no espaço, ou por laços sociais, económicos ou culturais. 

Entende-se por "salvaguarda" a identificação, a protecção, a conservação, a restauração, a 

reabilitação, a manutenção e a revitalização dos conjuntos históricos ou tradicionais e de 

seu entorno. 

PRINCÍPIOS GERAIS 

2 Dever-se-ia considerar que os conjuntos históricos ou tradicionais e sua ambiência consti-

tuem um património universal insubstituível. Sua salvaguarda e integração na vida colectiva 

de nossa época deveriam ser uma obrigação para os governos e para os cidadãos dos Es-

tados em cujo território se encontram. Deveriam ser responsáveis por isso, no interesse de 

todos os cidadãos e da comunidade internacional, as autoridades nacionais, regionais ou 

locais, segundo as condições próprias de cada Estado Membro em matéria de distribuição 

de poderes. 

3 Cada conjunto histórico ou tradicional e sua ambiência deveria ser considerado em sua 

globalidade, como um todo coerente cujo equilíbrio e carácter específico dependem da sín-

tese dos elementos que o compõem e que compreendem tanto as actividades humanas 

como as construções, a estrutura espacial e as zonas circundantes. 
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Dessa maneira, todos os elementos válidos, incluídas as actividades humanas, desde as 

mais modestas, têm, em relação ao conjunto, uma significação que é preciso respeitar. 

4 Os conjuntos históricos ou tradicionais e sua ambiência deveriam ser protegidos activa-

mente contra quaisquer deteriorações, particularmente as que resultam de uma utilização 

imprópria, de acréscimos supérfluos e de transformações abusivas ou desprovidas de sen-

sibilidade que atentam contra sua autenticidade, assim como as provocadas por qualquer 

forma de poluição. Todos os trabalhos de restauração a serem empreendidos deveriam ba-

sear-se em princípios científicos. Do mesmo modo, uma grande atenção deveria ser dispen-

sada à harmonia e à emoção estética que resultam da conexão ou do contraste dos diferen-

tes elementos que compõem os conjuntos e que dão a cada um deles seu carácter particu-

lar. 

5 Nas condições da urbanização moderna, que produz um aumento considerável na escala 

e na densidade das construções, ao perigo da destruição directa dos conjuntos históricos ou 

tradicionais se agrega o perigo real de que os novos conjuntos destruam indirectamente a 

ambiência e o carácter dos conjuntos históricos adjacentes. Os arquitectos e urbanistas de-

veriam empenhar-se para que a visão dos monumentos e conjuntos históricos, ou a visão 

que a partir deles se obtém, não se deteriore e para que esses conjuntos se integrem har-

moniosamente na vida contemporânea.  

6 Numa época em que a crescente universalidade das técnicas construtivas e das formas 

arquitectónicas apresentam o risco de provocar uma uniformização dos assentamentos hu-

manos no mundo inteiro, a salvaguarda dos conjuntos históricos ou tradicionais pode contri-

buir extraordinariamente para a manutenção e o desenvolvimento dos valores culturais e 

sociais peculiares de cada nação e para o enriquecimento arquitectónico do património cul-

tural mundial. 

POLÍTICA NACIONAL, REGIONAL E LOCAL 

7 Em cada Estado Membro deveria se formular, nas condições peculiares a cada um em 

matéria de distribuição de poderes, uma política nacional, regional e local a fim de que se-

jam adoptadas medidas jurídicas, técnicas, económicas e sociais pelas autoridades nacio-

nais, regionais e locais para salvaguardar os conjuntos históricos ou tradicionais e sua am-

biência e adaptá-los às exigências da vida contemporânea. Essa política deveria influenciar 

o planejamento nacional, regional e local e orientar a ordenação urbana urbano e rural e o 

planejamento físico-territorial em todos os níveis. As acções resultantes desse planejamento 

deveriam se integrar à formulação dos objectivos e programas, à distribuição das funções e 
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à execução das operações. Dever-se-ia buscar a colaboração dos indivíduos e das associa-

ções privadas para a aplicação da política de salvaguarda. 

MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

8 A salvaguarda dos conjuntos históricos ou tradicionais e de sua ambiência deveria se ajus-

tar aos princípios anteriormente enunciados e aos métodos expostos a seguir, determinan-

do-se as medidas concretas de acordo com as competências legislativas e constitucionais e 

com a organização social e económica de cada Estado. 

MEDIDAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS 

9 A aplicação de uma política global de salvaguarda dos conjuntos históricos e tradicionais e 

de sua ambiência deveria basear-se em princípios válidos para cada país em sua totalidade. 

Os Estados 

Membros deveriam adaptar as disposições existentes ou, se necessário, promulgar novos 

textos legislativos e regulamentares para assegurar a salvaguarda dos conjuntos históricos 

e tradicionais e de sua ambiência, levando em conta as disposições contidas neste capítulo 

e nos seguintes. Conviria revisar as leis relativas ao planejamento físico territorial, ao urba-

nismo e à política habitacional de modo a coordenar e harmonizar suas disposições com as 

das leis relativas à salvaguarda do património arquitectónico. Essas legislações deveriam 

encorajar a adaptação ou a adopção de disposições, nos planos urbanos, regional ou local, 

para assegurar tal salvaguarda. 

10 As disposições que estabeleçam um sistema de salvaguarda dos conjuntos históricos ou 

tradicionais deveriam enunciar os princípios gerais relativos ao estabelecimento e à adopção 

dos planos e documentos necessários e, particularmente: as condições e restrições gerais 

aplicáveis às zonas protegidas por lei e a suas imediações; 

• a indicação dos programas e operações previstas em matéria de conservação e de 

infraestrutura de serviços; 

• as funções de manutenção e a designação dos encarregados de desempenhá-las;  

• os campos a que se poderão aplicar as intervenções de urbanismo, de reestrutura-

ção e de ordenação do espaço rural; 

• a designação do órgão encarregado de autorizar qualquer restauração, modificação, 

nova construção ou demolição no perímetro protegido; 

• as modalidades de financiamento e de execução dos programas de salvaguarda. 
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11 Os planos e documentos de salvaguarda deveriam definir especialmente: 

• as zonas e os elementos a serem protegidos; 

• as condições e restrições específicas que lhes dizem respeito; 

• as normas que regulam os trabalhos de manutenção, restauração etransformação; 

• as condições gerais de instalação das redes de suprimento e dosserviços necessá-

rios à vida urbana ou rural; 

• as condições que regerão a implantação de novas construções. 

12 A legislação de salvaguarda deveria ser, em princípio, acompanhada de disposições pre-

ventivas contra as infracções à regulamentação de salvaguarda e contra qualquer alta espe-

culativa dos valores imobiliários nas zonas protegidas, que possa comprometer uma protec-

ção e uma restauração concebidas em função do interesse colectivo. Essas disposições 

poderiam envolver medidas de planejamento urbano que influam no preço dos terrenos por 

construir - tais como o estabelecimento de planos de ordenação distritais ou de extensão 

mais reduzida, a concessão do direito de preempção e a um órgão público, a expropriação 

no interesse da salvaguarda, ou a intervenção compulsória em caso de incapacidade ou 

descumprimento por parte dos proprietários - e instituir sanções efectivas como a suspensão 

das obras, a obrigação de reconstituir e/ou multa apropriada. 

13 O respeito às medidas de salvaguarda deveria ser imposto tanto às colectividades públi-

cas quanto às particulares. Dever-se-ia estabelecer, todavia, um mecanismo de recurso con-

tra as decisões ilegais, arbitrárias ou injustas. 

14 As disposições referentes à construção de edifícios para órgãos públicos e privados e a 

obras públicas e privadas deveriam adaptar-se à regulamentação da salvaguarda dos con-

juntos históricos e de sua ambiência. 

15 Em particular, as disposições relativas aos imóveis e quarteirões insalubres, assim como 

à construção de habitações sociais deveriam ser concebidas ou reformuladas de modo que 

não apenas se ajustem à política de salvaguarda, mas que para ela contribuam. O regime 

de eventuais subvenções deveria ser, consequentemente, estabelecido e modulado sobre-

tudo para facilitar o desenvolvimento de habitação subsidiada e de edifícios públicos através 

da reabilitação de construções antigas. Só deveriam ser permitidas as demolições de edifi-

cações sem valor histórico ou arquitectónico e as subvenções ocasionalmente resultantes 

deveriam ser estritamente controladas. 
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Além disso, uma parte suficiente dos créditos previstos para a construção de habitações 

sociais deveria ser destinada à reabilitação de edificações antigas. 

16 Os efeitos legais das medidas de protecção a edificações e terrenos deveriam ser leva-

das ao conhecimento público e registradas em um órgão oficial competente.  

17 Respeitadas as condições próprias a cada país e a distribuição de poderes das diversas 

administrações nacionais, regionais e locais, a execução de obras de salvaguarda deveria 

se inspirar nos seguintes princípios: uma autoridade responsável deveria encarregar-se da 

coordenação permanente de todos os intervenientes: serviços públicos nacionais, regionais 

e locais ou grupos de particulares; os planos e documentos de salvaguarda deveriam ser 

elaborados depois que todos os estudos científicos necessários houverem sido efectuados 

por equipes multidisciplinares compostas, principalmente, 

de: 

! especialistas em conservação e restauração, incluídos os historiadores da arte; 

! arquitectos e urbanistas; 

! sociólogos e economistas; 

! ecólogos e arquitectos paisagistas; 

! especialistas em saúde pública e assistência social; 

e, em geral, especialistas em todas as matérias relativas à protecção e revitalização dos 

conjuntos históricos e tradicionais; as autoridades deveriam tomar a iniciativa de organizar a 

consulta e a participação da população interessada; os planos de salvaguarda deveriam ser 

aprovados pelo órgão designado por lei; os serviços públicos encarregados de aplicar as 

disposições de salvaguarda em qualquer nível - nacional, regional e local – deveriam contar 

com pessoal necessário e com meios técnicos, administrativos e financeiros adequados. 

MEDIDAS TÉCNICAS, ECONÔMICAS E SOCIAIS 

18 Dever-ser-ia estabelecer, nos níveis nacional, regional ou local, uma relação dos conjun-

tos históricos ou tradicionais e sua ambiência a serem salvaguardados. Essa relação deve-

ria indicar prioridades para facilitar uma alocação racional dos limitados recursos disponíveis 

para fins de salvaguarda. As medidas de protecção, de qualquer tipo, que tiverem carácter 

urgente, deveriam ser tomadas sem esperar que se estabeleçam planos e documentos de 

salvaguarda. 
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19 Deveria ser feita uma análise de todo o conjunto, inclusive de sua evolução espacial, que 

contivesse os dados arqueológicos, históricos, arquitectónicos, técnicos e económicos. De-

veria ser produzido um documento analítico destinado a determinar os imóveis ou os grupos 

de imóveis a serem rigorosamente protegidos, conservados sob certas condições, ou, em 

circunstâncias absolutamente excepcionais e escrupulosamente documentadas, destruídos, 

o que permitiria às autoridades suspender qualquer obra incompatível com esta recomenda-

ção. Além disso, deveria ser realizado, com a mesma finalidade, um inventário dos espaços 

abertos, públicos e privados, assim como de sua vegetação. 

20 Além dessa investigação arquitetónica, são necessários estudos pormenorizados dos 

dados e das estruturas sociais, económicas, culturais e técnicas, assim como do contexto 

urbano ou regional mais amplo. Esses estudos deveriam abranger, se possível, dados de-

mográficos e uma análise das actividades económicas, sociais e culturais, os modos de vida 

e as relações sociais, os problemas fundiários, infraestrutura urbana, o estado do sistema 

viário, as redes de comunicação e as inter-relações recíprocas da zona protegida com as 

zonas circundadas. As autoridades competentes deveriam atribuir suma importância a esses 

estudos e compreender que, sem eles, não seria possível estabelecer planos eficazes de 

salvaguarda.  

21 Antes da formulação de planos e normas de salvaguarda e depois da análise acima des-

crita, conviria, em princípio, estabelecer uma programação que leva-se igualmente em con-

sideração o respeito aos dados urbanísticos, arquitectónicos, económicos e sociais, e a ca-

pacidade de o tecido urbano e rural acolher funções compatíveis com seu carácter específi-

co. A programação deveria visar à adaptação das densidades de ocupação e a prever o 

escalonamento das operações, assim como a necessária acomodação temporária durante 

as obras e os locais para realojamento permanente dos habitantes que não puderem re-

gressar a sua morada anterior. Essa programação deveria ser elaborada com a maior parti-

cipação possível das colectividades e populações interessadas. Uma vez que o contexto 

social, económico e físico dos conjuntos históricos e de sua ambiência está em constante 

evolução, os estudos e investigações deveriam ser regularmente actualizados. Seria essen-

cial, portanto, que a elaboração dos planos de salvaguarda e sua execução se baseassem 

nos estudos disponíveis, em vez de serem retardadas indefinidamente enquanto se aprimo-

ra o processo de planejamento. 

22 Uma vez estabelecidos e aprovados os planos e normas de salvaguarda pela autoridade 

pública competente, seria conveniente que seus autores fossem encarregados de sua exe-

cução ou direcção. 
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23 Nos conjuntos históricos ou tradicionais que possuírem elementos de vários períodos 

diferentes, a acção de salvaguarda deveria levar em consideração as manifestações de to-

dos esses períodos. 

24 Quando existirem planos de salvaguarda, os programas de saneamento urbano ou de 

beneficiamento que consistirem na demolição de imóveis desprovidos de interesse arquitec-

tónico ou histórico ou arruinados demais para serem conservados, na supressão de acrés-

cimos e construções superpostas sem valor e, até mesmo, na demolição de edificações re-

centes que rompam a unidade do conjunto só poderão ser autorizados nos termos do plano 

de salvaguarda. 

25 Os programas de saneamento urbano ou de beneficiamento aplicáveis a zonas que não 

estão incluídas nos planos de salvaguarda deveriam respeitar os edifícios e outros elemen-

tos que possuam um valor arquitectónico ou histórico e seus acessórios. Se tais elementos 

estivessem arriscados de sofrer danos com esses programas deveriam ser elaborados, ne-

cessária e previamente, os planos de salvaguarda pertinentes. 

26 É necessária uma vigilância permanente para evitar que essas operações beneficiem 

apenas a especulação ou sejam utilizadas com finalidades contrárias aos objectivos do pla-

no. 

27 Em qualquer operação de saneamento urbano ou de beneficiamento que afecte um con-

junto histórico deveriam ser observadas as normas gerais de segurança relativas a incên-

dios e catástrofes naturais, desde que sejam compatíveis com os critérios de salvaguarda 

do património cultural. Em caso contrário, devem ser buscadas soluções particulares em 

colaboração com todos os serviços interessados, a fim de garantir o máximo de segurança, 

sem ameaça alguma ao património cultural. 

28 Um cuidado especial deveria ser adoptado na regulamentação e no controle das novas 

construções para assegurar que sua arquitectura se enquadre harmoniosamente nas estru-

turas espaciais e na ambiência dos conjuntos históricos. Para isso, uma análise do contexto 

urbano deveria preceder qualquer construção nova, não só para definir o carácter geral do 

conjunto, como para analisar suas dominantes: harmonia das alturas, cores, materiais e 

formas, elementos constitutivos do agenciamento das fachadas e dos telhados, relações dos 

volumes construídos e dos espaços, assim como suas proporções médias e a implantação 

dos edifícios. Uma atenção especial deveria ser prestada à dimensão dos lotes, pois qual-

quer modificação poderia resultar em um efeito de massa, prejudicial à harmonia do conjun-

to. 
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29 Não se deveria autorizar o isolamento de um monumento através da supressão de seu 

entorno; do mesmo modo, seu deslocamento só deveria ser decidido excepcionalmente e 

por razões de força maior. 

30 Os conjuntos históricos ou tradicionais e sua ambiência deveriam ser protegidos contra a 

desfiguração resultante da instalação de suportes, cabos eléctricos ou telefónicos, antenas 

de televisão ou painéis publicitários de grande escala. Se já existirem, deverão ser adopta-

das medidas adequadas para suprimi-los. Os cartazes, a publicidade luminosa ou não, os 

letreiros comerciais, a sinalização das ruas, o mobiliário urbano e o revestimento do solo 

deveriam ser estudados e controlados com o maior cuidado, para que se integrem harmoni-

osamente ao conjunto. Deveria ser feito um esforço especial para evitar qualquer forma de 

vandalismo. 

31 Os Estados Membros e as instituições interessadas deveriam proteger os conjuntos his-

tóricos ou tradicionais e sua ambiência contra os danos cada vez mais graves causados por 

determinados avanços tecnológicos, tais como quaisquer formas de poluição, através da 

proibição de se implantarem indústrias nocivas em sua proximidade e da adopção de medi-

das preventivas contra os efeitos destrutivos dos ruídos, dos choques e das vibrações pro-

duzidas contra as deteriorações provenientes de uma excessiva exploração turística. 

32 Dado o conflito existente na maior parte dos conjuntos históricos ou tradicionais entre o 

trânsito automobilístico, por um lado e a densidade do tecido urbano e as características 

arquitectónicas por outro, os Estados Membros deveriam estimular e ajudar as autoridades 

locais a encontrar soluções para esse problema. Para consegui-lo e para favorecer o trânsi-

to de pedestres, conviria estudar com extremo cuidado a localização e o acesso dos par-

ques de estacionamento não só dos periféricos como dos centrais, e estabelecer redes de 

transporte que facilitem ao mesmo tempo a circulação dos pedestres, o acesso aos serviços 

e o transporte público. Numerosas operações de reabilitação, tais como, entre outras, a ins-

talação subterrânea de redes eléctricas e de outros cabos, que seriam demasiadamente 

onerosas se fossem feitas separadamente, poderiam ser, então, coordenadas fácil e eco-

nomicamente com o desenvolvimento da rede viária. 

33 A protecção e a restauração deveriam ser acompanhadas de actividades de revitaliza-

ção. Seria, portanto, essencial manter as funções apropriadas existentes e, em particular, o 

comércio e o artesanato e criar outras novas que, para serem viáveis a longo prazo, deveri-

am ser compatíveis com o contexto económico e social, urbano, regional ou nacional em 

que se inserem. O custo das operações de salvaguarda não deveria ser avaliado apenas em 



FACULDADE DE ARQUITECTURA – UNIVERSIDADE DE LISBOA | MESTRADO INTEGRADO EM ARQUITECTURA NA ESPECIALIZAÇÃO 
EM INTERIORES E REABILITAÇÃO DO EDIFICADO | ANA SOFIA NETO RODRIGU§ES 

   REFÚGIOS DE MEMÓRIA | 45 

função do valor cultural das construções, mas também do valor derivado da utilização que 

delas se possa fazer. Os problemas sociais decorrentes da salvaguarda só podem ser colo-

cados correctamente se houver referência a essas duas escalas de valor. Essas funções 

teriam que se adaptar às necessidades sociais, culturais e económicos dos habitantes, sem 

contrariar o carácter específico do conjunto em questão. Uma política de revitalização cultu-

ral deveria converter os conjuntos históricos em pólos de actividades culturais e atribuir-lhes 

um papel 

 34 Nas zonas rurais todos os trabalhos que implicarem uma degradação da paisagem, as-

sim como quaisquer mudanças nas estruturas económicas e sociais deveriam ser cuidado-

samente controlados para preservar a integridade das comunidades rurais históricas em seu 

ambiente natural. 

35 A acção de salvaguarda deveria associar a contribuição da autoridade pública à dos pro-

prietários particulares ou colectivos e à dos habitantes e usuários, isoladamente ou em gru-

po, cujas iniciativas e participação activa deveriam ser estimuladas. Uma cooperação cons-

tante em todos os níveis deveria, portanto, ser estabelecida entre as colectividades e os 

particulares, especialmente através dos seguintes meios: informações adaptadas aos tipos 

de pessoas atinentes; pesquisas preparadas com a participação das pessoas interrogadas; 

criação de grupos consultivos nos órgãos de planeamento; representação dos proprietários, 

dos habitantes e dos usuários, a título consultivo, nos órgãos de decisão, de gestão e de 

revitalização das operações relacionadas com os planos de salvaguarda, ou criação de ór-

gãos de economia mista que participem da execução. 

36 Deveriam ser estimuladas a fundação de grupos voluntários de salvaguarda e de associ-

ações de carácter não lucrativo e a instituição de recompensas honoríficas ou pecuniárias 

para que sejam reconhecidas as realizações exemplares em todos os campos da salva-

guarda. 

37 Os investimentos públicos previstos pelos planos de salvaguarda dos conjuntos históri-

cos e de sua ambiência deveriam ser avalizados pela consignação de créditos adequados 

nos orçamentos das autoridades centrais, regionais e locais. O conjunto desses créditos 

deveria ser administrado de forma centralizada pelos órgãos de direito público, privado ou 

mistos encarregados de coordenar nos níveis nacional, regional ou local todas as formas de 

ajuda financeira e de orientá-las a uma aplicação global. 

38 A ajuda pública, em qualquer das formas descritas nos parágrafos seguintes, deveria 

pressupor as intervenções da colectividade, onde for necessário e conveniente, e levar em 



FACULDADE DE ARQUITECTURA – UNIVERSIDADE DE LISBOA | MESTRADO INTEGRADO EM ARQUITECTURA NA ESPECIALIZAÇÃO 
EM INTERIORES E REABILITAÇÃO DO EDIFICADO | ANA SOFIA NETO RODRIGU§ES 

   REFÚGIOS DE MEMÓRIA | 46 

consideração o custo adicional da restauração, ou seja, o custo suplementar imposto ao 

proprietário em relação ao novo valor venal ou locativo do edifício 

39 Em geral, esses investimentos públicos deveriam servir, antes de mais nada, para con-

servar os edifícios existentes, particularmente as habitações de baixa renda e somente apli-

car-se a novas construções na medida em que elas não constituírem uma ameaça à utiliza-

ção e às funções dos edifícios existentes. 

40 Dever-se-iam conceder doações, incentivos fiscais, subsídios ou empréstimos em condi-

ções favoráveis aos proprietários particulares e usuários que houverem realizado as obras 

estabelecidas pelos planos de salvaguarda e de acordo com as normas fixadas por esses 

planos. 

Esses incentivos fiscais, doações, subsídios e empréstimos poderiam ser concedidos, em 

carácter prioritário, a grupamentos de proprietários ou de usuários de habitações e estabe-

lecimentos comerciais, pois as operações agrupadas se tornam economicamente mais van-

tajosas que as acções individuais. As vantagens financeiras a serem concedidas aos propri-

etários particulares e aos usuários deveriam estar, eventualmente, subordinadas ao acata-

mento de determinadas condições impostas no interesse do público, tais como garantia da 

integridade dos imóveis, possibilidade de visitação aos edifícios, acesso aos parques, jar-

dins ou sítios, realização de fotografias, etc.  

41 Dotações especiais deveriam ser previstas nos orçamentos dos órgãos públicos ou pri-

vados para a protecção dos conjuntos históricos ou tradicionais ameaçados por grandes 

obras públicas ou privadas e pela poluição. As autoridades públicas deveriam prever igual-

mente dotações especiais para a reparação dos danos causados pelos desastres naturais. 

42 Todos os serviços e administrações que atuam na construção pública deveriam, ainda, 

agenciar seus programas e orçamentos de maneira a contribuir para a reabilitação dos con-

juntos históricos ou tradicionais, através do financiamento a obras que correspondam simul-

taneamente a seus próprios objectivos e aos dos planos de salvaguarda. 

43 Para aumentar os recursos financeiros disponíveis os Estados Membros deveriam incre-

mentar a criação de estabelecimentos financeiros públicos ou privados para a salvaguarda 

dos conjuntos históricos e tradicionais e de sua ambiência, dotados de personalidade jurídi-

ca e que pudessem receber doações de particulares, de fundações e de empresas industri-

ais e comerciais. Os doadores poderiam desfrutar de isenções fiscais. 
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44 As instituições públicas e os estabelecimentos de crédito privados poderiam facilitar o 

financiamento a obras de qualquer género destinadas a proteger os conjuntos históricos ou 

tradicionais e sua ambiência, através da criação de um órgão que se encarregasse da con-

cessão de empréstimos aos proprietários, com taxas reduzidas e longos prazos de reembol-

so. 

45 Os Estados Membros e as autoridades interessadas em todos os níveis poderiam facilitar 

a criação de associações sem fins lucrativos que se encarregassem da aquisição e, se for o 

caso, depois de restaurá-los, da venda dos imóveis mediante a utilização de fundos de ope-

rações especialmente destinados a manter nos conjuntos históricos ou tradicionais os pro-

prietários que desejarem protegê-los e preservar suas características. 

46 É essencial evitar que as medidas de salvaguarda acarretem uma ruptura da trama soci-

al. Para evitar, nos imóveis ou nos conjuntos a serem restaurados, o traslado dos habitan-

tes, com prejuízo dos menos favorecidos, poderiam ser concedidas indemnizações que 

compensassem a alta do aluguel, para que os ocupantes pudessem conservar suas habita-

ções e seus pontos de comércio e produção assim como seus modos de vida e suas ocupa-

ções tradicionais, especialmente o artesanato rural, a agricultura em pequena escala, a pes-

ca etc. Essas indemnizações, determinadas em função dos rendimentos, ajudariam os inte-

ressados a fazer frente ao aumento dos encargos provocados pelas obras realizadas. 

PESQUISA, ENSINO E INFORMAÇÃO 

47 Para aperfeiçoar a competência dos especialistas e dos artesãos necessários e para fo-

mentar o interesse e a participação de toda a população no trabalho de salvaguarda, os Es-

tados Membros deveriam adoptar as medidas que se seguem, de acordo com sua compe-

tência legislativa e constitucional. 

48 Os Estados Membros e as colectividades interessadas deveriam encorajar as pesquisas 

e os estudos sistemáticos sobre: 

• aspectos urbanísticos dos conjuntos históricos ou tradicionais e de sua ambiência; 

• as interconexões entre salvaguarda, urbanismo urbano e planeamento físico-

territorial;  

• os métodos de conservação aplicáveis aos conjuntos históricos; 

• a alteração dos materiais; 

• a aplicação das técnicas modernas aos trabalhos de conservação; 

• as técnicas artesanais indispensáveis à salvaguarda. 
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49 Deveriam ser instaurados e desenvolvidos ensinamentos específicos sobre os temas 

acima e que compreendessem estágios de formação prática. Além disso é indispensável 

estimular a formação de técnicos e de artesãos especializados na salvaguarda dos conjun-

tos e de quaisquer espaços abertos que os circundam. O desenvolvimento das técnicas ar-

tesanais, ameaçadas pelo processo de industrialização, também deveria ser estimulado. 

Seria de desejar que as instituições interessadas cooperassem nessa esfera com os orga-

nismos internacionais especializados no assunto, tais como o Centro de Estudos para a 

Conservação e a Restauração dos Bens Culturais, de Roma, o Conselho Internacional de 

Monumentos e Sítios (ICOMOS) e o Conselho Internacional de Museus (ICOM). 

50 A formação do pessoal administrativo encarregado das operações locais e salvaguarda 

dos sectores históricos deveria, onde for adequado e necessário, ser financiada e dirigida 

pelas autoridades competentes, de acordo com um programa a longo prazo. 

51 A tomada de consciência em relação à necessidade da salvaguarda deveria ser estimu-

lada pela educação escolar, pós-escolar e universitária e pelo recurso aos meios de infor-

mação tais como os livros, a imprensa, a televisão, o rádio e o cinema e as exposições itine-

rantes. As vantagens, não apenas estéticas e culturais, mas também sociais e económicas 

que pode oferecer uma política bem conduzida de salvaguarda dos conjuntos históricos ou 

tradicionais e sua ambiência deveriam ser objecto de uma informação clara e completa. Es-

sa informação deveria ser amplamente difundida entre os organismos especializados, tanto 

privados como públicos, nacionais, regionais e locais e entre a população, para que saiba 

porque e como seu padrão de vida pode ser melhorado. 

52 O estudo dos conjuntos históricos deveria ser incluído no ensino em todos os níveis e, 

particularmente, no de história, para inculcar no espírito dos jovens a compreensão e o res-

peito às obras do passado e para mostrar o papel desse património na vida contemporânea. 

Esse ensino deveria utilizar amplamente os meios audiovisuais e as visitas aos conjuntos 

históricos ou tradicionais. 

53 Conviria facilitar o acesso a cursos de aperfeiçoamento e reciclagem para pessoal do-

cente e para guias, bem como a formação de instrutores para ajudar os grupos de jovens e 

de adultos desejosos de se iniciar no conhecimento dos conjuntos históricos ou tradicionais. 

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 

54 Os Estados Membros deveriam colaborar, no que se refere à salvaguarda dos conjuntos 

históricos ou tradicionais e de sua ambiência, recorrendo, se for necessário, à ajuda de or-
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ganizações internacionais, intergovernamentais e não-governamentais, principalmente ao 

Centro de Documentação UNESCO - ICOM - ICOMOS. Essa cooperação multilateral ou 

bilateral deveria ser judiciosamente coordenada e concretizar-se através de medidas comas 

seguintes: 

• Intercâmbio de informações de todos os géneros e de publicações científicas e técni-

cas; 

• Organização de seminários e de grupos de trabalho sobre temas específicos;  

• Concessão de bolsas de estudos e de viagem, envio de pessoal científico, técnico e 

administrativo e fornecimento de material; 

• Luta contra todas as formas de poluição; 

• Execução de grandes projectos de salvaguarda de conjuntos históricos ou tradicio-

nais e de sua ambiência e difusão da experiência adquirida. Nas regiões situadas de 

um lado e de outro de uma fronteira onde ocorrerem problemas comuns de planea-

mento e salvaguarda de conjuntos históricos ou tradicionais e sua ambiência, os Es-

tados Membros deveriam coordenar suas políticas e acções para conseguir a melhor 

utilização e protecção desse património; 

• Assistência mútua entre países vizinhos para a salvaguarda de conjuntos de interes-

se comum, característicos do desenvolvimento histórico e cultural de região. 

55 De acordo com o espírito e com os princípios da presente recomendação, nenhum Esta-

do Membro deveria tomar qualquer medida para demolir ou alterar as características dos 

bairros, cidades e sítios históricos situados nos territórios ocupados por esse Estado. 
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CARTA DE BURRA (1980) 
Conselho Internacional de Monumentos e Sitios – ICOMOS 

 

1. Definições 

Artigo 1º - Para os fins das presentes orientações: 

- O termo bem designará um local, uma zona, um edifício ou outra obra construída, ou um 

conjunto de edificações ou outras obras que possuam uma significação cultual, compreendi-

dos, em cada caso, o conteúdo e o entorno a que pertence. 

- O termo significação cultural designará o valor estético, histórico, científico ou social de um 

bem para as gerações passadas, presentes ou futuras. 

- a substancia será o conjunto de materiais que fisicamente constituem o bem. 

- o termo conservação designará os cuidados a serem dispensados a um bem para preser-

var-lhe as características que apresentem uma significação cultural. De acordo com as cir-

cunstancias, a conservação implicará ou não a preservação ou a restauração. Além da ma-

nutenção; ela poderá, igualmente, compreender obras mínimas de reconstrução ou adapta-

ção que atendam às necessidades e exigências praticas. 

- o termo manutenção designará a protecção continua da substancia, do conteúdo e do en-

torno de um bem e não deve ser confundido com o termo reparação. A reparação implica a 

restauração e a reconstrução, e assim será considerada. 

-  a preservação será a manutenção no estado da substancia de um bem e a desaceleração 

do processo pelo qual ele se degrada. 

- a restauração será o restabelecimento da substancia de um bem em um estado anterior 

conhecido. 

- a reconstrução será o restabelecimento, com o máximo de exatidão, de um estado anterior 

conhecido; ela se distingue pela introdução na substancia existente de materiais diferentes, 

sejam novos ou antigos. A reconstrução não deve ser confundida, nem com a recriação, 

nem com a reconstituição hipotética, ambas excluídas do domínio regulamentado pelas pre-

sentes orientações. 
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- a adaptação será o agenciamento de um bem a uma nova destinação sem a destruição de 

sua significação cultural. 

- o uso compatível designará uma utilização que não implique mudança na significação cul-

tural da substância, modificações que sejam substancialmente reversíveis ou que requeiram 

um impacto mínimo.  

2. Conservação 

Artigo 2º - O objectivo da conservação é preservar a significação cultural de um bem; ela 

deve implicar medidas de segurança e manutenção, assim como disposições que prevejam 

sua futura destinação. 

Artigo 3º - A conservação se baseia no respeito à substância existente e não deve deturpar 

o testemunho nela presente. 

Artigo 4º - A conservação deve se valer do conjunto de disciplinas capazes de contribuir 

para o estudo e a salvaguarda de um bem. As técnicas empregadas devem, em princípio, 

ser de caracter tradicional, mas pode-se, em determinadas circunstâncias, utilizar técnicas 

modernas, desde que se assentem em bases científicas e que a sua eficácia seja garantida 

por uma cera experiencia acumulada. 

Artigo 5º - Na conservação de qualquer bem deve ser levado em consideração o conjunto 

de indicadores de sua significação cultural; nenhum deles deve ser revestido de uma impor-

tância injustificada em detrimento dos demais. 

Artigo 6º - As opções a serem feitas na conservação total ou parcial de um bem deverão ser 

previamente definidas com base na compreensão de sua dignificação cultural e de sua con-

dição material. 

Artigo 7º - As opções assim efectuadas determinarão as futuras destinações consideradas 

compatíveis para o bem. As destinações compatíveis são as que implicam a ausência de 

qualquer modificação, modificações reversível em seu conjunto ou, ainda, modificações cujo 

impacto sobre as partes da substância que apresentam uma significação cultural seja o me-

nor possível. 

Artigo 8º - A conservação de um bem exige a manutenção de um entorno visual apropriado, 

no plano das formas, da escala, das cores, da textura, dos materiais, etc. Não deverão ser 

permitidas qualquer nova construção, nem qualquer demolição ou modificações susceptíveis 
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de causar prejuízo ao entorno. A introdução de elementos estranhos ao meio circundante, 

que prejudiquem a apreciação ou fruição do bem, deve ser proibida. 

Artigo 9º - Todo edifício ou qualquer outra obra devem ser mantidos em sua localização 

histórica. O deslocamento de uma edificação ou de qualquer outra obra, integralmente ou 

em parte, não pode ser admitido, a não ser que essa solução constitua o único meio de as-

segurar sua sobrevivência. 

Artigo 10º - A retirada de um conteúdo ao qual o bem deve um aparte de sua significação 

cultural não pode ser admitida, a menos que represente o único meio de assegurar a salva-

guarda e a segurança desse conteúdo. Nesse caso, ele deverá ser restituído na medida em 

que novas circunstâncias o permitirem. 

3. Preservação 

Artigo 11º - A preservação se impõe nos casos em que a própria substancia do bem no 

estado em que se encontra, oferece testemunho de uma significação cultural específica, 

assim como nos casos em que há insuficiência de dados que permitam realizar a conserva-

ção sob outra forma. 

Artigo 12º - A preservação se limita à protecção, à manutenção e à eventual estabilização 

da substancia existente. Não poderão ser admitidas técnicas de estabilização que destruam 

a significação cultural do bem. 

4. Restauração 

Artigo 13º - A restauração só pode ser efectivada se existirem dados suficientes que teste-

munhem um estado anterior da substancia do bem e se o restabelecimento desse estado 

conduzir a uma valorização da significação cultural do referido bem. Nenhum empreitada de 

restauração deve ser empreendida sem a certeza de existirem recursos necessários para 

isso. 

Artigo 14º - A restauração deve servir para mostrar novos aspectos em relação à significa-

ção cultural do bem. Ela se baseia no princípio do respeito ao conjunto de testemunhos dis-

poníveis, sejam materiais, documentais ou outros, e deve parar onde começa a hipótese. 

Artigo 15º - A restauração pode implicar a reposição de elementos desmembrados ou a 

retirada de acréscimos, nas condições previstas no artigo 16. 
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Artigo 16º - As contribuições de todas as épocas deverão ser respeitadas. Quando a subs-

tância do bem pertencer a várias épocas diferentes, o resgate de elementos datados de de-

terminada época em detrimento de outro só se justifica se a significação cultural do que é 

retirado for de pouquíssima importância em relação ao elemento a ser valorizado. 

5. Reconstrução 

Artigo 17º - A reconstrução deve ser efectivada quando constituir condição sine qua non de 

sobrevivência de um bem cuja integridade tenha sido comprometida por desgastes ou modi-

ficações, ou quando possibilite restabelecer ao conjunto de um bem uma significação cultu-

ral perdida. 

Artigo 18º - A reconstrução deve se limitar à colocação de elementos destinados a comple-

tar uma entidade desfalcada e não deve significar a construção da maior parte da substan-

cia de um bem. 

Artigo 19º - A reconstrução deve se limitar à reprodução de substancias cujas característi-

cas são conhecidas graças aos testemunhos materiais e/ou documentais. As partes recons-

truídas devem ser distinguidas quando examinadas de perto. 

Artigo 20º - A adaptação só pode ser tolerada na medida em qua represente o único meio 

de conservar o bem e não acarrete prejuízo sério a sua significação cultural. 

Artigo 21º - As obras de adaptação devem se limitar ao mínimo indispensável à destinação 

do bem a uma utilização definida de acordo com os termos dos artigos 6 e 7. 

Artigo 22º - Os elementos dotados de uma significação cultural qua não se possa evitar 

desmontar durante os trabalhos de adaptação deverão ser conservados em lugar seguro, na 

previsão de posterior restauração do bem. 

6. Procedimentos 

Artigo 23º - Qualquer intervenção prevista em um bem deve ser precedida de um estudo 

dos dados disponíveis, sejam eles materiais, documentais ou outros. Qualquer transforma-

ção do aspecto de um bem deve ser precedida da elaboração, por profissionais, de docu-

mentos que perpetuem esse aspecto em exactidão. 

Artigo 24º - Os estudo que implicam qualquer remoção de elementos existentes ou escava-

ções arqueológicas só devem ser efectuados quando forem necessários para a obtenção de 

dados indispensáveis à tomada de decisões relativas à conservação, do bem e/ou à obten-



FACULDADE DE ARQUITECTURA – UNIVERSIDADE DE LISBOA | MESTRADO INTEGRADO EM ARQUITECTURA NA ESPECIALIZAÇÃO 
EM INTERIORES E REABILITAÇÃO DO EDIFICADO | ANA SOFIA NETO RODRIGU§ES 

   REFÚGIOS DE MEMÓRIA | 54 

ção de testemunhos materiais fadados a desaparecimento próximo ou a se tomarem ina-

cessíveis por causa dos trabalhos obrigatórios de conservação ou de qualquer outra inter-

venção inevitável. 

Artigo 25º - Qualquer acção de conservação a ser considerada deve ser objecto de uma 

proposta escrita acompanhada de uma exposição de motivos qua justifique as decisões to-

madas, com provas documentais de apoio (fotos, desenhos, amostras, etc.) 

Artigo 26º - As decisões de orientação geral devem proceder de organismos cujos nomes 

serão devidamente comunicados, bem como o de seus dirigentes responsáveis, devendo a 

cada decisão corresponder uma responsabilidade específica. 

Artigo 27º - Os trabalhos contratados devem ser ter acompanhamento apropriado, exercido 

por profissionais, e deve ser mantido um diário no qual serão consignadas as novidades 

surgidas, bem como as decisões tomadas, conforme o disposto no artigo 25 acima. 

Artigo 28º - Os documentos consignados nos artigos 23. 25, 26 e 27 acima serão guarda-

dos nos arquivos de um órgão público e mantidos à disposição do público. 

Artigo 29º - Os objectos a que se refere o artigo 10 acima serão catalogados e protegidos 

de acordo com as normas profissionais.  
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CONVENÇÃO PARA A SALVAGUARDA DO PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO DA EU-

ROPA – GRANADA (1985) 
 

Resolução da Assembleia da República n.º 5/91 

Convenção para a Salvaguarda do Património Arquitectónico da Europa 

A Assembleia da República resolve, nos termos dos artigos 164.º, alínea j), e 169.º, n.º 5, da 

Constituição, aprovar, para ratificação, a Convenção para a Salvaguarda do Património Ar-

quitectónico da Europa, assinada em Granada, a 3 de Outubro de 1985, cujo texto original, 

em inglês e francês, e a respectiva tradução em português seguem em anexo. 

Aprovada em 16 de Outubro de 1990. 

O Presidente da Assembleia da República, Vítor Pereira Crespo. 

Convenção para a Salvaguarda do Património Arquitectónico da Europa 

Os Estados membros do Conselho da Europa, signatários da presente Convenção: 

Considerando que o objectivo do Conselho da Europa é realizar uma união mais estreita 

entre os seus membros, nomeadamente a fim de salvaguardar e promover os ideais e prin-

cípios que constituem o seu património comum; 

Reconhecendo que o património arquitectónico constitui uma expressão insubstituível da 

riqueza e da diversidade do património cultural da Europa, um testemunho inestimável do 

nosso passado e um bem comum a todos os europeus; 

Tendo em conta a Convenção Cultural Europeia, assinada em Paris em 19 de Dezembro de 

1954, e nomeadamente o seu artigo 1.º; 

Tendo em conta a Carta Europeia do Património Arquitectónico, adoptada pelo Comité de 

Ministros do Conselho da Europa em 26 de Setembro de 1975, e a Resolução (76) 28, 

adoptada em 14 de Abril de 1976, relativa à adaptação dos sistemas legislativos e regula-

mentares nacionais às exigências da conservação integrada do património arquitectónico; 

Tendo em conta a Recomendação n.º 880 (1979) da Assembleia Parlamentar do Conselho 

da Europa, relativa à conservação do património arquitectónico; 
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Tendo em conta a Recomendação n.º R (80) 16 do Comité de Ministros aos Estados mem-

bros sobre a formação especializada de arquitectos, urbanistas, engenheiros civis e paisa-

gistas, assim como a Recomendação n.º R (81) 13 do Comité de Ministros, adoptada no dia 

1 de Julho de 1981, sobre as acções a empreender em benefício de certas profissões, ame-

açadas de desaparecimento, no âmbito da actividade artesanal; 

Recordando que é necessário transmitir um sistema de referências culturais às gerações 

futuras, melhorar a qualidade de vida urbana e rural e incentivar, ao mesmo tempo, o de-

senvolvimento económico, social e cultural dos Estados e das regiões; 

Afirmando que é necessário concluir acordos sobre as orientações essenciais de uma políti-

ca comum, que garanta a salvaguarda e o engrandecimento do património arquitectónico; 

acordam no seguinte: 

Definição do património arquitectónico 

Artigo 1.º 

Para os fins da presente Convenção, a expressão «património arquitectónico» é considera-

da como integrando os seguintes bens imóveis: 

1) Os monumentos: todas as construções particularmente notáveis pelo seu interesse 

histórico, arqueológico, artístico, científico, social ou técnico, incluindo as instalações 

ou os elementos decorativos que fazem parte integrante de tais construções; 

2) Os conjuntos arquitectónicos: agrupamentos homogéneos de construções urbanas 

ou rurais, notáveis pelo seu interesse histórico, arqueológico, artístico, científico, so-

cial ou técnico, e suficientemente coerentes para serem objecto de uma delimitação 

topográfica; 

3) Os sítios: obras combinadas do homem e da natureza, parcialmente construídas e 

constituindo espaços suficientemente característicos e homogéneos para serem ob-

jecto de uma delimitação topográfica, notáveis pelo seu interesse histórico, arqueo-

lógico, artístico, científico, social ou técnico. 

Identificação dos bens a proteger 

Artigo 2.º 

A fim de identificar com precisão os monumentos, conjuntos arquitectónicos e sítios suscep-

tíveis de serem protegidos, as Partes comprometem-se a manter o respectivo inventário e, 
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em caso de ameaça dos referidos bens, a preparar, com a possível brevidade, documenta-

ção adequada. 

Processos legais de protecção 

Artigo 3.º 

As Partes comprometem-se: 

1) A implementar um regime legal de protecção do património arquitectónico; 

2) A assegurar, no âmbito desse regime e de acordo com modalidades próprias de ca-

da Estado ou região, a protecção dos monumentos, conjuntos arquitectónicos e sí-

tios. 

Artigo 4.º 

As Partes comprometem-se: 

1) A aplicar, tendo em vista a protecção jurídica dos bens em causa, os processos de 

controlo e autorização adequados; 

2) A impedir que bens protegidos sejam desfigurados, degradados ou demolidos. Nesta 

perspectiva, as Partes comprometem-se, caso não o tenham já feito, a introduzir nas 

respectivas legislações disposições que prevejam: 

a) A submissão a uma autoridade competente de projectos de demolição ou de alte-

ração de monumentos já protegidos ou em relação aos quais esteja pendente 

uma acção de protecção, assim como de qualquer projecto que afecte o respecti-

vo meio ambiente; 

b) A submissão a uma autoridade competente de projectos que afectem, total ou 

parcialmente, um conjunto arquitectónico ou um sítio, relativos a obras: 

De demolição de edifícios; 

De construção de novos edifícios; 

De alterações consideráveis que prejudiquem as características do conjunto ar-

quitectónico ou do sítio; 

c) A possibilidade de os poderes públicos intimarem o proprietário de um bem prote-

gido a realizar obras ou de se lhe substituírem, caso este as não faça; 

d) A possibilidade de expropriar um bem protegido. 
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Artigo 5.º 

As Partes comprometem-se a não permitir a remoção, total ou parcial, de um monumento 

protegido, salvo na hipótese de a protecção física desse monumento o exigir de forma impe-

rativa. Em tal caso, a autoridade competente toma as precauções necessárias à respectiva 

desmontagem, transferência e remontagem em local adequado. 

Medidas complementares 

Artigo 6.º 

As Partes comprometem-se a: 

1) Prever, em função das competências nacionais, regionais e locais, e dentro dos limi-

tes dos orçamentos disponíveis, um apoio financeiro dos poderes públicos às obras 

de manutenção e restauro do património cultural situado no respectivo território; 

2) Recorrer, se necessário, a medidas fiscais susceptíveis de facilitar a conservação 

desse património; 

3) Apoiar as iniciativas privadas no domínio da manutenção e restauro desse patrimó-

nio. 

Artigo 7.º 

Nas áreas circundantes dos monumentos, no interior dos conjuntos arquitectónicos e dos 

sítios, as Partes comprometem-se a adoptar medidas que visem melhorar a qualidade do 

ambiente. 

Artigo 8.º 

As Partes comprometem-se, a fim de limitar os riscos de degradação física do património 

arquitectónico: 

1. A apoiar a investigação científica, com vista a identificar e a analisar os efeitos noci-

vos da poluição e a definir os meios de deduzir ou eliminar tais efeitos; 

2. A tomar em consideração os problemas específicos da conservação do património 

arquitectónico, na formulação de políticas de luta contra a poluição. 
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Sanções 

Artigo 9.º 

As Partes comprometem-se, no âmbito dos respectivos poderes, a garantir que as infrac-

ções à legislação de protecção do património arquitectónico sejam objecto das medidas 

adequadas e suficientes por parte da autoridade competente. Tais medidas podem implicar, 

se necessário, a obrigação de os autores demolirem um edifício novo, construído de modo 

irregular, ou de reporem o bem protegido no seu estado anterior. 

Políticas de conservação 

Artigo 10.º 

As Partes comprometem-se a adoptar políticas da conservação integrada que: 

1) Incluam a protecção do património arquitectónico nos objectivos essenciais do orde-

namento do território e do urbanismo, e que garantam que tal imperativo seja tomado 

em consideração nas diversas fases da elaboração de planos de ordenamento e dos 

processos de autorização de obras; 

2) Adoptem programas de restauro e de manutenção do património arquitectónico; 

3) Façam da conservação, promoção e realização do património arquitectónico um 

elemento fundamental das políticas em matéria de cultura, ambiente e ordenamento 

do território; 

4) Promovam, sempre que possível, no âmbito dos processos de ordenamento do terri-

tório e de urbanismo, a conservação e a utilização de edifícios, cuja importância in-

trínseca não justifique uma protecção no sentido do artigo 3.º, n.º 1, da presente 

Convenção, mas que revistam interesse do ponto de vista do ambiente urbano ou ru-

ral, ou da qualidade de vida; 

5) Promovam a aplicação e o desenvolvimento, indispensáveis ao futuro do património, 

de técnicas e materiais tradicionais. 

Artigo 11.º 

As Partes comprometem-se a promover, respeitando as características arquitectónica e his-

tórica do património: 

a) A utilização de bens protegidos, atendendo às necessidades da vida contemporânea; 

b) A adaptação, quando tal se mostre adequado, de edifícios antigos a novas utiliza-

ções. 
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Artigo 12 º 

Sem prejuízo de reconhecerem o interesse em permitir a visita, por parte do público, dos 

bens protegidos, as Partes comprometem-se a garantir que as consequências de tal abertu-

ra ao público, nomeadamente as adaptações de estrutura para isso necessárias, não preju-

diquem as características arquitectónicas e históricas desses bens e do respectivo meio 

ambiente. 

Artigo 13.º 

Com vista a facilitar a execução de tais políticas, as Partes comprometem-se a desenvolver, 

no contexto próprio da sua organização política e administrativa, a cooperação efectiva, aos 

diversos níveis, dos serviços responsáveis pela conservação, acção cultural, meio ambiente 

e ordenamento do território. 

Participação e associações 

Artigo 14.º 

Em ordem a secundar a acção dos poderes públicos em benefício do conhecimento, protec-

ção, restauro, manutenção, gestão e promoção do património arquitectónico, as Partes 

comprometem-se: 

1) A criar, nas diversas fases do processo de decisão, estruturas de informação, con-

sulta e colaboração entre o Estado, as autoridades locais, as instituições e associa-

ções culturais e o público; 

2) A incentivar o desenvolvimento do mecenato e das associações com fins não lucrati-

vos, que actuam nesta área. 

Informação e Formação 

Artigo 15.º 

As Partes comprometem-se: 

1) A valorizar a conservação do património arquitectónico junto da opinião pública, quer 

como elemento de identidade cultural, quer como fonte de inspiração e de criativida-

de das gerações presentes e futuras; 

2) A promover, nesse sentido, políticas de informação e de sensibilização, nomeada-

mente com auxílio de técnicas modernas de difusão e de promoção, tendo, especifi-

camente, como objectivo: 
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a) Despertar ou desenvolver a sensibilidade do público, a partir da idade escolar, 

para a protecção do património, qualidade do ambiente edificado e expressão ar-

quitectónica; 

b) Realçar a unidade do património cultural e dos laços existentes entre a arquitec-

tura, as artes, as tradições populares e modos de vida, à escala europeia, nacio-

nal ou regional. 

Artigo 16.º 

As Partes comprometem-se a promover a formação das diversas profissões e ofícios com 

intervenção na conservação do património arquitectónico. 

Coordenação europeia das políticas de conservação 

Artigo 17.º 

As Partes comprometem-se a trocar informações sobre as respectivas políticas de conser-

vação no que respeita: 

1) Aos métodos a adoptar em matéria de inventário, protecção e conservação de bens, 

atendendo à evolução histórica e ao aumento progressivo do património arquitectó-

nico; 

2) Aos meios de conciliar da melhor forma o imperativo de protecção do património ar-

quitectónico e as necessidades actuais da vida económica, social e cultural; 

3) Às possibilidades oferecidas pelas novas tecnologias, no domínio da identificação e 

registo, da luta contra a degradação de materiais, da investigação científica, das 

obras de restauro e das formas de gestão e promoção do património arquitectónico; 

4) Aos meios de promover a criação arquitectónica, como forma de assegurarem a con-

tribuição da nossa época para o património da Europa. 

Artigo 18.º 

As Partes comprometem-se a conceder-se, sempre que necessário, uma assistência técnica 

recíproca, sob a forma de troca de experiências e de peritos, no domínio da conservação do 

património arquitectónico. 

Artigo 19.º 

As Partes comprometem-se a promover, no âmbito das legislações nacionais pertinentes ou 

dos acordos internacionais pelos quais se encontrem vinculadas, as trocas europeias de 
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especialistas em matéria de conservação do património arquitectónico, incluindo na área da 

formação contínua. 

Artigo 20.º 

Para os fins da presente Convenção, um Comité de peritos, criado pelo Comité de Ministros 

do Conselho da Europa, ao abrigo do artigo 17.º do Estatuto do Conselho da Europa, é en-

carregado de acompanhar a aplicação da Convenção e especificamente: 

1) De submeter periodicamente ao Comité de Ministros do Conselho da Europa um re-

latório sobre a situação das políticas de conservação do património arquitectónico 

nos Estados partes na Convenção, sobre a aplicação dos princípios nela enunciados 

e sobre as suas próprias actividades; 

2) De propor ao Comité de Ministros do Conselho da Europa qualquer medida condu-

cente à implementação das disposições da Convenção, inclusive no âmbito das acti-

vidades multilaterais e no domínio da revisão ou modificação da Convenção, bem 

como de informação do público sobre os objectivos da Convenção; 

3) De formular recomendações ao Comité de Ministros do Conselho da Europa, relati-

vamente ao convite a Estados não membros do Conselho da Europa para aderirem à 

Convenção. 

Artigo 21.º 

As disposições da presente Convenção não prejudicam a aplicação de disposições específi-

cas mais favoráveis à protecção dos bens previstos no artigo 1.º, constantes de: 

Convenção relativa à Protecção do Património Mundial, Cultural e Natural, de 16 de Novem-

bro de 1972; 

Convenção Europeia para a Protecção do Património Arqueológico, de 6 de Maio de 1969. 

Cláusulas finais 

Artigo 22.º 

1. A presente Convenção está aberta à assinatura dos Estados membros do Conselho 

da Europa. 

2. É submetida a ratificação, aceitação ou aprovação. Os instrumentos de ratificação, 

aceitação ou aprovação, são depositados junto do Secretário-Geral do Conselho da 

Europa. 
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3. A presente Convenção entra em vigor no primeiro dia do mês seguinte ao decurso 

de um período de três meses após a data em que três Estados membros do Conse-

lho da Europa tenham manifestado o seu consentimento a vincular-se pela Conven-

ção, nos termos do disposto no número anterior. 

4. Para os Estados membros que venham ulteriormente a manifestar o seu consenti-

mento a vincular-se pela Convenção, a Convenção entra em vigor no primeiro dia do 

mês seguinte ao decurso de um período de três meses após a data do depósito do 

instrumento de ratificação, aceitação ou aprovação. 

Artigo 23.º 

1. Após a entrada em vigor da presente Convenção, o Comité de Ministros do Conselho 

da Europa pode convidar qualquer Estado não membro do Conselho, assim como a 

Comunidade Económica Europeia, a aderir à presente Convenção, por decisão to-

mada pela maioria prevista no artigo 20.º, alínea d) do Estatuto do Conselho da Eu-

ropa e por unanimidade dos representantes dos Estados contratantes com direito de 

assento no Comité. 

2. Para os Estados aderentes ou para a Comunidade Económica Europeia, em caso de 

adesão, a Convenção entra em vigor no primeiro dia do mês seguinte ao decurso de 

um período de três meses após a data do depósito do instrumento de adesão junto 

do Secretário-Geral do Conselho da Europa. 

Artigo 24.º 

1. Qualquer Estado pode, no momento da assinatura ou do depósito do respectivo ins-

trumento de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão, designar o território ou ter-

ritórios a que se aplica a presente Convenção. 

2. Qualquer Estado pode, em qualquer momento ulterior, mediante declaração dirigida 

ao Secretário-Geral do Conselho da Europa, tornar extensiva a aplicação da presen-

te Convenção a qualquer outro território designado na declaração. A Convenção en-

tra em vigor, para esse território, no primeiro dia do mês seguinte ao decurso de um 

período de três meses após a data da recepção da declaração pelo Secretário-Geral. 

3. Qualquer declaração formulada nos termos dos dois números anteriores pode ser re-

tirada, no que respeita a qualquer território designado naquela declaração, mediante 

notificação dirigida ao Secretário-Geral. Tal retirada produz efeito no primeiro dia do 

mês seguinte do decurso de um período de seis meses após a data da recepção da 

notificação pelo Secretário-Geral. 
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Artigo 25.º 

1. Qualquer Estado pode, no momento da assinatura ou do depósito do respectivo ins-

trumento de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão, declarar que se reserva o 

direito de não se conformar, total ou parcialmente, com as disposições do artigo 4.º, 

alíneas c) e d). Não é admitida qualquer outra reserva. 

2. Qualquer Estado contratante que tenha formulado uma reserva nos termos do núme-

ro anterior pode retirá-la, total ou parcialmente, mediante notificação dirigida ao Se-

cretário-Geral do Conselho da Europa. A retirada produz efeito na data da recepção 

da notificação pelo Secretário-Geral. 

3. A Parte que tenha formulado a reserva ao abrigo do disposto no n.º 1 supracitado 

não pode exigir a aplicação de tal disposição por uma outra Parte; pode, todavia, se 

a reserva for parcial ou condicional, exigir a aplicação de tal disposição na medida 

em que a tenha aceite. 

Artigo 26.º 

1. Qualquer Parte pode, em qualquer momento, denunciar a presente Convenção me-

diante notificação dirigida ao Secretário-Geral do Conselho da Europa. 

2. A denúncia produz efeito no primeiro dia do mês seguinte ao decurso de um período 

de seis meses após a data da recepção da notificação pelo Secretário-Geral. 

Artigo 27.º 

O Secretário-Geral do Conselho da Europa notifica os Estados membros do Conselho da 

Europa e qualquer Estado que tenha aderido à presente Convenção e a Comunidade Euro-

peia, em caso de adesão, de: 

a) Qualquer assinatura; 

b) Depósito de qualquer instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão; 

c) Qualquer data de entrada em vigor da presente Convenção, nos termos do disposto 

nos artigos 22.º, 23.º e 24.º; 

d) Qualquer outro acto, notificação ou comunicação, relativos à presente Convenção. 

 

Em fé do que, os abaixo assinados, devidamente autorizados para o efeito, assinaram a 

presente Convenção. 
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Feito em Granada, aos 3 de Outubro de 1985, em francês e em inglês, fazendo ambos os 

textos igualmente fé, num único exemplar, que será depositado nos arquivos do Conselho 

da Europa. O Secretário-Geral do Conselho da Europa transmitirá cópia autenticada a cada 

um dos Estados membros do Conselho da Europa e a qualquer Estado ou à Comunidade 

Económica Europeia, convidados a aderir à presente Convenção. 

 

Pelo Governo da República da Áustria: Norbert Helfgott; Pelo Governo do Reino da Bélgica; 

Pelo Governo da República de Chipre; Pelo Governo do Reino da Dinamarca: Viggo Niel-

sen; Pelo Governo da República Francesa: Jack Lang; Pelo Governo da República Federal 

da Alemanha: Günter Knackstedt. Georg Golter; Pelo Governo da República Helénica: Mi-

chail-Georgios Mazarakis; Pelo Governo da República Islandesa. Pelo Governo da Irlanda: 

Joseph Bermingham; Pelo Governo da República Italiana: Antonino Gullotti; Pelo Governo 

do Principado do Liechtenstein: Walter Oehry; Pelo Governo do Grão-Ducado do Luxembur-

go: Robert Krieps; Pelo Governo de Malta; Pelo Governo do Reino dos Países Baixos: Le-

endert C. Brinkman; Pelo Governo do Reino da Noruega: Rakel Surlien; Pelo Governo da 

República Portuguesa: João Palma Ferreira; Pelo Governo do Reino de Espanha: Javier 

Solana Madariaga; Pelo Governo do Reino da Suécia: Bengt Goransson; Pelo Governo da 

Confederação Suíça: Pelo Governo da República Turca: Mükerrem Tascioglu; Pelo Governo 

do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte: Richard P. Tracey. 
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CARTA INTERNACIONAL PARA A SALVAGUARDA DAS CIDADES HISTÓRICAS (1987) 
 

Preâmbulo e Definições 

Resultantes de um desenvolvimento mais ou menos espontâneo, ou de um projecto delibe-

rado, todas as cidades do mundo são expressões materiais da diversidade das sociedades 

através da História e, por esse facto, todas elas são históricas. 

A presente Carta respeita mais precisamente às cidades, grandes ou pequenas, e aos cen-

tros ou bairros históricos, com o seu enquadramento natural ou construído que, para além 

da sua qualidade de documento histórico, exprimem os valores próprios das civilizações 

urbanas tradicionais. 

Ora estas estão ameaçadas de degradação, de desagregação e mesmo de destruição, sob 

o efeito de um modo de urbanização nascido na era industrial, e que hoje atinge universal-

mente todas as sociedades. 

Face a esta situação, por vezes dramática, e que provoca perdas irreversíveis de carácter 

cultural e social, e mesmo económico, o ICOMOS julgou necessário redigir uma Carta Inter-

nacional para a Salvaguarda das Cidades Históricas. Completando a Carta Internacional 

Sobre a Conservação e Restauro dos Monumentos e Sítios (Veneza, 1964), este novo texto 

define os princípios e os objectivos, os métodos e os instrumentos de acção adequada para 

salvaguardar a qualidade das cidades históricas, favorecer a harmonia da vida individual e 

social e perpetuar o conjunto dos bens, mesmo modestos, que constituem a memória da 

Humanidade. 

Como no texto da recomendação da UNESCO respeitante à "salvaguarda dos conjuntos 

históricos ou tradicionais, e o seu papel na vida contemporâneas" (Varsóvia - Nairobi, 1976), 

assim como em outros diferentes instrumentos internacionais, entende-se aqui por "Salva-

guarda das Cidades Históricas" as medidas necessárias para a sua protecção, a sua con-

servação e o seu restauro, assim como para o seu desenvolvimento coerente e para a sua 

adaptação harmoniosa à vida contemporânea. 
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Princípios e Objectivos 

1. A salvaguarda das cidades e bairros históricos deve, para ser eficaz, fazer parte inte-

grante de uma política coerente de desenvolvimento económico e social, e ser tomada 

em conta nos planos de ordenamento e de urbanização, a todos os níveis. 

2. Os valores a preservar são o carácter histórico da cidade e o conjunto de elementos ma-

teriais e espirituais que exprimem a sua imagem, em particular: 

a) a forma urbana, definida pela trama e suas parcelas; 

b) as relações entre os diferentes espaços urbanos: espaços construídos, espaços li-

vres, espaços plantados; 

c) a forma e o aspecto dos edifícios (interior e exterior), tais como eles se definem pela 

sua estrutura, volume, estilo, escala, materiais, cor e decoração; 

d) as relações da cidade com o seu enquadramento natural ou criado pelo homem; 

e) as vocações diversas da cidade, adquiridas no decurso da sua história. 

3. A participação e a implicação dos habitantes de toda a cidade são indispensáveis ao 

sucesso da salvaguarda. Elas devem ser procuradas em todas as circunstâncias, e favo-

recidas pela necessária tomada de consciência de todas as gerações. Nunca se deve 

esquecer que a salvaguarda das cidades e bairros históricos respeita, em primeiro lugar, 

aos seus habitantes. 

4. As intervenções num bairro ou numa cidade histórica devem ser conduzidas com pru-

dência, método e rigor, evitando todo o dogmatismo, mas tendo em conta problemas es-

pecíficos, em cada caso particular. 

 

Métodos e Instrumentos 

5. A planificação da salvaguarda das cidades e bairros históricos deve ser precedida de 

estudos pluridisciplinares. 

• Plano de Salvaguarda deve compreender uma análise dos dados, nomeadamente ar-

queológicos, históricos, arquitectónicos, sociológicos e económicos, e deve definir as 

principais orientações e as modalidades das acções a empreender nos planos jurídi-

co, administrativo e financeiro. 

• Plano de Salvaguarda deverá esforçar-se por definir uma articulação harmoniosa dos 

bairros históricos com o conjunto da cidade. 
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• Plano de Salvaguarda deve determinar os edifícios ou grupos de edifícios a proteger 

particularmente, a conservar em certas condições e, em circunstâncias excepcionais, 

a destruir. 

• estado dos locais será rigorosamente documentado antes de qualquer intervenção. 

• Plano deverá beneficiar da adesão dos habitantes. 

6. Na expectativa da adopção de um Plano de Salvaguarda, as acções necessárias à con-

servação devem ser empreendidas no respeito dos princípios e métodos da presente 

Carta e da Carta de Veneza. 

7. A conservação das cidades e dos bairros históricos implica uma manutenção permanen-

te do que está construído. 

8. As funções novas e as redes de infra-estruturas exigidas pela vida contemporânea de-

vem ser adaptadas às especificidades das cidades históricas. 

9. O melhoramento do "habitat" deve constituir um dos objectivos fundamentais da salva-

guarda. 

10. No caso de ser necessário efectuar transformações de imóveis, ou de os construir de 

novo, todo o acrescentamento deverá respeitar a organização espacial existente, nome-

adamente os seus aspectos parcelares e a sua escala, como o impõem a qualidade e o 

valor de conjunto das construções existentes. A introdução de elementos de carácter 

contemporâneo, sob reserva de não prejudicarem a harmonia do conjunto, pode contri-

buir para o seu enriquecimento. 

11. Interessa concorrer para um melhor conhecimento do passado das cidades históricas, 

favorecendo as pesquisas de arqueologia urbana e a apresentação apropriada das suas 

descobertas sem prejudicar a organização geral do tecido urbano. 

12. A circulação dos veículos deve ser estreitamente regulamentada no interior das cidades 

e dos bairros históricos; as áreas de estacionamento deverão ser arranjadas de maneira 

a não degradar o seu aspecto, nem o do seu enquadramento. 

13. As grandes redes de estradas, previstas no quadro do ordenamento do território, não 

devem penetrar nas cidades históricas, mas somente facilitar o tráfego que dessas cida-

des se aproxima, permitindo-lhe um acesso fácil. 

14. Medidas preventivas contra as catástrofes naturais e contra todos os demais obstáculos 

(designadamente as poluições e as vibrações) devem ser tomadas a favor das cidades 

históricas, e isto tanto para assegurar a salvaguarda do seu património, como para a se-

gurança e o bem-estar dos seus habitantes. Os meios postos em acção para prevenir ou 

reparar os efeitos de todas as calamidades devem ser adaptados ao carácter específico 

dos bens a salvaguardar. 
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15. Em ordem a assegurar a participação e a implicação dos habitantes, deve desenvolver-

se uma informação geral, começando desde a idade escolar. Deve ser favorecida a ac-

ção das associações de defesa do património, e devem ser tomadas medidas financei-

ras de natureza a facilitar a conservação e o restauro do que existe construído. 

16. A salvaguarda exige que se organize uma formação especializada visando todas as pro-

fissões nela implicadas. 

 

Texto aprovado em Toledo, em reunião que decorreu de 7 a 9 de Setembro de 1986, e rati-

ficado pelo ICOMOS em Washington, em Outubro de 1987  
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RECOMENDAÇÃO N.º R (91) 13 SOBRE A PROTECÇÃO DO PATRIMÓNIO ARQUITEC-

TÓNICO DO SÉCULO XX (1991) 
 

Conselho da Europa, Estrasburgo, 9 de Setembro de 1991 

O Comité de Ministros, tendo presente o artigo 15.b dos Estatutos do Conselho da Europa, 

Considerando que o objectivo do Conselho da Europa é o de realizar uma união mais estrei-

ta entre os seus membros; 

Tendo em conta a Convenção Cultural Europeia assinada em Paris, em 19 de Dezembro de 

1954, nomeadamente o seu artigo 1.°; 

Tendo em conta a Convenção para a salvaguarda do património arquitectónico da Europa 

assinada em Granada, em 3 de Outubro de 1985, nomeadamente o seu artigo 17.°; 

Tendo em conta a Resolução 813 (1983) sobre a arquitectura contemporânea, da Assem-

bleia 

Parlamentar do Conselho da Europa; 

Tendo em conta a Resolução n.º 2 da Segunda Conferência Europeia dos Ministros Res-

ponsáveis pelo Património Arquitectónico, que teve lugar em Granada em 3 e 4 de Outubro 

de 1985; 

Observando que a arquitectura do século XX faz parte integrante do património histórico da 

Europa, e que a salvaguarda e valorização dos seus elementos mais significativos respon-

dem aos mesmos objectivos e aos mesmos princípios que os da conservação do património 

arquitectónico no seu conjunto; 

Constatando que esta categoria patrimonial é, atendendo à sua proximidade histórica e à 

abundância e diversidade dos testemunhos, menos reconhecida pelas autoridades respon-

sáveis e pelo público que o restante património arquitectónico; 

Sublinhando que a ausência de interesse pela conservação deste património produzirá per-

das irrecuperáveis e privará as gerações futuras do conhecimento deste período da memó-

ria europeia, 

Recomenda aos governos dos Estados membros o desenvolvimento de estratégias para a 

identificação, estudo, protecção, conservação, restauro e divulgação da arquitectura do sé-
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culo XX, segundo os princípios constantes do anexo à presente recomendação, quer no 

âmbito das suas políticas de protecção e valorização do património construído, quer através 

de medidas específicas, quando tal se mostre necessário. 

Encarrega o Secretário-Geral de transmitir o texto da presente recomendação aos Estados 

que não aderiram à Convenção Cultural Europeia e/ou à Convenção para a salvaguarda do 

património arquitectónico da Europa. 

ANEXO À RECOMENDAÇÃO N.º R (91) 13 

PRINCÍPIOS PARA A SALVAGUARDA E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO 

ARQUITECTÓNICO DO SÉCULO XX 

 

I. IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO 

1. Promover o conhecimento e o estudo do património 

Desde o século XIX, a arquitectura e o urbanismo sofreram mudanças profundas provoca-

das pela industrialização, pela introdução de novos materiais, pela mudança das técnicas de 

construção e pelo aparecimento de novas funções. Esta evolução acentuou-se face às no-

vas necessidades da sociedade contemporânea e aos progressos tecnológicos. 

A produção arquitectónica do século XX é abundante e de características diversas. Reflecte, 

simultaneamente, valores tradicionais e modernistas. Exceptuando algumas obras de alguns 

autores pioneiros, a arquitectura do século XX não é reconhecida como portadora de valor 

cultural, pelo que é necessário promover um melhor conhecimento e compreensão deste 

património, evidenciando as suas qualidades, bem como a riqueza e a diversidade dos seus 

elementos. 

As pesquisas a realizar devem fundamentar-se em todas as fontes de informação disponí-

veis, nomeadamente nos arquivos escritos, gráficos ou fotográficos, nas publicações con-

temporâneas sobre essas obras, bem como em todo o tipo de informação que permita con-

textualizar as criações arquitectónicas e aprofundar o conhecimento sobre os edifícios. 

2. Estabelecer inventários sistemáticos 

O objectivo é o de reunir documentação sistemática sobre a produção arquitectónica do sé-

culo XX, quer sobre a forma de inventários nacionais cobrindo todas as épocas, quer atra-
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vés da elaboração de inventários específicos da arquitectura do século XX. Estes inventá-

rios devem ser: 

• Mais abertos do que selectivos, susceptíveis de actualização permanente, revisão e 

ampliação, à luz da evolução dos conhecimentos; 

• Conduzidos sem exclusão de estilos, tipologias, métodos ou períodos de construção; 

• Concebidos, apresentados e publicados de tal forma que o seu conteúdo seja aces-

sível ao público em geral, quer no que respeita ao vocabulário e ilustrações utiliza-

das, quer relativamente às facilidades de divulgação; 

• Estabelecidos tendo em conta as práticas de inventário dos diferentes países euro-

peus, para facilitar a comunicação e a compreensão mútuas destes instrumentos de 

informação e análise, na Europa. 

 

II. PROTECÇÃO DOS ELEMENTOS MAIS SIGNIFICAT1VOS DO PATRIMÓNIO 

1. Critérios de selecção 

As autoridades responsáveis pela protecção do património cultural deverão adoptar critérios 

de selecção objectivos baseados nas seguintes considerações: 

• Oportunidade para reconhecer o valor das criações relevantes no conjunto dos esti-

los, tipos e métodos de construção do século XX; 

• A necessidade de conceder estatuto de protecção, não apenas às obras dos criado-

res mais reputados de um período ou estilo arquitectónico, mas também aos teste-

munhos menos conhecidos, mas representativos da arquitectura e da história de um 

determinado período; 

• A importância de incluir, entre os factores de selecção, quer os aspectos estéticos, 

quer a contribuição das obras no âmbito da história das técnicas construtivas e o de-

senvolvimento dos aspectos políticos, culturais, económicos e sociais; 

• O indispensável alargamento da protecção ao conjunto das componentes do meio 

envolvente construído, englobando, não apenas as construções independentes, mas 

também as estruturas produzidas em série, nomeadamente, loteamentos, grandes 

conjuntos edificados e cidades novas, bem como os espaços e arranjos em áreas 

públicas; 
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• A necessidade de estender a protecção às decorações exteriores e interiores bem 

como aos equipamentos e mobiliário concebidos em simultâneo com a arquitectura e 

conferindo significado à criação arquitectónica. 

2. Medidas para a protecção legal dos bens 

Incumbe às autoridades competentes, de acordo com as especificidades de cada país: 

1. Recorrer à legislação existente, nomeadamente a que se refere à conservação do 

património, ao urbanismo ou ao ambiente, com o objectivo de proteger o património 

construído do século XX, com o objectivo de: 

• Proteger os bens através da classificação apropriada ou da inserção em áreas 

protegidas; 

• Utilizar as competências em matéria de autorização e de controlo decorrentes da 

protecção legal; 

2. Completar a legislação existente com medidas específicas, quando essa legislação 

não permita, ou permita de forma imperfeita, a protecção deste património recente. 

 

III. GESTÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO 

1. Utilização do património 

As autoridades competentes, nacionais, regionais ou locais, têm o dever de incentivar o 

usomais apropriado do património protegido deste período, quer através de utilizações com 

vocação cultural ou museológica, quer para outros fins, nomeadamente económicos, comer-

ciais ou habitacionais. A procura de novas afectações, tendo presentes as necessidades da 

vida contemporânea, deve ser estimulada para evitar o abandono dos edifícios. Porém, os 

novos usos não deverão prejudicar o significado arquitectónico ou histórico que justificaram 

a protecção dos bens. 

2. Conservação física 

Os fenómenos da poluição atmosférica e o envelhecimento dos materiais conduzem à de-

gradação e exigem medidas de manutenção e restauro do património recente. Importa, pois: 

• Promover estudos científicos, teóricos e práticos sobre os métodos de construção, 

manutenção e restauro das estruturas e dos diferentes materiais utilizados na arqui-

tectura do século XX e nas respectivas artes decorativas integradas; 
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• Observar, na concepção de programas de manutenção e de restauro dessas estrutu-

ras, os mesmos princípios fundamentais usados para outras categorias do patrimó-

nio arquitectónico; 

• Elaborar documentação rigorosa sobre as intervenções de conservação efectuadas; 

• Constituir, à escala nacional ou regional apropriada, um sistema de informação e re-

gisto arquitectónico que permita preservar a memória dos edifícios, bem como a sua 

manutenção no futuro. 

3. Formação de especialistas 

É importante estimular e melhorar o conhecimento e a utilização apropriada dos materiais de 

construção, bem como das tecnologias de construção e conservação. Para tal é necessário 

prever formação adequada dirigida às empresas de construção ligadas directamente ao res-

tauro. 

O carácter específico das técnicas de construção da arquitectura do século XX implica uma 

especialização dos profissionais encarregues do seu estudo e conservação. As autoridades 

dos 

Estados membros deverão desenvolver esforços para que seja concedida formação especí-

fica aos profissionais, quer no âmbito geral do ensino da arquitectura, quer no âmbito da 

formação específica em restauro do património construído. 

A formação deve abranger os métodos de estudo e de investigação deste tipo de património 

e as técnicas materiais da conservação e do restauro. Um esforço particular deverá ser feito 

relativamente às técnicas e ofícios relacionados com o restauro especializado. Os poderes 

públicos deverão afectar meios materiais suficientes para a investigação e para a formação 

de especialistas. 

 

IV. SENSIBILIZAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS DA ADMINISTRAÇÃO E DO PÚBLICO 

Compete às autoridades dos Estados membros promover iniciativas de sensibilização para 

o valor e carácter singular das diferentes expressões da arquitectura do século XX dirigidas 

aos políticos, proprietários, utentes dos imóveis, profissionais do sector, bem como aos mei-

os de comunicação social e ao grande público. Estas iniciativas de consciencialização pas-

sam pelo: 
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1. Estímulo à realização de programas educativos, a todos os níveis, em meio escolar 

ou extraescolar, com a justificação acrescida de a maioria dos estabelecimentos de 

ensino funcionar em espaços construídos no século XX. Este conhecimento de um 

património próximo dos alunos deve ser feita simultaneamente à descoberta do signi-

ficado da arquitectura, do urbanismo e do ambiente; 

2. Uso dos diversos meios de comunicação social actuais em campanhas de informa-

ção, apoio a publicações especializadas e realização de debates públicos ou experi-

ências pedagógicas, em sentido lato. 

 

V. PERSPECTVAS DE UMA INDISPENSÁVEL COOPERAÇÃO EUROPEIA 

A cooperação europeia é de vital importância para a protecção do património do século XX, 

devido à semelhança e complexidade das técnicas construtivas usadas, bem como à dificul-

dade em estabelecer critérios de selecção e métodos concretos de manutenção e conserva-

ção. 

Tendo presente estes objectivos, os Estados membros são convidados a: 

1. Promover o intercâmbio regular de especialistas e de conhecimentos entre formado-

res, historiadores, arquitectos, técnicos e outros profissionais ligados à protecção e à 

conservação; 

2. Desenvolver formas de assistência técnica mútua, nomeadamente com o apoio dos 

mecanismos proporcionados pelo Conselho da Europa; 

3. Facilitar o desenvolvimento do conhecimento do património e a coordenação de es-

forços a nível europeu, para a resolução de problemas tais como os critérios de se-

lecção e as técnicas de conservação física; 

4. Favorecer as políticas de sensibilização ao património do século XX através da edi-

ção de publicações e de campanhas mediáticas, sob os auspícios do Conselho da 

Europa; 

5. Estudar a possibilidade de realização de projectos multilaterais de conservação, à 

escala europeia, sobre aspectos particularmente importantes do património do século 

XX. 
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CARTA DE LISBOA SOBRE A REABILITAÇÃO URBANA INTEGRADA (1995) 
1º Encontro Luso-Brasileiro de Reabilitação Urbana Lisboa, 21 a 27 de Outubro de 1995 

 

A Reabilitação Integrada constitui um contributo inovador para a preservação e vivificação 

do património cultural das cidades, na vertente do edificado como do tecido social, que o 

habita e lhe assegura identidade. 

O interesse pelo processo, em Lisboa, manifestado por algumas cidades brasileiras, levou 

ao início de uma reflexão conjunta que, iniciada no I Encontro de Reabilitação Urbana em 

Lisboa, em Março de 1993, foi continuada no Rio de Janeiro em Abril de 1994, tendo o I En-

contro Luso-Brasileiro de Reabilitação Urbana, realizado em Lisboa, em Outubro de 1995, 

constituído uma etapa decisiva que permitiu chegar a conclusões úteis para os dois países. 

No Plenário de encerramento deste Encontro foi aprovada, por aclamação, uma proposta 

segundo a qual deveriam as respectivas conclusões ser consagradas na Carta da Reabilita-

ção Urbana Integrada - Carta de Lisboa. 

Esta Carta tem por finalidade, para além de foliar uma linguagem comum, com as necessá-

rias adaptações nacionais, o estabelecimento dos grandes princípios que deverão nortear as 

intervenções, bem como dos caminhos para a sua aplicação. 

Com estes objectivos foi estabelecido o texto da Carta que segue: 

 

Definição e conceitos 

Artigo 1º 

A Reabilitação Urbana utiliza técnicas variadas, cuja definição e objecto de análise é aceite 

pelos dois países, conforme segue: 

a) Renovação Urbana 

Acção que implica a demolição das estruturas morfológicas e tipológicas existentes numa 

área urbana degradada e a sua consequente substituição por um novo padrão urbano, com 

novas edificações (construídas seguindo tipologias arquitectónicas contemporâneas), atribu-

indo uma nova estrutura funcional a essa área. Hoje estas estratégias desenvolvem-se so-
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bre tecidos urbanos degradados aos quais não se reconhece valor como património arqui-

tectónico ou conjunto urbano a preservar. 

b) Reabilitação urbana 

É uma estratégia de gestão urbana que procura requalificar a cidade existente através de 

intervenções múltiplas destinadas a valorizar as potencialidades sociais, económicas e fun-

cionais a fim de melhorar a qualidade de vida das populações residentes; isso exige o me-

lhoramento das condições físicas do parque construído pela sua reabilitação e instalação de 

equipamentos, infra-estruturas, espaços públicos, mantendo a identidade e as característi-

cas da área da cidade a que dizem respeito. 

c) Revitalização urbana 

Engloba operações destinadas a relançar a vida económica e social de uma parte da cidade 

em decadência. Esta noção, próxima da reabilitação urbana, aplica-se a todas as zonas da 

cidade sem ou com identidade e características marcadas. 

d) Requalificação urbana 

Aplica-se sobretudo a locais funcionais da “habitação”; tratam-se de operações destinadas a 

tornar a dar uma actividade adaptada a esse local e no contexto actual. 

e) Reabilitação de um edifício 

Obras que têm por fim a recuperação e beneficiação de uma construção, resolvendo as 

anomalias construtivas, funcionais, higiénicas e de segurança acumuladas ao longo dos 

anos, procedendo a uma modernização que melhore o seu desempenho até próximo dos 

actuais níveis de exigência. 

f) Restauro de um edifício 

Obras especializadas, que têm por fim a conservação e consolidação de uma construção, 

assim como a preservação ou reposição da totalidade ou de parte da sua concepção original 

ou correspondente aos momentos mais significativos da sua história. 

g) Reconstrução de um edifício 

Qualquer obra que consista em realizar de novo, total ou parcialmente, uma instalação exis-

tente, no local de implantação ocupado por esta e mantendo, nos aspectos essenciais a 

traça original. 
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h) Renovação de um edifício 

Qualquer obra que consista em realizar de novo e totalmente um edifício num local anteri-

ormente construído. 

i) Conservação de um edifício 

Conjunto de medidas destinadas a salvaguardar e a prevenir a degradação de um edifício, 

que incluem a realização das obras de manutenção necessárias ao correcto funcionamento 

de todas as partes e elementos de um edifício. 

j) Manutenção de um edifício 

Série de operações que visam minimizar os ritmos de deterioração da vida de um edifício e 

são desenvolvidas sobre as diversas partes e elementos da sua construção assim como 

sobre as suas instalações e equipamentos, sendo geralmente obras programadas e efectu-

adas em ciclos regulares. 

Identidade dos Núcleos Históricos 

Artigo 2º 

Sendo a preservação da identidade dos Núcleos Históricos, expressa pelo seu património 

edificado, cultural e social, é indispensável que as operações de reabilitação urbana sejam 

apoiadas pelas pesquisas histórica e sociológica, perspectivadas numa dialéctica de inte-

gração. 

Tipologia de Intervenções 

Artigo 3º 

A Reabilitação deverá colocar o Homem no centro das suas preocupações procurando me-

lhorar as condições de vida nos Centros Históricos, utilizando a conservação e preservação 

do edificado como instrumento desse objectivo. Este conceito de Reabilitação Urbana dirige-

se a bairros históricos residenciais degradados. Porque procura manter as populações resi-

denciais enraizadas nos seus bairros, não se adapta, obviamente, a áreas históricas aban-

donadas pela população ou recentemente ocupadas por populações marginalizadas. No 

entanto, é possível agrupar as diferentes situações de Centros Históricos em alguns gran-

des tipos: 

a) áreas residenciais com populações enraizadas; 
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b) áreas residenciais com ocupação recente por populações de fracos recursos e gru-

pos marginalizados - em que a opção poderá ser pôr em prática uma reabilitação 

progressiva utilizando os meios disponíveis para melhorar o quadro de vida das po-

pulações e dar-lhes acesso a formas de participação e reinserção social; 

c) áreas não residenciais com actividades em declínio em que a reabilitação deverá 

orientar-se para a revitalização; 

d) as mesmas áreas, não residenciais mas já abandonadas, em que a reabilitação visa-

rá a requalificação urbana. 

Economia e desenvolvimento sustentado 

Artigo 4º 

A Reabilitação, procurando manter o máximo do existente construído, filia-se nas novas ati-

tudes da sociedade, abandonando a atitude consumista em relação ao edificado que atribu-

ía aos edifícios uma vida útil curta. O menor custo da reabilitação tem a sua origem nesta 

economia de materiais e energia. Por esta razão, na reabilitação há uma maior incorporação 

de mão-de-obra do que na construção nova, o que tem efeitos positivos no emprego. 

Artigo 5º 

A reabilitação custa cerca de metade da construção social nova, pelo que deve ser pratica-

da. Além disso, ela realiza economias em infra-estruturas e deslocações, além de assegurar 

a manutenção das estruturas sociais de vizinhança e a identidade cultural da cidade, ex-

pressa nas formas sociais e patrimoniais. Ela permite a historicidade activa do património 

pela continuidade da função residencial exercida pela população enraizada. 

Artigo 6º 

A melhoria das condições de vida, exige uma actuação que não se limita à função habitaci-

onal, mas, antes, deverá abranger igualmente o reforço das actividades culturais e sociais, 

bem como a dinamização das actividades económicas, com relevo especial para o comércio 

e o artesanato de proximidade. 

Artigo 7º 

O conhecimento da realidade é fundamental para basear as opções, o que exige uma abor-

dagem pluridisciplinar. No entanto, é essencial ter em conta que a complexidade das inter-

venções da reabilitação exige uma grande flexibilidade e que as soluções se vão encontran-
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do no contacto com a realidade. A acção não pode esperar que todos os estudos estejam 

feitos, até porque é por ela que se vai tendo um conhecimento mais eficaz e profundo. 

Artigo 8º 

A formulação de todo um enquadramento legal que assegure os instrumentos viabilizadores 

da Reabilitação Urbana constitui uma condição indispensável. 

Formação e Informação 

Artigo 9º 

Se a Reabilitação Urbana aparece como uma evidência, é igualmente óbvia a necessidade 

de formação de mão-de-obra especializada nas formas tradicionais de construir e de técni-

cos com a preparação necessária aos desafios que ela oferece. 

Artigo 10º 

As novas soluções arquitectónicas, para que sejam compatíveis com as Áreas Históricas, 

deverão rejeitar tanto o pastiche como o objecto dissonante, sendo actuais e mantendo uma 

linguagem contextual. 

Artigo 11º 

A reabilitação urbana deve ser um processo integrado envolvendo todos os agentes interes-

sados que, para intervirem, deverão estar informados, o que conduz à necessidade da in-

formação e avaliação. 

Artigo 12º 

Dada a importância de que se reveste a questão da identidade cultural no âmbito do projec-

to da União Europeia, é indispensável criar, com o seu apoio, um programa que permita 

continuar o processo de reflexão e de troca de experiências sobre Reabilitação Urbana. 
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CARTA INTERNACIONAL SOBRE O TURISMO CULTURAL (1999) 
ICOMOS, Cidade do México, 17 a 23 de Outubro de 1999 

 

O espírito da carta 

Em sentido lato, o património natural e cultural pertence a toda a humanidade. Cada um de 

nós possui direitos e deveres relativamente à compreensão, apreciação e conservação des-

tes valores universais. 

O património é um conceito vasto que abrange, quer o meio ambiente natural, quer o cultu-

ral. Engloba as noções de paisagem, de conjuntos históricos, de sítios naturais e construí-

dos, bem como as noções de biodiversidade, de acervos culturais, de práticas culturais, tra-

dicionais ou actuais e de conhecimento. 

Recorda e expressa a longa caminhada do desenvolvimento histórico que constitui a essên-

cia das diversas identidades nacionais, regionais, autóctones e locais, e faz parte integrante 

da vida moderna. Constitui uma referência dinâmica e um instrumento positivo do desenvol-

vimento e da cooperação. O património específico e a memória colectiva de cada comuni-

dade e de cada local, são insubstituíveis e representam uma base essencial para um de-

senvolvimento, simultaneamente respeitador do passado e virado ao futuro. 

Nesta época de globalização crescente, a protecção, a conservação, a interpretação e a 

divulgação do património e da diversidade cultural de cada lugar ou de cada região, consti-

tuem um importante desafio para todos os povos e para todas as nações. Contudo, a gestão 

deste património, no quadro das recomendações internacionais, reconhecidas e mais ade-

quadas aos fins em vista, constituem responsabilidade das comunidades de acolhimento 

suas detentoras.  

O objectivo fundamental da gestão do património consiste em dar a conhecer, às comunida-

des de acolhimento e aos visitantes, o seu significado e a justificar a necessidade da sua 

preservação. Uma gestão objectiva e equilibrada que proporcione o acesso intelectual e 

emocional ao património, bem como ao desenvolvimento cultural, constitui ao mesmo tempo 

um direito e um privilégio. 

Esta gestão deve ser indutora do respeito pelos valores patrimoniais, pelos interesses e di-

reitos actuais das comunidades de acolhimento e pelos proprietários dos conjuntos históri-
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cos. Deve, ainda, respeitar as populações locais que perpetuam esses valores, bem como 

as paisagens e culturas que os contextualizam. 

 

As interacções dinâmicas entre património cultural e turismo 

O turismo nacional e internacional foi e continua a ser um dos principais veículos do inter-

câmbio cultural. 

Proporciona experiências profissionais, não só a partir da observação dos vestígios do pas-

sado, mas também através do contacto com a vida actual de outros grupos humanos. É, 

pois, cada vez mais reconhecido como uma força positiva que favorece a conservação do 

património natural e cultural. O turismo pode aproveitar as vantagens económicas do patri-

mónio e utilizá-las para a conservação deste, criando recursos, desenvolvendo a educação 

e reorientando as políticas. Representa um desafio económico essencial para numerosos 

países e regiões, e pode constituir um factor importante de desenvolvimento, se for gerido 

com sucesso. 

O turismo transformou-se num fenómeno complexo em pleno desenvolvimento. Desempe-

nha um papel fundamental nos domínios económico, social, cultural, educativo, científico, 

ecológico e estético. O conhecimento e os conflitos de valores resultantes da interacção 

entre as expectativas e aspirações dos visitantes e as das comunidades de acolhimento 

abrem a porta a novos desafios e oportunidades. 

O património natural e cultural, tal como a diversidade das culturas vivas, constitui atracção 

turística de importância capital. O turismo excessivo pode, do mesmo modo que um turismo 

inexistente ou mal gerido, prejudicar a integridade física e o significado do património. O 

turismo pode também conduzir à degradação dos espaços naturais e culturais das comuni-

dades de acolhimento. 

Por outro lado o turismo é portador de vantagens para as comunidades de acolhimento pro-

porcionando-lhes importantes meios e motivações para cuidarem e manterem o seu patri-

mónio e as suas práticas culturais. 

Para desenvolver uma indústria turística duradoura e valorizar a protecção dos recursos 

patrimoniais para as gerações futuras é necessário fomentar a participação e a cooperação 

entre todos os actores do processo, nomeadamente entre as comunidades de acolhimento, 

os conservadores de museus e de monumentos, os operadores turísticos, os gestores de 
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sítios culturais e naturais, os proprietários privados; os responsáveis pela elaboração de 

programas de desenvolvimento e os políticos. 

O ICOMOS, Conselho Internacional dos Monumentos e dos Sítios, na qualidade de autor 

desta Carta, bem como outras organizações internacionais e indústrias do turismo, estão 

dispostos a aceitar este desafio. 

 

Objectivos da carta 

Os objectivos da Carta Internacional sobre o Turismo Cultural são: 

- Encorajar e facilitar o trabalho dos que participam na conservação e na gestão do patrimó-

nio cultural a fim de o tornar mais acessível às comunidades de acolhimento e aos visitan-

tes. 

- Encorajar e facilitar o trabalho da indústria turística para promover e gerir o turismo no res-

peito e valorização do património e das culturas vivas das comunidades de acolhimento. 

- Encorajar e facilitar o diálogo entre os responsáveis pelo património e pelo turismo, a fim 

de compreenderem a importância e a fragilidade dos conjuntos patrimoniais, dos acervos 

culturais e das culturas vivas, com o objectivo de as preservar, a longo prazo. 

- Encorajar os que propõem programas e políticas que tenham por objectivo o desenvolvi-

mento de projectos precisos e mensuráveis, e estratégias que integrem a apresentação e a 

interpretação dos conjuntos patrimoniais, bem como as actividades culturais, no contexto da 

sua protecção e da sua conservação. 

Igualmente, 

- A Carta encoraja o conjunto das actividades do ICOMOS, bem como das outras organiza-

ções internacionais e das indústrias do turismo que tenham por objectivo melhorar as condi-

ções de gestão e de conservação do património. 

- A Carta encoraja todas as contribuições provenientes dos responsáveis pelo Património e 

pelo 

Turismo na procura de objectivos comuns. 
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A Carta encoraja a produção e edição de guias pormenorizados. Estes guias facilitarão a 

aplicação concreta dos princípios estabelecidos pela Carta, no quadro das necessidades 

específicas e das intervenções particulares de organizações e comunidades de acolhimento. 

 

Princípios da carta internacional sobre o turismo cultural 

PRINCÍPIO 1 

O turismo nacional e internacional é um dos principais veículos do intercâmbio cultural. A 

protecção do património cultural deve oferecer oportunidades responsáveis e bem geridas 

aos membros das comunidades de acolhimento e aos visitantes, para fruição e compreen-

são do património e da cultura das diversas comunidades. 

1.1. O património cultural é um recurso simultaneamente material e espiritual. É testemunho 

do desenvolvimento histórico. Desempenha um papel importante na vida contemporânea e 

deve ser acessível, física, intelectual e emocionalmente, ao grande público. Os programas 

de protecção e de conservação dos elementos físicos, dos aspectos intangíveis e das ex-

pressões da cultura contemporânea, tomadas no seu sentido mais lato, devem facilitar a 

apreensão e a compreensão do significado do património, quer pelas comunidades de aco-

lhimento, quer pelos visitantes, de um modo equitativo e adaptado aos meios de que dispõ-

em. 

1.2. As características intrínsecas do património natural e cultural possuem diferentes níveis 

de significação, algumas detêm um valor universal, outras um valor nacional, regional ou 

local. Os programas de interpretação devem ter em consideração estes diferentes níveis de 

significação e apresentá-los, de forma clara e acessível às comunidades de acolhimento e 

aos visitantes, utilizando os meios pedagógicos mais estimulantes, incluindo audiovisuais e 

tecnológicos bem como explicações personalizadas dos aspectos históricos, ambientais e 

culturais. 

1.3. Os programas de interpretação devem facilitar e encorajar uma profunda tomada de 

consciência do público, pois essa consciencialização constitui a base essencial para asse-

gurar a preservação, a longo prazo, do património natural e cultural. 

1.4. O significado dos conjuntos patrimoniais, das tradições e das práticas culturais, que 

incluem, quer as experiências passadas, quer a diversidade presente dos territórios e das 

comunidades, sem esquecer as minorias culturais e linguísticas, devem ser considerados 



FACULDADE DE ARQUITECTURA – UNIVERSIDADE DE LISBOA | MESTRADO INTEGRADO EM ARQUITECTURA NA ESPECIALIZAÇÃO 
EM INTERIORES E REABILITAÇÃO DO EDIFICADO | ANA SOFIA NETO RODRIGU§ES 

   REFÚGIOS DE MEMÓRIA | 85 

nos programas de interpretação. O visitante deve ser sempre informado sobre os diferentes 

valores culturais que caracterizam os bens patrimoniais. 

PRINCÍPIO 2 

A relação entre os conjuntos patrimoniais e o turismo é dinâmica e deve ultrapassar os con-

flitos de valores que atravessam os dois conceitos. Esta relação deve ser gerida, numa ópti-

ca duradoura, em benefício das gerações actuais e futuras. 

2.1. Os conjuntos patrimoniais possuem um valor intrínseco para todos os povos por consti-

tuírem uma base importante da diversidade cultural e do desenvolvimento social. A protec-

ção e a conservação, a longo prazo, das culturas vivas, dos conjuntos patrimoniais e do seu 

acervo cultural, bem como a sua integridade física e ecológica no seu meio ambiente, deve 

constituir uma componente essencial das políticas de desenvolvimento social, económico, 

legislativo, cultural e turístico. 

2.2. A interacção entre os recursos patrimoniais e o turismo é dinâmica e está em constante 

evolução, gerando oportunidades e desafios mas também, potenciais conflitos. Os projectos, 

actividades e desenvolvimento turísticos devem alcançar resultados positivos e limitar os 

impactes negativos que possam prejudicar o património e os modos de vida das comunida-

des de acolhimento, continuando a dar resposta positiva às necessidades e aspirações dos 

visitantes. 

2.3. Os programas de protecção, de interpretação e de desenvolvimento turístico devem 

basear-se numa abordagem clara dos aspectos particulares, por vezes complexos e confli-

tuantes, do significado dos diferentes bens patrimoniais. A prossecução regular de activida-

des de pesquisa é importante, pois permite aprofundar a compreensão e a apreciação des-

tes significados. 

2.4. É importante preservar a autenticidade dos conjuntos patrimoniais e a variedade dos 

seus objectos culturais. É uma condição essencial do seu significado cultural, que se expri-

me nos materiais, na memória colectiva e nas tradições que nos chegaram do passado. Os 

programas de acção devem apresentar e interpretar a autenticidade dos conjuntos patrimo-

niais de modo a favorecer a compreensão e a apreciação deste património cultural. 

2.5. Os projectos de desenvolvimento turístico e de infra-estruturas devem ter em conta as 

dimensões estética, social e cultural dos territórios abrangidos e, ainda, as paisagens natu-

rais e culturais, as características da biodiversidade bem como o meio ambiente, o mais vas-

to dos conjuntos patrimoniais. 
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Deve dar-se preferência aos materiais locais e ter em conta as características da arquitectu-

ra local e as particularidades das construções tradicionais. 

2.6. A promoção e o desenvolvimento turístico dos conjuntos patrimoniais devem ser prece-

didos de planos de gestão que tenham em consideração o valor natural e cultural dos recur-

sos patrimoniais. Os referidos planos devem estabelecer os limites aceitáveis das modifica-

ções susceptíveis de serem introduzidas nestes conjuntos, tendo em conta o impacte da 

utilização turística sobre as características físicas, a integridade, a ecologia e a biodiversida-

de dos espaços, os acessos, os sistemas de transporte, e o bem-estar social, económico e 

cultural das comunidades de acolhimento. Quando o nível das modificações propostas for 

inaceitável, os projectos de desenvolvimento devem ser modificados. 

2.7. Devem prever-se programas de avaliação para permitir calcular os impactes progressi-

vos das actividades turísticas e dos planos de desenvolvimento em espaços geográficos 

delimitados ou em comunidades específicas. 

PRINCÍPIO 3 

As acções de valorização dos conjuntos patrimoniais devem assegurar aos visitantes uma 

experiência enriquecedora e agradável. 

3.1. Os programas de protecção patrimonial e de promoção turística devem apresentar in-

formação de qualidade de modo a favorecer a compreensão, pelo visitante, sobre as carac-

terísticas significativas do património e sobre a necessidade de o preservar. Estes progra-

mas devem também contribuir, para levar o visitante a desfrutar adequadamente a sua visi-

ta. 

3.2. Ao visitante deve ser facultada uma visita aos conjuntos patrimoniais de modo tranquilo 

e com um programa livre, se for essa a sua vontade. Porém, a criação de itinerários especí-

ficos pode mostrar-se necessária para reduzir os impactes deste tipo de visita sobre a inte-

gridade e as características físicas, naturais e culturais dos sítios. 

3.3. O respeito pelo carácter sagrado dos sítios, pelas práticas e pelas tradições de natureza 

religiosa deve ser considerado prioritário pelos vários intervenientes, nomeadamente pelos 

seus responsáveis directos, pelos visitantes, pelos políticos, pelos gestores e pelos operado-

res turísticos. Os visitantes devem ser encorajados a terem uma atitude respeitadora dos 

valores e dos estilos de vida das comunidades de acolhimento, rejeitando o produto de 

eventuais furtos e o comércio ilícito de bens culturais e comportando-se de maneira a incen-

tivar um bom acolhimento para os visitantes futuros. 
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3.4. O planeamento das actividades turísticas deve oferecer aos visitantes as melhores con-

dições de conforto, de segurança e de bem-estar, de maneira a reforçar o prazer da visita. 

Porém, estas condições não devem prejudicar o significado e as características ecológicas 

do património. 

PRINCÍPIO 4 

As comunidades de acolhimento e as populações locais devem participar em programas de 

valorização turística dos sítios patrimoniais. 

4.1. Os direitos e os interesses legítimos das comunidades de acolhimento, quer ao nível 

regional, quer local, os proprietários e as populações locais, que praticam formas de direito 

tradicional e de responsabilidade sobre o seu próprio território e sobre os sítios possuidores 

de um significado particular, devem ser respeitados. Essas comunidades devem participar 

na elaboração e na execução de projectos de valorização do património cultural, definindo 

os objectivos, as estratégias, as políticas e os procedimentos que permitam identificar, con-

servar, gerir, apresentar e interpretar, num contexto turístico, os seus recursos patrimoniais 

e as suas práticas culturais tradicionais e actuais. 

4.2. Se bem que o património cultural possua uma dimensão universal, devemos respeitar 

os desejos das comunidades de acolhimento ou das populações locais de restringir ou ad-

ministrar directamente o acesso físico, espiritual ou intelectual a algumas práticas culturais, 

conhecimentos e crenças, bem como a determinados objectos ou lugares. 

PRINCÍPIO 5 

As actividades de turismo e a protecção do património cultural devem beneficiar as comuni-

dades de acolhimento. 

5.1. As políticas de conservação do património cultural e de desenvolvimento turístico de-

vem promover medidas que favoreçam uma repartição equilibrada dos benefícios do turismo 

entre os países e as regiões, aumentar os níveis de desenvolvimento socio-económico e 

contribuir para erradicar a pobreza. 

5.2. A gestão do património e do turismo devem produzir benefícios económicos, sociais e 

culturais, equitativamente repartidos entre os homens e as mulheres das comunidades de 

acolhimento, a todos os níveis, através da educação, da formação e da criação de oportuni-

dades de emprego a tempo inteiro. 



FACULDADE DE ARQUITECTURA – UNIVERSIDADE DE LISBOA | MESTRADO INTEGRADO EM ARQUITECTURA NA ESPECIALIZAÇÃO 
EM INTERIORES E REABILITAÇÃO DO EDIFICADO | ANA SOFIA NETO RODRIGU§ES 

   REFÚGIOS DE MEMÓRIA | 88 

5.3. Uma parte significativa das receitas provenientes da exploração turística do património 

deve ser afectada à protecção, à conservação e à divulgação dos sítios patrimoniais, inte-

grados nos seus contextos naturais e culturais. Tanto quanto possível, os visitantes devem 

ser informados da existência destes procedimentos financeiros. 

5.4. Os programas de desenvolvimento turístico do património devem encorajar a formação 

e o emprego de intérpretes e guias locais, a fim de aumentar a capacidade das populações 

na apresentação e divulgação dos seus próprios valores culturais. 

5.5. Os programas educativos e de interpretação do património cultural executados junto 

das comunidades de acolhimento devem encorajar o desenvolvi- mento da valorização pro-

fissional dos guias locais. 

Estes programas devem promover o conhecimento e o respeito pelo património, encorajan-

do, ainda, as comunidades de acolhimento a interessarem-se pela gestão e conservação 

dos seus bens patrimoniais. 

5.6. Os programas de gestão, relacionados com o desenvolvimento turístico dos bens patri-

moniais, devem incluir a educação e a formação dos responsáveis políticos, dos técnicos de 

ordenamento do território, dos investigadores, dos designers, dos arquitectos, dos guias do 

património, dos conservadores de monumentos e museus e dos responsáveis da indústria 

turística. Os participantes nestes programas de formação deverão ser encorajados a com-

preender os problemas uns dos outros para desenvolverem formas de cooperação na procu-

ra de soluções. 

PRINCÍPIO 6 

Os programas de promoção turística devem proteger e valorizar as características do patri-

mónio cultural e natural. 

6.1. Os programas de promoção turística devem suscitar expectativas realistas e informar de 

forma responsável os visitantes potenciais sobre as características culturais e patrimoniais 

específicas dos sítios e das comunidades de acolhimento e, desse modo, encorajá-los a 

terem comportamentos apropriados. 

6.2. Os conjuntos patrimoniais e os acervos culturais devem ser promovidos e geridos de 

modo a proteger a sua autenticidade e a favorecer a fruição dos visitantes, limitando as flu-

tuações incontroladas de visitantes e evitando os fenómenos de utilização massificada dos 

mesmos locais, nos mesmos momentos. 
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6.3. Os programas de promoção turística devem valorizar uma correcta distribuição dos be-

nefícios e aliviar a pressão que pesa sobre os sítios mais conhecidos. Devem encorajar os 

visitantes a fruir de uma forma mais alargada os diferentes elementos do património natural 

e cultural de uma região ou de uma localidade. 

6.4. A promoção, a distribuição e a venda de produtos de artesanato local, e outros produ-

tos, devem favorecer uma distribuição criteriosa dos benefícios económicos e sociais que 

geram, em benefício das comunidades de acolhimento, assegurando em simultâneo que a 

sua integridade cultural não seja delapidada.  
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PRINCÍPIOS PARA A CONSERVAÇÃO E O RESTAURO DO PATRIMÓNIO CONSTRUÍ-

DO (2000) 
Cracóvia (Polónia), 26 de Outubro de 2000 

 

Reconhecendo o contributo dos indivíduos e das instituições que, ao longo de três anos, 

participaram na preparação da Conferência Internacional sobre Conservação “Cracóvia 

2000” e na sua Sessão Plenária com o título “o património cultural como fundamento do de-

senvolvimento da civilização”, os signatários, participantes na Conferência Internacional so-

bre Conservação “Cracóvia 2000”, conscientes dos profundos significados associados ao 

património cultural, submetem aos responsáveis pelo património os seguintes princípios co-

mo orientação dos seus esforços na salvaguarda desses bens culturais. 

 

Preâmbulo 

Actuando no espírito da Carta de Veneza (1964), tendo em conta as recomendações inter-

nacionais e motivados pelo processo da unificação europeia, na entrada do novo milénio, os 

signatários da presente Carta estão conscientes de viver um tempo no qual as identidades, 

num contexto cada vez mais amplo, se tomam mais distintas e singulares. A Europa actual 

caracteriza se pela diversidade cultural e, assim, pela pluralidade de valores fundamentais 

associados ao património móvel, imóvel e intelectual, o que implica diferentes significados 

que originam conflitos de interesse. 

Esta situação requer de todos os responsáveis pela salvaguarda do património cultural uma 

maior atenção aos problemas e às decisões a serem tomadas na prossecução dos seus 

objectivos. 

Cada comunidade, tendo em conta a sua memória colectiva e consciente do seu passado, é 

responsável, quer pela identificação, quer pela gestão do seu património. 

Os monumentos, considerados como elementos individuais desse património, possuem va-

lores que se alteram com o tempo. Esta alteração de valores, que podemos identificar em 

cada monumento é, afinal, uma das características do património, ao longo da História. 

Através deste processo de mudança de valores, cada comunidade desenvolve uma consci-

ência e um conhecimento da necessidade de preservar os bens culturais construídos, pois 

eles são portadores dos seus próprios valores patrimoniais comuns. 
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Este processo não pode ser objecto de uma definição redutora. Apenas se pode indicar o 

modo segundo o qual pode ser identificado. 

Os instrumentos e os métodos utilizados para uma correcta preservação do património de-

vem adaptar-se às situações concretas, que são evolutivas, sujeitas a um processo de con-

tínua mudança. 

O contexto particular de escolha destes valores requer a elaboração de um projecto de con-

servação e a tomada de uma série de decisões que constituem o projecto de restauro, de 

acordo com critérios técnicos e organizativos apropriados. 

Conscientes dos profundos valores da Carta de Veneza, e trabalhando para os mesmos 

objectivos, propõem os seguintes princípios para a conservação e restauro do património 

construído. 

 

OBJECTlVOS E MÉTODOS 

1. O património arquitectónico, urbano ou paisagístico, assim como os elementos que o 

compõem resultam de uma dialéctica entre os diferentes momentos históricos e os respecti-

vos contextos socioculturais. A conservação deste património é o objectivo desta Carta. A 

conservação pode ser realizada mediante diferentes tipos de intervenções, tais como o con-

trolo do meio ambiental, a manutenção, a reparação, o restauro, a renovação e a reabilita-

ção. Qualquer intervenção implica decisões, escolhas e responsabilidades relacionadas com 

o património, entendido no seu conjunto, incluindo os elementos que embora hoje possam 

não ter um significado específico, poderão, contudo, tê-lo no futuro. 

2. A manutenção e a reparação constituem uma parte fundamental do processo de conser-

vação do património. Estas acções exigem diversos procedimentos, nomeadamente investi-

gações prévias, testes, inspecções, controlos, acompanhamento dos trabalhos e do seu 

comportamento pós-realização. Os riscos de degradação do património devem ser previstos 

em relatórios apropriados para permitir a adopção de medidas preventivas. 

3. A conservação do património construído é executada de acordo com o projecto de restau-

ro, que se inscreve numa estratégia para a sua conservação a longo prazo. O “projecto de 

restauro” deverá basear-se num conjunto de opções técnicas apropriadas e ser elaborado 

segundo um processo cognitivo que integra a recolha de informações e a compreensão do 

edifício ou do sítio. Este processo pode incluir o estudo dos materiais tradicionais, ou novos, 
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o estudo estrutural, análises gráficas e dimensionais e a identificação dos significados histó-

rico, artístico e sócio-cultural. No projecto de restauro devem participar todas as disciplinas 

pertinentes e a coordenação deve ser levada a cabo por uma pessoa qualificada na área da 

conservação e restauro. 

4. Devem ser evitadas reconstruções de partes significativas de um edifício, baseadas no 

que os responsáveis julgam ser o seu “verdadeiro estilo” 

A reconstrução de partes muito limitadas, com um significado arquitectónico pode ser ex-

cepcionalmente aceite, na condição de se fundamentar, em documentação precisa e irrefu-

tável. Se for necessário para o uso adequado do edifício, podem-se incorporar elementos 

espaciais e funcionais, mas estes devem exprimir a linguagem da arquitectura actual. A re-

construção total de um edifício, que tenha sido destruído por um conflito armado ou por uma 

catástrofe natural, só é aceitável se existirem motivos sociais ou culturais excepcionais, que 

estejam relacionados com a própria identidade da comunidade local. 

 

DIFERENTES TIPOS DE PATRIMÓNIO CONSTRUÍDO 

5. Qualquer intervenção que afecte o património arqueológico, devido à sua vulnerabilidade, 

deve estar estritamente relacionada com a sua envolvente: o território e a paisagem. Os 

aspectos destrutivos das escavações devem reduzir-se tanto quanto seja possível. Cada 

escavação deve ser acompanhada de documentação completa sobre os trabalhos arqueo-

lógicos. 

Tal como em qualquer intervenção patrimonial, os trabalhos de conservação de achados 

arqueológicos devem basear-se no princípio da intervenção mínima. Os trabalhos arqueoló-

gicos só podem ser realizados por profissionais e a metodologia e técnicas usadas devem 

ser estritamente controladas. 

Para a protecção e apresentação pública de sítios arqueológicos deve encorajar-se: o recur-

so a técnicas modernas; a criação de bancos de dados; a utilização de sistemas de informa-

ção e a utilização de técnicas de apresentação virtual dos sítios. 

6. O objectivo da conservação dos monumentos e dos edifícios com valor histórico, que se 

localizem em meio urbano ou rural, é o de manter a sua autenticidade e integridade, incluin-

do os espaços interiores, o mobiliário e a decoração, de acordo com o seu aspecto original. 

Tal conservação requer um “projecto de restauro” apropriado, que defina os métodos e os 
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objectivos. Em muitos casos, requer-se ainda um uso apropriado para os monumentos e 

edifícios com valor histórico, compatível com os seus espaços e o seu significado patrimoni-

al. As obras em edifícios com valor histórico devem analisar e respeitar todas as fases cons-

trutivas pertencentes a períodos históricos distintos. 

7. A decoração arquitectónica, as esculturas e os elementos artísticos, que fazem parte in-

tegrante do património construído, devem ser preservados mediante um projecto específico 

vinculado ao projecto geral de restauro. 

Esta metodologia pressupõe que o especialista em restauro do património construído pos-

sua os conhecimentos e a formação adequadas, para além da capacidade cultural, técnica e 

prática, para interpretar os diferentes ensaios e análises nas áreas artísticas específicas. O 

“projecto de restauro” deve garantir uma relação correcta com o conjunto envolvente, inclu-

indo o ambiente, a decoração e a escultura e respeitando as técnicas tradicionais da cons-

trução e a sua necessária integração como uma parte substancial do património construído. 

8. As cidades e as aldeias históricas, no seu contexto territorial, representam uma parte es-

sencial do nosso património universal. Cada um destes conjuntos patrimoniais deve ser 

considerado como um todo, com as suas estruturas, os seus espaços e as características 

sócio-económicas, em processo de contínua evolução e mudança. 

Qualquer intervenção deve envolver todos os sectores da população e requer um processo 

de planeamento integrado, cobrindo uma ampla gama de actividades. Em meio urbano, a 

conservação tem por objecto, quer os conjuntos edificados, quer os espaços livres. A sua 

área de intervenção tanto pode restringir-se a uma parcela de um grande aglomerado urba-

no, como englobar a totalidade de uma pequena cidade ou mesmo uma aldeia, integrando 

sempre os respectivos valores imateriais, ou intangíveis. Neste contexto, a intervenção na 

cidade histórica deve ter presente a morfologia, as funções e as estruturas urbanas, na sua 

interligação com o território e a paisagem envolventes. Os edifícios que constituem as zonas 

históricas podendo não se destacar pelo seu valor arquitectónico especial, devem ser salva-

guardados como elementos de continuidade urbana, devido às suas características dimen-

sionais, técnicas, espaciais, decorativas e cromáticas, elementos de união insubstituíveis 

para a unidade orgânica da cidade. 

O “projecto de restauro” das cidades ou aldeias históricas deve, não só verificar a sustenta-

bilidade das opções estratégicas que assume, como prever o processo de gestão de futuras 

alterações, ligando as questões da conservação do património aos aspectos económicos e 

sociais. Para além do conhecimento das estruturas físicas, devem ser estudadas as influên-
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cias que futuras alterações poderão provocar, bem como os necessários instrumentos para 

gerir essas alterações. 

O “projecto de restauro” de cidades e aldeias históricas deve considerar que os imóveis do 

tecido urbano desempenham uma dupla função: 

a) são elementos definidores da forma urbana, mas também; 

b) possuem uma espacialidade interna, que constitui um dos seus valores essenci-

ais. 

9. As paisagens reconhecidas como património cultural são o resultado e o reflexo da inte-

racção prolongada nas diferentes sociedades entre o homem, a natureza e o meio ambiente 

físico. São testemunhos da relação evolutiva das comunidades e dos indivíduos com o seu 

meio ambiente. 

Neste contexto, a sua conservação, preservação e desenvolvimento centram-se nos aspec-

tos humanos e naturais, integrando valores materiais e intangíveis. É importante compreen-

der e respeitar o carácter das paisagens e aplicar leis e normas adequadas que harmonizem 

os usos mais importantes do território com valores paisagísticos essenciais. 

Em muitas sociedades, as paisagens possuem uma relação histórica com o território e com 

as cidades. A integração da conservação da paisagem cultural com o desenvolvimento sus-

tentado de regiões e localidades com actividades ecológicas, assim como com o meio ambi-

ente natural requerem uma consciencialização e uma compreensão das suas relações ao 

longo do tempo, o que implica o estabelecimento de relações com o meio ambiente constru-

ído, de regiões metropolitanas, cidades e núcleos históricos. 

A conservação integrada de paisagens arqueológicas ou com interesse paleontológico, bem 

como o desenvolvimento de paisagens que apresentam alterações muito significativas, en-

volvem a consideração de valores sociais, culturais e estéticos. 

10. As técnicas de conservação devem estar intimamente ligadas à investigação pluridisci-

plinar sobre materiais e tecnologias usadas na construção, reparação e no restauro do pa-

trimónio edificado. A intervenção escolhida deve respeitar a função original e assegurar a 

compatibilidade com os materiais, as estruturas e os valores arquitectónicos existentes. 

Quaisquer novos materiais ou tecnologias devem ser rigorosamente testados, comparados e 

experimentados antes da respectiva aplicação. 
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Embora a aplicação in situ de novas tecnologias possa justificar-se para uma boa conserva-

ção dos materiais originais, estas devem ser constantemente controladas tendo em conta os 

resultados obtidos, o seu comportamento ao longo do tempo e a possibilidade da sua even-

tual reversibilidade.  

Deve estimular-se o conhecimento dos materiais e técnicas tradicionais de construção, bem 

como a sua apropriada manutenção no contexto da sociedade contemporânea, consideran-

do-as como componentes importantes do património cultural. 

 

GESTÃO 

11. A gestão das cidades históricas e do património cultural em geral, tendo em conta os 

contínuos processos de mudança, transformação e desenvolvimento, consiste na adopção 

de regulamentos apropriados, na tomada de decisões, que implicam necessariamente esco-

lhas, e no controlo dos resultados. Um aspecto essencial deste processo, é a necessidade 

de identificar os riscos, de antecipar os sistemas de prevenção apropriados e de criar planos 

de actuação de emergência. O turismo cultural, apesar dosseus aspectos positivos para a 

economia local, deve ser considerado como um risco. 

Deve prestar-se uma particular atenção à optimização dos custos envolvidos. 

A conservação do património cultural deve constituir uma parte integrante dos processos de 

planeamento económico e gestão das comunidades, pois pode contribuir para o desenvol-

vimento sustentável, qualitativo, económico e social dessas comunidades. 

12. A pluralidade de valores do património e a diversidade de interesses requerem uma es-

trutura de comunicação que permita uma participação efectiva dos cidadãos no processo, 

para além dos especialistas e gestores culturais. Caberá às comunidades adoptar os méto-

dos e as formas apropriadas para assegurar uma verdadeira participação dos cidadãos e 

das instituições nos processos de decisão. 

 

FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO 

13. A formação e a educação em património cultural exige a participação da sociedade e a 

integração da temática nos sistemas nacionais de educação a todos os níveis. A complexi-

dade dos projectos de restauro, ou de quaisquer outras intervenções de conservação, por 
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envolverem aspectos históricos, técnicos, culturais e económicos, requerem a nomeação de 

responsáveis bem formados e competentes. 

A formação dos especialistas em conservação deve ser interdisciplinar e incluir o estudo da 

história da arquitectura, da teoria e das técnicas da conservação. Esta formação deve asse-

gurar uma qualificação adequada, necessária à resolução de problemas de investigação, 

bem como para resolver correctamente as intervenções de conservação e restauro de uma 

forma profissional e responsável. 

A formação de profissionais e técnicos nas disciplinas da conservação deve considerar a 

evolução das metodologias e do conhecimento técnico e participar no debate actual sobre 

as teorias e as políticas de conservação. 

A qualidade da mão-de-obra e o trabalho técnico durante os projectos de restauro devem 

também ser valorizados com uma melhor formação profissional. 

 

MEDIDAS LEGAIS 

14. A protecção e conservação do património construído podem ser melhoradas através da 

adopção de medidas legais e administrativas. Estas medidas devem assegurar que os tra-

balhos de conservação sejam realizados por especialistas em conservação ou sob sua su-

pervisão.  

As disposições legais também podem prever um período de estágios práticos, no contexto 

de programas estruturados. Deve conceder-se uma atenção especial aos recém-formados 

especialistas em conservação do património cultural, nomeadamente no momento da gra-

duação como profissionais independentes. Este grau deveria ser adquirido sob supervisão 

de especialistas em conservação. 

 

ANEXO. DEFINIÇÕES 

O Comité de Redacção da Carta de Cracóvia 2000 usou os seguintes conceitos e termino-

logia: 

a) Património: é o conjunto das obras do homem nas quais uma comunidade reconhece os 

seus valores específicos e particulares e com os quais se identifica. A identificação e a valo-
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rização destas obras como património é, assim, um processo que implica a selecção de va-

lores. 

b) Monumento: é uma entidade identificada como portadora de valor e que constitui um su-

porte da memória. Nele, a memória reconhece aspectos relevantes relacionados com actos 

e pensamentos humanos, associados ao curso da história e, todavia, acessíveis a todos. 

c) Autenticidade: é o somatório das características substanciais, historicamente provadas, 

desde o estado original até à situação actual, como resultado das váriastransformações que 

ocorreram no tempo. 

d) Identidade: entende-se como a referência colectiva englobando, quer os valores actuais 

que emanam de uma comunidade, quer os valores autênticos do passado. 

e) Conservação: é o conjunto das atitudes de uma comunidade que contribuem para perpe-

tuar o património e os seus monumentos. A conservação do património construído é realiza-

da, quer no respeito pelo significado da sua identidade, quer no reconhecimento dos valores 

que lhe estão associados. 

f) Restauro: é uma intervenção dirigida sobre um bem patrimonial, cujo objectivo é a conser-

vação, da sua autenticidade e a sua posterior apropriação pela comunidade. 

g) Projecto de restauro: o projecto, resultante das opções de conservação, é o processo 

específico através do qual a conservação do património construído e da paisagem são reali-

zados com sucesso. 

Comité de Redacção: Alessandra Melucco (Itália), André De Naeyer (Bélgica), Andrzej Kad-

luczka (Polónia), Andrzej Michalowski (Polónia), Giuseppe Cristinelli (Itália), Herb Stovel 

(Canadá), Jacek Purchla (Bélgica), Jan Schubert (Alemanha), Javier Rivera Blanco (Espa-

nha), Jean Louis Luxen (Bélgica), Joseph Cannataci (Malta), Jukka Jokilehto (Finlândia -

Itália), Krzystof Pawlowski (Polónia), Ingval Maxwell (Escócia), Ireneusz Pluska (Polónia) , 

Manfred Wehdorn (Áustria), Marek Konokpa (Polónia); Mário Docci (Itália), Michael Petzet 

(Alemanha), Mihály Zádor (Hungria), Ray Bondin (Malta), Robert de Jong (Países Baixos), 

Salvador Pérez Arroyo (Espanha), Sherban Cantacuzino (Inglaterra), Tamas Fejerdy (Hun-

gria), Tatiana Kirova (Itália) e Zbigniew Kobilinski (Polónia).  
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RECOMENDAÇÕES PARA A ANÁLISE, CONSERVAÇÃO E RESTAURO ESTRUTURAL 

DO PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO (2003) 
 

(…) 

Linhas de orientação 

1. Critérios gerais 

Para o estudo de todo o património arquitectónico é indispensável uma combinação de co-

nhecimentos científicos e culturais, bem como de experiência. Só neste contexto é que es-

tas linhas de orientação podem ajudar a melhorar a conservação, o reforço e o restauro dos 

edifícios. O objectivo de todos os estudos, investigações e intervenções é a salvaguarda do 

valor cultural e histórico do edifício como um todo, e a engenharia de estruturas é o suporte 

científico necessário para se obter esse resultado. 

A conservação do património cultural requer habitualmente uma abordagem multidisciplinar 

envolvendo uma variedade de profissionais e de organizações. Estas linhas de orientação 

foram preparadas para apoiarem esse trabalho e para facilitarem a comunicação entre as 

pessoas envolvidas. 

Qualquer planeamento para a conservação estrutural requer dados qualitativos, baseados 

na observação directa da degradação dos materiais e nos danos estruturais, na investigação 

histórica, etc., bem como dados quantitativos baseados em ensaios científicos e em mode-

los matemáticos, semelhantes aos que são usados na engenharia moderna. Esta combina-

ção de abordagens torna muito difícil estabelecerem-se códigos e regras. Assim como a 

falta de linhas de orientação claras pode facilmente levar a ambiguidades e a decisões arbi-

trárias, os códigos preparados para o projecto das estruturas modernas são frequentemente 

inapropriados para aplicação nas estruturas históricas. 

Por exemplo, a aplicação dos códigos sísmicos e geotécnicos, pode conduzir a medidas 

drásticas e frequentemente desnecessárias que não levam em consideração o comporta-

mento estrutural real. 

Os aspectos subjectivos envolvidos no estudo e na avaliação da segurança de um edifício 

histórico, as incertezas sobre os dados assumidos e as dificuldades com uma avaliação 

exacta dos fenómenos, podem conduzir a conclusões de fiabilidade incorrectas. É, portanto, 

importante apresentarem-se claramente todos estes aspectos, em particular o cuidado tido 
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no desenvolvimento do estudo e da fiabilidade dos resultados, num RELATÓRIO EXPLICA-

TIVO. Este relatório requer uma análise cuidadosa e crítica da segurança da estrutura para 

se poderem justificar quaisquer medidas de intervenção e para se facilitar o julgamento final 

sobre a segurança da estrutura e sobre as decisões a serem tomadas. 

A avaliação de um edifício requer, frequentemente, uma abordagem holística considerando 

o edifício como um todo, em vez de se avaliarem apenas os seus elementos individuais. 

(…) 
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CONVENÇÃO DE FARO (2005) 
 

Preâmbulo 

Os Estados membros do Conselho da Europa, signatários da presente Convenção: 

Considerando que um dos objectivos do Conselho da Europa é o de realizar uma união mais 

estreita entre os seus membros a fim de salvaguardar e promover os ideais e princípios ba-

seados no respeito dos direitos do homem, da democracia e do Estado de direito, que cons-

tituem o seu património comum; 

Reconhecendo a necessidade de colocar a pessoa e os valores humanos no centro de um 

conceito alargado e interdisciplinar de património cultural; 

Salientando o valor e as potencialidades de um património cultural bem gerido, enquanto 

fonte de desenvolvimento sustentável e de qualidade de vida numa sociedade em constante 

evolução; 

Reconhecendo que cada pessoa, no respeito dos direitos e liberdades de outrem, tem o 

direito de se envolver com o património cultural da sua escolha, como expressão do direito 

de participar livremente na vida cultural consagrado na Declaração Universal dos Direitos do 

Homem das Nações 

Unidas (1948) e garantido pelo Pacto Internacional Relativo aos Direitos Económicos, Soci-

ais e Culturais (1966);  

Convencidos da necessidade de comprometer cada um no processo contínuo de definição e 

gestão do património cultural; 

Convencidos da utilidade de políticas do património e de iniciativas pedagógicas que tratem 

todos os patrimónios culturais de modo equitativo, promovendo assim o diálogo entre cultu-

ras e religiões; 

Reportando -se aos diversos instrumentos do Conselho da Europa, designadamente à Con-

venção Cultural Europeia (1954), à Convenção para a Salvaguarda do Património Arquitec-

tónico da Europa (1985), à Convenção Europeia para a Protecção do Património Arqueoló-

gico (1992, revista) e à Convenção Europeia da Paisagem (2000); 



FACULDADE DE ARQUITECTURA – UNIVERSIDADE DE LISBOA | MESTRADO INTEGRADO EM ARQUITECTURA NA ESPECIALIZAÇÃO 
EM INTERIORES E REABILITAÇÃO DO EDIFICADO | ANA SOFIA NETO RODRIGU§ES 

   REFÚGIOS DE MEMÓRIA | 101 

Convictos do interesse existente em criar um quadro pan-europeu de cooperação que con-

tribua para o processo dinâmico de aplicação efectiva destes princípios; acordaram no se-

guinte: 

 

TÍTULO I 

Objectivos, definições e princípios 

Artigo 1.º 

Objectivos da Convenção 

As Partes na presente Convenção acordam em: 

a) Reconhecer que o direito ao património cultural é inerente ao direito de participar na vida 

cultural, tal como definido na Declaração Universal dos Direitos do Homem; 

b) Reconhecer uma responsabilidade individual e colectiva perante o património cultural; 

c) Salientar que a preservação do património cultural e a sua utilização sustentável têm por 

finalidade o desenvolvimento humano e a qualidade de vida; 

d) Adoptar as medidas necessárias à aplicação do disposto na presente Convenção, no que 

se refere: 

Ao papel do património cultural na edificação de uma sociedade pacífica e democrática, bem 

como no processo de desenvolvimento sustentável e de promoção da diversidade cultural; 

A uma maior sinergia de competências entre todos os agentes públicos, institucionais e pri-

vados interessados. 

Artigo 2.º 

Definições 

Para os efeitos da presente Convenção: 

a) O património cultural constitui um conjunto de recursos herdados do passado que as pes-

soas identificam, independentemente do regime de propriedade dos bens, como um reflexo 

e expressão dos seus valores, crenças, saberes e tradições em permanente evolução. Inclui 

todos 
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Diário da República, 1.ª série — N.º 177 — 12 de Setembro de 2008 6649 os aspectos do 

meio ambiente resultantes da interacção entre as pessoas e os lugares através do tempo; 

b) Uma comunidade patrimonial é composta por pessoas que valorizam determinados as-

pectos do património cultural que desejam, através da iniciativa pública, manter e transmitir 

às gerações futuras. 

Artigo 3.º 

Património comum da Europa 

As Partes acordam em promover um reconhecimento do património comum da Europa que 

abranja: 

a) Todas as formas de património cultural na Europa que, no seu conjunto, constituam uma 

fonte partilhada de memória, compreensão, identidade, coesão e criatividade;  

b) Os ideais, princípios e valores resultantes da experiência adquirida com progressos e 

conflitos passados, que favoreçam o desenvolvimento de uma sociedade pacífica e estável, 

baseada no respeito dos direitos do homem, da democracia e do Estado de direito. 

Artigo 4.º 

Direitos e responsabilidades relativos ao património cultural 

As Partes reconhecem: 

a) Que cada pessoa, individual ou colectivamente, tem o direito de beneficiar do património 

cultural e de contribuir para o seu enriquecimento; 

b) Que cada pessoa, individual ou colectivamente, tem a responsabilidade de respeitar quer 

o património cultural dos outros quer o seu próprio património e, consequentemente, o pa-

trimónio comum da Europa; 

c) Que o exercício do direito ao património cultural só pode ser sujeito às restrições que são 

necessárias numa sociedade democrática para a protecção do interesse público e dos direi-

tos e liberdades de outrem. 
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Artigo 5.º 

Direito e políticas de património cultural 

As Partes comprometem -se a: 

a) Reconhecer o interesse público inerente aos elementos do património cultural em função 

da sua importância para a sociedade; 

b) Valorizar o património cultural através da sua identificação, estudo, interpretação, protec-

ção, conservação e apresentação; 

c) Assegurar, no contexto específico de cada uma das Partes, a existência de medidas le-

gislativas para o exercício do direito ao património cultural, tal como definido no artigo 4.º; 

d) Favorecer um ambiente económico e social propício à participação nas actividades relati-

vas ao património cultural; 

e) Promover a protecção do património cultural como elemento central dos objectivos conju-

gados do desenvolvimento sustentável, da diversidade cultural e da criação contemporânea; 

f) Reconhecer o valor do património cultural situado em territórios sob a sua jurisdição, inde-

pendentemente da sua origem; 

g) Formular estratégias integradas destinadas a facilitar o cumprimento do disposto na pre-

sente Convenção. 

Artigo 6.º 

Efeitos da Convenção 

Nenhuma disposição da presente Convenção deverá ser interpretada: 

a) Como limitando ou afectando os direitos do homem e as liberdades fundamentais que 

devam ser salvaguardados por instrumentos internacionais, designadamente pela Declara-

ção Universal dos Direitos do Homem e pela Convenção para a Protecção dos Direitos do 

Homem e das Liberdades Fundamentais; 

b) Como afectando disposições mais favoráveis em matéria de património cultural e de am-

biente que figurem noutros instrumentos jurídicos nacionais ou internacionais; 

c) Como criando direitos exequíveis. 
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TÍTULO II 

Contributo do património cultural para a sociedade e para o desenvolvimento humano 

 

Artigo 7.º 

Património cultural e diálogo 

As Partes comprometem -se, através da acção das autoridades públicas e de outros órgãos 

competentes, a: 

a) Encorajar a reflexão sobre a ética e sobre os métodos de apresentação do património 

cultural, bem como o respeito pela diversidade de interpretações; 

b) Estabelecer processos de conciliação a fim de gerir, de modo equitativo, as situações em 

que são atribuídos valores contraditórios ao mesmo património cultural por diferentes comu-

nidades; 

c) Aumentar o conhecimento do património cultural como um modo de facilitar a coexistên-

cia pacífica, promovendo a confiança e compreensão mútua, tendo em vista a resolução e 

prevenção de conflitos; 

d) Integrar estes objectivos em todos os aspectos da educação e formação ao longo da vida. 

Artigo 8.º 

Ambiente, património e qualidade de vida 

As Partes comprometem -se a utilizar todos os aspectos patrimoniais do ambiente cultural 

para: 

a) Enriquecer os processos de desenvolvimento económico, político, social e cultural, bem 

como o ordenamento do território, recorrendo a estudos de impacte do património cultural e 

adoptando estratégias de redução dos danos se necessário; 

b) Promover uma abordagem integrada das políticas relativas à diversidade cultural, biológi-

ca, geológica e paisagística tendo em vista a obtenção de um equilíbrio entre estes elemen-

tos; 
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c) Reforçar a coesão social, favorecendo um sentido de responsabilidade partilhada face ao 

espaço de vida em comum; 

d) Promover um objectivo de qualidade nos elementos contemporâneos inseridos no ambi-

ente, sem pôr em causa os seus valores culturais. 

Artigo 9.º 

Utilização sustentável do património cultural 

A fim de tornar sustentável o património cultural, as Partes comprometem -se a: 

a) Promover o respeito da integridade do património cultural, velando por que as decisões 

de adaptação incluam a compreensão dos valores culturais que lhe são inerentes; 

b) Definir e promover princípios de gestão sustentável e encorajar a manutenção; 

c) Velar por que as necessidades específicas da conservação do património cultural sejam 

tidas em conta em toda a regulamentação técnica geral; 

d) Promover a utilização de materiais, técnicas e aptidões tradicionais e explorar as suas 

potencialidades para aplicações contemporâneas; 

e) Promover uma elevada qualidade nas intervenções através dos sistemas de qualificação 

e acreditação profissionais das pessoas, das empresas e das instituições. 

Artigo 10.º 

Património cultural e actividade económica 

A fim de valorizar as potencialidades do património cultural enquanto factor de desenvolvi-

mento económico sustentável, as Partes comprometem -se a: 

a) Aumentar a informação sobre as potencialidades económicas do património cultural, bem 

como a sua utilização; 

b) Ter em conta o carácter específico e os interesses do património cultural na concepção 

das políticas económicas; 

e 

c) Velar por que essas políticas respeitem a integridade do património cultural sem pôr em 

causa os valores que lhe são inerentes. 
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TÍTULO III 

Responsabilidade partilhada perante o património cultural e participação do público 

 

Artigo 11.º 

Organização das responsabilidades públicas em matéria de património cultural 

Na gestão do património cultural, as Partes comprometem-se a: 

a) Promover uma abordagem integrada e bem informada pelas autoridades públicas em 

todos os sectores e a todos os níveis; 

b) Desenvolver quadros jurídicos, financeiros e profissionais que permitam uma acção con-

certada por parte das autoridades públicas, peritos, proprietários, investidores, empresas, 

organizações não-governamentais e sociedade civil; 

c) Desenvolver métodos inovadores para a cooperação das autoridades públicas com outros 

agentes; 

d) Respeitar e encorajar iniciativas voluntárias complementares à missão das autoridades 

públicas; 

e) Encorajar as organizações não-governamentais interessadas na conservação do patri-

mónio a actuarem no interesse público. 

Artigo 12.º 

Acesso ao património cultural e participação democrática 

As Partes comprometem -se a: 

a) Encorajar todas as pessoas a participar: 

No processo de identificação, estudo, interpretação, protecção, conservação e apresentação 

do património cultural; 

Na reflexão e debate públicos sobre as oportunidades e os desafios que o património cultu-

ral representa; 
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b) Tomar em consideração o valor atribuído ao património cultural com o qual se identificam 

as diferentes comunidades patrimoniais; 

c) Reconhecer o papel das organizações não lucrativas, tanto como parceiros nas activida-

des desenvolvidas, como enquanto elementos de crítica construtiva das políticas de patri-

mónio cultural; 

d) Adoptar medidas para melhorar o acesso ao património, especialmente entre os jovens e 

pessoas desfavorecidas, a fim de aumentar a sensibilização sobre o seu valor, sobre a ne-

cessidade de o manter e preservar e sobre os benefícios dele derivado. 

Artigo 13.º 

Património cultural e conhecimento 

As Partes comprometem -se a: 

a) Facilitar a inclusão da dimensão patrimonial cultural em todos os níveis de ensino, não 

necessariamente como objecto de estudos específicos mas como meio propício ao acesso a 

outros domínios do conhecimento; 

b) Reforçar a ligação entre o ensino no domínio do património cultural e a formação profis-

sional; 

c) Encorajar a investigação interdisciplinar sobre o património cultural, as comunidades pa-

trimoniais, o ambiente e as suas relações; 

d) Encorajar a formação profissional contínua e o intercâmbio de conhecimentos e de méto-

dos, tanto no interior como no exterior do sistema de ensino. 

Artigo 14.º 

Património cultural e sociedade da informação 

As Partes comprometem -se a desenvolver a utilização da tecnologia digital a fim de reforçar 

o acesso ao património cultural e aos benefícios que lhe são inerentes: 

a) Incentivando iniciativas que promovam a qualidade dos conteúdos e tendam a garantir a 

diversidade das línguas e culturas na sociedade da informação; 
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b) Favorecendo normas compatíveis à escala internacional em matéria de estudo, conser-

vação, valorização e segurança do património cultural, combatendo o tráfico ilícito no domí-

nio dos bens culturais; 

c) Procurando suprimir os obstáculos no acesso à informação relativa ao património cultural, 

designadamente para fins pedagógicos, protegendo embora os direitos de propriedade inte-

lectual; 

d) Reconhecendo que a criação de conteúdos digitais emmatéria de património não deve 

prejudicar a preservação do património existente. 

 

TÍTULO IV 

Acompanhamento e cooperação 

 

Artigo 15.º 

Compromissos das Partes 

As Partes comprometem -se a: 

a) Desenvolver, através do Conselho da Europa, uma função de monitorização relativamen-

te às legislações, políticas e práticas em matéria de património cultural, com base nos prin-

cípios estabelecidos na presente Convenção; 

b) Manter, desenvolver e armazenar dados num sistema partilhado de informação, acessível 

ao público, que facilite a avaliação do modo como cada uma das Partes dá cumprimento aos 

compromissos decorrentes da presente Convenção. 

Artigo 16.º 

Mecanismo de acompanhamento 

a) O Comité de Ministros, nos termos do artigo 17.º do Estatuto do Conselho da Europa, 

nomeará um comité adequado ou designará um comité já existente a fim de acompanhar a 

aplicação da Convenção e que ficará habilitado a definir as normas para o cumprimento da 

sua missão. 
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b) O comité assim designado deverá: 

Fixar as normas processuais necessárias; 

Gerir o sistema partilhado de informação referido no artigo 15.º, mantendo uma visão geral 

sobre o modo como são cumpridos os compromissos assumidos no âmbito da presente 

Convenção; 

A pedido de uma ou mais Partes, emitir parecer sobrequalquer questão relativa à interpreta-

ção da presente Convenção, tomando em consideração todos os instrumentos jurídicos do 

Conselho da Europa; 

Por iniciativa de uma ou mais Partes, proceder a uma avaliação de qualquer aspecto relativo 

ao modo como aplicam a presente Convenção; 

Promover a aplicação transsectorial da presente Convenção, colaborando com outros comi-

tés e participando noutras iniciativas do Conselho da Europa; 

Informar o Comité de Ministros sobre as suas actividades. 

O comité poderá associar peritos e observadores aos seus trabalhos. 

Artigo 17.º 

Cooperação nas actividades de acompanhamento 

As Partes comprometem -se a cooperar entre si e no âmbito do Conselho da Europa para o 

cumprimento dos objectivos e princípios da presente Convenção e, especialmente, na pro-

moção do reconhecimento do património comum da Europa: 

a) Desenvolvendo estratégias de colaboração que correspondam às prioridades identifica-

das no processo de acompanhamento; 

b) Promovendo actividades multilaterais e transfronteiriças e desenvolvendo redes de coo-

peração regional a fim de dar aplicação a essas estratégias; 

c) Trocando, desenvolvendo, codificando e assegurando a difusão de boas práticas; 

d) Informando o público sobre os objectivos e a aplicação da presente Convenção. 

Algumas das Partes poderão, por mútuo acordo, estabelecer medidas financeiras destina-

das a facilitar a cooperação internacional. 
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TÍTULO V 

Disposições finais 

 

Artigo 18.º 

Assinatura e entrada em vigor 

a) A presente Convenção está aberta à assinatura dos Estados membros do Conselho da 

Europa. 

b) A Convenção deverá ser objecto de ratificação, aceitação ou aprovação. Os instrumentos 

de ratificação, aceitação ou aprovação serão depositados junto do Secretário – Geral do 

Conselho da Europa. 

c) A presente Convenção entrará em vigor no 1.º dia do mês seguinte ao termo de um perí-

odo de três meses após a data em que 10 Estados membros do Conselho da Europa te-

nham manifestado o seu consentimento em ficarem vinculados à Convenção em conformi-

dade com o disposto na alínea anterior. 

d) Relativamente a qualquer Estado signatário que exprima posteriormente o seu consenti-

mento em ficar vinculado à Convenção, esta entrará em vigor no 1.º dia do mês seguinte ao 

termo de um período de três meses após a data do depósito do respectivo instrumento de 

ratificação, aceitação ou aprovação. 

Artigo 19.º 

Adesão 

a) Após a entrada em vigor da presente Convenção, o Comité de Ministros do Conselho da 

Europa poderá convidar qualquer Estado não membro do Conselho da Europa, bem como a 

Comunidade Europeia, a aderir à presente Convenção mediante decisão tomada pela maio-

ria prevista no artigo 20.º, alínea d), do Estatuto do Conselho da Europa, e por unanimidade 

dos representantes dos Estados Contratantes com assento no Comité de Ministros. 

b) Para qualquer Estado aderente, ou para a Comunidade 
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Europeia em caso de adesão, a presente Convenção entrará em vigor no 1.º dia do mês 

seguinte ao termo de um período de três meses após a data do depósito do instrumento de 

adesão junto do Secretário -Geral do Conselho da Europa. 

Artigo 20.º 

Aplicação territorial 

a) Qualquer Estado poderá, no momento da assinatura ou do depósito do seu instrumento 

de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão, indicar o território ou os territórios aos quais 

se aplicará a presente Convenção. 

b) Qualquer Estado poderá, em qualquer momento posterior, mediante declaração dirigida 

ao Secretário –Geral do Conselho da Europa, estender a aplicação da presente Convenção 

a qualquer outro território indicado na declaração. 

A Convenção entrará em vigor relativamente a esse território no 1.º dia do mês seguinte ao 

termo de um período de três meses após a data de recepção da declaração pelo Secretário 

-Geral. 

c) Qualquer declaração feita nos termos das duas alíneas anteriores poderá ser retirada, no 

que respeita a qualquer território nela indicado, mediante notificação dirigida ao 6652 Diário 

da República, 1.ª série — N.º 177 — 12 de Setembro de 2008 

Secretário -Geral. Esse facto produzirá efeitos no 1.º dia do mês seguinte ao termo de um 

período de seis meses após a data de recepção da notificação pelo Secretário -Geral. 

Artigo 21.º 

Denúncia 

a) Qualquer Parte poderá, em qualquer momento, denunciar a presente Convenção median-

te notificação dirigida ao Secretário -Geral do Conselho da Europa. 

b) A denúncia produzirá efeitos no 1.º dia do mês seguinte ao termo de um período de seis 

meses após a data de recepção da notificação pelo Secretário -Geral. 
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Artigo 22.º 

Alterações 

a) Qualquer das Partes, bem como o comité referido no artigo 16.º, poderá propor alterações 

à presente Convenção. 

b) Qualquer proposta de alteração será notificada ao Secretário -Geral do Conselho da Eu-

ropa, que deverá comunica-la aos Estados membros do Conselho da Europa, às restantes 

Partes e a cada um dos Estados não membros e à Comunidade Europeia que tenham sido 

convidados a aderir à presente Convenção em conformidade com o disposto no artigo 19.º 

c) O comité examinará a alteração proposta e submete ao Conselho de Ministros, para 

adopção, o texto aprovado por uma maioria de três quartos dos representantes das Partes. 

Após a sua adopção pelo Comité de Ministros pela maioria prevista no artigo 20.º, alínea d), 

do Estatuto do Conselho da Europa e por unanimidade dos Estados Partes com assento no 

Conselho de Ministros, o texto será enviado às Partes para aceitação. 

d) Qualquer alteração entrará em vigor, relativamente às Partes que a tenham aceite, no 1.º 

dia do mês seguinte ao termo de um período de três meses a contar da data em que 10 Es-

tados membros do Conselho da Europa tenham informado o Secretário -Geral de que a 

aceitaram. Em relação a cada Parte que a aceite posteriormente, a alteração entrará em 

vigor no 1.º dia do mês seguinte ao termo de um período de três meses após a data em que 

essa Parte tenha notificado ao Secretário -Geral a sua aceitação. 

Artigo 23.º 

Notificações 

O Secretário -Geral do Conselho da Europa notificará os Estados membros do Conselho da 

Europa, qualquer Estado que tenha aderido ou que tenha sido convidado a aderir à presente 

Convenção, bem como a Comunidade Europeia, caso esta tenha aderido ou sido convidada 

a aderir à Convenção: 

a) De qualquer assinatura; 

b) Do depósito de qualquer instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão; 

c) De qualquer data de entrada em vigor da presente 

Convenção, em conformidade com os seus artigos 18.º, 19.º e 20.º; 
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d) De qualquer alteração proposta à presente Convenção, em conformidade com o seu arti-

go 22.º, bem como da data de entrada em vigor respectiva; 

e) De qualquer outro acto, declaração, notificação ou comunicação referentes à presente 

Convenção. 

 

Em fé do que os abaixo assinados, devidamente autorizados para o efeito, assinaram a pre-

sente Convenção. 

Feito em Faro, em 27 de Outubro de 2005, em francês e inglês, fazendo ambos os textos 

igualmente fé, num único exemplar que será depositado nos arquivos do Conselho da Euro-

pa. O Secretário -Geral do Conselho da Europa transmitirá cópia certificada a cada um dos 

Estados membros do Conselho da Europa, bem como a qualquer Estado ou à Comunidade 

Europeia convidados a aderir à presente Convenção.  
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CARTA DE BRUXELAS (2005) 
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DECLARAÇÃO DE VIENA (2009) 
UM INCENTIVO AO PATRIMÓNIO EM PERÍODO DE RECESSÃO ECONÓMICA 

 

O 4.º Encontro do Fórum Europeu de Responsáveis pelo Património (FERP), que reuniu 28 

países em Viena, em Maio de 2009, apela a todos os Governos nacionais no sentido de 

reconhecerem o papel fundamental do património no desenvolvimento e implementação de 

políticas de recuperação económica sustentável, à semelhança dos exemplos de França, 

Luxemburgo, Holanda, Noruega e Eslováquia. 

O património cultural tem um contributo essencial a dar à Europa, não apenas pela sua im-

portância no passado, mas pelo papel primordial que terá no futuro. 

Tudo leva a crer que, a longo prazo, o investimento em património constitui uma solução 

sustentável de sucesso garantido para fazer face à recessão económica. Sabe-se que o 

investimento no restauro, ou na recuperação de edifícios e sítios históricos, gera postos de 

trabalho, relançando a economia, ao contrário da construção de novos edifícios; que o pa-

trimónio se encontra no seio das comunidades, estimulando a coesão social, bem como o 

sentido de identidade e de pertença a um lugar. 

O património faz-nos sentir em casa. 

O incentivo ao Património encontra-se activo em três áreas fundamentais: 

• Económica: a reabilitação/restauro/conservação histórica requerem uma grande 

quantidade de mão-de-obra e conduzem à criação de postos de trabalho, particular-

mente nas pequenas e médias empresas. Os subsídios ao sector público e incenti-

vos fiscais na área do património atraem o investimento do sector privado a um rácio 

que poderá atingir 1:7. O investimento em património produz um impacto directo no 

crescimento do turismo cultural que, por sua vez, conduz a benefícios económicos e 

sociais a longo prazo. 

• Ambiental: é ponto assente que os materiais, bem como as técnicas de construção 

tradicionais são amigos do ambiente. A recuperação de edifícios históricos não só 

preserva a energia incorporada e os recursos materiais utilizados no passado, como 

minimiza a produção de materiais novos, mais caros e potencialmente mais prejudi-

ciais do ponto de vista ecológico. 
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• Sociocultural: a tomada de consciência e interesse pelo património continuam a au-

mentar, indiferentes à incerteza económica: as pessoas preocupam-se com o patri-

mónio. A história e o património estão instintivamente associados ao sentido de iden-

tidade local, nacional e mundial. A partilha do património é uma componente chave 

da coesão social e do sentido de comunidade e de integração. Os lugares históricos 

constituem um factor importante em termos de qualidade de vida, sendo o património 

uma das principais razões que levam à escolha do local de residência e de trabalho. 

O FERP recorda aos governos os compromissos que assumiram em convenções internaci-

onais de protecção do património cultural e o seu dever de assegurarem que as políticas 

nacionais, incluindo as políticas de recuperação económica, exerçam um efeito positivo no 

património. 

Considerando os benefícios do investimento em património a curto e longo prazo, o FERP 

apela à inclusão de um orçamento específico para a conservação/reabilitação de edifícios e 

sítios históricos nas políticas nacionais de recuperação económica, na medida em que o 

património é um instrumento eficaz no relançamento da actividade económica e na criação 

de emprego.  
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CARTA DE NIZHNY TAGIL SOBRE O PATRIMÓNIO INDUSTRIAL (2003) 
 

O TICCIH – The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage 

(Comissão Internacional para a Conservação do Património Industrial) é a organização 

mundial consagrada ao património industrial, sendo também o consultor especial do ICO-

MOS para esta categoria de património. O texto desta Carta sobre o Património Industrial foi 

aprovado pelos delegados reunidos na Assembleia Geral do TICCIH, de carácter trienal, que 

se realizou em Nizhny Tagil em 17 de Julho de 2003, o qual foi posteriormente apresentado 

ao ICOMOS para ratificação e eventual aprovação definitiva pela UNESCO 

Preâmbulo 

Os períodos mais antigos da história da Humanidade são definem-se através dos vestígios 

arqueológicos que testemunharam mudanças fundamentais nos processos de fabrico de 

objectos da vida quotidiana, e a importância da conservação e do estudo dos testemunhos 

dessas mudanças é universalmente aceite. 

Desenvolvidas a partir da Idade Média na Europa, as inovações na utilização da energia 

assim como no comércio conduziram, nos finais do século XVIII, a mudanças tão profundas 

como as que ocorreram entre o Neolítico e a Idade do Bronze. Estas mudanças geraram 

evoluções sociais, técnicas e económicas das condições de produção, suficientemente rápi-

das e profundas para que se fale da ocorrência de uma Revolução. A Revolução Industrial 

constituiu o início de um fenómeno histórico que marcou profundamente uma grande parte 

da Humanidade, assim como todas as outras formas de vida existente no nosso planeta, o 

qual se prolonga até aos nossos dias. 

Os vestígios materiais destas profundas mudanças apresentam um valor humano universal 

e a importância do seu estudo e da sua conservação deve ser reconhecida. 

Os delegados reunidos na Rússia por ocasião da Conferência 2003 do TICCIH desejam, por 

conseguinte, afirmar que os edifícios e as estruturas construídas para as actividades indus-

triais, os processos e os utensílios utilizados, as localidades e as paisagens nas quais se 

localizavam, assim como todas as outras manifestações, tangíveis e intangíveis, são de uma 

importância fundamental. Todos eles devem ser estudados, a sua história deve ser ensina-

da, a sua finalidade e o seu significado devem ser explorados e clarificados a fim de serem 

dados a conhecer ao grande público. Para além disso, os exemplos mais significativos e 



FACULDADE DE ARQUITECTURA – UNIVERSIDADE DE LISBOA | MESTRADO INTEGRADO EM ARQUITECTURA NA ESPECIALIZAÇÃO 
EM INTERIORES E REABILITAÇÃO DO EDIFICADO | ANA SOFIA NETO RODRIGU§ES 

   REFÚGIOS DE MEMÓRIA | 121 

característicos devem ser inventariados, protegidos e conservados, de acordo com o espírito 

da carta de Veneza, para uso e benefício do presente e do futuro.1 

1. Definição de património industrial 

O património industrial compreende os vestígios da cultura industrial que possuem valor 

histórico, tecnológico, social, arquitectónico ou científico. Estes vestígios englobam edifícios 

e maquinaria, oficinas, fábricas, minas e locais de processamento e de refinação, entrepos-

tos e armazéns, centros de produção, transmissão e utilização de energia, meios de trans-

porte e todas as suas estruturas e infra-estruturas, assim como os locais onde se desenvol-

veram actividades sociais relacionadas com a indústria, tais como habitações, locais de cul-

to ou de educação. 

A arqueologia industrial é um método interdisciplinar que estuda todos os vestígios, materi-

ais e imateriais, os documentos, os artefactos, a estratigrafia e as estruturas, as implanta-

ções humanas e as paisagens naturais e urbanas2, criadas para ou por processos industri-

ais. A arqueologia industrial utiliza os métodos de investigação mais adequados para au-

mentar a compreensão do passado e do presente industrial. 

O período histórico de maior relevo para este estudo estende-se desde os inícios da Revo-

lução Industrial, a partir da segunda metade do século XVIII, até aos nossos dias, sem ne-

gligenciar as suas raízes pré e proto-industriais. Para além disso, apoia-se no estudo das 

técnicas de produção, englobadas pela história da tecnologia. 

 

2. Valores do património industrial 

i. O património industrial representa o testemunho de actividades que tiveram e que 

ainda têm profundas consequências históricas. As razões que justificam a protecção 

do património industrial decorrem essencialmente do valor universal daquela caracte-

rística, e não da singularidade de quaisquer sítios excepcionais. 

ii. O património industrial reveste um valor social como parte do registo de vida dos 

homens e mulheres comuns e, como tal, confere-lhes um importante sentimento 

identitário. Na história da indústria, da engenharia, da construção, o património in-

                                                
1 A Carta do Património Industrial deverá incluir as importantes Cartas anteriores, como 
a Carta de Veneza (1964) e a Carta de Burra (1994), assim como a Recomendação 
R(90) 20 do Conselho da Europa. 
2 Para facilitar a compreensão, a palavra “sítios” será utilizada para referir as paisagens, 
instalações, edifícios, estruturas e maquinaria, excepto quando estes termos forem 
utilizados num sentido mais específico. 
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dustrial apresenta um valor científico e tecnológico, para além de poder também 

apresentar um valor estético, pela qualidade da sua arquitectura, do seu design ou 

da sua concepção. 

iii. Estes valores são intrínsecos aos próprios sítios industriais, às suas estruturas, aos 

seus elementos constitutivos, à sua maquinaria, à sua paisagem industrial, à sua do-

cumentação e também aos registos intangíveis contidos na memória dos homens e 

das suas tradições. 

iv. A raridade, em termos de sobrevivência de processos específicos de produção, de 

tipologias de sítios ou de paisagens, acrescenta-lhes um valor particular e devem ser 

cuidadosamente avaliada. Os exemplos mais antigos, ou pioneiros, apresentam um 

valor especial. 

 

3. A importância da identificação, do inventário e da investigação 

i. Todas as colectividades territoriais devem identificar, inventariar e proteger os vestígios 

industriais que pretendem preservar para as gerações futuras. 

ii. Os levantamentos de campo e a elaboração de tipologias industriais devem permitir co-

nhecer a amplitude do património industrial. Utilizando estas informações, devem ser re-

alizados inventários de todos os sítios identificados, os quais devem ser concebidos de 

forma a proporcionarem uma pesquisa fácil e um acesso livre por parte do público. A in-

formatização e o acesso on-line na Internet constituem objectivos importantes. 

iii. O inventário constitui uma componente fundamental do estudo do património industrial. 

O inventário completo das características físicas e das condições de um sítio deve ser 

realizado e conservado num arquivo público, antes de se realizar qualquer intervenção. 

Muitas informações podem ser obtidas se o inventário for efectuado antes do abandono 

da utilização de um determinado processo industrial ou do fim da actividade produtiva de 

um sítio. Os inventários devem incluir descrições, desenhos, fotografias, e um registo em 

vídeo do referido sítio industrial ainda em funcionamento, com as referências das fontes 

documentais existentes. As memórias das pessoas que aí trabalharam constituem uma 

fonte única e insubstituível e devem ser também registadas e conservadas, sempre que 

possível. 

iv. A investigação arqueológica dos sítios industriais históricos constitui uma técnica funda-

mental para o seu estudo. Ela deve ser realizada com o mesmo nível de elevado rigor 

com que se aplica no estudo de outros períodos históricos. 
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v. São necessários programas de investigação histórica para fundamentar as políticas de 

protecção do património industrial. Devido à interdependência de numerosas actividades 

industriais, uma perspectiva internacional pode auxiliar na identificação dos sítios e dos 

tipos de sítios de importância mundial. 

vi. Os critérios de avaliação de instalações industriais devem ser definidos e publicados a 

fim de que o público possa tomar conhecimento de normas racionais e coerentes. Com 

base numa investigação apropriada, estes critérios devem ser utilizados para identificar 

os mais significativos vestígios de paisagens, complexos industriais, sítios, tipologias de 

implantação, edifícios, estruturas, máquinas e processos industriais mais significativos. 

vii. Os sítios e estruturas de reconhecida importância patrimonial devem ser protegidos por 

medidas legais suficientemente sólidas para assegurarem a sua conservação. A Lista do 

Património Mundial da UNESCO deverá prestar o legítimo reconhecimento ao enorme 

impacto que a industrialização teve na cultura da Humanidade. 

viii. Deve ser definido o valor dos sítios mais significativos assim como estabelecidas directi-

vas para futuras intervenções. Devem ser postas em prática medidas legais, administra-

tivas e financeiras, necessárias para conservar a sua autenticidade. 

ix. Os sítios ameaçados devem ser identificados a fim de que possam ser tomadas as me-

didas apropriadas para reduzir esse risco e facilitar eventuais projectos de restauro e de 

reutilização. 

x. A cooperação internacional constitui uma perspectiva particularmente favorável para a 

conservação do património industrial, nomeadamente através de iniciativas coordenadas 

e partilha de recursos. Devem ser elaborados critérios compatíveis para compilar inven-

tários e bases de dados internacionais. 

 

4.  Protecção legal 

i. O património industrial deve ser considerado como uma parte integrante do património 

cultural em geral. Contudo, a sua protecção legal deve ter em consideração a sua natu-

reza específica. Ela deve ser capaz de proteger as fábricas e as suas máquinas, os seus 

elementos subterrâneos e as suas estruturas no solo, os complexos e os conjuntos de 

edifícios, assim como as paisagens industriais. As áreas de resíduos industriais, assim 

como as ruínas, devem ser protegidas, tanto pelo seu potencial arqueológico como pelo 

seu valor ecológico. 

ii. Programas para a conservação do património industrial devem ser integrados nas políti-

cas económicas de desenvolvimento assim como na planificação regional e nacional. 
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iii. Os sítios mais importantes devem ser integralmente protegidos e não deve ser autoriza-

da nenhuma intervenção que comprometa a sua integridade histórica ou a autenticidade 

da sua construção. A adaptação coerente, assim como a reutilização, podem constituir 

formas apropriadas e económicas de assegurar a sobrevivência de edifícios industriais, 

e devem ser encorajadas mediante controles legais apropriados, conselhos técnicos, 

subvenções e incentivos fiscais. 

iv. As comunidades industriais que estão ameaçadas por rápidas mudanças estruturais 

devem ser apoiadas pelas autoridades locais e governamentais. Devem ser previstas 

potenciais ameaças ao património industrial decorrentes destas mudanças, e preparar 

planos para evitar o recurso a medidas de emergência. 

v. Devem ser estabelecidos procedimentos para responder rapidamente ao encerramento 

de sítios industriais importantes, a fim de prevenir a remoção ou a destruição dos seus 

elementos significativos. Em caso necessário, as autoridades competentes devem dispor 

de poderes legais para intervir quando for necessário, a fim de protegerem sítios amea-

çados. 

vi. Os governos devem dispor de organismos de consulta especializados que possam pro-

porcionar pareceres independentes sobre as questões relativas à protecção e conserva-

ção do património industrial, os quais devem ser consultados em todos os casos impor-

tantes. 

vii. Devem ser desenvolvidos todos os esforços para assegurar a consulta e a participação 

das comunidades locais na protecção e conservação do seu património industrial. 

viii. As associações e os grupos de voluntários desempenham um papel importante na in-

ventariação dos sítios, promovendo a participação pública na sua conservação, difundin-

do a informação e a investigação, e como tal constituem parceiros indispensáveis no 

domínio do património industrial. 

 

5. Manutenção e Conservação 

i. A conservação do património industrial depende da preservação da sua integridade fun-

cional, e as intervenções realizadas num sítio industrial devem, tanto quanto possível, vi-

sar a manutenção desta integridade. O valor e a autenticidade de um sítio industrial po-

dem ser fortemente reduzidos se a maquinaria ou componentes essenciais forem retira-

dos, ou se os elementos secundários que fazem parte do conjunto forem destruídos. 

ii. A conservação dos sítios industriais requer um conhecimento profundo do objectivo ou 

objectivos para os quais foram construídos, assim como dos diferentes processos indus-
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triais que se puderam ali desenvolver. Estes podem ter mudado com o tempo, mas todas 

as antigas utilizações devem ser investigadas e avaliadas. 

iii. A conservação in situ deve considerar-se sempre como prioritária. O desmantelamento e 

a deslocação de um edifício ou de uma estrutura só serão aceitáveis se a sua destruição 

for exigida por imperiosas necessidades sociais ou económicas. 

iv. A adaptação de um sítio industrial a uma nova utilização como forma de se assegurar a 

sua conservação é em geral aceitável salvo no caso de sítios com uma particular impor-

tância histórica. As novas utilizações devem respeitar o material específico e os esque-

mas originais de circulação e de produção, sendo tanto quanto possível compatíveis com 

a sua anterior utilização. É recomendável uma adaptação que evoque a sua antiga acti-

vidade. 

v. Adaptar e continuar a utilizar edifícios industriais evita o desperdício de energia e contri-

bui para o desenvolvimento económico sustentado. O património industrial pode desem-

penhar um papel importante na regeneração económica de regiões deprimidas ou em 

declínio. A continuidade que esta reutilização implica pode proporcionar um equilíbrio 

psicológico às comunidades confrontadas com a perda súbita de uma fonte de trabalho 

de muitos anos. 

vi. As intervenções realizadas nos sítios industriais devem ser reversíveis e provocar um 

impacto mínimo. Todas as alterações inevitáveis devem ser registadas e os elementos 

significativos que se eliminem devem ser inventariados e armazenados num local segu-

ro. Numerosos processos industriais conferem um cunho específico que impregna o sítio 

e do qual resulta todo o seu interesse. 

vii. A reconstrução, ou o retorno a um estado anteriormente conhecido, deverá ser conside-

rada como uma intervenção excepcional que só será apropriada se contribuir para o re-

forço da integridade do sítio no seu conjunto, ou no caso da destruição violenta de um sí-

tio importante. 

viii. Os conhecimentos que envolvem numerosos processos industriais, antigos ou obsole-

tos, constituem fontes de importância capital cuja perda poderá ser insubstituível. Devem 

ser cuidadosamente registados e transmitidos às novas gerações. 

ix. Deve promover-se a preservação de registos documentais, arquivos empresariais, plan-

tas de edifícios, assim como exemplares de produtos industriais. 
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6. Educação e Formação 

i. Uma formação profissional especializada, abordando os aspectos metodológicos, teóri-

cos e históricos do património industrial deve ser ministrada no ensino técnico e universi-

tário. 

ii. Devem ser elaborados materiais pedagógicos específicos abordando o passado indus-

trial e o seu património para os alunos dos níveis primário e secundário. 

 

7. Apresentação e interpretação 

i. O interesse e a dedicação do público pelo património industrial e a apreciação do seu 

valor constituem os meios mais seguros para assegurar a sua preservação. As autorida-

des públicas devem explicar activamente o significado e o valor dos sítios industriais 

através de publicações, exposições, programas de televisão, Internet e outros meios de 

comunicação, proporcionando o acesso permanente aos sítios importantes e promoven-

do o turismo nas regiões industriais. 

ii. Os museus industriais e técnicos, assim como os sítios industriais preservados, constitu-

em meios importantes de protecção e interpretação do património industrial. 

iii. Os itinerários regionais e internacionais do património industrial podem esclarecer as 

contínuas transferências de tecnologia industrial e o movimento em larga escala das 

pessoas que as mesmas podem ter provocado, promovendo um afluxo do público inte-

ressado em conhecer uma nova perspectiva do património industrial. 

 

Nizhny Tagil, 17 de Julho de 2003 

[Tradução da responsabilidade da APPI – Associação Portuguesa para o Património Indus-

trial.] 

 


