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CONSIDERAÇÕES SOBRE O REGIME JURÍDICO DE PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRI-
MÓNIO CULTURAL MÓVEL E IMÓVEL, PUBLICADO PELO DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL 
N.º 3/2015/A, DE 4 DE FEVEREIRO  

 

A Secção Regional dos Açores da Ordem dos Arquitectos, constituída a 16 de julho de 2020, é 
uma estrutura regional da Ordem dos Arquitectos, conforme consagrado na alínea g) do artigo 
2º. do Estatuto da Ordem dos Arquitectos (EOA). 

A Ordem dos Arquitectos é a associação pública representativa de todos os que exercem a 
profissão de arquiteto em Portugal, que em colaboração entre os órgãos nacionais e regionais 
da Ordem, e de acordo com o determinado no nº. 1 do artigo 3º do seu Estatuto, aprovado 
pelo Decreto-Lei nº. 176/98, de 3 de julho, na redação da Lei nº. 113/2015 de 28 de agosto, 
tem como uma das suas atribuições assegurar a salvaguarda do interesse constitucional por 
um correto ordenamento do território, por um urbanismo de qualidade, pela defesa e 
promoção da paisagem, do património edificado, do ambiente, da qualidade de vida e pelo 
direito à arquitetura, bem como, e de acordo com a alínea a) do n.º 2 do artigo 3.º do EOA, 
contribuir para a defesa e promoção da arquitetura, no reconhecimento da sua função social, 
e também pela sua função económica, cultural e ambiental. 

O Conselho Diretivo da Secção Regional dos Açores da Ordem dos Arquitectos, na sua reunião 
plenária ordinária de 07/10/2021, ao abrigo da alínea l) do artigo 29.º do Estatuto da Ordem 
dos Arquitectos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 176/98, de 3 de julho, na redação da Lei n.º 
113/2015, de 28 de agosto, aprovou por unanimidade a proposta de constituição da Comissão 
Técnica para a Reabilitação Urbana, Arquitetura, Património e Cultura, tendo em consideração 
os objetivos de obter apoio especializado, promover a reflexão e o debate, investigar e realizar 
tarefas específicas ou elaborar pareceres sobre iniciativas e diplomas legislativos de âmbito 
regional. 

Neste âmbito, a Comissão Técnica para a Reabilitação Urbana, Arquitetura, Património e 
Cultura foi convidada a pronunciar-se sobre o atual Regime Jurídico de Proteção e Valorização 
do Património Cultural Móvel e Imóvel, publicado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 
3/2015/A, de 4 de fevereiro, e como tal vem referir o seguinte: 

● O Decreto Legislativo Regional n.º 3/2015/A (DLR n.º 3/2015/A) surge na sequência da 
experiência obtida pela aplicação do Decreto Legislativo Regional n.º 29/2004/A, de 24 de 
agosto, que, por sua vez, nasce da necessidade de ordenar e clarificar as bases da política 
de proteção e valorização do património cultural português constantes na Lei n.º 107/2001, 
de 8 de setembro, no contexto da sua aplicação na Região Autónoma dos Açores.  

● Após seis anos da sua entrada em vigor, evidenciam-se alguns problemas na aplicação do 
atual Regime Jurídico, com consequências para a preservação, requalificação, e usufruto do 
património Açoriano por parte dos profissionais de arquitetura, dos seus clientes, dos 
restantes agentes envolvidos no processo; por parte do poder local e regional, e por parte 
dos residentes e visitantes da Região, justificando-se, portanto, a elaboração deste parecer 
apenas seis anos após a última revisão do Decreto Legislativo em causa.  

● Tendo por base o conhecimento e experiência profissional, técnica e académica, dos seus 
membros no âmbito da arquitetura e urbanismo, a Comissão apresenta deste modo uma 
descrição e análise de situações a ter em atenção, e apresenta sugestões para a sua 
resolução, segundo seis temas principais de reflexão: I) inventário e registo; II) classificação 
do património: III) património e contemporaneidade; IV) zonas de proteção; V) fiscalização 
e sensibilização; e VI) notas complementares.  
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Sem considerar necessário propor uma revisão total do Regime Jurídico em questão, avançam-
se, todavia, retificações vistas como pertinentes, tal como outras ações úteis para a 
salvaguarda do património da Região Autónoma dos Açores. 

 

I. INVENTÁRIO E REGISTO 

A nota introdutória do DLR n.º 3/2015/A refere que as tendências atuais relativas à 
salvaguarda e valorização do património apontam “para a necessidade de um aprofundamento 
cada vez maior do conhecimento existente sobre os potenciais objetos de intervenção, [...], 
devendo o tipo de intervenção e os princípios a seguir serem, tanto quanto possível, escolhidos 
em função da especificidade de cada caso”. 

Ao mesmo tempo “cabe à direção regional competente em matéria de cultura assegurar e 
coordenar o funcionamento de um inventário geral do património cultural existente nos 
Açores” (n.º 1 do artigo 10º), mantendo também esta entidade “um registo regional de bens 
culturais, do qual constam todos os bens culturais, seja qual for a categoria em que se insiram, 
que sejam classificados ou estejam em vias de classificação pela administração regional 
autónoma e pela administração local” (n.º 1 do artigo 11º) .  

Deve-se sublinhar a extrema importância deste inventário e registo: enquanto arquivo do 
património cultural Açoriano – em particular o imóvel – e, como tal, da sua história e cultura; 
enquanto instrumento legal, com o poder de reconhecer, consequentemente proteger esta 
história e cultura; e enquanto recurso para a sensibilização tanto dos residentes, como dos 
visitantes para o valor da obra construída na Região, como para os agentes encarregues de 
intervir no património. Neste último caso, a qualidade das propostas – quer na sua resposta ao 
carácter patrimonial do objeto existente, quer noutras dimensões inerentes ao projeto – 
depende fortemente da informação ao seu alcance.  

Torna-se, portanto, crucial fazer face à inexistência do inventário e à insuficiência dos dados 
disponibilizados no registo, que se encontram desorganizados, desatualizados, dispersos por 
sites de diferentes entidades e/ou regulamentos, e com informação incompleta relativa à 
caracterização dos bens imóveis.  

No atual contexto de fomento da transição digital - enquadrado tanto na estratégia nacional 
de um Plano de Ação para a Transição Digital (publicado em Diário da República a 21 de abril 
de 2020), como na estratégia Regional da Secretaria Regional da Cultura, da Ciência, e da 
Transição Digital, no programa do atual Governo Regional dos Açores - a Comissão considera 
que: 

● A informação a constar no inventário e no registo do património da RAA deveria funcionar 
como uma base de dados digital, única, dinâmica e atualizada, acessível ao público, embora 
salvaguardando o acesso restrito a alguns dados, como os que sejam da esfera privada dos 
proprietários dos imóveis ou coloquem em causa a sua segurança; 

● A informação acima referida deveria abranger, para além da informação constante no 
processo que levou à classificação do imóvel ou conjunto classificado ou a classificar, vários 
aspetos relativos aos mesmos, tais como: informação histórica, fotografias das suas várias 
fases, indicação dos elementos mais característicos ou a preservar, peças desenhadas 
relevantes e registo de alterações feitas ao longo dos anos em diversas intervenções; 

●  E um outro aspeto que tem ficado por cumprir é a entrega de um relatório sobre o 
processo seguido nas intervenções em imóveis ou conjuntos classificados (ou em vias de 
classificação) e sobre o seu resultado final (n.º 2 do artigo 21º). Este relatório é também 



SECÇÃO REGIONAL DOS AÇORES  
Rua Dr. Vitorino Nemésio, n.º 2 a 4 
9500-348 Ponta Delgada  
T. +351 296 283 201 
acores.geral@ordemdosarquitectos.org  

3 

indispensável à constante e necessária atualização da informação relativa aos imóveis 
registados. 

 

II. CLASSIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO 

“Considerando o desejo de proteger e valorizar mais eficazmente o património móvel e imóvel 
da Região Autónoma dos Açores”, como indica a nota introdutória do DLR nº3/2015/A, e a 
importância da classificação para a proteção e valorização desse património (artigos 4º a 9º), 
esta Comissão identifica debilidades no que se refere à classificação de:    

● Conjuntos edificados – Para além dos conjuntos urbanos já classificados, existem na RAA 
outros conjuntos urbanos ou partes destes (como ruas e praças), bem como conjuntos 
rurais (incluindo imóveis e outros elementos e áreas rurais associados à produção agrícola) 
de valor patrimonial relevante, mas cuja classificação continua por promover;  

● Imóveis ou conjuntos de cariz contemporâneo – Talvez pela ausência de sensibilização para 
o seu valor patrimonial e pela maior dificuldade em estabelecer critérios de classificação 
adaptados às suas especificidades, a sua classificação também tem sido descurada. 

Face a esta situação, seria importante encontrar os instrumentos e recursos necessários para 
promover a identificação, o estudo e a classificação deste património de forma ágil e expedita.   

Para além do acima descrito, esta Comissão considera, ainda, que o procedimento para fazer o 
pedido de classificação de um bem deveria estar elencado em detalhe e divulgado, indicando, 
por exemplo: a forma de submissão do pedido (preferencialmente online); os documentos que 
devem acompanhar o requerimento inicial; a sequência de procedimentos inerentes à 
classificação e os seus respetivos prazos; bem como os critérios de apreciação.  

 

III. PATRIMÓNIO E CONTEMPORANEIDADE 

Contrariamente à ideia estereotipada de uma oposição clivada entre património e produção 
arquitetónica contemporânea, em que uma se apresenta respetivamente como obstáculo ou 
ameaça à outra, na verdade o património necessita de uma intervenção contemporânea 
adequada e integrada para uma preservação viável. Ou seja, uma intervenção que o mantenha 
relevante no contexto presente e ao mesmo tempo ofereça um contributo histórico-cultural 
indispensável e irreplicável para o ambiente construído contemporâneo e a sua vivência. Aliás, 
como sumariza a Declaração de Davos de 2018: 

“O património cultural é um elemento central da cultura da construção com qualidade. O 
uso contemporâneo do património construído, a sua manutenção e salvaguarda são 
essenciais para um desenvolvimento com qualidade do ambiente construído.”1  

O primeiro regime de proteção e valorização do património cultural móvel e imóvel da Região 
Autónoma dos Açores (RAA) - Decreto Legislativo Regional n.º 29/2004/A, de 24 de agosto -, 
acima referenciado, está indissociavelmente ligado à experiência adquirida na reconstrução da 
cidade de Angra do Heroísmo após o sismo de 1 de janeiro de 1980, contexto que acabou por 
delinear, durante vários anos, as estratégias de intervenção aplicadas nos conjuntos 
classificados da RAA, bem como nos edifícios classificados e edifícios em zonas de proteção.  

 

1 Declaração de Davos de 2018, consultada a 02 de novembro de 2021, em: 
https://arquitectos.pt/documentos/1576576180M2tMK4hx0Wb17PO9.pdf 
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Durante esses anos, o registo interventivo, representativo dos valores culturais que se 
procuraram preservar no pós-sismo e demonstrativo do fraco conhecimento e formação na 
área da construção que se fazia sentir, centrou-se sobretudo na manutenção de uma 
uniformidade de estilo – como é, aliás, referido na introdução do atual diploma. Hoje, porém, 
com o aumento da formação da sociedade civil na área da construção, a aposta das empresas 
locais em acompanhar a evolução sentida em outros países (nomeadamente ao nível de 
técnicas e materiais de construção), bem como o aumento de técnicos profissionais no ramo 
da arquitetura e engenharia a exercer profissionalmente na RAA, existe um leque de novas 
possibilidades de intervenção distintas e meritórias, exigindo discussão sobre as estratégias de 
intervenção no património edificado. 

Surge portanto o atual regime de proteção e valorização do património cultural móvel e imóvel 
da RAA, que é bastante claro quanto às suas intenções na sua nota introdutória: se por um 
lado interessa e é simultaneamente dever do Estado, dos governos regionais, autarquias locais 
e de cada cidadão preservar o seu património cultural, por outro lado, é importante que as 
estratégias de intervenção não impeçam que os cidadãos usufruam condignamente do mesmo 
ou que os espaços que lhes dão forma se cristalizem no tempo, de tal modo que a vida 
contemporânea lhes seja afastada.  

Nestes termos existem duas expressões a reter na nota introdutória do diploma em apreço: a 
preocupação em preservar a “autenticidade”, como reflexo do conjunto de valores culturais e 
históricos específicos de cada elemento patrimonial, seja ele móvel ou imóvel, que permitem 
reconhecer a sua genuinidade ou falsidade; e o reconhecimento de “novos desafios”, 
considerando sobretudo a adaptação do património cultural imóvel às necessidades da 
sociedade contemporânea, no que respeita ao conforto dos edifícios e ao cumprimento das 
exigências sanitárias, energéticas e de segurança.  

Todavia, se por um lado o diploma se abre aos novos desafios inerentes às necessidades da 
vida contemporânea, por outro lado, impõe restrições ao nível da utilização de materiais, 
técnicas e soluções construtivas que restringem a intervenção arquitetónica contemporânea, 
que são sobretudo visíveis em algumas das normas de intervenção elencadas na Secção II do 
DLR n.º 3/2015/A. Subentende-se que essas restrições derivam em grande parte da orientação 
do diploma para imóveis ou conjuntos classificados de uma determinada época construtiva, 
mas falham em assumir que o património imóvel é diversificado.  

A definição das normas aplicáveis, quer aos imóveis ou conjuntos classificados, quer às 
respetivas zonas de proteção, devem ter em conta que o património objeto de classificação 
pode estar localizado em qualquer ilha, em qualquer contexto (urbano ou rural), ser de 
qualquer tipologia (habitação, industrial, etc.) e ser de qualquer época de construção. Logo, 
estas normas não podem estar limitadas apenas às características dos imóveis do séc. XIX (ou 
anteriores) em contexto urbano. Assim sendo, devem existir regras para preservação do 
edificado (dentro ou fora das zonas de proteção), ajustadas à realidade e às características de 
cada contexto urbano ou rural, que não podem ser da responsabilidade única deste diploma. 
Estas regras devem constar nos Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT), dos 
Planos de Pormenor e outros instrumentos, de forma a garantir a coerência na sua aplicação. 

No âmbito das suas competências no acompanhamento da elaboração dos PMOT, a Direção 
Regional da Cultura deve garantir que as mesmas existem, que são adequadas às 
características de cada contexto edificado e que se encontram em consonância com o Regime 
Jurídico de Proteção e Valorização do Património Cultural Móvel e Imóvel vigente.  

Por sua vez, este diploma deveria ser mais permeável a intervenções contemporâneas, do 
ponto de vista ideológico e construtivo, permitindo a introdução de técnicas e materiais 
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contemporâneos de forma integrada, harmonizada e adequada a cada caso. Considerando as 
mais recentes cartas e convenções sobre o património, as intervenções devem assumir a sua 
contemporaneidade e não tentar reproduzir uma realidade que poderá nunca ter existido, sem 
descurar a sua integração harmoniosa no conjunto onde se inserem. Neste sentido, urge, pois, 
a disponibilização de dados e elementos que permitam melhor suportar e justificar as 
propostas nas zonas de intervenção, conforme elencado no ponto I. deste documento. 

 

IV. ZONAS DE PROTECÇÃO 

Esta Comissão considera que a forma de delimitação das zonas de proteção (artigo 30º) deve 
ser repensada, uma vez que remeter para o limite padrão de 50 ou 100 metros não garante a 
coerência da zona de proteção. Considera-se, pois, que a delimitação das zonas de proteção 
em futuras classificações deve ser avaliada de acordo com a envolvente do imóvel em 
apreciação, recorrendo à definição de zonas especiais de proteção (previstas na legislação), 
com limites concretos e coincidentes com extremas reais de edifícios e/ou outros espaços.  

Neste seguimento, seria importante reavaliar a delimitação das zonas de proteção existentes, 
de forma a corrigir situações que criem conflitos na leitura do espaço urbano e na própria 
aplicação deste regime jurídico. 

As normas gerais de intervenção em imóveis inseridos nas zonas de proteção (artigo 31º) 
também requerem reformulação. As zonas de proteção devem ser entendidas como áreas que 
visam a proteção do imóvel classificado, através da preservação e valorização do contexto 
onde este se insere. Assim, considera-se que as normas que introduzem limitações à 
adaptação (alínea e), subdivisão (alínea f) ou agrupamento de edifícios (alínea g) podem 
exceder o cumprimento deste fim.  

Quando existam outros edifícios nas zonas de proteção com interesse relevante, os mesmos 
devem ser classificados, quer de forma autónoma quer como conjunto, e/ou deve ser 
elaborado o respetivo Plano de Pormenor de Salvaguarda. Na falta destes planos, os Planos 
Diretores Municipais são os instrumentos que devem estabelecer regras mínimas para garantir 
a sua proteção e valorização, devendo a Direção Regional da Cultura garantir a existência das 
mesmas no âmbito das suas competências no acompanhamento da elaboração dos PMOT, 
como referido no ponto anterior. 

 

V. FISCALIZAÇÃO, SENSIBILIZAÇÃO E MONITORIZAÇÃO 

Da análise realizada pela Comissão, há ainda necessidade de reforçar os mecanismos que 
garantam a devida aplicação do diploma, para além das coimas (artigos 34º a 36º) e de outro 
tipo de sanções (artigo 37º) já previstas. Neste sentido, sugere-se a adoção de algumas 
medidas, tais como:  

● Promover mais e melhor fiscalização, sendo para o efeito necessário que esta seja 
desempenhada por técnicos qualificados para o efeito, nos termos da lei; 

● Embora o regime jurídico preveja a existência de incentivos à conservação e valorização dos 
bens móveis e imóveis classificados (artigo 38º), bem como o estabelecimento de medidas 
conjuntas de incentivo à reabilitação, manutenção e valorização dos imóveis (artigo 40º), 
esta Comissão considera que é igualmente necessário apoiar a realização de campanhas de 
sensibilização junto da sociedade civil. Estas campanhas são importantes para promover o 
conhecimento sobre o património da RAA, alertar para a sua importância e fomentar, 
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consequentemente, a formação de comunidades empenhadas na sua valorização e 
conservação, através, por exemplo, de ações em ambiente escolar, publicações, brochuras 
informativas, exposições locais, entre outros. Estas campanhas podem, ainda, contribuir 
para contrariar um certo receio instalado relativamente à classificação de património, que é 
geralmente associada a obrigações e restrições, sendo pouco valorizados os benefícios da 
mesma. 

● Consequentemente, promover a disponibilização de informação sobre boas práticas de 
intervenção em cada conjunto e imóvel classificados, bem como sobre as zonas de 
proteção e seus edifícios, onde constem exemplos de formas corretas de intervir, 
sensibilizando a população para os valores classificados e que se pretendem preservar.  

● Criar mecanismos e recursos que permitam uma monitorização regular - quer do estado do 
património classificado, das suas zonas de proteção e do património identificado como 
eventualmente elegível a classificação (conforme referido no ponto II), quer dos processos 
de intervenção -, capaz de estabelecer pontes entre os atos de inventariação e registo, 
fiscalização e sensibilização, bem como promover o diálogo entre os agentes envolvidos, 
desde a direção regional competente em matéria de cultura, os governos locais, 
promotores, técnicos e a sociedade civil, no geral, incluindo a Ordem dos Arquitectos. Esta 
monitorização possibilitaria uma identificação e avaliação contínua dos casos de sucesso e 
insucesso, das oportunidades e das dificuldades e, consequentemente, facilitaria a procura 
de soluções para a melhoria dos procedimentos necessários à devida proteção e 
valorização do património da RAA.    

Do ponto de vista operativo, a Comissão considera que é necessário assegurar que todas as 
entidades competentes envolvidas cumpram com o estipulado neste diploma, nomeadamente 
no que se refere:  

● ao cumprimento dos trâmites processuais e respetivos prazos ao nível das operações 
urbanísticas;  

● à elaboração dos devidos Planos Municipais de Salvaguarda do património no prazo dos 
três anos estipulados para o efeito (artigo 47º); 

● à aplicação das devidas sanções, coimas e embargos previstos neste regime jurídico de 
forma a dissuadir outros incumprimentos futuros que possam ocorrer; 

● e proceder ao eventual reforço dos quadros técnicos e da sua formação para o efeito. 

 

VI. NOTAS COMPLEMENTARES  

Para terminar, esta Comissão deixa duas notas complementares: 

● O n.º 4 do Artigo 17º refere que as obras de manutenção, que estão sujeitas apenas a 
comunicação, não carecem de parecer prévio da direção regional competente em matéria 
de cultura, nos edifícios classificados ou inseridos em conjuntos classificados. A definição de 
obras de manutenção é estabelecida na alínea f) do n.º 2 do artigo 20º, sendo integrada, 
pela alínea f) do n.º 3 do artigo 20º em Obras de Conservação. Sabendo-se que as obras de 
conservação podem incluir trabalhos de consolidação, recuperação, reparação, restauro, 
preenchimento de lacunas, podendo, assim, utilizar técnicas e materiais distintos dos 
originais, mas compatíveis com os mesmos, entende-se que é de avaliar se de facto estas 
obras de “manutenção” estão efetivamente isentas de parecer prévio da direção regional 
competente em matéria de cultura, ou, por hipótese, se não deveriam ser designados 
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efetivamente os exemplos assumidos como obras de manutenção isentas de parecer 
prévio.  

● Os artigos 25º a 27º deveriam incorporar uma secção autónoma dedicada à intervenção no 
espaço público, sendo que o disposto no n.º 4 do artigo 25º - relativo ao “atravessamento 
aéreo das ruas, praças e outros espaços públicos por fios, condutas ou qualquer outro tipo 
de redes de distribuição ou interligação” - continua por cumprir. 

Posto isto, a comissão considera que a eventual revisão ao atual regime jurídico deverá ter em 
mente que:  

“A conceção do ambiente construído, as relações que um objeto estabelece com o seu 
ambiente construído e natural, a coerência espacial, as questões de escala e de 
materialidade, todos esses fatores têm repercussões diretas na nossa qualidade de vida. 
Uma cultura de construção com qualidade manifesta-se, consequentemente, através de 
uma conceção ponderada e concertada com todas as atividades de arquitetura e de 
ordenamento da paisagem, que reservam um lugar central para os valores culturais em 
detrimento dos valores económicos. Um ambiente construído com qualidade considera, 
portanto, não apenas os requisitos funcionais, técnicos e económicos, mas também as 
necessidades sociais e psicológicas da população”2.  

 

Certos de que estas notas terão o melhor acolhimento, 

 

Ponta Delgada, 12 de janeiro de 2022 

 

A Comissão Técnica para a Reabilitação Urbana, Arquitetura, Património e Cultura 

 

 

2 Declaração de Davos de 2018, consultada a 02 de novembro de 2021, em: 
https://arquitectos.pt/documentos/1576576180M2tMK4hx0Wb17PO9.pdf 


