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LEGISLAÇÃO E MODELOS DE GESTÃO DO PATRIMÓNIO 
LEGISLATION AND MODELS OF HERITAGE MANAGEMENT 

 
 

 

Área científica 
Scientific domain 

Ciências da Arte e do Património 
Sciences of Art and Heritage 

Anos letivos 
Academic years 

2018–2021 

Grau de ensino 
Degree 

Licenciatura 
Bachelor of Arts 

Duração 
Duration 

Semestral 
Semestral 

Horas de contacto 
Student workload 

(T 42 + OT 21 horas) 
(T 42 + OT 21 horas) 

ECTS (6 ECTS) 

Nível 
Level 

III* 

 
 

*Esta unidade curricular é de NÍVEL III. Deverá ser frequentada preferencialmente no fim do percurso académico por 
se tratar de uma disciplina com grau de complexidade e exigência elevados. 
 
*This is a LEVEL III unit. It should preferably be attended at the end of one's academic course as it is a subject with a 
high degree of complexity and requirement. 

 
 
 

PROGRAMA CURRICULAR 

COURSE UNIT CONTENT 
 
 

1  — Objetivos de Aprendizagem 
Intended learning outcomes  
 

Pretende-se que os estudantes reconheçam os principais diplomas de valorização e 
salvaguarda do património cultural, apreendam os princípios neles expressos e con-
sigam interpretá-los e aplicá-los a situações concretas, fundamentando opções e pa-
receres que venha a emitir. 
Os estudantes deverão ser capazes de identificar os três pilares que sustentam a atual 
Lei N.º 107/2001, de 8 de setembro, e de que forma cada um deles contribui para a 
efetiva salvaguarda do património cultural (incluindo os respetivos diplomas de desen-
volvimento), assim como reconhecer as principais entidades e modelos de gestão 
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desse património. Deverão ainda reconhecer os fundamentos legais em que assen-
tam a prática e a política museológicas em Portugal, bem como tomar consciência da 
importância do respeito e da proteção legal da propriedade intelectual, transversal a 
todos os domínios da criação artística e do património cultural. 
 
It is intended that students recognize the main diplomas for the valuation and safe-
guarding of cultural heritage, grasp the principles expressed in those documents and 
be able to interpret and apply them to specific situations. Students should also be able 
to identify the three main pillars of the Law No. 107/2001 and how each one of them 
contributes to the effective safeguarding of cultural heritage (including developmental 
diplomas) as well as to recognize the main national bodies in charge of safeguarding 
cultural heritage. They should also be able to recognize the legal bases on which mu-
seum practice stands in Portugal, as well as to understand the importance of respect 
and legal protection of intellectual property, shared by artistic creation and cultural her-
itage. 

 
 

2  — Conteúdos Programáticos 
Syllabus  
 

PARTE I – O QUADRO JURÍDICO DO PATRIMÓNIO CULTURAL 
1.1 – O que é o património cultural. 
1.2 - A Lei de Bases do Património Cultural (Lei N.º 107/2001, de 8 de setembro): 
antecedentes, princípios e desenvolvimentos nas áreas da classificação e da circula-
ção de bens móveis; da classificação do património edificado; do património imaterial 
e da conservação e restauro. 
1.3 - Lei-Quadro dos Museus Portugueses (Lei N.º 47/2004, de 19 de agosto). A Rede 
Portuguesa de Museus e os princípios da credenciação. 
1.4 – Organismos nacionais com competências específicas na salvaguarda do patri-
mónio cultural. 
I.2.1 - Principais Tratados e Convenções Internacionais que vinculam o Estado Portu-
guês. 
PARTE II – MODELOS DE GESTÃO 
Gestão pública: Estado, Regiões autónomas e Municípios. Empresas municipais e 
sociedades anónimas de capitais públicos. Modelos de gestão mista e gestão privada: 
fundações, empresas e associações. Fundos de financiamento para o património cul-
tural 
 
PART I - THE LEGAL FRAMEWORK OF CULTURAL HERITAGE 
1.1 - What is cultural heritage. 
1.2 - The Basic Law of Cultural Heritage (Law No. 107/2001, of September 8): back-
ground, principles and developments in the areas of listing and export of cultural 
goods; Heritage listing; Intangible heritage; Conservation and restoration. 
1.3 - Framework Law of Portuguese Museums (Law No. 47/2004, of 19 August). The 
Portuguese Museum Network and the principles of accreditation. 
1.4 - National bodies in charge of safeguarding and managing cultural heritage. 
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1.2.1 - Main treaties and international conventions that bind the Portuguese State. 
PART II - MANAGEMENT MODELS 
Public management: State, Autonomous regions and Municipalities. Municipal compa-
nies and corporations of public capital. Models of mixed management and private man-
agement: foundations, companies and associations. Funding for cultural heritage. 

 
 

3  — Metodologias de Ensino e Avaliação 
Teaching and Evaluation Methodologies 
 

Os conteúdos programáticos serão lecionados a partir da leitura crítica e interpretação 
dos diplomas legais que os sustentam e enformam, abarcando as diferentes vertentes 
do património cultural: imóvel, móvel e imaterial. Serão explanadas a Lei de Bases do 
Património Cultural, e respetivos diplomas de desenvolvimento, a Lei-Quadro dos 
Museus Portugueses e ainda questões associadas à propriedade intelectual, ao mer-
cado de arte e ao financiamento. 
No direito internacional, serão apresentadas as principais Convenções e Tratados a 
que Portugal está obrigado, assim como os diplomas comunitários atinentes à salva-
guarda do património cultural. 
Com recurso à projeção de diapositivos, apresentar-se-ão estudos de casos que per-
mitam problematizar as rubricas do programa, apelando à participação e ao sentido 
crítico. 
A unidade curricular está estruturada unicamente em aulas teóricas. A avaliação será 
contínua, assente em 3 parâmetros: assiduidade (10%); participação (30%) e teste 
final (60%) 
 
The syllabus contents will aim the comprehension and the critical interpretation of the 
legal diplomas, covering the different aspects of the cultural heritage: immovable, mov-
able and intangible heritage. The Law n. 107/2001 of September 8, and its develop-
ment diplomas. The Framework Law on Portuguese Museums as well as issues re-
lated to intellectual property (copyright), the art market and financial resources will also 
be explained and interpreted. In international law, the main conventions and treaties 
to which Portugal is bound, as well as the Community diplomas related to the safe-
guarding of cultural heritage, will be presented. 
Using slide projection, case studies will be presented in class to promote critical anal-
ysis of the syllabus contents, as well as to call for engaged participation and critical 
thinking. 
 
 
4  — Bibliografia Recomendada 

Recommended Bibliography  
 

(Lei nº 107/2001, de 8 de setembro (Lei de Bases do Património Cultural) 
<https://dre.pt/application/dir/pdf1s/2001/09/209A00/58085829.pdf> 
Lei nº 47/2004, de 19 de agosto (Lei-Quadro dos Museus Portugueses) 
<https://dre.pt/application/dir/pdf1s/2004/08/195A00/53795394.pdf> 
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AAVV, 2016. Arte e Direito. Lisboa: PLMJ/Almedina 
CABRAL, Clara Bertrand. 2011. Património Cultural Imaterial: Convenção da Unesco 
e seus Contextos. Lisboa: Edições 70. 
CUSTÓDIO, Jorge (coord) et alli., 2010.100 Anos de Património: Memória e Identi-
dade. Portugal 1910-2010. Lisboa: 
MC/IGESPAR 
GOMES, Carla A e RAMOS, JLB, 2011. Direito da Cultura e do Património Cultural. 
Lisboa: AAFDL 
LOPES, Flávio, 2013, Zonas de proteção ao património arquitetónico. Para que ser-
vem? Lisboa: Ed. Caleidoscópio. 
NABAIS, José C, 2010, Introdução ao Direito do Património Cultural. Coimbra: Alme-
dina 
SERRA, Filipe M, 2007.Práticas de gestão nos museus portugueses. Lisboa: Univer-
sidade Católica Editora 

 
 
5  — Assistência aos alunos  

Student assistance 
 
Informação será comunicada, pelo Professor, em aula. 
 
Information provided by the lecture in class. 
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