O Património Cultural Construído. Proteção e Tutela Jurisdicional
Conferência promovida pelo Fórum do Património
29 de março de 2019 – 17:00
Fundação Eugénio de Almeida, Centro de Arte e Cultura, Évora

Os cidadãos, isoladamente ou agregados nas ONG do Património estão em posição de exigir,
junto da Administração Central, Regional e Local, que o ordenamento do território e a gestão do
Património, particularmente o que se encontra classificado ou em vias de classificação, bem
como das suas respetivas zonas de proteção, sejam reforçados com a adoção clara dos princípios
consignados na Lei e nas normas internacionais, sobretudo numa época em que se nota uma
crescente pressão sobre as zonas históricas dos núcleos urbanos, evitando-se assim a sua
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captura pelos interesses particulares e de curto prazo, em detrimento dos coletivos e de futuro .
Com a presente conferência pretende-se dar a conhecer aos cidadãos preocupados com a
salvaguarda do Património Cultural Construído e, em particular, aos dirigentes das ONG do
Património, as prerrogativas que lhe são concedidas pela Lei para serem parte em processos de
licenciamento de intervenções com impacto sobre o Património Cultural Construído, em geral, e
dos centros e bairros históricos em particular, bem como as ferramentas jurisdicionais
(providência cautelar e ação popular), a que podem recorrer para combater atempadamente
potenciais agressões a esse Património.
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Declaração final do Fórum do Património 2017, Sociedade de Geografia de Lisboa, 10 de abril de 2017.

Programa
Horas

Designação

17:00-17:15
17:15-17:30

Registo dos participantes e café de boas-vindas
Boas-vindas e apresentação

17:30-17:50

Património Cultural Construído: atuais ameaças
e possíveis soluções
A tutela jurisdicional do património cultural
edificado
Protecção Penal do Património Cultural

17:50-18:20
18:20-18:50
18:50-19:20
19:20-19:35

Debate
Conclusão
Encerramento

Orador(a)

Ana Paula Amendoeira (Diretora
Regional de Cultura do Alentejo)
Vítor Cóias (Comissão Organizadora do
Fórum do Património)
Pedro Bandeira (Advogado)
José Espada Niza (Magistrado do
Ministério Público)
Vítor Cóias
Ana Paula Amendoeira

Destinatários
Esta conferência destina-se aos dirigentes e associados das ONG vocacionadas para a defesa do
Património Cultural Construído, bem como a todos os cidadãos que partilham dos mesmos
objetivos.

Oradores
Vítor Cóias
Engenheiro civil. A partir de 1980 fundou três empresas que executam ou colaboram em
intervenções de reabilitação, constituindo uma equipa de cerca de cem pessoas. Fundou e foi o
primeiro presidente do GECoRPA - Grémio do Património, uma associação de empresas,
profissionais e cidadãos, dedicada à área da reabilitação do edificado e do Património. É o
diretor da revista “Pedra & Cal”, que se publica sem interrupção desde 1998. É membro do
Conselho Consultivo do ICOMOS Portugal. Tem três livros e várias dezenas de artigos e
comunicações publicados sobre temas relacionados com a reabilitação do edificado e do
Património.
Pedro Bandeira
Licenciado em Direito na menção de Ciências Jurídico-Políticas pela Faculdade de Direito de
Lisboa. Mestrando em Direito Público com tese subordinada ao tema “O concurso de culpas na
responsabilidade civil extracontratual dos entes públicos”. Árbitro do CAAD (Centro de
Arbitragem Administrativa) nas áreas de contratação pública e relações jurídicas de emprego

público. Advogado desde 1999 na área do Direito Público, exercendo o patrocínio e atuando
como consultor junto de entidades públicas e privados.
José António Ferreira Espada Niza
Magistrado do Ministério Público, com a categoria de Procurador da República desde 2000 e,
ultimamente, tem exercido funções Juízo Central Criminal de Lisboa, sendo que, além disso, tem
participado ativamente em cursos, seminários, conferências e colóquios sobre temas diversos,
nomeadamente sobre o tema «Proteção legal do Centro Urbano Histórico objecto de reabilitação
urbana».
Em 14.5.2011, interveio como orador no Curso de Direito de Investigação criminal e da Prova, organizado
pelo Instituto de Direito Penal e Ciências Criminais da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa,
onde apresentou o tema «A investigação criminal dos crimes contra o património cultural».
Relativamente a obra publicada, há a destacar «Crimes contra o Património Cultural» (Legislação Penal
Extravagante, Vol.2, Ed. Universidade Católica, 2010).

Inscrições
A participação é gratuita, mediante inscrição, enviando um e-mail para info@gecorpa.pt , à
atenção de Rosa Fernando.

Organização
Fórum do Património ‘17

Alcides Martins, Bandeira, Simões & Associados
Sociedade de Advogados, SP, RL
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