
2. é da vontade do Estado, e
parte integrante da sua políti-
ca de intervenção cultural, a
dinamização dos processos de
protecção e valorização patri-
monial, tornando-os abertos
aos agentes sociais e consubs-
tanciando, deste modo, os ob-
jectivos aceites para a gestão
da herança arqueológica2, tal
como delineados pela Carta
de Lausanne. 

1. Gestão de património

Oconceito de gestão pa-
trimonial, está estreita-
mente ligado com as po-

líticas de intervenção patrimo-
nial. O entendimento de que os
nossos valores patrimoniais
constituem um recurso cultural
significa que a sua correcta ges-
tão é um processo essencial para
a sua manutenção material,
para o seu estudo continuado,
possibilitando a sua contínua
interpretação e usufruto, em be-
nefício de todos. 
É hoje reconhecida a necessida-
de de procedermos a uma gestão

integrada do património, que
conjugue a gestão administrati-
va com as necessidades da in-
vestigação científica, e esta com
a vocação para a divulgação que
todo o património cultural deve
seguir. Isto pressupõe um mo-
delo baseado na aplicação de
uma sucessão de tarefas que co-
meçam pelo reconhecimento do
existente, através da identifica-
ção e inventariação, pela inves-
tigação científica e avaliação,
pela protecção legal, pela valori-
zação, pela sua rentabilização e ,
finalmente, pela divulgação. 

2. Gestão de sítios públicos
por entidades privadas

Coloca-se hoje a possibilidade
da gestão dos sítios públicos, ar-
queológicos, ser feita por enti-
dades privadas. 
As entidades privadas demons-
traram já que são agentes acti-
vos na implementação de acções
e na sua execução, com as van-
tagens que daqui advêm para o
Estado, que pode assim concen-
trar os seus meios humanos e

técnicos na definição e estabele-
cimento das políticas adminis-
trativas que devem gerir o patri-
mónio, constituindo o garante
de uma actuação em benefício
do interesse público.

Desta forma, desde a identifica-
ção e localização, escavação de
sítios arqueológicos, à conserva-
ção e restauro dos bens arqueo-
lógicos, as entidades privadas
têm vindo a constituir-se como
um importante agente no forne-
cimento de trabalhos, directa-
mente ligado à gestão dos sítios
arqueológicos. Tal situação per-
mitiu que estas entidades, atra-
vés da experiência adquirida,
tenham algum conhecimento
prático sobre os sítios arqueoló-
gicos, ou os conjuntos arqueoló-
gicos, bem como dos principais
problemas que se colocam à sua
efectiva protecção. 

Contudo, verifica-se que os tra-
balhos executados não estão, na
maior parte dos casos integra-
dos numa estratégia geral de
protecção ou valorização, ou
seja, não fazem parte de ne-
nhum projecto de gestão da he-
rança arqueológica, o que torna
a sua natureza fugaz e esporádi-
ca, muitas vezes sem conse-
quência prática para investiga-
dores ou público.
O desafio que se coloca, agora,
às entidades privadas é serem,
juntamente com as entidades tu-
telares, parte integrante na defi-
nição dos projectos de gestão. 

Os contributos destas entidades
podem ser de várias naturezas:
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Éinegável que o patrimó-
nio arqueológico contri-
bui para a formação e

consolidação da identidade his-
tórica das nações, das pessoas e
das comunidades locais, inde-
pendentemente das ideologias
políticas em que as várias naçõ-
es se posicionam. A herança
“arqueológica” integra-se num
conjunto de experiências e con-
hecimentos que, inconsciente-
mente, constituem a base para a
tomada de decisões em vários
níveis e aspectos sociais. Desta
forma, representa um impor-
tante contributo para o estabe-
lecimento da memória colectiva
da humanidade. 

Como tal, a gestão deste patri-
mónio, ou herança, bem como
dos restantes bens culturais, é
hoje, na maior parte dos países,
tarefa destinada ao Estado, que
a realiza através de institutos

públicos de protecção patrimo-
nial, chamando a si a proprieda-
de dos sítios e artefactos que
constituem o património ar-
queológico, garantindo a sua
protecção através da legislação
que produz1. 

Para que a gestão dos sítios ar-
queológicos seja feita no inte-
resse da população, deve estar
entendido o que significa uma
eficaz gestão patrimonial e as
consequências que advêm da
implementação de tal política.
É essencial entender que a ges-
tão da herança arqueológica é
um processo que assenta numa
base ideológica, ao estabelecer
uma entidade cultural, ligada
necessariamente a uma função
educacional, tem uma base eco-
nómica no turismo e uma fun-
ção académica na salvaguarda e
manutenção dos dados e infor-
mações científicas.

Uma vez que o património ar-
queológico é um recurso cultu-
ral não renovável, finito e limi-
tado, as questões relativas à sua
correcta gestão são ainda mais
determinantes na manutenção
desse mesmo património (quer
dos aspectos materiais, como
dos aspectos simbólicos ou cul-
turais), devendo ser encaradas
como parte integral de políticas
relativas ao planeamento e or-
denamento do território, bem
como de políticas relativas à
educação, cultura e desenvolvi-
mento científico.

A introdução de entidades pri-
vadas no processo de gestão do
património arqueológico deve
ser reflexo de duas situações:

1. está apreendido o conceito de
gestão de património e está
definida uma política de ges-
tão patrimonial. 

30

Gestão
privada de
sítios
arquelógicos
públicos.
SOFIA MACEDO ERA-ARQUEOLOGIA, S.A.

Uma vez que o património arqueológico

é um recurso cultural não renovável,

finito e limitado, as questões relativas à

sua correcta gestão são ainda mais

determinantes na manutenção desse

mesmo património (quer dos aspectos

materiais, como dos aspectos simbólicos

ou culturais), devendo ser encaradas

como parte integral de políticas relativas

ao planeamento e ordenamento do

território, bem como de políticas

relativas à educação, cultura e

desenvolvimento científico.

1 A legislação portuguesa reforçou o papel do Estado na protecção do património, através da Lei 107/2001, de 8 de
Setembro, em que se estabelece no ponto 3 do Art.º 3.º que "... o conhecimento, estudo, protecção, valorização e divulgação
do património cultural constituem um dever do Estado, das regiões autónomas e das autarquias locais.

2 "The protection of the archaeological heritage(...) requires de cooperation of government authorities, academic researchers,
private and public enterprise and the general public". ICOMOS Charter for the protection and management of the
Archaeological heritage, Lausanne, 1990.
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a) a efectiva presença no local,
com a disponibilização dos
meios técnicos e humanos
para a manutenção do sítio;

b) a execução das fases de tra-
balho definidas pelo projec-
to de gestão;

c) um rigoroso controlo finan-
ceiro por parte da entidade
responsável, estabelecido
através dos contratos defini-
dos;

d) a inovação nas práticas e te-
orias das várias disciplinas
que são parte integrante da
aplicação de um projecto de 
gestão de sítios arqueológi-
cos;

e) a existência de um corpo
multidisciplinar de técni-
cos, prontos a intervir à me-
dida que vai sendo definido
o cronograma de execução
do projecto;

f) a correcta gestão dos fundos
disponíveis, assegurando
que estes estarão disponí-
veis às várias áreas de actua-
ção;

g) a contínua revisão dos crité-
rios de gestão utilizados na
protecção de cada sítio;

h) a garantia da rentabilização
do sítio, com o estabeleci-
mento de projectos de turis-
mo (cultural ou de outra na-
tureza) e a sua aplicação.

A maior vantagem que estas en-
tidades podem trazer na defini-
ção e aplicação deste processo é,
sem dúvida, a constituição da
figura de gestor profissional de
património. 
A gestão dos recursos culturais
deve ser definida em primeiro
lugar como uma profissão, com
um campo específico de actua-
ção.
A figura de gestor do patrimó-
nio cultural, no qual incluímos
os sítios arqueológicos, não
apresenta ainda uma definição
própria, não existindo ainda

“lugar” para a existência de
uma profissão que não está liga-
da à investigação, nem à admi-
nistração simples. Actualmente
desempenhado por arqueólo-
gos, este cargo deve depender de
normas próprias, sustentadas
pela especificidade que os sítios
arqueológicos apresentam: ne-
cessidade e vocação para inves-
tigação, manutenção e conser-
vação dos sítios, administração,
divulgação, envolvidos num
processo de desenvolvimento
contínuo e dinâmico. 
Desta forma, o gestor de sítios
arqueológicos deve constituir
uma importante fase no estabe-
lecimento de uma correcta polí-
tica de gestão patrimonial. 

Na realidade, quer seja feito
com meios humanos do Estado,
ou através de entidades priva-
das, é necessário, antes de mais
confirmar e estabelecer projec-
tos de gestão de sítios, como ga-
rantes da continuação da exis-
tência das nossas referências
históricas e para o desenvolvi-
mento e evolução das perspecti-
vas e interpretações dessas rea-
lidades, essenciais para o pro-
gresso das ciências. A compre-
ensão da importância da ligação
das comunidades com esta he-
rança é garantia de que estamos
a criar agentes activos na sua
protecção e conservação. Para
que os vestígios do nosso passa-
do não desapareçam.
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O desafio que se coloca, agora, às

entidades privadas é serem, juntamente

com as entidades tutelares, parte

integrante na definição dos projectos de

gestão 

...

A maior vantagem que estas entidades

podem trazer na definição e aplicação

deste processo é, sem dúvida, a

constituição da figura de gestor

profissional de património 




