
Projeto de lei n.º 416/XIII

Estabelece mecanismos de proteção do património azulejar, procedendo à 13.ª 
alteração ao Regime Jurídico de Urbanização e Edificação

São inúmeros os cidadãos e entidades, públicas e privadas, que têm vindo a terreno 
em anos recentes em defesa do património azulejar nacional. O projeto SOS Azulejo, 
em particular, tem enfatizado a necessidade de medidas de proteção e salvaguarda, 
enfatizando que “o Património Azulejar português é de uma riqueza e valor 
incalculáveis, ocupando um lugar de relevo não só no Património Histórico e Artístico 
do nosso país, como no Património da Humanidade, destacando-se pela qualidade e 
pela quantidade dos temas, estilos, materiais, técnicas e usos”. Nesse sentido, é 
fundamental defendê-lo e preservá-lo para as gerações seguintes.

Impulsionado pela influência árabe que criou raízes na Península Ibérica, o património 
azulejar português, viu, em 1560, as oficinas de olaria lisboetas dar início à produção 
de azulejos, segundo a técnica de faiança, oriunda de Itália. É indubitável que a 
originalidade da utilização do azulejo português e a relação deste com outros domínios 
das artes constitui um património de diversidade, riqueza e valor incalculáveis, que 
ultrapassam as fronteiras nacionais e que sustentam, passo a passo, o seu caminho 
para o justo reconhecimento como Património da Humanidade. 

O azulejo português é encontrado, inicialmente, na decoração de inúmeros edifícios, 
com os mais diversos tipos de usos, designadamente, igrejas, catedrais, conventos, 
palácios e jardins associados à nobreza e ao clero. Com o decurso do tempo, acaba por 
ganhar universalidade, ao passar a encontrar-se em fachadas e interior de edifícios 
independentemente da origem da sua propriedade, assim como noutros locais 
públicos, tais como estações de caminho-de-ferro e do metropolitano.



A tradição e visibilidade do azulejo marca a evolução artística e patrimonial do século 
XIX, alcançando um nível de popularidade, inovação e renovação que justifica a sua 
preservação e proteção. A sua continuada utilização contemporânea, nos espaços 
privados e públicos, o recurso às técnicas azulejares pelos mais reputados e criativos 
artistas plásticos, bem como o aumento da investigação historiográfica da sua riqueza, 
são um testemunho muito claro da vitalidade desta manifestação patrimonial 
portuguesa e da sua projeção no futuro.  

Atenta a riqueza do património azulejar português, vincada na sua ampla difusão, 
torna-se notória a importância daquele para a atividade turística, em particular, como 
elemento atrativo e promotor do papel exportador do setor turístico.

No entanto, o património azulejar português é ainda uma realidade em risco e 
carecida de proteção contra as principais ameaças que enfrenta: o furto, a degradação 
e a destruição intencional, motivada por vandalismo ou por intervenções no edificado 
que não acautelam a sua conservação. 

Se é certo que muito se tem logrado alcançar em vários domínios, sendo de salientar 
que, entre 2007 e 2013, se logrou, fruto do empenho de vários agentes públicos e 
privados, assegurar uma diminuição de furtos de azulejos em mais de 80 por cento, 
reforçando a consciência da importância da sua conservação e salvaguarda, a 
dimensão da sua conservação no quadro de operações urbanísticas ainda encontra um 
percurso longo pela frente. 

Depois da medida pioneira da cidade de Lisboa, que tomou a dianteira do processo em 
2013 através de uma alteração ao seu Regulamento Municipal de Urbanização e 
Edificação, de momento, são apenas 4 os municípios (Lisboa, Coruche, Santa Comba 
Dão e Vale de Cambra) que consagram nos seus regulamentos municipais medidas de 
salvaguarda do património azulejar, vedando a remoção de azulejos de fachada e a 
demolição de fachadas revestidas a azulejo, sempre que não esteja em causa uma 
ausência ou diminuto valor patrimonial dos mesmos. 

Importa, pois, reconhecendo a dimensão e diversidade nacional do património 
azulejar, encetar por via legislativa a criação de uma rede de proteção suficientemente 
densa para evitar a destruição patrimonial, dotando os municípios de meios de 
intervenção no quadro das suas competências em sede de licenciamento de operações 
urbanísticas. 



Assim, nos termos constitucionais e regimentais aplicáveis, os Deputados do Partido 
Socialista abaixo assinados apresentam o seguinte projeto de lei: 

Artigo 1.º

(Objeto)

A presente lei estabelece mecanismos de proteção do património azulejar, 
procedendo à 13.ª alteração ao Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro.

Artigo 2.º

(Alteração ao Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro)

Os artigos 4.º, 6.º e 24.º do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, e alterado pelo Decreto-Lei n.º 
177/2001, de 4 de junho, pelas Leis n.ºs 15/2002, de 22 de fevereiro, e 4-A/2003, de 
19 de fevereiro, pelo Decreto-Lei n.º 157/2006, de 8 de agosto, pela Lei n.º 60/2007, 
de 4 de setembro, pelos Decretos-Leis n.ºs 18/2008, de 29 de janeiro, 116/2008, de 4 
de julho, e 26/2010, de 30 de março, pela Lei n.º 28/2010, de 2 de setembro, pelos 
Decretos-Leis n.ºs 266-B/2012, de 31 de dezembro, 136/2014, de 9 de setembro e 
214-G/2015, de 2 de outubro, passam a ter a seguinte redação:

“Artigo 4.º

(…)

1 – […]

2 - Estão sujeitas a licença administrativa: 

a) […]

b) […]

c) […]



d) […]

e) […]

f) […]

g) […]

h) […]

i) Obras das quais resulte a remoção de azulejos de fachada; 

j) [Atual alínea i)]. 

3 – […]

4 - […]

5 - […]

6 - […]

Artigo 6.º

(…)

1 - Sem prejuízo do disposto na alínea d) do n.º 2 do artigo 4.º, estão 
isentas de controlo prévio: 

a) […]; 

b) As obras de alteração no interior de edifícios ou suas frações que não 
impliquem modificações na estrutura de estabilidade, das cérceas, da 
forma das fachadas, da forma dos telhados ou coberturas ou que não 
impliquem a remoção de azulejos de fachada; 

c) […]; 

d) […]. 

2 - […]

3 - […]



4 - […]

5 - […]

6 - […]

7 - […]

8 - […]

9 - […]

10 – […]

Artigo 24.º

(…)

1 - O pedido de licenciamento é indeferido quando: 

a) […]

b) […]

c) […]

2 - Quando o pedido de licenciamento tiver por objeto a realização das 
operações urbanísticas referidas nas alíneas a) a e) e i) do n.º 2 do artigo 
4.º, o indeferimento pode ainda ter lugar com fundamento em: 

a) […]

b) […]

c) A operação urbanística visar a demolição de fachadas revestidas a 
azulejos ou a remoção de azulejos de fachada, salvo em casos devidamente 
justificados, autorizados pela Câmara Municipal em razão da ausência ou 
diminuto valor patrimonial relevante destes. 

3 - […]. 

4 - […]

5 - […]

6 - […]”



Artigo 3.º

(Produção de efeitos)

A presente lei produz efeitos em relação aos procedimentos de licenciamento em 
curso à data da sua entrada em vigor, determinando a necessária obtenção de licença 
para as operações urbanísticas em curso e que deixem de estar isentas ou que foram 
objeto de mera comunicação prévia.

Artigo 4.º

(Entrada em vigor)

A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Palácio de São Bento, 14 de fevereiro de 2017, 

Os Deputados,

(Pedro Delgado Alves)

(Edite Estrela)

(Gabriela Canavilhas)

(João Torres)



(Diogo Leão)

(Carla Sousa) 


