
CONCLUSÕES / RECOMENDAÇÕES 

I CONGRESSSO NACIONAL

TURISMO E PATRIMÓNIO (IMATERIAL)

- desenvolvimento integrado e preservação da identidade das aldeias
históricas de Portugal 

20 a  21 de Setembro 

Castelo Branco, São Vicente da Beira, Alcains

CONCLUSÕES 

Especialistas e responsáveis de entidades ligadas à investigação e/ou promoção
no âmbito do turismo e do Património cultural imaterial, falaram das suas 
experiências, expectativas e interrogações, manifestando algumas 
preocupações, de que relevamos as seguintes, pela sua consensualidade: 

1 - A primeira prende-se com a necessidade e urgência de um INVENTÁRIO 
do Património Cultural Imaterial (PCI). Este é determinante quer para dar a 
conhecer e valorizar a diferenciação cultural de cada região, abrindo novas 
perspectivas para o seu aproveitamento turístico e desenvolvimento económico,
quer na preservação da identidade nacional.
Embora exista uma legislação minuciosa para o inventário do PCI (Decreto-lei 
n.º 139/2009 de 15 de junho), na prática, as regras implementadas têm-se 
revelado impeditivas e inadequadas. 

2 - Outra das limitações apontadas é a FALTA de ESTRATÉGIA nas políticas 
de conjunto envolvendo o turismo e o Património cultural imaterial e os 
diferentes representantes das comunidades. 

Engloba, transversalmente, todas as áreas, começando pelo MARKETING, na 
valorização dos aspectos diferenciadores que conduzem à criação de referências
e da marca distintiva e universal. Passando pela falta de apoio ao 
empreendedorismo e pela inexistência de agentes que o fomentem, 
acompanhem e apoiem a sua concretização. Terminando na falta de 
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proximidade e diálogo entre a comunidade que está no terreno e os centros de 
decisão.

3 – A responsabilização das OA (Organizações de Apoio), governamentais e 
locais, revela-se importante como forma de contrariar o peso negativo que 
compromete, algumas vezes, a viabilização de projectos de claro interesse 
público, graças ao entendimento que estas entidades têm do seu papel e ao 
exercício do poder discricionário.

RECOMENDAÇÕES

O I Congresso Nacional de Turismo e Património Imaterial, realizado em 
Alcains, Castelo Branco e São Vicente da Beira, de 20 a 21 de Setembro, nas suas
conclusões finais propõe as seguintes recomendações:

1 – Estabelecimento de uma estratégia politica integrada, articulando o turismo 
e o Património cultural, nomeadamente o imaterial, de forma continuada e 
sistemática, sem perder de vista a realidade cultural tradicional e valorizando o 
papel insubstituível dos promotores oriundos da sociedade civil; 

2 – Adequação da legislação às práticas culturais tradicionais, assegurando - 
dentro do estrito espírito de serviço público e a título não oneroso -  o apoio e 
acompanhamento às comunidades, grupos ou indivíduos, promotores dos 
processos de candidatura ao inventário nacional do PCI;

3 -Apelo às organizações oriundas da sociedade civil para que identifiquem, 
publicamente, os constrangimentos e impedimentos, por parte das entidades 
oficiais (OA), que possam comprometer a prossecução dos seus projectos 
visando o interesse público.

4 -Criação de uma Rede Nacional de Projectos culturais capazes de alavancar as
economias regionais.
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