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Pontos de Interesse especiais:

• Dia 23 de abril é um dia histórico no
sector da arqueologia, os trabalha
dores da DGPC fazem greve, reivin
dicando melhores condições laborais
e justiça.

• O STARQ comemorou o sétimo
aniversário com uma Mesa Redonda.

• A descentralização um flagelo que
põe em causa o património cultural.

Nesta edição:
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• A Greve dos Trabalhadores da
DGPC.

• Assédio Moral? Não fiques
indifierente!

Editorial
É com muita satisfação que a direcção do
STARQ dá a conhecer o segundo número do
nosso boletim. A mais evidente mudança pren
dese ao nome, de “O colherim” para “Interface”.
Há vários anos a EPA  Escola Profissional de
Arqueologia – do Freixo mantém uma publica
ção com o mesmo nome de nosso primeiro nú
mero, por isto nada mais justo que buscarmos
outra inspiração. Sabemos bem como as interfa
ces são fundamentais na explicação das rela
ções estratigráficas, pelo que trabalhamos para
que possamos aqui debater, reflectir e informar
sobre outro tipo de relações, as laborais.

Por outro lado, entre os curtos dias de Dezem
bro e o meio deste ano os Trabalhadores de
Arqueologia avançaram em sua organização e
luta por um sector da Arqueologia mais justo.
Continuamos a defender os trabalhadores atra
vés de nosso apoio jurídico, e igualmente conti
nuamos a dialogar com as empresas e o Estado
de maneira a melhorar as condições de trabalho
em Arqueologia.
Neste sentido, é impossível não destacar um
feito histórico, a primeira Greve específica de
Trabalhadores de Arqueologia. A Greve dos
Trabalhadores de Arqueologia da DGPC,

que decorreu no dia 23 de Abril, foi o resultado
de um grande esforço, coragem e determinação
destes trabalhadores, que decidiram democrati
camente lutar pelos seus direitos e pelo Patri
mónio Arqueológico. Coube ao STARQ dar todo
o apoio possível nesta acção por uma Tutela
mais forte, sustentada em trabalho justo para
todos. A luta pela contratação de profissionais
teve um papel de destaque, dado o descaso e
desinvestimento que tem atingido a Tutela nos
últimos anos. Temos consciência que os resul
tados não são imediatos, mas já começam a
surgir, nomeadamente através da contratação
por mobilidade de 3 arqueólogos. Ressaltamos
ainda que as negociações com a Secretária de
Estado da Cultura continuam.
Por fim, no dia 30 de Março o STARQ comemo
rou o seu aniversário de 7 anos no Museu Naci
onal de Arqueologia. Foram 7 anos de
resistência celebrados através da mesa redonda
“Percursos do Trabalho em Arqueologia”, que
contou com a ilustre presença dos arqueólogos
José d’ Encarnação, Susana Correia, Rui Morais
e Liliana Matias Carvalho.
Ainda há muito para avançar, mas nunca fomos
tão fortes neste desafio. Viva o STARQ! Viva os
Trabalhadores de Arqueologia! (R.B.)

Brevemente, o caderno reivindicativo e a contratação colectiva
A evolução do debate sobre a melhoria das
condições de trabalho em Arqueologia levou o
sindicato a se confrontar com diferentes hipóte
ses no enfrentamento desta questão. A via que
concluímos ser a mais viável no actual enqua
dramento legal é a contratação colectiva. Esta
visa o estabelecimento de valores para salários,
subsídios e horas extras para todos os trabalha
dores de um sector ou mesmo só de uma
empresa (contrato de empresa), assim como
versa sobre questões como dias de férias e
deslocações para locais de trabalho, entre
outros. O contrato colectivo de trabalho incide
sobre os trabalhadores com contrato de trabalho
e é negociado entre o sindicato e o empregador
(seja empresa, associação empresarial, ou
mesmo o Estado). É relevante referir que o
contrato colectivo também é um importante
instrumento de combate à precariedade, podendo
inclusive negociar a contratação de trabalhado
res que se encontrem abrangidos por vínculos
laborais instáveis.

Outro instrumento fundamental é o caderno
reivindicativo, que é um documento onde cons
tam as diferentes reivindicações dos trabalha
dores. Posteriormente, o caderno reivindicativo
será a base para a negociação, com a finalidade
de chegar ao contrato colectivo. A construção do
caderno reivindicativo é colectiva, e cabe ao
sindicato conjuntamente com os trabalhadores
elaboraremno. Quanto maior for a participação
dos trabalhadores na sua concepção mais
representativo e democrático será o resultado.

No sector da Arqueologia é urgente criarmos
mecanismos que combatam a precariedade e
determinem regras que protejam e valorizem o
trabalhador. É possível alcançar este objectivo,
e o STARQ pretende desempenhar um papel de
fomento e organização do debate. Tem ideias ou
dúvidas sobre questões laborais? Contacte o
STARQ. (R.B.)
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• Visitas institucionais.

• Detectorismo.

• Foi bonita a festa, pá! 
Aniversário do STARQ.
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• Apoio Jurídico aos trabalhadores:
o que temos feito.

• O Trabalho Invisível: a nossa
Formação.

• Relatórios Únicos.

5

• 1º Maio, na defesa do trabalho
digno e contra a precariedade.

• Processo de descentralização: de
uma radiografia defeituosa não
vem a cura!
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• Autonomia dos Museus e Sítios:
a nuvem negra não se esbate!
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"Foi reconhecido publica
mente, em diversas ocasiões
e circunstâncias, pela Ministra
da Cultura que faltam traba

lhadores na DGPC"

A Greve dos Trabalhadores da DGPC
No dia 23 de abril ocorreu a primeira greve
específica de Trabalhadores de Arqueologia em
Portugal. Os trabalhadores da DGPC decidiram
recorrer à greve como forma de luta contra os
problemas que persistem cronicamente nesta
instituição. Conforme a lei determina, o STARQ
emitiu o Préaviso de greve, referindo as reivin
dicações dos profissionais, nomeadamente:
1  o reconhecimento público pela DGPC e pelo
Ministério da Cultura sobre a situação de ruptura
no que concerne ao número de trabalhadores na
Tutela; 2  o reforço imediato de trabalhadores
no sector da Arqueologia na DGPC; 3  uma
distribuição de trabalho digna, equilibrada e
justa; 4  o direito de trabalhar apenas as horas
a que cada um está contratualmente obrigado; e
5  o direito ao pagamento de horas extraordiná
rias sempre que, pontual e excepcionalmente, a
DGPC considere necessária a sua realização.

A iniciativa foi o culminar de uma situação insus
tentável sobre os profissionais de arqueologia
da DGPC, na qual o avultado aumento do volume
de trabalho não foi acompanhado do reforço de
trabalhadores, prejudicando todo o trabalho em
prol do Património Arqueológico. De acordo com
o levantamento feito pelo STARQ faltam 49
trabalhadores de Arqueologia na DGPC, incluindo
os serviços dependentes. Destes últimos, há a
necessidade de contratação de 20 profissionais
para o Museu Nacional de Arqueologia e mais 3
trabalhadores para Conímbriga.

A greve teve uma adesão forte, superior aos
70%, foi amplamente divulgada nos meios de
comunicação social (jornais, rádios, televisão e
sites) e o processo incluiu a realização de
reuniões com a DGPC e com a Secretária de
Estado da Cultura.

A reunião com a Secretária de Estado da Cultura,
ocorrida no dia 30 de abril, fora pedida antes do
préaviso de greve, e inicialmente trataria de
diferentes assuntos. No entanto, com o desen
volvimento do processo, a reunião cingiuse à
problemática da greve. O STARQ apresentou

um quadro detalhado com o número de traba
lhadores necessários, e foi feita uma proposta
para a contratação de trabalhadores. Excluindose
o número de profissionais que o MNA e
Conímbriga necessitam, restavam 26 trabalha
dores a serem contratados. Em sinal de uma
verdadeira abertura negocial, o STARQ avançou
com a proposta de contratação de um mínimo
de 21 trabalhadores. Destes 21, tinha sido já
garantida pela DGPC a contratação de 10
trabalhadores (3 através de mobilidade, 5
através do programa EEA Grants e 2 por
concurso externo). Cabe aqui ressaltar que os
procedimentos e prazos para a efetivação
destas ações é diverso, sendo mais curto no
caso da mobilidade e mais longo no caso dos
concursos externos (aliás, o concurso
para recrutamente de 3 arqueólogos por mobili
dade foi aberto no início de Junho).

Apesar do sindicato e dos trabalhadores terem a
consciência de que um processo reivindicativo
como este demora o seu tempo, já foram
conquistados alguns avanços. Foi reconhecido
publicamente, em diversas ocasiões e circuns
tâncias, pela Ministra da Cultura que faltam
trabalhadores na DGPC, não só nos museus
como também nos serviços centrais. foi já aber
to o concurso para recrutamento de 3 arqueólogos
por mobilidade. E as negociações continuam. O
STARQ tem já uma segunda reunião marcada
para o próximo dia 2 de Julho (quando Secretá
ria de Estado da Cultura obtiver o levantamento
das necessidades de recursos humanos elabo
rado pela DGPC). (R.B)

Assédio Moral? Não fiques indiferente!
Em Março o STARQ esteve presente, por convi
te do Bloco de Esquerda, numa audição na As
sembleia da República onde se discutiu o
assédio moral no local de trabalho. O propósito
era apresentar o anteprojecto de Lei que "Apro
funda o regime jurídico para combater o assédio
no local de trabalho, repartindo o ónus da prova
e conferindo força executiva às decisões conde
natórias da Autoridade para as Condições de
Trabalho (ACT)".

Na sua intervenção, o STARQ reconheceu como
positivo o esforço desenvolvido para enquadrar
legislativamente o assédio no local de trabalho.
Sublinhou, no entanto, que a legislação produzi
da continua a centrarse numa visão de postos
de trabalho clássicos, com contrato laboral e
num local específico, e que os trabalhadores em
situações de precariedade laboral, as mais
comuns no sector da arqueologia, continuam a

estar muito desprotegidos, tanto legalmente
(situação que o STARQ procura equilibrar) como
pelos limites de actuação da ACT.

O assédio moral é crime (Lei n.º 73/2017) e po
de revestirse de perseguição no e fora do tra
balho (controlo excessivo, impedimento de
pausas laborais normais, não atribuição de tra
balho/trabalho útil ou problemas em responder
ao trabalhador em questões relacionadas com a
sua actividade laboral... entre outros).

Em caso de situações desta índole, contacta o
STARQ! Podemos ajudar! (L.C.)
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Visitas institucionais
O STARQ no âmbito dos seus objectivos para o
ano de 2019, uma maior e melhor abrangência
geográfica da acção sindical, visitou algumas
instituições do sector sediadas no distrito do
Porto, nomeadamente, a Estação Arqueológica
do Freixo / Tongobriga e a Escola Profissional
de Arqueologia e também as empresas
Novarqueologia, Archeoestudos e Civitas.

As reuniões, tanto com empresários como com
trabalhadores, tiveram por objectivo comunicar
os objectivos e as iniciativas do sindicato, trans
mitir as nossas posições sobre as condições de
trabalho em arqueologia e a necessidade de
contratação, bem como ouvir os nossos interlo
cutores sobre questões laborais que os preocu
pam e julgam poder ser melhoradas.

Continuaremos a trabalhar para estarmos cada
vez mais próximos dos trabalhadores em todo o
país sendo essencial não só esta deslocação

física aos locais de trabalho mas também o
contacto dos trabalhadores (via redes sociais,
email ou contacto telefónico) com as suas
dúvidas ou questões! (L.C.)

Detectorismo
Nos início do ano chegaram ao STARQ várias
denúncias sobre canais de detectorismo ilegal
(You Tube) e páginas de apoio a esta actividade
(Facebook), onde constam vídeos que docu
mentam a procura ilegal de vestígios arqueológi
cos, com recurso a detectores de metais, em
sítios arqueológicos.

O recurso a este equipamento, para além de
ilegal sem a respectiva licença (Lei nº121/99,
salientese o artigo 1º, alínea 1 “ É proibida a
utilização de detectores de metais na pesquisa
de objectos e artefactos relevantes para a histó
ria, para a arte, para a numismática ou para a
arqueologia”, mas também a Lei nº107/2001 que
estabelece as bases da política e do regime de
protecção e valorização do património cultural e
o DecretoLei nº164/2014 que regulamenta os
Trabalhos Arqueológicos), representa um perigo
eminente para sítios arqueológicos visto que

a remoção dos objectos metálicos detectados
implica a escavação de buracos que podem
alcançar os 70 cm de profundidade, de acordo
com o que é publicado nas referidas platafor
mas.

Depois de apreciadas as denúncias e os sites
nelas referidos foi decido pelo colectivo STARQ
proceder a uma denúncia oficial junto da Direc
ção Geral do Património Cultural e outra junto
da Secção de Obras de Arte da Polícia Judiciária.

De momento aguardase a comunicação de
novos desenvolvimentos por parte de ambas as
instituições. (L.C.)

Foi bonita a festa, pá! - Aniversário do STARQ
No dia 30 de Março o STARQ comemorou o seu
7º aniversário, no Museu Nacional de Arqueolo
gia, em Lisboa. Para celebrar os seus anos de
luta o STARQ organizou uma Mesa Redonda
sobre o tema "Percursos do trabalho em Arque
ologia  entre o 25 de Abril e a actualidade".
António Carvalho, director do MNA, deunos a
honra de abrir a sessão. Tivemos o prazer de
contar com os intervenientes José d'Encarnação,
Susana Correia, Rui Morais e Liliana Matias de
Carvalho, que partilharam as suas histórias de
vida. Foi uma tarde comemorativa em que se
trocaram testemunhos pessoais, inquietações
laborais e se pensou na evolução do país a nível
político, social, económico e cultural. Vários
trabalhadores de arqueologia, também com
diversas experiências, se juntaram ao diálogo e
a conversa revelouse bastante participada.

Pudemos cantar os parabéns à luta sindical que
se tem vindo a travar no sector da arqueologia e
apagar as velas todos juntos, desejando
conquistar condições laborais melhores e
condignas. O STARQ deseja soprar muitas mais
velas, para continuar a defender activamente os
trabalhadores e o Património. (S.B.)

"[...] perigo eminente para
sítios arqueológicos visto
que a remoção dos objectos
metálicos detectados implica
a escavação de buracos que
podem alcançar os 70 cm de

profundidade [...]"
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"[...]capacitámonos para
melhor conhecer os proble
mas dos trabalhadores
(reivindicações comuns e
reivindicações específicas)."

Apoio Jurídico aos trabalhadores: o que temos feito
O STARQ fornece apoio jurídico a todos os seus
associados, representando, neste momento, um
apoio total às despesas de advocacia inerentes
a diversas disputas laborais e apoio legal. Toma
mos este vector como um dos eixos fundamen
tais da actuação sindical, dessa forma, o
mesmo, é priorizado com uma dotação de
c.80% do nosso orçamento.

Todos sabemos que na nossa área assistese a
um quadro dramático de precariedade, assente
em atrasos e não pagamentos salariais. Para
estes casos o STARQ tem procurado obter
respostas por via judicial e extrajudicial, de
forma a obter uma resolução para os diferentes
problemas. Resultado disso, este semestre
apoiámos e defendemos 9 associados, que nos
colocaram diferentes problemas, relacionados
com a sua diversa situação contratual, de carreira,
a falta de condições de trabalho e de pagamentos

de honorários, sendo esse o caso das empresas
Crivarque, Archeofactory e CBA Arqueologia.
Até agora conseguiuse resolver da melhor
forma a grande maioria das situações, com vitó
ria dos trabalhadores na defesa dos seus direi
tos. A garantia fica. Continuaremos a defender
os trabalhadores de Arqueologia em todos os
campos possíveis! (M.R.)

O Trabalho Invisível: a nossa Formação
O STARQ procura desenvolver uma actividade
de luta cada vez mais eficaz, por isso, tornase
incontornável aumentar as nossas capacidades.
Com este objectivo, voltamos a realizar uma
acção formativa, desta vez sobre Contratação
Colectiva e Acção Reivindicativa, que decorreu
nos passados dias 23 de Fevereiro e 2 de Março
de 2019. Com a ajuda e o enquadramento
fornecidos pela CGTPIN, entre várias áreas,
capacitámonos para melhor conhecer os
problemas dos trabalhadores (reivindicações
comuns e reivindicações específicas), elabo
rando um caderno reivindicativo e compreen
dendo da melhor forma todas as diferentes
fases, procedimentos e papel dos trabalhadores.

Nos dias 24 e 25 de Janeiro participámos
também numa acção de formação sobre Com
putação Gráfica, na União de Sindicatos de
Lisboa. O balanço desta formação foi extraordi

nariamente positivo, permitindonos melhorar as
nossas capacidades próprias e esclarecer mui
tas das dúvidas que existiam acerca da acção
sindical propriamente dita. A formação sindical
provase, sem dúvidas, um instrumento prático e
útil para construir um sindicato cada vez mais
eficaz. (M.R.)

Relatórios Únicos
Por um exercício profissional digno, trabalhamos
e discutimos várias matérias, preparandonos
para a defesa da contratação e da carreira em
Arqueologia. Temos objectivos bem claros:
o combate à precariedade, a definição de uma
carreira e a melhoria das condições de trabalho.
Para atingirmos estes propósitos, o nosso traba
lho sindical baseiase na recolha, estudo e
discussão da realidade económica e laboral da
área, num trabalho constante de organização e
planificação. O direito do Sindicato disposto no
artigo 32.º da Lei n.º 105/2009, de 14 de Setem
bro, permite obter, numa base anual, a informa
ção sobre a actividade social das diferentes
empresas – constante nos Relatórios Únicos.

Estes relatórios foram, pela primeira vez, solici
tados às empresas do sector, constituindo o não
envio do mesmo, por parte dos empregadores,
uma contraordenação laboral muito grave.

Em si, o relatório é constituído por dados refe
rentes ao: a) quadro de pessoal; b) fluxos de
entrada e saída de trabalhadores; c) relatório
anual de formação contínua; d) relatório anual
das actividades do serviço de segurança e saú
de no trabalho; e) Informação sobre greves; f)
informação sobre prestadores de serviços.

O nosso objectivo passa pela construção de
uma base que permita uma maior protecção,
capaz de enfrentar a precariedade e os baixos
salários, assente em passos para exigir a reali
zação de Acordos Colectivos. Actuemos de
forma solidária, unidos e focados! Se ainda não
o fizeste, Sindicalizate! (M.R.)

starq.arqueologia@gmail.com
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1º Maio, na defesa do trabalho digno e contra a precariedade!
O Sindicato dos Trabalhadores de Arqueologia
desenvolve uma acção de luta contínua. Luta
não só pela reivindicação dos direitos dos traba
lhadores, mas também em defesa do Património
e da Cultura e contra a discriminação. Esta luta
é indissociável da projecção atingida pelas
manifestações públicas que concentrem e
congreguem atenção, uma vez que cada acção
é tornada incrementalmente mais útil se for
ouvida e falada.

Inserido no sector da Cultura, no 1º de Maio em
Coimbra e Lisboa, o sindicato envolveuse, e
fezse notar! Contra as ainda recentes situações
na DGPC, acerca da contratação de arqueólogos,
o STARQ gritou! Pelo direito ao trabalho digno,
com contrato, o STARQ gritou!

Aumentando a nossa visibilidade e progres
sivamente ganhando força, estivemos, pela
primeira vez, em dois locais d i ferentes.

Em Lisboa tivemos a maior presença de sem
pre, rumando passo a passo, à medida que
crescemos, para a construção de um sistema
onde haja oportunidades e tratamento iguais
para situações iguais.

Lutamos contra a extrema e persistente precari
edade no sector privado da actividade arqueoló
gica e a necessidade dramática de recrutamento
de trabalhadores em funções públicas! Lutamos
por uma estratégia para o património, dotado de
um orçamento correspondente, que promova o
desenvolvimento do conhecimento e da fruição
cultural pela sociedade.

Juntate a nós e participa! Reforça a nossa
capacidade de acção! Força ao STARQ! (M.R.)

Processo de descentralização: de uma radiografia defeituosa,
não vem cura!
O processo de descentralização, em curso,
afecta c.70 monumentos afectos à DGPC e
DRC’s e cinco museus de âmbito regional ou
temático. Pela forma como se constitui, tratase
de uma opção que menospreza o valor cultural e
a sua importância na formação do indivíduo e
sociedade. Nos últimos dois anos, esta opção
política mereceu a nossa crítica construtiva em
ofícios, manifestações, nas redes sociais e nas
reuniões privadas, bem como intervenções
públicas e parlamentares.

A transferência de competências para os órgãos
municipais, nos moldes em que se efectiva,
revelase inútil para a resolução dos problemas
estruturais que afectam o sector do Património
Cultural, como sejam o subfinanciamento e a
necessidade de reforço de meios e de trabalha
dores especializados. Simplificando, o Estado,
com esta transferência, vem exigir que as

autarquias, com os recursos inexistentes,
colmatem as suas falhas.

Os recursos humanos e os montantes a transfe
rir são escassos. Dos 51 trabalhadores a trans
ferir, apenas cinco são afectos a sítios e
monumentos. Na maior parte dos sítios arqueo
lógicos classificados não há trabalhadores. Os
recursos financeiros a transferir contamse em
menos de 200.000€. Desta verba, pouco mais
de 10.000€ são gastos por ano na gestão dos
monumentos classificados!

Sem investimento é implausível que estes
monumentos, conjuntos e sítios venham alguma
vez a ter “condições para a sua fruição pelo
público”. O empenho de todos e do Poder Cen
tral e Local é fundamental! (M.R.)

"Os recursos humanos e os
montantes a transferir são
escassos. Dos51 trabalhadores
a transferir, apenas cinco são
afectos a sítios e monumentos."

© Município de Ourique
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Autonomia dos Museus e Sítios: a nuvem negra não se esbate!
O STARQ participou na discussão pública sobre
o modelo de gestão autónoma dos museus,
monumentos, palácios e sítios arqueológicos
(a que se seguiu o envio de uma participação
escrita). A nossa actuação passou, como sem
pre, pela defesa de uma efectiva política pública
para o património, pela reactivação dos progra
mas de apoio à investigação, pelo investimento
na valorização dos sítios e monumentos, pelo
reforço dos recursos técnicos e logísticos.

Consideramos por isso que, sem as ferramentas
necessárias, o modelo de gestão autónoma
ficarseá pelas aparências. Não será uma solu
ção suficiente para os problemas existentes, por
positivo que seja alguma autonomia de gestão
corrente e não ter de esperar semanas por auto
rizações para despesas mínimas, como por
exemplo reparações de canalizações.

Para nós, há perigo, evidente perigo, que o
Património Cultural e os seus trabalhadores
fiquem à esquina deste novo modelo de gestão.
O recrutamento e valorização de trabalhadores,
tão necessários, não ocupa lugar central.
Autonomia, sim, para contratação de serviços,
nunca para contratação de trabalhadores.
Contase com a terciarização dos serviços?
Promovendo a precariedade laboral dos traba
lhadores envolvidos e a desvinculação entre os
organismos e os trabalhadores? Será isto bené
fico para os trabalhadores e para o Património?

As dores são muitas. Os sítios arqueológicos
são desprezados, com sinal fechado à sua valo
rização e disponibilização à fruição pública.
Percebese, na lei, uma autonomia baseada nos
aspectos orçamentais, balizada nas receitas

geradas. Sem investimento que as impulsionem,
este modelo pode até degradar a situação actual
de algumas unidades. A solidariedade orçamental
entre unidades é pouco clara clara,e muito
menos garantida.

Na sequência deste debate, foi publicado em 5
de Junho no Diário da República, o DecretoLei
n.º 78/2019, o regime jurídico de autonomia de
gestão dos museus, monumentos e palácios.
Na sequência do parecer do STARQ, os sítios
arqueológicos “desapareceram” do título do
diploma (a única parte do documento em que
figuravam na fase de proposta…). Assim em vez
de se fingir que os sítios arqueológicos estavam
incluídos neste modelo de gestão, os sítios
arqueológicos ficaram formalmente excluídos
deste modelo de gestão. Conforme os diversos
alertas que se fizeram ouvir, os Museus de
Évora e Beja mudaram de tutela, tendose clari
ficado a sua integração orgânica e, esperase,
melhorando as suas perspectivas de futuro. Foi
criado o Conselho Geral dos Museus, Monu
mentos e Palácios, no qual têm assento, exclu
sivamente os dirigentes em exercício de
funções, não estando garantida qualquer repre
sentação do meio académico, associativo ou da
sociedade civil.

Afinal… Serão os museus monumentos e palá
cios de hoje entidades de salvaguarda e divul
gação do património cultural e de investigação?
Ou apenas uma lembrança moribunda?
Lutamos por outra visão. (M.R.)

O STARQ voltou à universidade...

A 18 de Fevereiro, na Universidade de Évora, o

STARQ explicou a sua acção e falou sobre a

precária situação do nosso sector.

A 14 de Março, na FLUL, o STARQ na sua palestra

procurou transmitir a realidade laboral em

Arqueologia e o funcionamento do Sindicato.


