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1. Enquadramento 

O STARQ – Sindicato dos Trabalhadores de Arqueologia tem desenvolvido 

desde a sua fundação uma consistente e firme acção de luta em prol dos 

Trabalhadores de Arqueologia.  

No último mandato (2017/2020) a Direcção do STARQ, face a diferentes 

desafios, garantiu a consolidação do próprio sindicato, mobilizou e uniu os vários 

trabalhadores do sector da Arqueologia. Assim, a Lista A propõe claramente um 

caminho de continuidade deste projecto sindical, sem deixar de estar aberta aos 

trabalhadores de arqueologia que foram aderindo ao sindicato, conforme indica 

a própria composição da lista. 

Nos últimos três anos o contexto social em que vivemos apresentou alterações, 

mas igualmente continuidades. Por um lado, ocorreu a reversão de políticas 

implementadas pela Troika nos anos da crise das dívidas soberanas, de que é 

exemplo o aumento do salário mínimo nacional, ainda que longe de valores que 

consideremos justos. Por outro mantiveram-se várias políticas laborais lesivas, 

nomeadamente a falta de instrumentos eficazes de combate à precariedade, a 

caducidade da contratação colectiva e a criação de expedientes que criam novas 

maneiras de estabelecer vínculos precários, como os contractos de curtíssima 

duração e a utilização de falsos bolseiros, já vislumbrada no Orçamento do 

Estado de 2021.  

No que concerne às políticas específicas para o sector do Património Cultural, 

não se observam avanços sólidos ou coerentes. Pese embora o ressurgir do 

cargo de Ministro da Cultura, não houve um reforço significativo do ponto de vista 

orçamental, pelo contrário, qualquer estratégia para o fortalecimento e 

desenvolvimento da Arqueologia é inexistente. As políticas têm sido guiadas por 

uma visão economicista e mercantil. O resultado é a falta de trabalhadores na 

função pública, o constante envelhecimento dos quadros, a ausência de meios, 

para além de acções erráticas onde a falta de transparência é aliada a uma forma 

de fazer política fechada à sociedade.   

É inegável que a pandemia de Covid-19 afectou profundamente a economia 

mundial e a vida dos cidadãos vivendo-se actualmente em tempos de mudança 

e incerteza. De facto, não sabemos o que nos espera a curto e médio prazo mas 

verificamos que novas formas de organizar o trabalho já fazem parte do 

quotidiano de muitos Trabalhadores de Arqueologia, nomeadamente através do 

teletrabalho. Esta forma de trabalho, em casa e à distância, coloca muitas 

dúvidas, que afectam a organização do tempo e as remunerações. Também 

nessa questão o sindicato é um instrumento imprescindível aos trabalhadores, 

como uma das garantias da discussão de condições de trabalho justas e dignas. 

O assédio seja de carácter moral ou sexual, é um dos problemas mais graves 

que persistem no ambiente laboral nacional e, como sabemos, no sector da 



arqueologia, seja empresarial, na academia, no sector publico ou na 

investigação, é uma prática frequente. Nas múltiplas formas em que se 

apresenta e inúmeras consequências negativas, que a persistência das práticas 

de assédio comportam, quer para a vítima enquanto pessoa, quer para o trabalho 

(ambiente e qualidade) e, consequentemente para o património arqueológico, o 

seu combate e mitigação são um pilar fundamental da actuação presente e futura 

do STARQ. 

Assim se propõe a continuação e reforço das acções de sensibilização, 

informação e formação contra o assédio em contexto laboral (o que é, como se 

identifica, como e a quem denunciar, os direitos legalmente consagrados) ao 

mesmo tempo que se oferece apoio jurídico às vítimas e denunciantes. Em suma 

o STARQ quer-se afirmar como um local seguro e de suporte para profissionais 

de arqueologia cujos direitos fundamentais estejam a ser postos em causa ou 

violados.  

Portanto, é necessário continuar a organizar os trabalhadores do sector, e 

continuar a reivindicar melhores condições de vida e de trabalho. As conquistas 

alcançadas nos últimos três anos, de que são exemplos a contratação de 

trabalhadores para a Direcção Geral do Património Cultural (DGPC) e o apoio 

jurídico aos associados, são fruto da luta dos trabalhadores e do seu sindicato. 

Precisamos continuar este caminho, através das acções em defesa do 

fortalecimento da Tutela e do combate à precariedade que ainda afecta a maior 

parte dos profissionais da Arqueologia. A construção, discussão e, futuramente, 

a negociação do Caderno Reivindicativo são passos fundamentais para 

enfrentar a precariedade e os diversos problemas que dela advêm.  

 

2. Programa 2020/2023  

 

2.1. Arqueologia no sector privado 

a) Debate, construção e futura negociação com as entidades patronais do 

Caderno Reivindicativo, com o objectivo de alcançar um Contrato Colectivo (ou 

Acordos de empresa) no Sector da Arqueologia. 

b) Aprofundamento do conhecimento da realidade dos trabalhadores de 

Arqueologia, Conservação e Restauro e Antropologia.  

c) Visita a um maior número de locais de trabalho. 

d) Dar continuidade ao trabalho iniciado com Donos de Obra e empresários de 

modo a apresentar as queixas dos trabalhadores e trabalhar de forma articulada 

na resolução dos seus problemas.  

e) Tornar o acesso dos trabalhadores de Arqueologia às condições de higiene e 

segurança, que já se encontram legalmente legisladas, uma prioridade deste 

triénio. 



f) Continuar o trabalho iniciado junto da DGPC, Direcções Regionais de Cultura 

(DRC) e Partidos para uma responsabilização real das entidades enquadrantes 

e contratantes, à luz do Regulamento de Trabalhos Arqueológicos. 

g) Constituição de um “Grupo de Estudo para as condições de trabalho na 

Arqueologia Subaquática”. 

h) Acompanhar as alterações legislativas relativas ao teletrabalho e avaliar o seu 

impacto nas relações e direitos laborais no sector privado. 

2.2. Arqueologia no sector Público 

a) A exigência de mais trabalhadores para o sector Público (Administração 

Central, Local e museus) será prioritária. 

b) Continuar a acompanhar a situação do Centro Nacional de Arqueologia 

Náutica e Subaquática (CNANS), na sua mudança de localização e constituição 

de quadros. 

C) Defender o Laboratório de Arqueociências (LARC) dotando-o de instalações 

adequados às suas funções, nomeadamente na produção e gestão das 

colecções de referência, e no seu acesso a investigadores externos. 

d) Definir um "corpus" de boas-práticas relativas à recuperação, conservação, 

inventário e arquivo do registo orgânico - de especial importância para criar um 

acervo que permita estudar e conhecer a relação das comunidades humanas 

como o meio ambiente numa perspectiva de longa duração - fundamental num 

momento em que as extinções e o esgotamento dos recursos naturais são 

prementes. 

e) Trabalhar para mudanças efectivas no modo como se actua no caso da 

agricultura/florestação que resultam na afectação e/ou destruição de património 

arqueológico em todo o País sem que os trabalhos tenham sido sequer alvo de 

avaliação patrimonial ou acompanhamento arqueológico. 

f) Acompanhar as mudanças já em curso com a implementação do teletrabalho 

no sector Público. 

g) Pensar a Arqueologia Municipal como mais um nível de protecção do 

património arqueológico razão pela qual deve ser reforçada. Efectuar um mapa 

das autarquias com arqueólogo e promover a integração de mais profissionais 

na Administração local. 

h) Acompanhar as mudanças em curso na transposição de maiores poderes para 

as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR). 

 

2.3. Associados 

a) Continuar a informar os sócios através de e-mail, comunicados, boletins, 

espaço da internet e contactos com a comunicação social. 

b) Manutenção e reforço do apoio jurídico aos associados. 



c) Estabelecimento de protocolos com entidades de diferentes naturezas, de 

maneira a proporcionar aos associados melhor acessibilidade a serviços. 

d) Envolver mais os associados em acções do STARQ: assembleias, reuniões 

abertas ou actividades. 

 

2.4. Sindicalismo e organização sindical  

a) Reforço da Organização Sindical, através do aumento de sindicalizações e do 

número de delegados sindicais, estruturando o sindicato nos locais de trabalho, 

tanto em empresas como no Estado, de modo a permitir uma melhor defesa e 

comunicação com os trabalhadores. 

b) Concepção de materiais de divulgação das acções de luta, actividades e 

propostas do STARQ. 

c) Criação de Grupos de Trabalho constituídos por sócios do STARQ com o 

objectivo de alargar a participação activa do maior número de associados, 

aprofundar a análise das questões em debate e ajudar à resolução concreta dos 

problemas dos trabalhadores. 

d) Disponibilização de informação sobre a legislação que incide sobre os 

trabalhadores de Arqueologia (nomeadamente, arqueólogos, antropólogos 

biológicos e conservadores-restauradores) e sobre a área em si, através da 

elaboração de materiais gráficos e informativos, visando esclarecer os 

associados sobre os seus direitos. 

e) Formação sindical destinada aos dirigentes, delegados e activistas sindicais. 

f) Cooperação, de forma articulada, com o Movimento Sindical Unitário e 

estabelecimento de contactos com outras estruturas sindicais. 

g) Continuação da articulação com a Federação dos Sindicatos da Construção 

procurando sensibilizar os trabalhadores da construção civil para a presença dos 

arqueólogos em contexto de obra. 

h) Participação em movimentos de luta nacional no âmbito da Cultura e 

Património e também em defesa de melhores salários e emprego com direitos. 

i) Estabelecimento de contactos com entidades de natureza não sindical do 

sector da Arqueologia. 

j) Papel reivindicativo e sensibilizador junto das várias entidades públicas, 

Governo e partidos políticos, chamando a atenção para os nossos problemas. 


