
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Em audição realizada hoje na Comissão de Cultura e Comunicação da Assembleia da

República, o Diretor Geral do Património Cultural admitiu que a DGPC não tem os meios para

cumprir cabalmente as suas obrigações, nem a nível central, nem no terreno. Referiu o senhor

Diretor Geral que “os meios que nós temos não chegam”.

Foi reconhecido, por exemplo, que existem apenas 4 trabalhadores para tratar a informação

constante no Endovélico, num contexto em que há muitos erros relativamente aos dados de

referenciação geográfica e em que esta tem de ser atualizada, mas, de acordo com o Diretor

Geral do Património Cultural, não há meios para o fazer.

Além disso, foi dito que há neste momento a informação para proceder à contratação de 20

técnicos superiores, mas num contexto em que, mencionado pelo próprio Diretor Geral, se prevê

que saiam da DGPC por aposentação 300 trabalhadores nos próximos quatro anos.

Um outro exemplo dado foi o pedido de aposentação de dois dos cinco juristas da DGPC,

ficando o futuro comprometido pois o mais novo dos que ficam tem 59 anos de idade. Foi

assinalado que as ações de intervenção e fiscalização em matéria de Património Cultural geram

litigância em diversas ocasiões, pelo que é fundamental a existência também nesta área

específica do número adequado de trabalhadores para garantir a devida prestação de erviço

público.

Esta situação evidencia a pertinência da proposta do PCP, em sede de Orçamento do Estado

para 2021, que possibilitaria a contratação de 250 trabalhadores para a Direção Geral do

Património Cultural e para as Direções Regionais de Cultura, mas que foi rejeitada.

Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, solicita-se a V.ª Ex.ª que

possa remeter ao Governo, por intermédio do Ministério da Cultura, as seguintes questões:

Vai o Governo proceder à contratação urgente de trabalhadores para a Direção Geral do

Património Cultural e organismos dependentes, para além dos 20 técnicos superiores

referidos pelo senhor Diretor Geral?

1.

Quantos serão contratados em 2021? Para que serviços?2.

Vai o Governo alocar todos os meios necessários para a implementação de um verdadeiro

plano nacional para a proteção e salvaguarda do Património Cultural? Quando? Com que

meios técnicos e financeiros? Com quantos trabalhadores?

3.



Palácio de São Bento, 5 de janeiro de 2021

Deputado(a)s

ANA MESQUITA(PCP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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