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Assunto: Pergunta n.º 875/XIV/2.ª (PCP) 

 

Na sequência da Pergunta Parlamentar n.º 875/XIV/2.ª, de 5 de janeiro de 2021, apresentada 

pela Senhora Deputada do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português (PCP), que versa 

sobre as declarações do Senhor Diretor-Geral da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) 

em Comissão Parlamentar sobre a falta de trabalhadores na DGPC, prestam-se os seguintes 

esclarecimentos: 

O recrutamento de trabalhadores para os serviços dependentes da DGPC é efetuado de acordo 

com o número de postos de trabalho vagos constantes do mapa de pessoal aprovado para 2021, 

o qual face a 2020 contempla um aumento de 6 postos de trabalho num total de 1086 postos de 

trabalho.  

Encontram-se em curso vários procedimentos concursais para diversos departamentos da DGCP 

e para os museus, monumentos e palácios que se encontram sob a sua dependência, 

designadamente, a abertura de concurso para o preenchimento de 74 postos de trabalho para a 

categoria de assistente técnico para exercer funções na área da vigilância nos museus, 

monumentos e palácios sob a direção da DGPC, o recrutamento de técnicos superiores no âmbito 

do programa cultural – EEA Grants, para a área de arqueologia e conservação e restauro no 

âmbito do Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática (CNANS), entre outros. 

Salienta-se ainda o «Programa Ciência no Património Cultural», de âmbito plurianual e com uma 

vigência de três anos, que prevê a abertura de procedimentos concursais para 100 bolsas de 

doutoramento para estudantes inscritos ou a inscrever em universidades portuguesas com 

programas de trabalho e I&D em instituições culturais, e a abertura de procedimentos concursais 

para 30 contratos de emprego cientifico a celebrar com investigadores doutorados, a contratar 

por instituições de I&D nacionais com programas colaborativos de I&D com instituições culturais  
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e orientados para o reforço do estudo de coleções e do património cultural nacional. Este 

programa visa a prossecução de atividades de investigação e desenvolvimento (I&D) nos museus, 

monumentos, palácios e sítios arqueológicos portugueses, sob a dependência da DGPC e das 

direções regionais de cultura e resulta de uma parceria entre a Direção-Geral do Património 

Cultural e a Fundação para a Ciência e Tecnologia. 

Não podemos por fim deixar de referir que no âmbito da bolsa constituída ao abrigo do 

recrutamento centralizado serão distribuídos mais de duas dezenas de técnicos superiores pelos 

serviços sob a tutela e dependência do ministério da cultura.  

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

A Chefe do Gabinete, 

 

 

 

Sara Gil 
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