
Apreciação submetida à consulta pública do Plano de Recuperação e Resiliência -
STARQ

O STARQ (Sindicato dos Trabalhadores em Arqueologia) leu e apreciou atentamente o

Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) apresentado à consulta pública pelo Governo.

Desse modo elencamos de forma mais pormenorizada os seus pontos negativos e

positivos, tendo em conta o sector da Arqueologia. Julgamos que para que o PRR tenha

um efeito real nos objectivos a que se propõe, nomeadamente na eliminação do trabalho

precário e na promoção da igualdade, assim como na transição digital do Estado, será

elementar e essencial que exista um reforço de profissionais das áreas afectas ao

Património Cultural, na Autoridade para as Condições de Trabalho (este reforço não

aparece contemplado no PRR) e na fiscalização da implementação dos programas

propostos.

Salientamos como extremamente negativa a ausência específica do setor da Cultura,

nomeadamente do Património Cultural, em todo o programa. A Cultura surge apenas de

forma residual, dispersa e sem um real eixo que enquadre as políticas para o sector,

sendo gritantes as ausências no que diz respeito à preservação e divulgação do

Património Cultural.  Entendemos que um pensamento estratégico para a Cultura é

essencial e deve ser valorizado. Salientamos que segundo a Constituição Portuguesa,

artigo 9º, alínea e) “São tarefas fundamentais do Estado:  Proteger e valorizar o

património cultural do povo português, defender a natureza e o ambiente, preservar os

recursos naturais e assegurar um correcto ordenamento do território”.  Ressaltamos

ainda, que o Património Cultural é um dos elementos fundamentais para a economia do

país, exemplo disso é o papel dos sectores do turismo, educação e ciência que, como

sabemos, empregam milhares de trabalhadores.

Apesar disto, não podemos deixar de destacar como muito positiva a inclusão robusta da

luta contra a precariedade laboral (saliente-se que em Arqueologia 70% dos trabalhadores

são precários, destacando-se o grande número de trabalhadores a falsos recibos verdes).

No entanto, não são referidas ações concretas, essenciais para a implementação das

intenções propostas, nomeadamente o reforço e modernização da ACT (Autoridade para

as Condições do Trabalho), o fim permanente da caducidade da contratação colectiva, e a

criação de outros instrumentos de combate às falsas prestações de serviços, neste

sentido lembramos que figuras como “Trabalhadores Independentes Economicamente



Dependentes”, utilizadas em manuais da própria Segurança Social, indicam como o

Estado conhece as empresas e outras entidades que praticam este tipo de subterfúgio.

Refere o PRR que  “No que diz respeito ao combate à precariedade e à segmentação do

mercado de trabalho, está em causa a mitigação da incidência das formas de trabalho

tradicionalmente mais expostas ao risco de desemprego, instabilidade e insegurança

laboral, incluindo o falso trabalho independente, os contratos de trabalho não

permanentes e o trabalho temporário, bem como o reforço do combate aos fenómenos do

trabalho não declarado ou subdeclarado (...)”. Só podemos reforçar o incentivo para que a

aplicação destas  medidas e programas seja eficiente e devidamente fiscalizada. O

anúncio do objectivo de aumentar o Salário Mínimo Nacional é positivo, entretanto os

valores e prazos indicados (€ 750  até o 4º trimestre de 2023) é insuficiente, tendo em

vista as grandes dificuldades que os trabalhadores enfrentam para conseguir sobreviver.

Por outro lado, chamamos a atenção para o facto da capacitação não ser por si só um

sinónimo de melhoria do nível salarial. Exemplo disto, é o sector da Arqueologia, onde é

frequente que profissionais com licenciatura ou mestrado ganhem valores iguais ou

mesmo inferiores (se se tiver em conta a elevada carga de descontos que os falsos

recibos verdes implicam) ao Salário Mínimo Nacional. O Combate à Precariedade e

incentivo à criação de emprego permanente implica, em Arqueologia, um combate muito

musculado e ágil ao falso recibo verde. Consideramos que a proibição do recurso ao falso

recibo verde deve ser imperativa em todos os programas financiados com fundos

europeus, onde se insere o PRR.

Ainda no âmbito do combate à Precariedade, Políticas de Natalidade, promoção da

Igualdade e da Coesão Territorial julgamos urgente a implementação de uma rede de

creches e Jardins de Infância que cubra todo o território e cuja inscrição de uma criança

não dependa da morada de residência ou da sede da empresa mas sim do local de

trabalho efectivo do trabalhador que quer inscrever o(s) seu(s) filho(s). Sobre esse

objectivo o PRR refere: “Adaptar a resposta às necessidades das famílias e das

realidades laborais que têm horários e contextos novos que importa acompanhar”, assim

será importante que se guardem vagas para inscrições de última hora de trabalhadores

deslocados. Deste modo, poder-se-ia almejar combater a elevada desistência da

profissão na faixa dos 30 aos 40 anos de idade.

Sobre a Transição Digital no Sector Público, grande eixo do PRR, salientamos a sua



necessidade e implementação urgente. Nos órgãos mais directamente ligados à

Arqueologia, DGPC, DRC e Museus e Sítios Arqueológicos sob a sua tutela elencamos

como essenciais:

- Aumento de investimento na reformulação do Portal do Arqueólogo, de modo a que seja

conseguida uma maior desburocratização/transparência e segurança, entre os

trabalhadores, a Tutela e as empresas.

- Uso efectivo do Portal do Arqueólogo como uma plataforma de comunicação entre as

partes.

- Disponibilização de documentação online, num local dedicado a cada projecto, de toda a

documentação de um dado trabalho (Estudos de Impacto Ambiental, Caderno de

Encargos, Projecto de obra, Planos de Trabalho de Arqueologia, Relatórios de progresso,

Adendas, Notas Técnicas, Relatórios Finais e outros relatórios relacionados com o mesmo

CNS).

- Envio dos relatórios finais aprovados às Autarquias onde decorreram os trabalhos

arqueológicos.

- Digitalização do acervo dos museus, possibilidade de consulta dos seus inventários e

documentação.

Em paralelo, sublinhamos a referida capacitação dos trabalhadores da Administração

Pública para as tecnologias de informação e o reforço dos organismos públicos com

trabalhadores com formação em TIC. Esta capacitação deve ter também desenvolvida no

âmbito empresarial, nomeadamente nas pequenas e microempresas, onde é pouco

frequente a formação profissional contínua.

As novas medidas referentes às florestas e à gestão e cadastro dos terrenos são muito

vastas e interventivas (Programas de Reordenamento e Gestão da Paisagem) sendo

implementados pela Direcção Geral do Território (DGT) e Instituto de Conservação da

Natureza e Florestas (ICNF).  Achamos essencial que em todas as equipas de campo e

nos grupos de gestão da implementação  (“Operação Integrada de Gestão da Paisagem",

programa “Emparcelar para Ordenar”, “Reorganização do cadastro da propriedade rústica

e Sistema de Monitorização do Solo”, “Áreas integradas de gestão da Paisagem”,

“Operações Integradas de Gestão da Paisagem”) destas medidas seja incluído um técnico

de património, nomeadamente, um arqueólogo. É importante que tanto na referenciação

do território como na implementação de reflorestação ou reconversões de uso dos solos,

se consultem os técnicos de património não apenas para referência de bens patrimoniais



existentes, como para a inventariação de vestígios inéditos. As imagens de monitorização

cartográfica por via satélite também devem ser monitorizadas para o Património Cultural,

nomeadamente para afectações/movimentações de terras não autorizadas que possam

ser lesivas para o património.

Será igualmente desejável que todas as plataformas de gestão territorial incluam as

informações sobre património cultural existentes nas bases de dados da DGPC, o que

passará pela necessária implementação da "interoperabilidade dos sistemas”. No mesmo

âmbito, urge incluir uma equipa de técnicos do património no ICNF, organismo que aliás

gere vários sítios arqueológicos localizados em áreas classificadas.

Na Operacionalização do Sistema Nacional de Cadastro Predial, alicerçado no Balcão

Único do Prédio, enquanto plataforma nacional de registo e cadastro do território

(PNRCT), abrangendo os prédios urbanos, rústicos e mistos de todo o território nacional,

incluir sempre os dados do património classificado ou não, áreas classificadas ou Zonas

Especiais de Protecção e outros Instrumentos de Gestão do Território em que os prédios

se inserem.

Na implementação do Sistema Hidráulico de fins múltiplos do Crato é absolutamente

necessário privilegiar os contratos e não o trabalho precário dos arqueólogos que estarão

a intervir nas empreitadas. Sabemos, por experiência nas empreitadas da EDIA, que a

regra é o uso de trabalho precário/falsos recibos verdes. É determinante que para que se

cumpra o pilar anunciado de acabar com a precariedade, que as obras resultantes do

PRR não possam recorrer a esse tipo de força de trabalho. Regra que deverá ser

extensível aos projectos rodoviários, dos metro de Lisboa e Porto, e ferroviários previstos

para o território continental e das regiões autónomas. Ou seja, todas as empreitadas

promovidas por entidades/empresas públicas, por exemplo as Infraestruturas de Portugal

(IP), devem exigir em caderno de encargos que os empreiteiros e subempreiteiros, de

todas as especialidades envolvidas, executem os trabalhos com recurso a trabalhadores

contratados e não a falsos recibos verdes, uma simulação de prestações de serviços, que

não passam de situações que promovem a precariedade e a fuga às obrigações fiscais e

perante a segurança social, situações que o PRR pretende combater.

É incentivada a colaboração da ciência e do Estado/Empresas. Nesse âmbito,

sublinhamos a importância da reactivação dos PNTA (Planos Nacional de Trabalhos

Arqueológicos), que possibilitam aos arqueólogos a investigação sobre coleções e sítios



arqueológicos.

No ensino é necessário adequar as formações às necessidades da profissão,

nomeadamente na reformulação de programas e no incentivo à formação profissional. É

importante combater os estágios curriculares que mais não são do que o fornecimento de

mão de obra gratuita às empresas, diminuindo o valor que os estudantes atribuem ao seu

próprio trabalho, ainda antes de chegarem à vida profissional, e diminuindo o valor de

trabalho dos seus colegas, já profissionais de Arqueologia. Este sistema de estágios

apenas serve para que as empresas ganhem concursos com valores muito inferiores ao

que seria expectável da realidade laboral e do mercado.

Será necessário um enorme reforço dos quadros da DGPC, DRC, ICNF e DGT, assim

como um maior incentivo para que as autarquias incluam serviços de arqueologia e

arqueólogos nas suas estruturas e quadros.

A Direcção


