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OFICIO Nº 12/2021A.DIRECÇÃO/Lisboa, 05-03-2021
Assunto: Apreciação do STARQ submetida à colsulta pública sobre o Plano de

Recuperação e Resiliência  - Comunicado de Imprensa

O STARQ (Sindicato dos Trabalhadores de Arqueologia) leu atentamente o Plano de

Recuperação e Resiliência (PRR) apresentado pelo Governo, tendo procedido a uma

apreciação do documento no âmbito da sua consulta pública.

De forma global julgamos que para que o PRR tenha um efeito real nos objectivos a

que se propõe, designadamente na eliminação do trabalho precário, na promoção da

igualdade e na transição digital do Estado, será essencial um reforço de profissionais

das áreas do Património Cultural, Autoridade para as Condições de Trabalho (este

reforço não aparece contemplado no PRR) e 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. O Património Cultural é um dos elementos fundamentais para a

economia do país, como é notório pelo seu papel dos sectores do turismo, educação e

ciência que, como sabemos, empregam milhares de trabalhadores.

Destacamos como positiva, no entanto, a inclusão da luta contra a precariedade

laboral (saliente-se que em Arqueologia 70% dos trabalhadores são precários,

sobretudo a falsos recibos verdes). Infelizmente, esta linha de acção afigura-se pouco

estruturada, já que não são referidas ações concretas, essenciais para a

implementação das intenções propostas e muito necessárias no sector da Arqueologia:
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o reforço e modernização da ACT (Autoridade para as Condições do Trabalho) e a

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

como a designação “Trabalhadores Independentes Economicamente Dependentes”,

utilizada pela própria Segurança Social. 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). Assim,

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

trabalhadores deslocados.

Sobre a Transição Digital no Sector Público salientamos a sua necessidade e

implementação urgente, de modo a desburocratizar as interações dos profissionais

com a Tutela, nomeadamente na Direcção Geral do Património Cultural.

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

e interventivas sendo importante que, tanto na referenciação do território, como na

implementação de reflorestação/reconversão 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. 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 implementação do Sistema Hidráulico de fins múltiplos do Crato é absolutamente

necessário privilegiar os contratos e não o trabalho precário dos arqueólogos que
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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 devem exigir em

caderno de encargos que os empreiteiros e subempreiteiros, de todas as

especialidades envolvidas.

A Arqueologia, por se situar numa posição privilegiada de actividade cultural muito

ligada ao sector secundário e primário, por via das actividades da construção civil,

florestação e agricultura e também ao terciário, no sentido da fruição do Património

Cultural, deve ser encarada estrategicamente de modo a deixar de ser uma

actividade com pés de barro, assente na precariedade (imposta) dos seus

trabalhadores. Com o PRR o STARQ só pode esperar e exigir que se faça das palavras

actos e se combata a precariedade daqueles que vão ajudar a executar os fundos

europeus.Com os melhores cumprimentos,
Atentamente

Pela Direcção


