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OFICIO Nº 36/2021 
A.DIRECÇÃO/Lisboa, 24-09-2021 

 

 

 

A/C Sua Exma. 

Graça Fonseca 

Ministra da Cultura 

gabinete.ministro@mc.gov.pt 

 

Com conhecimento: Direção-Geral do Património Cultural 

 

Assunto: Apoio financeiro extraordinário a Projetos de Investigação 
Plurianual em Arqueologia 2021 

 

No passado dia 23 de agosto, a DGPC anunciou a abertura de candidaturas a apoio financeiro 

extraordinário a Projetos de Investigação Plurianual em Arqueologia (PIPA). 

O apoio financeiro à actividade arqueológica de investigação, o Plano Nacional de Trabalhos 

Arqueológicos (PNTA) é um dos principais instrumentos de gestão pública deste sector do 

Património Cultural, em Portugal, desde os anos 80 de século XX. Em consequência do 

desinteresse e desinvestimento do Estado na Cultura e no Património Cultural e das 

consequentes políticas erráticas neste sector, desde 2005, não foi promovido qualquer 

apoio financeiro específico à investigação em Arqueologia, não obstante as obrigações legais 

do Estado nesse âmbito. 

O STARQ vem insistentemente exigindo a reativação deste instrumento de gestão junto da 

Assembleia da República (em ofício datado de 13-05-2020 dirigido aos deputados; em 

comunicado datado de 06-11-2020 sobre o OE 2021), do Ministério da Cultura (em ofício 

datado de 25-10-2018; em reunião realizada em 18-06-2019; em ofício datado de 14-08-

2019), da Direção-Geral do Património Cultual (em reunião realizada em 03.06.2020; e dos 

cidadãos em geral (em artigo de opinião publicado no jornal Público em 24.04.2020, 

“Arqueologia também é Cultura”), para referir apenas as iniciativas mais recentes. Em 
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consequência das exigências continuadas e persistentes do STARQ e da restante 

comunidade arqueológica, o Governo decidiu atribuir 200.000 € para o PNTA no OE 2021, 

bem como incluiu o PNTA como elemento de numa futura estratégia nacional para a 

arqueologia, em elaboração pelo grupo de trabalho ministerial criado para o efeito. 

Apesar destes desenvolvimentos aparentemente positivos, nomeadamente a dotação 

orçamental referida, ao contrário do que seria expectável, o Ministério da Cultura/DGPC não 

definiram atempadamente um modelo/regulamento para este apoio financeiro e, 

consequentemente, não tiveram a capacidade de lançar, em calendário regular, um 

concurso para financiamento de projetos de investigação plurianuais em Arqueologia. 

A abertura de candidaturas a apoio financeiro em curso apresenta-se como um 

procedimento tardio (fins de Agosto), extraordinário, somente acessível a PIPA 

previamente avaliados e aprovados (num sistema de avaliação que não é dirigido ao 

financiamento) e destinado apenas ao financiamento de “aquisição de serviços 

especializados”. Logo, não oferece acesso universal, não garante justiça e igualdade junto de 

todos os potenciais interessados, nem assegura o financiamento de todas as vertentes da 

investigação arqueológica.  

Será caso para dizer que é melhor que nada. Mas é uma solução claramente de recurso, 

muito longe de constituir resposta cabal às exigências justas e antigas da comunidade 

arqueológica portuguesa. 

Assim, o STARQ vem reiterar as suas anteriores e já conhecidas exigências a este propósito. 

Os Ministério da Cultura/DGPC deverão definir (com a participação da comunidade 

arqueológica e suas estruturas representativas) um modelo regulado e estável de 

financiamento à atividade arqueológica programada e plurianual de investigação. Esse 

modelo deverá ser expresso em regulamento atempadamente elaborado e publicado e 

deverá contemplar a realização de concursos anuais, públicos, com regras claras e 

escrutináveis, com vista à atribuição de financiamento plurianal a projetos de investigação, 

em função do seu mérito científico, mas também patrimonial, cultural e social. 

O STARQ espera que este procedimento extraordinário, que muito diz acerca da inoperância 

do Ministério da Cultura e da DGPC na gestão da Arqueologia e do Património Arqueológico, 

seja realmente excecional e não se repita. A Arqueologia Portuguesa e a investigação 
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arqueológica carecem de instrumentos estruturantes, justos e claros e não de soluções de 

contingência improvisadas.  

 

 

 

 

Atenciosamente, 

A Direcção 
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