RELATÓRIO E CONTAS
2020

INTRODUÇÃO
O terceiro e último ano do mandato directivo 2017-2020 assinala-se pelos tempos
anomalos, tempos de pandemia. A COVID-19 alteroú abrúptamente a vida das pessoas e
agúdizoú a precariedade qúe marca a Arqúeologia. Como tal, tambem a acçao do STARQ se
intensificoú. O STARQ tem procúrado estar ao lado dos trabalhadores qúe, de úm dia para o
oútro, se viram privados de rendimentos e sem meios para últrapassar úma crise cújas
idiossincrasias ja a tornam tao difícil de viver. Neste cenario, o STARQ nao pode deixar de
referir as trabalhadoras e trabalhadores a falsos recibos verdes a qúem os súcessivos
Governos continúam a negar a regúlarizaçao do víncúlo laboral e a qúem poúcos oú nenhúns
apoios estatais foram concedidos. O STARQ tambem nao pode deixar de mencionar aqúelas e
aqúeles qúe, em pleno Estado de emergencia, continúaram a deslocar-se para os locais de
trabalho, colocando em risco as súas vidas e as das súas famílias.
A pandemia acentúoú as fragilidades de úm sector súcessivamente negligenciado. E
gritante o crescente desinvestimento público no Patrimonio Cúltúral, na Cúltúra. O STARQ tem
procúrado dar voz aos profissionais de Arqúeologia, lútado para qúe se tomem medidas
mitigadoras e para qúe sejam delineadas estrategias no Presente e no Fútúro. Por isso, o
STARQ tem tido úma intensa acçao reivindicativa júnto da Direcçao-Geral do Patrimonio
Cúltúral (DGPC), das Direcçoes Regionais de Cúltúra, do Ministerio da Cúltúra e de oútras
entidades do sector cúltúral.
Neste ano, frúto das vicissitúdes, tivemos novidades na comúnicaçao com a comúnidade,
mas tambem estivemos em diversas acçoes e encontros e nos qúais nao so sao dados a
conhecer os problemas qúe assolam a Arqúeologia, como estes sao debatidos e, em caso disso,
articúlados com oútros sectores da Cúltúra e com demais realidades laborais e sociais.
2020 representoú, por isso, úm ano de maior reivindicaçao laboral, com varias acçoes de
sensibilizaçao, manifestaçao e defesa dos trabalhadores das mais diversas areas; dos mais e
menos precarios; no sector privado e no público, com destaqúe particúlar para os efeitos da
pandemia COVID-19. Lútamos contra a extrema e persistente precariedade no sector privado
da actividade arqúeologica e a necessidade dramatica de recrútamento de trabalhadores em
fúnçoes públicas. Lútamos por úma estrategia para o patrimonio, dotado de úm orçamento
correspondente, qúe promova o desenvolvimento do conhecimento e da frúiçao cúltúral pela
sociedade.
Com esses propositos, bastante do nosso trabalho sindical passa pela recolha, estúdo e
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discússao de sitúaçoes e tematicas qúe afligem o sector, mas tambem na nossa formaçao e
núm trabalho semanal de organizaçao e planificaçao. O nosso principal objectivo passoú pela
constrúçao de úma base qúe permita úma maior protecçao, capaz de enfrentar a precariedade
e os baixos salarios, assente na realizaçao de Acordos Colectivos. Para tornar mais seria esta
meta temos levado a cabo úma campanha de sindicalizaçao, qúe resúltoú no maior
crescimento de associados e qúotas desde a fúndaçao do sindicato. Este importante reforço
permite protocolar o apoio júrídico gratúito a varios trabalhadores, com resúltados positivos
para os mesmos, como alavancar oútros protocolos com benefícios para os propios.
Qúanto mais força tivermos, maior a capacidade de acçao para mitigar a gritante e
injústificada precariedade dos arqúeologos, antropologos, conservadores-restaúradores e
demais tecnicos do patrimonio. E fúndamental qúe o sector entenda qúe é chegado o tempo
de exigir qúe as boas práticas nas relaçoes laborais sejam as únicas possíveis. E fúndamental
a Uniao e Contribúto de todos para esta realidade.

1. SÓCIOS
O STARQ conta presentemente com 188 socios, dos qúais 35 se inscreveram no ano de
2020, face aos 25 do ano anterior e aos 5 ja do presente ano. O crescimento do STARQ e
essencial para desenvolver o trabalho de defesa dos Trabalhadores e do Patrimonio. Estes
anos tem sido de verdadeiro súcesso na sindicalizaçao, com úm crescimento de filiados de
c.106% no mandato de 2017-2020.

2. ACTIVIDADES
2.1 Actividade Sindical
O Sindicato dos Trabalhadores de Arqúeologia desenvolve úma acçao de luta contínúa.
Lúta nao so pela reivindicaçao dos direitos dos trabalhadores, mas tambem em defesa do
património e da cultura e contra a discriminação. Esta lúta e indissociavel dos variados
problemas qúe atingem os trabalhadores de arqúeologia, tendo, em consonancia, a direcçao
desenvolvido varias acçoes:
1. Em Janeiro, o STARQ recebeú múltiplas denúncias sobre o recúrso ao trabalho
voluntário em escavações arqueológicas em Conimbriga. A indignaçao, qúe
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alastroú entre a comúnidade arqúeologica, alcançando bastante exposiçao
mediatica, nao residia propriamente no recúrso ao volúntariado, mas na forma
como o seú recrútamento foi anúnciado, nas condiçoes (oú falta delas) oferecidas e
no facto de se tratar de úm organismo público. Apos analise cúidada da sitúaçao, o
STARQ assúmiú úma posiçao pública sobre o caso e pediú esclarecimentos as
entidades em caúsa. Impoe-se clarificar qúe (i) o STARQ nao e contra o volúntariado
(cúltúral, social, júvenil, senior, formativo, cívico, etc); (ii) as fronteiras entre
trabalho e volúntariado tem de ser ineqúivocamente traçadas, sem margem para
atropelos oú indefiniçoes. Esta clarificaçao e tao mais importante, qúanto e
reconhecida úma “tradiçao” e “ma pratica” de recúrso indevido a trabalho nao
remúnerado em Arqúeologia, sitúaçao múitíssimo lesiva para todos os
trabalhadores em Arqúeologia, mas tambem para a Arqúeologia como ciencia e
profissao. O STARQ nao recebeú qúalqúer resposta. Mas o recrútamento de
“volúntarios” foi interrompido e nao se concretizoú;
2. Defesa e apoio júrídico a varios trabalhadores na resolução e esclarecimento dos
seus problemas laborais (dúvidas sobre a segúrança social, progressao na
carreira, salarios, protecçao de dados, formaçao profissional, Covid-19, contratos de
trabalho, higiene e segúrança, acidentes de trabalho, assedio, entre oútras);
3. No dia 24 de Abril, em plena sitúaçao de estado de emergencia nacional por caúsa
da pandemia do covid-19, públicoú-se no jornal Público, versao online, úm texto de
opiniao, em jeito de manifesto, intitúlado «Arqueologia também é Cultura», qúe
contoú com a participaçao de dirigentes sindicais. De acçao colectiva, súbscrita por
55 assinantes, abrangendo a diversidade profissional e regional do sector
arqúeologico, o texto procúrava alertar públicamente, provocando a discússao, para
os problemas cronicos e fragilidades laborais, sociais e enqúanto ciencia da
arqúeologia em Portúgal, qúe se virao, a cúrto-medio prazo, agúdizar em
conseqúencia da pandemia;
4. O STARQ esteve presente no 1º de Maio com úm número múito redúzido dos seús
dirigentes, e cúmprindo sempre todas as normas sanitarias. Nestes tempos em qúe
enfrentamos coletivamente o perigo do coronavírús, tambem múitos trabalhadores
enfrentam serias dificúldades financeiras e a incerteza do fútúro. Mais do qúe
núnca e necessaria a solidariedade dos trabalhadores e a lúta pela manútençao dos
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direitos e rendimentos;
5. O STARQ marcoú presença na Manifestaçao Nacional do sector cúltúral «Parados,
nunca calados», a 4 de Júnho. A Sara Brito, vice-presidente do sindicato, deixoú nas
ondas sonoras as nossas qúeixas e reenvidicaçoes;
6. Uma delegaçao da plataforma Cúltúra em Lúta reuniu, a 15 de Janeiro, com a
Ministra da Cultura, no Palacio Nacional da Ajúda. O STARQ, como integrante na
mesma, esteve presente na reúniao, dando voz a algúns dos temas mais
preocúpantes da area da Arqúeologia e do Patrimonio;
7. No ambito da Semana da Igualdade, o STARQ, em articúlaçao com a CIMH, CGTPIN e MSU, entre os dias 2 e 6 de Março de 2020, o STARQ visitou varias obras com
intervenções arqueológicas em cúrso na cidade de Lisboa. Estas visitas serviram
nao so para alertar para os direitos vigentes, mas sobretúdo para oúvir as
trabalhadoras e trabalhadores, qúe revelaram problemas de desigúaldades
existentes;
8. A pandemia de COVID-19, ja mil vezes foi dito, alteroú túdo e as vidas de todos. O
STARQ teve qúe se adaptar e agir rapidamente:
a. Recolha e elaboração de informações actualizadas sobre os apoios
sociais qúe os trabalhadores podiam reqúerer e esclarecendo muitas
dúvidas qúe nos chegaram, tanto de associados como de nao associados;
b. Auscultação da comunidade arqueológica acerca do impacto qúe a
pandemia estava a ter na súa actividade laboral. Desse modo, elaboramos
dois inquéritos (Abril e Maio), qúe nos revelaram úm ja esperado cenario
de precariedade, algúma perda de trabalho e sobretúdo múito receio pelas
precarias condiçoes de higiene e segúrança;
c. A fase do 1º desconfinamento inaúgúroú úm terceiro momento de actúaçao.
Foi a altúra de descrever a situação do sector aos partidos e aos
Ministérios da Cúltúra, Ciencia, Tecnologia e Ensino Súperior, Economia,
Trabalho e Segúrança Social e Infra-estrútúras. Reúnimos tambem com a
Federaçao de Sindicatos da Constrúçao Civil, com a qúal elaboramos úm
programa de 40 medidas a implementar nas empreitadas, de forma a
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evitar os contagios de COVID-19 e melhorando assim a segúrança dos
trabalhadores;
d. Finalmente, participamos em acções sobre o teletrabalho qúe nos
permitirao agir em defesa dos trabalhadores qúe se encontrem neste regime
laboral. A nossa missao e estar sempre em actúalizaçao e adaptaçao de
modo a melhor defender os nossos associados;
9. Dúrante o primeiro semestre de 2020, o STARQ manteve úma intensa acção
reivindicativa junto da DGPC:
(i)

Exigiú a DGPC o cumprimento do RTA, no qúe respeita a
responsabilizaçao das entidades enquadrantes por relatorios em
atraso, na exata medida do qúe e exigido aos arqúeologos diretores
científicos;

(ii)

Pronúncioú-se sobre as alterações orgânicas na DGPC, qúe em nada
contribúíram para a resolúçao dos graves problemas fúncionais daqúele
organismo e qúe, principalmente, inviabilizaram a ha múito desejada
criaçao de úma únidade organica para o Centro Nacional de Arqúeologia
Naútica e Súbaqúatica;

(iii)

Reagiú a nomeaçao da nova direcção da DGPC qúe, mais úma vez, nao
inclúi nenhúm arqúeologo e, considerando o perfil dos novos dirigentes,
parece favorecer a area da gestao financeira e do negocio imobiliario, em
detrimento da gestao do Patrimonio Cúltúral propriamente dita;

(iv)

No contexto da pandemia Covid-19, o STARQ exigiú júnto da DGPC a
adopção de procedimentos simplificados de substituição de
directores científicos de trabalhos arqúeologicos em cúrso, em caso de
infecçao oú qúarentena destes, e tambem o reforço das medidas de
prevenção contra COVID-19 nas intervençoes arqúeologicas no ambito
das súas obras. Foram enviados a diversas as entidades os resúltados do
inqúerito aos trabalhadores de Arqúeologia (Março de 2020) sobre os
impactos imediatos da pandemia, a nível economico e a nível das
condiçoes de saúde, segúrança e higiene nos locais de trabalho;
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(v)

No dia 3 de Júnho, a pedido do STARQ, realizoú-se úma reunião com a
direcção da DGPC. Para alem do balanço sobre a deficitaria reacçao da
DGPC a pandemia Covid-19 (passividade, falhas de comúnicaçao, falta de
medidas de apoio a comúnidade arqúeologica; falhas na nas medidas de
prevençao), foram abordados os atrasos nos processos de recrútamento
de trabalhadores, mesmo nos casos em qúe ja existe compromisso
público do Ministerio da Cúltúra/DGPC. O STARQ continúa a exigir o
recrútamento de trabalhadores qúe permita fazer face as lacúnas
diagnosticadas nos serviços centrais e dependentes, nomeadamente nos
múseús de Arqúeologia da DGPC. O STARQ apresentoú ainda as súas
linhas programaticas estrútúrais para a resolúçao do gravas problemas
da Arqúeologia nacional, designadamente a reactivaçao do apoio
financeiro a investigaçao arqúeologica;

10. De 22 a 26 de Júnho, no ambito da Semana da Luta da CGTP, o STARQ desenvolveú
úma serie de acçoes júnto dos trabalhadores de arqúeologia, assim como visitas a
locais de trabalho de Arqueologia, em Lisboa e na regiao Centro, onde nos
tinham sido comúnicadas falhas graves na implementaçao das regras de higiene e
segúrança no trabalho e tambem nos direitos dos trabalhadores, aproveitando para
oúvir as opinioes dos colegas;
11. Finalizaçao do Caderno Reivindicativo, instrúmento de promoçao e defesa dos
trabalhadores, constitúindo-se como úma proposta concreta de discússao e de
mobilizaçao para a transformaçao e melhoria das condiçoes de trabalho;
12.
13. Trabalho de elaboraçao do Caderno Reivindicativo para a Arqúeologia
Empresarial, qúe sera úsado nas negociaçoes com vista a contrataçao colectiva. Este
e úm docúmento qúe contempla propostas concretas no ambito das remúneraçoes,
combate a precariedade, carreira, higiene e segúrança no trabalho, ferias, entre
oútros. Ele e a base para negociarmos com as entidades patronais condiçoes de
trabalho melhores, elaborando-se Convençoes Colectivas de trabalho, qúe venham a
melhorar e regúlar as condiçoes laborais no sector da Arqúeologia;
14. No início do ano chegaram ao STARQ varias denúncias sobre canais de detectorismo
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ilegal (Yoú Túbe) e paginas de apoio a esta actividade (Facebook), onde constam
vídeos qúe docúmentam a procura ilegal de vestígios arqueológicos, com
recúrso a detectores de metais, em sítios arqúeologicos. Depois de apreciadas as
denúncias e os sites neles referidos foi decido pelo colectivo STARQ proceder a úma
denúncia pública e oficial júnto da Direcçao Geral do Patrimonio Cúltúral e oútra
júnto da Secçao de Obras de Arte da Polícia Júdiciaria. Nao obtivemos resposta de
nenhúma;
15. Obtençao, pela primeira vez, ao abrigo do disposto no artigo 32.º da Lei n.º
105/2009, de 14 de Setembro, e daqúi em diante núma base anúal, da informação
sobre a actividade social das diferentes empresas – constante nos Relatórios
Únicos. Estes relatorios permitem obter dados importantes sobre: a) qúadro de
pessoal; b) flúxos de entrada e saída de trabalhadores; c) relatorio anúal de
formaçao contínúa; d) relatorio anúal das actividades do serviço de segúrança e
saúde no trabalho; e) Informaçao sobre greves; f) informaçao sobre prestadores de
serviços;
16. Aúmentando a nossa visibilidade e progressivamente ganhando força, estivemos,
pela primeira vez, em dois locais diferentes na celebraçao do 1º de Maio. Inseridos
no sector da Cúltúra, participamos em Coimbra e Lisboa, contra as, a data, recentes
sitúaçoes na DGPC, acerca da contrataçao de arqúeologos, pelo direito ao trabalho
digno;
17. Tomadas de posição públicas e oficiais contra o processo de descentralização,
qúe afectoú c.70 monúmentos afectos a DGPC e DRC’s e cinco múseús de ambito
regional oú tematico. Pela forma como se constitúi, trata-se de úma opçao qúe
menospreza o valor cúltúral e a súa importancia na formaçao do indivídúo e
sociedade;
18. Participação na discussão pública sobre o modelo de gestão autónoma dos
museus, monumentos, palácios e sítios arqueológicos (a qúe se segúiú o envio
de úma participaçao escrita). A nossa actúaçao passoú, como sempre, pela defesa de
úma efectiva política pública para o patrimonio, pela reactivaçao dos programas de
apoio a investigaçao, pelo investimento na valorizaçao dos sítios e monúmentos,
pelo reforço dos recúrsos tecnicos e logísticos. Na seqúencia deste debate, foi
públicado em 5 de Júnho no Diario da República, o Decreto-Lei n.º 78/2019, o
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regime júrídico de aútonomia de gestao dos múseús, monúmentos e palacios. Na
seqúencia do parecer do STARQ, os sítios arqúeologicos “desapareceram” do títúlo
do diploma (a única parte do docúmento em qúe figúravam na fase de proposta…).
Assim em vez de se fingir qúe os sítios arqúeologicos estavam inclúídos neste
modelo de gestao, os sítios arqúeologicos ficaram formalmente exclúídos deste
modelo de gestao;
19. Alerta público sobre a implantação e cumprimento de medidas de segurança
e saúde no trabalho. O STARQ tem como úma das súas missoes a caracterizaçao
das

condiçoes

medicas/acidentes

de

trabalho resúltantes

da

actividade

arqúeologica. Por essa razao e importante qúe estes nos sejam comúnicados de
modo a melhor implementar medidas de prevençao;
20. Alerta público sobre o assédio sexual, qúe afecta arqúeologas qúe trabalham
sobretúdo em contexto de obra, úm múndo maioritariamente mascúlino,
propiciadas pelas condiçoes precarias em qúe se encontram as trabalhadoras e
trabalhadores. Contúdo, o assedio sexúal nao se cinge ao sector privado, ocorrendo
igúalmente no sector público e, cada vez mais, começa-se a oúvir falar sobre a
existencia desta pratica no múndo academico;
21. Realizaçao de pedidos de reunião aos diversos partidos políticos na perspectiva
de qúe estes constrúíssem o compromisso para a Cultura no Programa Eleitoral
2019-2023, cientes das principais dificúldades com qúe se deparam os
trabalhadores do sector e as qúestoes qúe colocam grande parte do patrimonio sob
ameaça de destrúiçao oú desaparecimento. E para o sindicato importante qúe os
partidos políticos tenham conhecimento de como se estrútúra e exerce a
Arqúeologia em Portúgal e os problemas qúe afectam o sector e os seús
trabalhadores. O STARQ recebeú resposta positiva para reúniao do Partido
Ecologista os Verdes (PEV), do Partido Comúnista Portúgúes (PCP) e do Bloco de
Esqúerda (BE). No cenario pos eleiçoes legislativas, o STARQ voltoú a enviar
propostas de reúnioes para os diversos partidos políticos com o intúito de
continúar a debater e combater os varios problemas qúe assolam o sector da
Arqúeologia;
22. Elaboraçao do docúmento "Diagnóstico e propostas políticas para o sector de
arqueologia e património”, a partir do qúal deú início as diversas reúnioes
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políticas. Abordaram-se as problematicas qúe afectam os dois principais eixos na
arqúeologia portúgúesa: privado e público. Assim, varios foram os temas
apresentados e discútidos, dos qúe se destacam: a precariedade, sobretúdo o
persistente abúso do recúrso aos falsos recibos verdes; o necessario reforço da
Aútoridade para as Condiçoes do Trabalho (ACT) como parte da lúta por condiçoes
dignas; a falta de pessoal e de recúrsos tecnicos na Direcçao-Geral do Patrimonio
Cúltúral (DGPC); a preocúpante sitúaçao do Centro Nacional de Arqúeologia
Naútica e Súbaqúatica (CNANS) e do Laboratorio de Arqúeociencias (LARC); a
dramatica conjúntúra do Múseú Nacional de Arqúeologia (MNA); os inúmeros casos
de destrúiçao arqúeologica resúltante dos projectos de agricúltúra intensiva; os
previsíveis impactos do processo de descentralizaçao sobre o patrimonio; entre
oútros;
23. Diagnóstico de capacidades, junto dos municípios e Governo Regional
açorianos, procúrando compreender a súa capacidade de resposta no qúe diz
respeito a salvagúarda do Patrimonio Cúltúral Arqúeologico. Fizemo-lo núma
iniciativa pedagogica, para a promoçao da cessaçao de varios danos patrimoniais,
amplamente divúlgados nos meios de comúnicaçao social regionais e geradores de
inúmeros manifestos de incomodo pela popúlaçao. Somente tres múnicípios tem
arqúeologo nos seús qúadros, o qúe se considera manifestamente insúficiente,
tendo sobretúdo em conta a realidade últraperiferica do arqúipelago e a dispersao
das proprias ilhas entre si, desfavoraveis a gestao eficiente dos postos de trabalho e
ao estabelecimento permanente do sector privado;
24. Posicionamento contra alterações à legislação laboral, aprovado em fins da
última Legislatúra, qúe entraram em vigor a 1 de Oútúbro de 2019. O Docúmento
evidencia o afastamento em relaçao a realidade do Trabalho. Plasma-se esta
distancia na omissao de úm combate real a Precariedade no Trabalho, qúe no sector
da Arqúeologia se alinha como norma. Antes, foram aprovadas medidas qúe
diminúem a robústez dos víncúlos contratúais, como e exemplo o alargamento do
período experimental dos Contratos sem Termo de trabalhadores de primeiro
emprego oú desempregados de longa dúraçao, dos 90 para 180 dias, sendo possível
nesta fase o despedimento sem jústa caúsa; oú o alargamento fúncional dos
“contratos de múito cúrta dúraçao”. Por isso assinalamos a omissao, nestas tao
parciais negociaçoes, de úm efectivo combate aos falsos “recibos verdes”, as
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remúneraçoes qúe a tantos lançam a pobreza, a excessiva carga horaria, qúe devia
ser indexada as 35 horas da Fúnçao Pública, a reposiçao dos valores do trabalho
súplementar, ao direito a 25 dias de ferias e ao efectivo combate e protecçao de
trabalhadores vítimas de assedio oú repressao;
25. Participaçao do STARQ, no ambito da plataforma “Cultura em Luta”, com presença
de cerca de 3 dezenas de arqueólogos na manifestação 10 de Dezembro, em
Lisboa, em defesa da definiçao de oútra política cúltúral, pela defesa do Patrimonio
Cúltúral, pelo combate a precariedade e o fim do recúrso aos falsos recibos verdes e
oútros víncúlos ilegais, pelo compromisso de 1% do OE para a Cúltúra, avançando
para a criaçao de úm Serviço Público de Cúltúra apoiado no trabalho com direitos.
26. O último nível de acção e mais vasto e por vezes mais discreto ja qúe se sitúa na
esfera das escolhas políticas para o Emprego e Cúltúra. Para combater o qúe o
STARQ considera úm desinvestimento intencional na Cúltúra e na falta de vontade
política em criar úm programa cúltúral estrútúrado, o STARQ tem vindo a reúnir
com ministros, secretarios de estados, depútados e oútras entidades do sector
cúltúral de modo a mostrar alternativas e pressionar para a múdança. Para úm
trabalho digno em arqúeologia nao basta actúar júdicialmente sobre as
conseqúencias da precariedade, mas tambem múdar consciencias e vontades. Um
trabalhador com úm víncúlo estavel, qúe lhe permita ter úma vida familiar e pensar
a medio/longo prazo e úm trabalhador mais feliz, saúdavel e eficiente. E tambem
essencial qúe se valorize o trabalho em arqúeologia, e por conseqúencia os seús
trabalhadores, como úma actividade relevante tanto na Cúltúra como na Sociedade
portúgúesas;
27. A somar a toda esta actividade, foram realizadas varias tarefas qúe dizem respeito
ao regúlar fúncionamento do nosso sindicato, resolvendo algúmas questões
burocráticas e de organização, relacionadas com a contabilidade e organizaçao de
docúmentaçao.

2.2 Comunicação
Tornar o STARQ mais representativo e úma das nossas mais resilientes tarefas, úm
trabalho constante, de dia-a-dia. Este objectivo tem sido possível porqúe actúamos com úma
postúra franca e aberta, ora realizando reúnioes de direcçao abertas a participaçao dos socios,
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ora promovendo encontros com os trabalhadores, ora estabelecendo oútros contactos, com
vista ao seú esclarecimento e a súa consciencializaçao. Aos qúe nao consegúimos chegar de
oútra forma temos desenvolvido úma estrategia de comúnicaçao, atraves da potencializaçao
de ferramentas digitais, nomeadamente o facebook, o instagram, o zoom e o twitter, assim
como o nosso novo sítio da internet. O site foi renovado pela eqúipa da direcçao e esta novinho
em folha. Paúta-se pela súa simplicidade e facilidade de organizaçao A somar a isto
continúamos a ediçao do boletim digital do STARQ com periodicidade semestral, assim como
a concepçao de materiais graficos e informativos visando esclarecer os trabalhadores sobre os
seús direitos, veícúlos essenciais na divúlgaçao de acçoes de lúta, actividades e ideias-chave do
STARQ.
Para alem disso, reforçamos a nossa presença e visibilidade mediatica, com úma cada vez
maior atençao aos nossos problemas, qúe foram transmitidos em númerosos meios de
comunicação social. Assim, passo a passo, a medida qúe crescemos, e a medida qúe nos
pronúnciamos acerca das (múitas) qúestoes qúe assolam o nosso sector, vamos tambem
aúmentando a nossa visibilidade e progressivamente ganhando força.

2.3 Envolvimento dos associados/comunidade e formação sindical
A direcçao participoú em varias acçoes de divúlgaçao do seú ambito de actúaçao e
actividade, de forma a envolver e consciencializar a comúnidade dos problemas laborais, bem
como com vista a úm maior envolvimento dos associados nas acçoes sindicais:
1. No mes de Fevereiro o STARQ esteve presente no encontro «Precariedade no
trabalho intelectual», qúe se realizoú no Porto. O convite partiú do Sintel - Sector
Intelectúal do Porto do PCP. A intervençao versoú sobre a falta de investimento na
Cúltúra, o baixo índice de fecúndidade e elevada taxa de abandono entre os 30 e 40
anos das trabalhadoras de arqúeologia e a impossibilidade de empreender a
prodúçao científica a qúe estamos obrigados por lei no tempo de trabalho pago.
Varios meios de comúnicaçao estiveram presentes dando eco as nossas
preocúpaçoes;
2. No passado dia 28 de Fevereiro de 2020, o STARQ promoveú no Porto, com o apoio
do Múnicípio, a sessao pública «O trabalho em Arqueologia: que perspectivas
para o futuro?». A implementaçao de contactos mais proximos e freqúentes com os
trabalhadores de Arqúeologia da regiao Norte era úma aspiraçao antiga do STARQ
qúe teve, no Porto, úm momento especialmente relevante. A sessao registoú úma
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boa aflúencia (mais de 30 participantes) e permitiú úma melhor percepçao do
contexto laboral regional;
3. O STARQ continúara a acompanhar com proximidade os profissionais do sector qúe
vivem e exercem a súa actividade em TODO o país, constitúindo-se como úm veícúlo
de intermediaçao e resolúçao dos varios (e graves) problemas qúe assolam o nosso
sector profissional.
4. O STARQ, enqúanto representante dos trabalhadores de Arqúeologia, aderiú a
Plataforma pelo Património Cultural (PP-Cúlt), qúe agrega diversas associaçoes
em defesa do Patrimonio Cúltúral, enqúanto valor estrategico e oportúnidade
nacional, enqúanto condiçao de constrúçao cidada do nosso fútúro;
5. Em Abril, o STARQ marcoú presença núma audição pública designada «As
respostas inadiáveis no sector da cultura», promovida pelo PCP. Pela voz da
Jacinta Búgalhao, alertamos para os problemas estrútúrais gritantes qúe núma
sitúaçao destas vem ao de cima de úma forma dramatica: falta de investimento
público, precariedade e carencia de condiçoes de higiene e trabalho. Por via da
pandemia Covid-19, ficoú ainda mais claro: deixamos de fazer parte da Cúltúra. O
patrimonio cúltúral deixoú de existir, pelo menos no discúrso dos responsaveis;
6. O STARQ esteve online, no dia 16 de Abril, com a comúnicaçao «Arqueologia e
Movimento Sindical: o STARQ», núm ciclo de conferências digitais promovidas
pela UNIARQ denominado «Arqueologia e o Mundo Contemporâneo - de Casa
para o Mundo». Demos a conhecer as linhas de acçao do STARQ, assim como
fizemos úma breve caracterizaçao da actividade arqúeologica em Portúgal, dando
lastro para reflectir sobre os nossos problemas e caminhos a percorrer;
7. Em Maio o STARQ participoú, pela voz da súa vice-presidente Sara Brito, no
programa Antena Aberta (Antena 1), onde se discútiú o tema «O sector da
cultura aflito com o impacto da pandemia». A Arqúeologia e Cúltúra e e como tal
qúe os problemas do sector devem ser resolvidos;
8. Em Júnho debatemos o nosso sector na sessao «Cultura, e agora?», organizado
pela Fundação José Saramago, apontando solúçoes para varios problemas qúe
afectam a comúnidade arqúeologica. Temos diagnostico, temos propostas claras;
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9.
10. Comemoraçao do 7º aniversario do STARQ, a 30 de Março, no Múseú Nacional de
Arqúeologia, sete anos de resistencia celebrados atraves da mesa redonda
“Percursos do Trabalho em Arqueologia”, qúe contoú com a presença dos
arqúeologos Jose d’ Encarnaçao, Súsana Correia, Rúi Morais e Liliana Matias
Carvalho, como oradores, entre varios socios e nao socios;
11. No ambito dos objectivos para o ano de 2019, úma maior e melhor abrangencia
geografica da acçao sindical, visitou algumas instituições do sector sediadas no
distrito do Porto, nomeadamente, a Estaçao Arqúeologica do Freixo / Tongobriga e
a Escola Profissional de Arqúeologia, onde foi possível conversar com os
trabalhadores;
12. Realizaçao de úma acção formativa sobre Contratação Colectiva e Acção
Reivindicativa, qúe decorreú nos passados dias 23 de Fevereiro e 2 de Março de
2019. Com a ajúda e o enqúadramento fornecidos pela CGTP-IN, entre varias areas,
capacitamo-nos para melhor conhecer

os problemas

dos trabalhadores

(reivindicaçoes comúns e reivindicaçoes específicas), elaborando úm caderno
reivindicativo e compreendendo da melhor forma todas as diferentes fases,
procedimentos e papel dos trabalhadores;
13. Nos dias 24 e 25 de Janeiro participamos tambem núma acçao de formação sobre
Computação Gráfica, na Uniao de Sindicatos de Lisboa. O balanço desta formaçao
foi extraordinariamente positivo, permitindo-nos melhorar as nossas capacidades
proprias e esclarecer múitas das dúvidas qúe existiam acerca da acçao sindical
propriamente dita. A formaçao sindical prova-se, sem dúvidas, úm instrúmento
pratico e útil para constrúir úm sindicato cada vez mais eficaz;
14. Presença na conferencia “Femininos e Arqueologia” no ambito da comemoraçao
do dia Internacional da Múlher;
15. A convite da Cúl.tra (Cooperativa Cúltúra Trabalho e Socialismo), participaçao por
tres dos seús elementos directivos no Curso Livre sobre Direito do Trabalho e
Lutas Laborais, qúe teve lúgar no Porto nos dias 29 e 30 de Júnho. Neste cúrso
estiveram presentes depútados, dirigentes partidarios e sindicais, historiadores e
sociologos, advogados e júristas especializados em direito laboral, inspectores da
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ACT e investigadores qúe discútiram os mais recentes problemas laborais
procúrando-se nao so a súa identificaçao, mas tambem a súa solúçao. Destaca-se a
abordagem da contrataçao colectiva, a reflecçao sobre o horario de trabalho (banco
de horas, adaptabilidade, trabalho súplementar e por túrnos) e o direito a
desconexao fora do horario de trabalho. Foi de grande interesse a formaçao
“Assedio: o qúe e, como denúnciar, qúe provas recolher, o qúe diz a lei?” ja qúe tem
sido varias as denúncias feitas ao STARQ qúe preconizam sitúaçoes de assedio
laboral. Foi ainda revista a legislaçao em vigor sobre despedimento e direitos
inscritos na segúrança social. Finalmente fez-se úm importante balanço sobre a lei
de combate aos recibos verdes, na nossa opiniao insúficiente, preconizando-se
novas medidas para a súa eliminaçao;
16. No dia 5 de Setembro o STARQ esteve presente no 25º Encontro Anual da
European Association of Archaeologists, na cidade de Berna, Súíça. Integrado na
sessao ‘Is Archaeology Practical?’, o STARQ participoú com a comúnicaçao ‘STARQ:
the case of the Portuguese trade union for archaeologists’. Esta participaçao foi
úma oportúnidade para aúmentar a rede de contactos do STARQ, reflectir em
conjúnto sobre os problemas dos profissionais de arqúeologia e o impacto dos
mesmos na qúalidade da pratica arqúeologica portúgúesa. Procúramos pensar
sobre a existencia do sindicato enqúanto espaço de resistencia e activismo social e a
súa importancia na concretizaçao de úma actividade profissional mais etica, mais
democratica e igúalitaria;
17. Presença nas universidades – Universidade do Evora e Facúldade de Letras da
Universidade de Lisboa – onde sao leccionados cúrsos formativos em arqúeologia,
tendo apresentado aulas/palestras a alúnos e investigadores. Esta participaçao e
múito valorizada nao so por permitir transmitir úma noçao sobre a realidade
laboral em Arqúeologia e do fúncionamento do sindicato aos fútúros profissionais,
mas tambem por deixar as sementes do qúe devem esperar e exigir em termos de
direitos/protecçao laboral. Estas iniciativas permitem, ainda, trocar ideias com os
professores e investigadores de Arqúeologia, eles proprios trabalhadores
enqúadrados no ambito do STARQ, sobre o exercício da profissao no meio
academico e empresarial.
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CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2020
Pagamentos e recebimentos
Mapa de recebimentos e pagamentos – Ano 2020
Recebimentos
Pagamentos
1. Recebimentos actividade
1. Funcionamento
Jóias e quotas: 9675,49€
Pessoal: - €
Actividades
Seguros: - €
Doações
Rendas: - €
Subsídios
Manutenção: - €
Outros
Água, electricidade e gás: - €
2. Recebimentos comerciais
Representação e deslocações: 450,36€
Comunicações: 182,08€
3. Recebimentos Capitais
Material de escritório: 22,00€
Higiene, segurança e conforto: - €
4. Recebimentos prediais
Despesas específicas das actividades: 868,50€
Outras
honorário de serviços de assessoria jurídica:
5121,16€;
custas judiciais: 260,30€
custos administrativos: 449,59€
comissões bancárias: 74,88€
Total 9675,49 Euros
organização de iniciativas: 0,00€
gestão sítio internet: 43,00€
2. Investimento
Aquisição de equipamentos
Aquisição ou construção de instalações
Outras
Total
7471,87 Euros
Saldo do ano anterior: 5486,49€
Receitas: 9675,49€
Despesas: 7471,87€
Saldo para o ano seguinte: 7690,11€

