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OFICIO Nº 16/2022 
A.DIRECÇÃO/Lisboa, 12-10-22 

 
Excelentíssimo Senhor  

Ministro da Cultura 

Doutor Pedro Adão e Silva 

Palácio Nacional da Ajuda  

1300-018 LISBOA 

 
 

Assunto: PEDIDO DE REUNIÃO 
 

 

O STARQ – Sindicato dos Trabalhadores de Arqueologia, tem como associados trabalhadores 

dos setores público e privado da Arqueologia.  

Neste sentido vem solicitar a V. Ex.ª, e na sequência de anteriores pedidos, o agendamento 

urgente de uma reunião para abordar a problemática do trabalho em arqueologia. 

No que concerne aos trabalhadores da Direção-Geral do Património Cultural, informamos que 

ao longo dos últimos anos têm sido várias as interações com os sucessivos ministros e direções 

da DGPC, e, objetivamente no sentido de resolver algumas das mais prementes revindicações 

ligadas às más condições de trabalho, que ainda permanecem e requerem resolução tendo em 

vista evitar o colapso físico e mental dos trabalhadores e consequentemente, dos serviços. 

Podemos indicar a existência de três trabalhadores cuja consolidação da respetiva mobilidade 

tarda, conhecendo o STARQ o Decreto-lei n.º 53/2022 de 12 de Agosto, que permite a 

consolidação imediata de dois destes trabalhadores, pelo que não se entende o sentido das 

diligências da DGPC a redor deste assunto. 

A decisão quanto às reclamações de vários trabalhadores da DGPC e a respetiva homologação 

das classificações referentes ao biénio 2019-2020 do SIADAP, quando se encontra já a terminar 

o presente biénio 2021-2022. 

Há um ainda o grave problema da recorrente falta de trabalhadores de arqueologia na DGPC, 

bem como de assistentes técnicos para apoiar os diversos serviços, existindo anteriores 

compromissos nesse sentido, que não chegaram a ser cumpridos, como se pode observar no 

seguinte quadro síntese: 

 Quadro - Compromissos MC/DGPC que aguardam o lançamento dos respetivos concursos: 
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- Um conservador-restaurador para o CNANS (concurso para recrutamento de 

trabalhador sem vínculo público previamente estabelecido); 

- Um investigador em arqueozoologia para o LARC, para preencher lugar deixado vago 

devido a aposentação (concurso para recrutamento de trabalhador sem vínculo 

público previamente estabelecido); 

- Um conservador de museu devido a aposentação para o MNA; 

- Um desenhador devido a aposentação para o MNA. 

Acresce ainda a nossa reivindicação para a integração dos cinco trabalhadores que se encontram 

contratados pela DGPC ao abrigo do programa EEA Grants, e que representam cerca de metade 

dos trabalhadores do Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática. 

 

Ainda, para além das mencionadas reivindicações urgentes de trabalhadores para a DGPC já 

acordadas com a tutela, foram identificadas as seguintes: 

- Departamento de Bens Culturais, Divisão do Património Arqueológico e das Arqueociências 

(DPAA): 

- Dois arqueólogos para o Inventário de Arqueologia e Arquivo; 

- Um técnico superior para o Inventário de Arqueologia e Arquivo; 

- Dois assistentes técnicos para o Inventário de Arqueologia e Arquivo; 

- Um informático ou geógrafo, com experiência em sistemas de informação 

geográfica, para o Inventário de Arqueologia e Arquivo; 

- Um arqueólogo para a Extensão de Lisboa; 

- Um arqueólogo para a Unidade de Coordenação de Avaliação de Impacte 

Ambiental (UCAIA); 

Para o Laboratório de Arqueociências (LARC), do mesmo departamento: 

- Um investigador em arqueozoologia, através de concurso para recrutamento de 

trabalhador sem vínculo público previamente estabelecido; 

- Um investigador em geoarqueologia através de concurso para recrutamento de 

trabalhador sem vínculo público previamente estabelecido; 

- Um investigador em antropologia biológica através de concurso para 

recrutamento de trabalhador sem vínculo público previamente estabelecido; 
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Departamento de Bens Culturais, Divisão do Património Arquitetónico e Paisagístico (DPAP): 

- Um arqueólogo, para a área do licenciamento de obras; 

- Outros serviços da DGPC:  

- Um arqueólogo para o Museu Nacional de Arqueologia; 

- Um conservador-restaurador para o Museu Monográfico de Conimbriga – Museu 

Nacional. 

No que concerne ao Plano Nacional de Trabalhos Arqueológicos, é fundamental que seja 

atribuída verba para este programa. Igualmente é necessário que sejam criadas regras e normas 

objetivas que permitam à comunidade arqueológica concorrer a este financiamento de forma 

justa e transparente, diferentemente do que aconteceu no ano de 2021.  

Para o setor privado é imperativo que o Ministério da Cultura e seus organismos (DGPC e DRC) 

dialoguem, sensibilizem os Ministérios que tutelam as Obras Públicas e Infraestruturas, do 

Trabalho e Economia e Finanças, e exijam que em todas as empreitadas, de construção civil, 

agricultura, florestação, etc,  total ou parcialmente financiado por fundos Europeus ou do 

Orçamento de Estados promovam a contratação de trabalhadores e empresas do setor do 

Património Cultural, e especificamente de Arqueologia, com vínculos laborais estáveis que 

cubram, no mínimo, a duração de cada empreitada a fim de colocar em prática uma agenda e 

politica publica reais de promoção do trabalho digno e com direitos. 

Os trabalhadores de arqueologia são, na sua grande maioria, altamente especializados, sendo o 

mestrado a habilitação mais comum, sem que tal se reflita nas suas condições laborais e, 

consequentemente, na qualidade do seu trabalho, o que é lesivo para o Património e, em última 

instância, para a sociedade como um todo. 

Assim, no sentido de conversarmos sobre estas matérias, e conforme referido acima, 

agradecemos o agendamento por V. Ex.ª de uma reunião. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

                     Pela Direcção 

 


