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                     Grupo Parlamentar 

 

 

Exma. Senhora, 

Presidente da Comissão de Cultura e 

Comunicação 

Deputada Ana Paula Vitorino 

S. Bento, 25 de março de 2021 

Assunto: Audição do Sindicato dos Arqueólogos 

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda no âmbito do trabalho realizado em torno da 

questão do património e da sua preservação tem vindo a constatar que há ameaças reais 

que requerem uma ação propositiva, de âmbito alargado, que permita a sua salvaguarda, 

preservação e fruição pelo público. 

No contexto da crise pandémica, o trabalho de identificação, estudo e preservação tem 

sido comprometido e as dificuldades no setor da arqueologia que já se manifestavam 

anteriormente, nomeadamente a precariedade e a escassez de recursos humanos, 

fizeram-se sentir ainda mais no atual contexto. O Sindicato dos Arqueólogos tem feito 

várias propostas neste sentido que julgamos importante tomar conhecimento. 

Julgamos por isso, que é relevante ouvir esta entidade na medida em que permite ajudar 

à caracterização do setor cultural e de todas as atividades nele inscritas e tendo em vista 

o estatuto do trabalhador da cultura. 

O Bloco de Esquerda julga fundamental ouvir esta entidade na medida em que o trabalho 

precário e os recursos humanos escassos, e por vezes inexistentes, impossibilitam a 

atividade inspetiva e de monitorização, seja em obras de reabilitação de edificado urbano, 

seja em trabalhos agrícolas que implicam o revolvimento profundo dos solos. Esta 

escassez de recursos humanos não permite que vestígios sejam preservado para 

investigação e fruição dos cidadãos e das cidadãs e pelas gerações vindouras.  
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Assim, ao abrigo das disposições regimentais e constitucionais, o Grupo Parlamentar do 

Bloco de Esquerda requer, com caráter de urgência, a audição da entidade Sindicato dos 

Arqueólogos. 

  

As Deputadas e o Deputado do Bloco de Esquerda, 

Alexandra Vieira, Beatriz Gomes Dias e Jorge Costa 


