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1. Apêndice I_ Tabela Cronológica do Processo do Corgo 

Ano Processo 

1998 - Procedimento de AIA n.º 505, que decorreu ao abrigo do Decreto-Lei .º 186/90, de 6 de junho. Medidas: prospeção 

em Árvore e Azurara. 

2002 - Procedimento de AIA n.º 880, que decorreu ao abrigo do Decreto-Lei .º 69/2000, de 3 de maio.  

2003 - 02 de janeiro de 2003: emissão de Declaração de Impacte Ambiental, preconizando acompanhamento arqueológico 

da obra (Medidas 133 e CA28) 

- primavera de 2003: elaboração do RECAPE 1 (Ofícios do IPA e do IPPAR anuindo do sentido da criação de 

uma comissão de acompanhamento da obra, datados de 22 e 23 de abril de 2004 [Anexo 4_A1]). 

- 17 de outubro de 2003: fim do procedimento de Pós-Avaliação n.º 63, com a aprovação condicionada do RECAPE1. 

2004 - 19 de agosto de 2004: fim do procedimento de Pós-Avaliação n.º 103, com a aprovação do RECAPE2 e autorização 

para início de obra. 

- 11 de outubro de 2004: início do acompanhamento arqueológico da Linha da Póvoa sob o acrónimo MP-

ACOMP_P 01.04 (da Responsabilidade Científica de Iva Botelho e Anabela Pereira de Sá, conforme instrução 

do PATA). (Anexo 4_A2). 

- 02 de novembro de 2004: reunião de acompanhamento da Comissão de Acompanhamento Patrimonial MP-

IPA-IPPAR. Com informação sobre o potencial arqueológico entre Árvore e Azurara (Anexo 4_A4). 

- De 1 a 5 de dezembro: sondagens arqueológicas MP-AZR01.04, junto à Ponte Ferroviária do Ave (da 

Responsabilidade Científica de Iva Botelho e João Perpétuo). 

2005 - De 10 a 22 de janeiro: sondagens arqueológicas MP-TRÇ01.05, realizadas a propósito de possível potencial 

paleolítico do local situado a 250 m para sul do Sítio do Corgo ao P.K. 0+420 do troço C7.23 (da Responsabilidade 

Científica de Silvério Figueiredo e Iva Botelho). 

- 23 de Fevereiro: descoberta do Sítio do Corgo ao P.K.: 0+420, por Anabela Pereira de Sá, identificado por 

conjunto artefactual contextualizável na Idade do Bronze, à mistura com material romano. Tal descoberta 

originou a suspensão de obra por 90 dias para realização dos trabalhos arqueológicos MP-AZR02.05, em 

parceria com a ARQUEOHOJE, LDA (Anexo 4_A5). 

- 25 de fevereiro: reunião da Comissão de Acompanhamento Patrimonial, no âmbito da qual é dada autorização 

para o início dos trabalhos arqueológicos MP-AZR02.05, condicionada à formalização da instrução PATA 

((Anexo 4_A6). 

- De 28 de Fevereiro a 26 de maio: trabalhos arqueológicos de emergência MP-AZR02.05 (da Responsabilidade 

Científica de Iva Botelho, coadjuvada por Pedro Sobral [Anexo 4_A7]).  

- 03 de março: Achado de Sítio Tardo-Romano e com ocupação vestigial do Bronze Pleno, no Lugar da Quintã, 

T07.22. Tal descoberta originou a SUSPENSÃO DE OBRA por 33 dias para realização dos trabalhos Arqueológicos 

MP-ARV01-03.05, em parceria com a ARQUEOLOGIA&PATRIMÓNIO, LDA (da Corresponsabilidade Científica 

de Iva Botelho e Liliana Barbosa). 

- Agosto de 2005: o Instituto Português de Arqueologia, pelo Of.º 10849, de 08 de agosto de 2005 (2002/1(171)), 

solicita trabalhos prévios à construção do Arruamento “Variante do Corgo” (Anexo 4_A8). 

- 30 de agosto de 2005: reunião convocada pelo IPA na frente TC7.23, a propósito da construção da PI24A sem 

trabalhos arqueológicos prévios. 

- 30 de agosto de 2005: emissão de relatório preliminar relativo aos trabalhos MP-AZR02.05. 

- setembro de 2005: inquérito promovido pelo Tribunal de Contas sobre os trabalhos MP-AZR02.05 e MP-ARV01-

03.05. 

- 06 de outubro de 2005: aprovação do relatório preliminar relativo aos trabalhos MP-AZR02.05, pelo IPA, ofício n.º 

14040_'05.10.06 (proc. 2002/1(171). 

2006 - abril de 2006: o Instituto Português de Arqueologia, pelo Of.º 05721, de 19 de abril de 2006 (2002/1(171)), 

reitera a solicitação trabalhos prévios ao Arruamento “Variante do Corgo” (Anexo 4_A9). 

- junho de 2006: Lançamento de Concurso por Convite para os Trabalhos de escavação em área na parcela de 

expropriação 722 para o arruamento “Variante do Corgo” (Anexo 4_A10). 

- agosto de 2006: Contestação do IPA pelo Of.º 12522, de 23 de agosto de 2006, ao Caderno de Encargos para 

Concurso por Convite para os Trabalhos de escavação em área na parcela de expropriação 722 do Arruamento 

“Variante do Corgo”. Concretamente, devido à não aceitação do uso do designado método da Matriz de Harris 

na realização desses trabalhos (Anexo 4_A11). 

- 24 de agosto de 2006: Emissão do Relatório de Análise de Propostas presentes ao Concurso MP-AZR03.06, 

(incluso em Anexo 4_A15). 

- setembro de 2006: Contestação da Arqueologia&Património, Lda ao Relatório de Análise de Propostas presentes ao 

Concurso por Convite para os Trabalhos de escavação em área na parcela de expropriação 722 para o arruamento 

“Variante do Corgo”. 

- 10 de outubro de 2006: Emissão do Relatório Final de Análise de Propostas presentes ao Concurso MP-AZR03.06. 

- 4 de novembro de 2006: Prestação de Esclarecimentos à Comissão Executiva com fundamentação do Relatório Final 
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Ano Processo 

de Análises de Propostas. 

2007 - 2 de janeiro de 2007: reunião solicitada pela MP para, com a NOVARQUEOLOGIA apresentar ao IPA o plano de 

trabalhos para MP-AZR03.07; 

- 4 de janeiro de 2007: PATA para MP-AZR03.07 (Anexo 4_A13). 

- 10 de janeiro de 2007: Autorização para MPR-AZR03.07 (Anexo 4_A14). 

- 11 de janeiro de 2007: resposta final ao IPA sobre Ofício n.º 12522, de 23 de agosto de 2006 (Anexo 4_A15). 

- 23 de janeiro a 8 de maio de 2007: Trabalhos de Arqueologia prévios MP-AZR03.07, em parceria da Metro do Porto 

com a Novarqueologia, L.da (da Corresponsabilidade Científica de Iva Botelho e Sérgio Gomes, conforme instrução 

do PATA). 

- 21 de fevereiro de 2007: IPA, pelo Ofício n.º 03023, solicita a extensão de trabalhos a toda a via (Anexo 4_A16). 

- 6 de março de 2007: IPA, pelo ofício n.º 03840, faz especificações quanto distribuição de escavação em área e 

de escavação por amostragem (Anexo 4_A17). 

- 7 de março de 2007: Prestação de esclarecimentos ao IPA sobre Ofício n.º 03023 (Anexo 4_A18) 

- 27 de março de 2007: Nota Técnica sobre solicitação adicional feita pelo IPA, no seu ofício n.º 03840. 

- 4 de maio de 2007: reunião entre a MP e o IGESPAR,I.P. para  apresentação de resultados a constar no relatório 

preliminar. 

- 4 de maio de 2007: reunião entre a MP, a CMVC e o IGESPAR, para preparação de continuação de trabalhos de 

escavação. 

- 11 de maio de de 2007: emissão do relatório preliminar dos trabalhos MP-AZR03.07. 

- durante o mês de junho: campanha de diagnóstico arqueológico MP-CG-FIII 07-VCD, da responsabilidade da 

Câmara Municipal de Vila do Conde. 

- 29 de junho de 2007: reunião entre a CMCV, o IGESPAR e a MP para apresentação dos resultados da campanha FIII 

07-VCD e proposta de estratégia para a conclusão da salvaguarda pelo registo do sítio. 

- 24 de julho de 2007: aprovação do relatório preliminar relativo aos trabalhos MP-AZR03.07, pelo IGESPAR, ofício 

n.º 10 689 (S-22 037)_ 24 07’07. 

-  11 de outubro de 2007: PATA para MP-AZR04.07-08 (Anexo 4_A19). 

- 22 de outubro de 2007 – 26 de maio de 2008 (com interrupção entre 3 e 21 de abril): Trabalhos de Arqueologia 

prévios MP-AZR04.07-07, em parceria entre a Metro do Porto com a Novarqueologia, LDA (da Corresponsabilidade 

Científica de Iva Botelho e Susana Borges, conforme instrução do PATA). 

- 24 de outubro de 2007: aprovação do relatório Final relativamente a MP-AZR02.05, pelo IGESPAR, pelo Ofício n.º 

14796_22.10.'07 (proc. 2002/1(171). 

- 15 de novembro de 2007: Autorização para MPR-AZR04.07-08 (Anexo 4_A20). 

- 28 de novembro de 2007: reunião entre a MP, o IGESPAR e a CMVC para apresentação dos resultados da designada 

zona C e repensar de estratégia para a conclusão da conservação pelo registo nesse espaço. 

2008 - 22 de janeiro de 2008, IGESPAR,I.P. pelo ofício n.º 000607, solicita a extensão de trabalhos na designada zona 

C (Anexo 4_A21). 

- 20 março de 2008: reunião entre a MP e o IGESPAR, I.P. para apresentação de resultados a constar no relatório 

preliminar. 

- fevereiro a de junho: campanha de escavação arqueológica MP-CG-FIV 07-VCD, da responsabilidade da Câmara 

Municipal de Vila do Conde. 

- 04 de junho de 2008: emissão do relatório preliminar dos trabalhos MP-AZR04.07-08. 

- verão de 2008: arranque da construção do Arruamento “Variante à Nacional 104”. 

- agosto de 2008: emissão de relatório final referente aos trabalhos MP-AZR03.07. 

- 05 de agosto de 2008: aprovação do relatório preliminar relativo aos trabalhos MP-AZR04.07-08, pelo IPA, ofício n.º 

07417 (S-22 037)_05 08’08.  

- 01 de outubro de 2008: IGESPAR, I.P. pelo Ofício n.º 09104 (S-20337)_ 01 10’08, questiona a execução de obras 

destinadas a suprimir a passagem de nível do Corgo sem acompanhamento arqueológico. 

- 28 outubro de 2008: MP a IGESPAR  informa que ainda não iniciou a construção do arruamento Variante do Corgo; 

informa sobre a construção em curso de outra via rodoviária – a “Variante à Nacional 104” - a sul daquela. 

- 10 de novembro de 2008: lançamento de Caderno de Encargos para MP-AZR05-08 (Anexo 4_A22). 

- novembro de 2008: Direcção-Geral das Contribuições e Impostos questiona a execução dos trabalhos MP-AZR03.07, 

e MP.AZR04.07-08 (MP-812235/08, de 13 de novembro). 

- novembro de 2008: arranque da construção do Arruamento “Variante do Corgo”. 

- 03 de dezembro de 2008: PATA para MP-AZR05.08-09 (Anexo 4_A23). 

- 22 de dezembro de 2008: Autorização para MPR-AZR05.08-09, pelo Ofício do IGESPAR, I.P. n.º 11 453 

(2002/1(171)_22-12-‘08 (Anexo 4_A24). 

- dezembro de 2008 – janeiro de 2009: Acompanhamento Arqueológico da obra arruamento “Variante do Corgo”, em 

parceria com a Novarqueologia, LDA, sob o acrónimo MP-AZR05.08-09. 

2009 - 20 de janeiro de 2009: fim do acompanhamento arqueológico da obra do arruamento “Variante do Corgo”. 
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Ano Processo 

- maio de 2009: emissão de relatório final referente aos trabalhos MP-AZR04.07-08. 

- 17 de junho de 2009: aprovação do relatório final relativo aos trabalhos MP-AZR03.07, pelo IGESPAR, ofício n.º 

04326 (S-22037)_17 06’09. 

- 24 de agosto de 2009: aprovação do relatório final relativo aos trabalhos MP-AZR04.07-08, pelo IGESPAR, ofício 

n.º 06812 (2002/1(171))_ 24 08’09. 

- dezembro de 2009: emissão do relatório final referente aos trabalhos MP-AZR05.08-09 com memória 

descritiva de síntese da globalidade dos trabalhos realizados com a Novarqueologia (Anexo 4_A25). 

- 05 de março de 2010: aprovação do relatório final relativo aos trabalhos MP-AZR05.08-08, pelo IGESPAR, 

ofício n.º 02160 (2001/1(171))_ 05 03 '10. (Anexo 4_A26) 
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2. Apêndice II. Arquivo Endovélico. Situação de Referência_ ano de 2009 

2.1 Objetivos 

Mercê da sistemática de proteção do património arqueológico assente num procedimento de 

fiscalização preventiva radicado na instrução dos PATA1, vigente em Portugal, e o posterior seguimento 

ditado pela sujeição da validação dos relatórios obrigatoriamente entregues, o arquivo resultante 

providencia verdadeiro manancial para uma caracterização da atividade arqueológica nacional, apenas com 

os limites ditados pelas próprias limitações dos questionários estabelecidos.  

Foi esta a inspiração colhida no trabalho de Jacinta Bugalhão (2011). 

Por isso mesmo, considerando o tema da dissertação –conservação pelo registo científico, mormente 

no quadro da Arqueologia Preventiva – e vetores elegidos –acompanhamento, Harris e acreditação 

profissional –, para uma caracterização do exercício atual da atividade, foi feito um levantamento de dados 

no Arquivo da DGPC, com pesquisa manual realizada in loco. 

Nessa caracterização, não se houve como objetivo um estudo diacrónico. Por isso, e também por 

limitações de tempo e logística, foi escolhido para o efeito o acervo de processos instruídos num só ano. E 

recaiu a escolha no de 2009, ano em que se finalizaram os trabalhos desenvolvidos no Corgo e se deu 

início a este projeto de investigação. 

Genericamente, pretendeu-se caracterizar numericamente a atividade arqueológica em geral e, 

especificamente, a realizada no quadro do desenvolvimento económico, procurando apreender o 

enquadramento administrativo teórico de atuação. E pretendeu-se também compreender a sedimentação 

jurídico-administrativa do trabalho designado de acompanhamento arqueológico, cujo enquadramento 

legal é objeto de averiguação e questionamento na dissertação. 

Mas houve igualmente como objetivo descrever as opções metodológicas científicas no 

desenvolvimento dos trabalhos arqueológicos em geral. E, neste caso, houve como objetivo apreender a 

expressão numérica do uso do designado método da Matriz de Harris procurando, neste contexto, 

caracterizar a difusão da obra do autor entre nós. 

                                                 
1 Sigla recentemente vulgarizada resultante do ato procedimental de “Pedido de Autorização para Trabalhos 

Arqueológicos” previsto no Regulamento de Trabalhos Arqueológicos. 
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2.2 Metodologia e definição de variáveis 

O levantamento pretendido foi feito por amostragem a partir das listagens extraídas do Endovélico para 

os trabalhos de escavação/sondagem e de acompanhamento arqueológico. Para o cálculo das amostras, foi 

estabelecido um nível de confiança de 95%, admitindo uma margem de erro de 5% e prevendo uma 

percentagem máxima dos fenómenos na ordem dos 50%. Já no dimensionamento das amostras, foram 

usadas calculadoras de amostragem disponíveis na world wide web. 

Mercê da pressão da atividade da construção, é conhecido o desfasamento entre a entrega de relatórios 

e o respetivo prazo fixado por lei. Por essa razão, decidiu-se que a análise principal incidiria sobre o 

PATA, sendo este instrumento que define a amostra selecionada. Mas essa análise foi complementada com 

a análise separada dos relatórios, quando existentes e, finalmente, com o tratamento dos dados em função 

do processo total. 

Considerando os desideratos supra, pelo levantamento arquivístico efetuado, acedeu-se a uma 

descrição estatística das Categorias de Trabalhos no ano de 2009, e a um diagnóstico do tipo de 

intervenientes que enquadram os PATA, das metodologias usadas e das referências bibliográficas, 

considerando o específico uso daquele método. Para tal, o inquérito comum ao trabalho de escavação e ao 

trabalho de acompanhamento consistiu no levantamento de dados para as variáveis « Categoria de 

Trabalhos », « Entidade Enquadrante », « Metodologia » e « Bibliografia Harris », e, para estas últimas 

duas, ele foi repetido quando o processo já incluía relatório. Nesta circunstância, e para os casos que 

indicavam « Metodologia Harris », o inquérito foi aditado da variável dicotómica « Diagrama 

Estratigráfico » (presente/ausente). Já no inquérito relativo aos acompanhamentos, a análise foi aditada da 

variável «Recolha de Espólio» e procedeu-se, ainda, a um levantamento exploratório mais específico das 

metodologias propostas. 

2.3 Critérios de análise 

Observaram-se também os seguintes critérios de análise. 

Em relação à variável Metodologia, a mesma foi procurada mo respetivo capítulo metodológico, 

podendo assumir as seguintes modalidades identificadas no levantamento: 

 Método omisso; 

 Matriz de Harris, nele se incluindo Harris/Carandini, Harris Barker e Wheeler/Harris 

 Matriz de Harris iniciada a partir da referência, por exemplo a unidades estratigráficas; 

 Escavação estratigráfica incluindo: por open area, por camadas naturais e por camadas naturais 

divisível em níveis artificiais; 

 Níveis artificiais; 

 Angelucci 2003; 

 UT convertíveis em UE 

 Camadas naturais subdivisíveis em UE artificiais. 
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Quanto à variável « Bibliografia Harris », foram consideradas as seguintes modalidades:  

 Bibliografia Omissa; 

 Omisso na Bibliografia; 

 HARRIS, Edward Cecil  

 (1979) - Principles of Archaeological Stratigraphy. London: Academic Press Limited (Harris 

“1979”); 

  (1989) - Principles of Archaeological Stratigraphy, (2.nd Ed.). London: Academic Press 

Limited (Harris “1989”); 

 (1991) – Principios de Estratigrafía Arqueológica, Barcelona: Editorial Crítica (Harris 

“1991”); 

 (1993) – Practices of Archaeological Stratigraphy, Londres: Academic Press (juntamente com 

Marley R. Brown III e Gregory J. Brown); (Harris “1993”); 

 Outros: 

  (1974) – New method of stratigraphic synthesis, Rescue News 8; 

 (1974) The reconstruction of the past and your field work , Digging into the Past; 

  (1975) – The Stratigraphic Sequence: A Question of Time. World Archaeology, vol. 7, 

n.º 1, pp. 109-121; 

 (1976) – A recording experiment on a rescue site, Rescue News 10, (juntamente com 

Patrick Ottaway);  

 (1977) – Archaeological context sorting by computer. Science and Archaeology; 

 (1977) – Units of archaeological stratification, Norwegian Archaeological Review; 

 (1979) – An aid for the study of artifacts from stratified sites (juntamente com Richard 

Reece), Archaeologie en Bretagne: 

 (1979) – The Laws of Archaeological Stratigraphy. World Archaeology, vol. 11, n.º 1, pp. 

111-117; 

 (1998) – 25 Years of the Harris Matrix, Reprinted from the Newsletter of the Society of 

Historical Archaeology. 

Anotem-se ainda seguintes critérios de tratamento dos dados. Considerando a recolha em dois 

instrumentos diferentes – PATA e Relatórios –, nos processos com relatórios e na descrição deste 

subconjunto, relativamente à variável « Metodologia », foi dada prevalência à informação dos relatórios 

sobre a dos PATA, quando não havia concordância absoluta entre as duas informações. Já no que concerne 

à variável « Bibliografia », embora fosse feito o levantamento da presença/ausência do capítulo « 

Bibliografia » e, bem assim, se presente, presença/ausência de referências à obra Harris, na prática, foram 

adotados os seguintes critérios: 

- nos PATA, foi recolhido o dado em qualquer ponto do documento; 
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- nos PATA e nos relatórios, foi considerada a associação de diferentes fontes/referências, quando 

presentes, sendo assumida a possibilidade de uma referenciação múltipla; 

- no processo total, foi feita a valorização de toda a informação positiva (isto é, não omissa); 

- no que diz respeito à variável « Diagrama Estratigráfico », considerando os pressupostos teóricos 

definidos pelo autor, não foi feita distinção entre relatórios de progresso, preliminar ou final. 

Finalmente, tendo me conta a elevada presença de missing valeus (ou não respostas), para além da 

análise separada dos dados extraídos dos elementos de processo PATA e relatório, as duas fontes foram 

também analisadas conjuntamente. Desta forma se procurou otimizar o contributo da informação positiva 

dentro de margens erros estatisticamente aceitáveis. 

Em síntese, neste apêndice, será apresentada a caracterização da atividade arqueológica nacional no 

Ano de 2009, concretamente, no que se refere à categoria e enquadramento das trabalhos e, bem assim, 

expressividade do uso do método da Matriz de Harris e grau de maturação de uma metodologia no 

trabalho de acompanhamento arqueológico. Por base, teve-se um levantamento de amostragem nos PATA 

instruídos nesse referido ano e posterior follow up registado à data do levantamento. 

 

2.4 Apêndice II.A Trabalhos de Escavação (AMST2009_ESC) 

A0. Metodologia para seleção da amostra de processo a pesquisar 

No que diz respeito ao inquérito dirigido a trabalhos de escavação, cabe referir que foram incluídos 

tanto processos assim indexados no arquivo da DGPC, como processos indexados como sondagem. 

Considerando os tamanhos díspares dos conjuntos “escavações” (176 processo) e “sondagens” (650 

processos), foi feita uma amostragem aleatória estratificada não proporcional (Pocinho 2009), partindo de 

uma seleção sistemática em que foi selecionada como primeira unidade o primeiro processo das respetivas 

listas . Deste modo, no primeiro caso, foram selecionados 2 processo em cada 3 e, no segundo, 2 em cada 

5, segundo a ordem gerada pelo Endovélico. Foram, assim, selecionados 304 processos, correspondentes a 

uma amostra de 36,80%. A posteriori, observou-se que havia alguns processos que não tinham recebido 

PATA em 2009; ou então, faltava a sua instrução no arquivo. Esses processos, dados como PROCESSOS 

INCOMPLETOS, não foram considerados no levantamento de dados. No total, foi feito levantamento em 

268 processos, ou em 32,45% do conjunto de PATA instruídos no ano de 2009. A esta amostra 

corresponde uma margem de erro de 4,92% para um nível de confiança de 95%, prevendo uma frequência 

máxima do fenómeno na ordem dos 50%. Neste conjunto, apenas 196 detinham já relatório, reduzindo-se, 

assim, a amostragem para 23,73% dos PATA instruídos em 2009, tamanho a que corresponde uma 

margem de erro de 6,12%. 
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A1. Constituição da Amostra 

 

  

ESCA-

VAÇÕES 

SONDA-

GENS 
TOTAL 

Represen-

tação 

margem de 

erro para 

nível de 

confiança de 

95%(1) 

População_ PATA_Escavações/2009 (μ) 
  

826 

  População_ Processos_Escavações com 

relatório/2009 (μ) 105 515 620   

Amostragem  125 179 304 36,80% 

 PATAS anteriores ou posteriores a 2009 4 4 8 0,97% 

 PROCESSOS INCOMPLETOS (sem PATA) 14 14 28 3,39% 

 AMOSTRA AMST2009_ESC 107 161 268 32,45% 4,92% 

AMOSTRA C/relatório(2) 70 126 196 23,73% 5,79% 

 (1)Calculadora de tamanho de amostra e margem de erro. Disponível em: 

<http://www.trujillo.com.br/calculadora.htm> Consult. em 2015-10-23. 
(2) O universo de processos de escavação com relatórios (μ) soma 620 unidades. Para μ=826 unidades, a margem de 

erro é de 6,12%. 

 

A2. Variável Categoria de Trabalhos 

 

Categorias de 

trabalhos 

ESCAVA-

ÇÕES 

SONDA-

GENS 
TOTAL 

Represen-

tação 

A 33 3 36 13,43% 

B 14 2 16 5,97% 

C 44 144 188 70,15% 

D 16 12 28 10,45% 

TOTAL 107 161 268 100,00% 

 

 

A amostragem feita apenas ditou a seleção de 52 processos de investigação programada ou de intervenção 

em sítios, sendo os restantes maioritariamente referentes a trabalhos de Arqueologia Preventiva (ao abrigo do 

DL 270/99, de 15 de julho, “acções preventivas a realizar no âmbito de trabalhos de minimização de impactes 

devidos a empreendimentos públicos ou privados, em meio rural, urbano ou subaquático”. Observa-se também 

a presença de 12 trabalhos de emergência, a maioria dos quais estará vinculada à mesma mitigação de impactos 

do Fomento. 

Em relação ao levantamento de dados de Jacinta Bugalhão (2011:26), referente à distribuição das categorias 

de trabalhos e considerando o universo de trabalhos realizados, há que notar a discrepância dos números 

referentes à Categoria D, já que a mesma só registava 1 frequência absoluta nesse universo. 

Já a diferença relativa ao subgrupo formado pelos trabalhos de Categoria A e B nos dois estudos – 134 

casos equivalentes a 8,1%, segundo Bugalhão (ibid.) e 19,40%, segundo a AMST2009_ESC – dever-se-á a 

mesma à amostragem em si, dado que esta última não engloba os processos de acompanhamento. 

Segundo informação pessoal, J.Bugalhão apresenta a distribuição resultante de uma avaliação e 

confirmação caso a caso da categoria indicada pelo requerente do PATA. No presente estudo foi considerada a 

indicação presente no PATA sem qualquer julgamento da sua correção. 
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A3. Variável Metodologia 

A3.1 Dados com base no PATA 

MÉTODO 
ESCAVA-

ÇÕES 

SONDA-

GENS 
TOTAL % 

_Método Omisso 39 49 88 32,84% 

_Harris 17 52 69 25,75% 

_Harris/Barker 22 36 58 21,64% 

_Harris/Carandini 4 2 6 2,24% 

_Harris/Wheeler 1 1 2 0,75% 

_Indicia Harris: Por escavação estratigráfica 

registo em fichas de UE 1 0 1 0,37% 

_Indicia Harris: (Vaga: não é específico mas 

refere UE) 8 13 21 7,84% 

_Indicia Harris: open area com UE 1 0 1 0,37% 

_EE: por Camadas naturais 5 3 8 2,99% 

_EE: por Camadas naturais subdivisíveis em 

níveis artificiais se necessário.  2 0 2 0,75% 

_EE: por open área 1 0 1 0,37% 

_Níveis artificiais (ev. mecânica) 6 4 10 3,73% 

_Camadas naturais subdivisíveis em UE 

artificiais 0 1 1 0,37% 

TOTAL 107 161 268 100,00% 

TOTAL (SEM omissos/vagos) 68 112 180 67,16% 

 

A3.1.1 Dados com base no PATA_ síntese 

MÉTODO TOTAL % 
%                 

(SEM omissos) _Método Omisso 88 32,84% 

_Matriz de Harris  135 50,37% 75,00% 

_Matriz de Harris indiciada 23 8,58% 12,78% 

_Escavação estratigráfica 11 4,10% 6,11% 

_Níveis artificiais (ev. mecânica) 10 3,73% 5,56% 

_Camadas naturais subdivisíveis em UE artificiais 1 0,37% 0,56% 

TOTAL 268 100,00% 100,00% 

*TOTAL (SEM omissos/vagos) 180 67,16% 

* Margem de erro: 6,46% (calculada tendo por base μ=826). 

Pelo levantamento de dados efetuado nos PATA, é clara a preferência pela proposta de uso do método 

da Matriz da Harris; mormente quando se somam os processos que o indiciam pela linguagem utilizada, 

embora não o nomeiem declaradamente. 

No entanto, é notar a elevada percentagem de missing valeus, identificados com os casos omissos na 

Metodologia a usar. Suprimindo estes, aquela preferência torna-se mesmo avassaladora, com 

representações entre 75% e 87,78%, sendo esta última resultante da inclusão da indiciação do método. E a 

esta subamostra a essa preferência correspondia uma variação entre 68,54% (limite inferior, dado pelos 

processos que declaravam o método) e 94,24% (limite superior dado pela inclusão dos indiciados), 

considerando uma margem de erro de 6,46% para uma amostra de 180 indivíduos num universo de 826. 



Apêndice II. Arquivo Endovélico. Situação de Referência_ ano de 2009__________________________________ | 19 

 

 

Depois, observa-se quase a equiparação da representação da proposta pura e simples de escavação 

estratigráfica e da escavação por níveis arbitrários (podendo esta ser mecânica). De notar que entre os que 

propõem como metodologia a execução de escavação estratigráfica, havia os que admitiam o recurso 

subsidiário a decapagem arbitrária. 

 

 

Gráfico 1_ Trabalhos de Escavação: Metodologia_ PATA. 

 

 

A3.2 Dados com base nos RELATÓRIOS emitidos 

MÉTODO 
ESCAVA-

ÇÕES 

SONDA-

GENS 
TOTAL % 

_Método Omisso 12 13 25 12,76% 

_Harris 9 43 52 26,53% 

_Harris/Barker 19 44 63 32,14% 

_Harris/Carandini 2 4 6 3,06% 

_Harris/Wheeler 1 0 1 0,51% 

_Indicia Harris: (Vaga: não é específico mas refere UE) 8 17 25 12,76% 

_Por open área 2 0 2 1,02% 

_EE: por Camadas naturais 4 3 7 3,57% 

_Camadas naturais subdivisíveis em níveis artificiais 4   4 2,04% 

_Camadas artificiais de 5/10cm com UE 1 

 

1 0,51% 

_Níveis artificiais (ev. mecânica) 6 2 8 4,08% 

_Angelucci(2003) 1 

 

1 0,51% 

_UT (unidades de terreno) convertíveis em UE (unidades 

estratigráficas) em Gabinete 1 

 

1 0,51% 
TOTAL 70 126 196 100,00% 

TOTAL (SEM omissos/vagos) 58 113 171 87,24% 
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A3.2.1 Dados com base nos RELATÓRIOS_ síntese 

MÉTODO TOTAL % 
%         

 (SEM omissos) 
_Método Omisso 25 12,76% 

_Matriz de Harris  122 62,24% 71,35% 

_Matriz de Harris indiciada 25 12,76% 14,62% 

_Escavação estratigráfica 13 6,63% 7,60% 

_Angelucci(2003) 1 0,51% 0,58% 

_Níveis artificiais (ev. mecânica) 9 4,59% 5,26% 

_UT (unidades de terreno) convertíveis em UE 

(unidades estratigráficas) em Gabinete 1 0,51% 0,58% 

TOTAL 196 100,00% 100,00% 

*TOTAL (SEM omissos/vagos) 171 87,24% 

* Margem de erro: 6,38% (calculada tendo por base μ=620). 

O levantamento efetuado nos processos com relatório confirma a predominância absoluta do uso do 

método da matriz de Harris, entre aqueles que são claros na indicação de uma metodologia. E esse 

domínio ainda se acentua mais quando são suprimidos os casos enquadrados nas Categorias A e B. Nesse 

caso, suprimindo os 10 processos em que o método é declarado, a representação varia entre 65,59% e 

75,78%, dependendo da inclusão ou não dos processos omissos. Quando se somam os processos em que o 

método é dado como indiciado (3 casos), nos mesmos pressupostos, a proporção passa a variar entre 

80,33% e 94,84%. 

Mas é de notar também nos trabalhos com relatório o indiciamento de estudos de micromorfologia, 

identificados aqui com os métodos “Angelucci (2003)” e “UT convertíveis em UE”. 

 

 

Gráfico 2_ Trabalhos de Escavação: Metodologia_ RELATÓRIOS. 
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A3.3 Dados com base no PROCESSO TOTAL 

MÉTODO 
ESCAVA-

ÇÕES 
SONDA-

GENS TOTAL % 
%         

(SEM 

omissos) 
_Método Omisso 26 24 50 18,66% 

_Harris 14 54 68 25,37% 31,19% 

_Harris/Barker 26 49 75 27,99% 34,40% 

_Harris/Carandini 4 4 8 2,99% 3,67% 

_Harris/Wheeler 2 1 3 1,12% 1,38% 

_Indicia Harris: (Vaga: mas refere UE) 12 20 32 11,94% 14,68% 

_Indicia Harris: open area com UE 1   1 0,37% 0,46% 

_EE: por open area 2   2 0,75% 0,92% 

_EE: por Camadas naturais 5 4 9 3,36% 4,13% 

_EE: por Camadas naturais subdivisíveis em níveis 

artificiais se necessário.  5   5 1,87% 2,29% 

_Angelucci(2003) 1 

 

1 0,37% 0,46% 

_Níveis artificiais (ev. mecânica) 7 4 11 4,10% 5,05% 

_Camadas artificiais de 5/10cm com UE 1 

 

1 0,37% 0,46% 

_Por Camadas naturais com UE artificiais 

 
1 1 0,37% 0,46% 

_UT (unidades de terreno) convertíveis em UE 

(unidades estratigráficas) em Gabinete 1 

 

1 0,37% 0,46% 

TOTAL 107 161 268 100,00% 100,00% 

TOTAL (SEM omissos/vagos) 81 137 218 81,34% 

 

A3.3.1 Dados com base no PROCESSO TOTAL_ síntese 

MÉTODO TOTAL % %         

(SEM 

omissos) _Método Omisso 50 18,66% 

_Matriz de Harris  154 57,46% 70,64% 

_Matriz de Harris indiciada 33 12,31% 15,14% 

_Escavação estratigráfica 16 5,97% 7,34% 

_Angelucci(2003) 1 0,37% 0,46% 

_Níveis artificiais (ev. mecânica) 11 4,10% 5,05% 

_Camadas artificiais de 5/10cm com UE 1 0,37% 0,46% 

_Camadas naturais subdivisíveis em UE artificiais 1 0,37% 0,46% 

_UT (unidades de terreno) convertíveis em UE 

(unidades estratigráficas) em Gabinete 1 0,37% 0,46% 

TOTAL 268 100,00% 100,00% 

*TOTAL (SEM omissos/vagos) 218 81,34% 
* Margem de erro: 5,70% (calculada tendo por base μ=826). 

O levantamento de dados no Processo Total confirma derradeiramente a clara preferência pelo uso do 

método da Matriz de Harris nos trabalhos de escavação ou sondagem realizados em Portugal, no ano de 

2009. Sintetizadamente, eram 187 os casos em que se encontrava documentada ou indiciada a matriz de 

Harris, o que configurava uma proporção de 68,78% ou 85,78%, conforme se inclua ou não os processos 
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omissos quanto à metodologia proposta e/ou usada. Dependendo dos cenários, as margens de erro são, 

respetivamente, de 4,92% e 5,70%. 

 

A4. Casos “metodologia Harris" com Relatórios: variável dicotómica Diagrama Estratigráfico 

Para HARRIS Com Matriz  Sem Matriz TOTAL 

RPrl/RPrg 3 7 10 

RF 89 48 137 

*TOTAL 92 55 147 

* Margem de erro: 7,07% (calculada tendo por base μ=620). 

 

 

Gráfico 3_ Trabalhos de Escavação: Matrizes de Harris. 

É de notar a percentagem ainda que minoritária de casos em que foi usada a “metodologia Harris” mas 

que não inclui o respetivo diagrama. 

A5. Variável Bibliografia “Harris” Referenciada 

5.1 Dados com base no PATA % %         

(SEM 

omissos) 
Outros 0 0,00% 

Harris 1995 1 0,37% 

Harris 1993 0 0,00% 1,85% 

Harris 1991 / Harris 1993 0 0,00% 0,00% 

Harris 1991 23 8,58% 42,59% 

Harris 1989 / Harris 1991 14 5,22% 25,93% 

Harris 1989 14 5,22% 25,93% 

Harris 1979 2 0,75% 3,70% 

Omisso na Bibliografia 132 49,25% 100,00% 

Bibliografia omissa 82 30,60% 

TOTAL 268 100% 

*Total (SEM omissos) 54 20,15% 

* Margem de erro: 12,90% (calculada tendo por base μ=826). 

No que diz respeito à Bibliografia referenciada nos PATA, sublinhe-se, primeiramente, a presença muito 

elevada de missing valeus identificados com os casos com Bibliografia omissa (30,60%, a que correspondem 

82 ocorrências), e com os casos em que a obra é omissa na Bibliografia presente (132 casos ou 49,25%).  

62,59%

37,41%

Apresentação das Matrizes de Harris nos 

Relatórios

Com Matriz Sem Matriz
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Gráfico 4_ Trabalhos de Escavação: Bibliografia HARRIS_ PATA. 

Quando são excluídos estes casos de toda a maneira omissos, os dados recolhidos corroboram a 

perceção oral de difusão privilegiada entre nós da edição catalã dos Principles (Principios de Estratigrafía 

Arqueológica, ou “Harris (1991)”). No total, essa edição abarca 68,52% da distribuição (ou 37 casos), 

tendo-lhe, porém, associada uma elevada margem de erro. 

Não obstante, na consideração deste dado, há que ter em atenção dois aspetos. Primeiro, o subconjunto 

analisado apenas contempla 54 casos. Depois, a distribuição também descrevia uma difusão conjunta com 

a edição “Harris (1989)” relativamente significativa (25,93% correspondentes a 14 ocorrências), a qual  

merecia ainda 14 referências autónomas, cabendo-lhe, por isso, uma representação total de 51,85%. Fica, 

portanto, indiciada igualmente uma larga difusão desta segunda edição revista dos Principles .... Já a 

representação da edição “Harris (1979)” é mínima: os 3,70% correspondentes somam 2 casos. 

Aspeto qualitativo a considerar na ponderação dos números e informação prende-se com o carácter 

padronizado da redação dos casos em que aparece essa referência conjunta, coincidindo também com uma 

mesma Entidade Enquadrante. 

5.2 Dados com base no RELATÓRIO % %         

(SEM 

omissos) Outros 0 0,00% 

Harris 1995 0 0,00% 0,00% 

Harris 1993 0 0,00% 0,00% 

Harris 1989 / Harris 1993 1 0,51% 1,23% 

Harris 1991 / Harris 1993 1 0,51% 1,23% 

Harris 1991 27 13,78% 33,33% 

Harris 1989 / Harris 1991 22 11,22% 27,16% 

Harris 1989 13 6,63% 16,05% 

Harris 1979 / Harris 1989 2 1,02% 2,47% 

Harris 1979 15 7,65% 18,52% 

Omisso na Bibliografia 93 47,45% 100,00% 
Bibliografia omissa 22 11,22% 

TOTAL 196 100% 

*Total (SEM omissos) 81 41,33% 

* Margem de erro: 10,16% (calculada tendo por base μ=620). 
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Os dados colhidos nos processos com relatório corroboram os anteriores, sendo até de notar o aumento 

da representação da referenciação conjunta “Harris (1989)/Harris (1991)” em detrimento da representação 

da edição espanhola isoladamente. 

Não deixa esta última de deter uma maioria representativa absoluta entre as edições referenciadas. 

Com efeito, mais uma vez excluindo os missing values, e pese embora as margens de erro elevadas, note-

se a representação na ordem dos 61,73% (50 casos) para “Harris (1991)”. Sendo que, neste contextos de 

análise, mais uma vez se observa a sobreposição com a citação de “Harris (1989)”, em 27,16% (22 

ocorrências), cabendo a esta edição uma representação total de 45,68% (37 ocorrências). 

Mas há a notar também referenciação residual da obra Practices of Archaeological Stratigraphy 

“Harris (1993)”, a qual, em termos absolutos, é reduzida a 2 frequências. 

 

  

Gráfico 5_ Trabalhos de Escavação: Bibliografia HARRIS_ PATA. 

 

5.3 Dados com base no PROCESSO TOTAL % %   

(SEM 

omissos) Outros 0 0,00% 

Harris 1993 0 0,00% 0,00% 

Harris 1995 2 0,75% 2,13% 

Harris 1991 / Harris 1993 1 0,37% 1,06% 

Harris 1991 32 11,94% 34,04% 

Harris 1989 / Harris 1991 25 9,33% 26,60% 

Harris 1989 16 5,97% 17,02% 

Harris 1979 / Harris 1989 2 0,75% 2,13% 

Harris 1979 16 5,97% 17,02% 

Omisso na Bibliografia 109 40,67% 100,00% 

Bibliografia omissa 65 24,25% 

TOTAL 268 100% 

*Total  (SEM omissos) 94 35,07%   
* Margem de erro: 9,52% (calculada tendo por base μ=826). 
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O Processo Total corrobora a distribuição obtida a partir da subamostra referente aos processos com 

Relatório, sendo de sublinhar o aumento do subconjunto considerado para 94 casos, depois de removidos 

os casos de alguma forma omissos nos dados. 

Não obstante a margem de erro associada à eliminação das não respostas na distribuição, dá-se, assim, 

como indiciada a divulgação preferencial da obra de Harris por meio da sua edição catalã dos Principles…, 

presente em 60,71% (58 casos) da subamostra que, de algum modo, indica o autor na documentação 

produzida. Sendo certo que esta representação não vela uma divulgação também significativa das edições 

inglesas. Uma referenciação paralela de “Harris(1991)” a “Harris (1989)” engloba 26,60% (25 

ocorrências) da distribuição, cabendo a esta edição uma representação total de 46,81% (44 ocorrências). E, 

designadamente, é de notar a referência à edição “Harris(1979)”, com uma representação de 6,72% da 

distribiição (18 casos). Ao mesmo tempo, constata-se a residual divulgação da restante obra resumida às 

Practices…, que contam com duas frequências absolutas apenas. 

Para esta subamostra de 94 casos, tendo em conta o universo de 826 processos, a margem de erro cifra-

se em 9,52%. 

  

Gráfico 6_ Trabalhos de Escavação: Bibliografia HARRIS_ RELATÓRIOS. 

 

A6. Variável Entidades Enquadrantes 

Sobre quem faz – quem enquadra – a atividade arqueológica na sua globalidade, é notório o reduzido 

envolvimento das entidades da Administração Pública (11,57%). Estando esta maioritariamente 

representada por Câmaras e Museus Municipais, verifica-se o seu envolvimento não só em trabalhos de 

Categorias B e C como de Categoria A. 

Com representação equiparável (12,69%), encontra-se o subconjunto de casos que reúne Universidades 

e Investigadores, cujo envolvimento não é exclusivo dos trabalhos de Categoria A. 
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Residual e com atividade presente tanto em trabalhos de Categoria A e C, é a participação de 

associações culturais, com uma frequência de 1,87% apenas. 

Ou seja, verifica-se que o predomínio absoluto no enquadramento dado aos arqueólogos requerentes 

cabe a entidades económicas privadas maciçamente desenvolvendo trabalhos de Arqueologia Preventiva, 

lato sensu. A representação soma 73,88%. Entre estas, destacam-se as empresas de Arqueologia, as quais 

representam 58,96% da amostra total. Foram identificadas 30 empresas nos pedidos de autorização para 

escavação. Mas mesmo entre os trabalhos de escavação (principalmente de sondagem), podemos encontrar 

arqueólogos profissionais liberais na instrução dos PATA. Residualmente, também aparecem promotores 

privados e empresas de ambiente. 

Desta exposição, o que é de realçar, em síntese, é a diversidades de entidades enquadrantes nos 

trabalhos de Arqueologia Preventiva. Não obstante, maciçamente, predominam as empresas de 

Arqueologia e o profissionais liberais. 

 

Gráfico 7_ Trabalhos de Escavação: Entidades Enquadrantes. 
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2.5 Apêndice II.B Trabalhos de Acompanhamento Arqueológico_ 

AMST2009_ACOMP 

B0. Metodologia para seleção da amostra de processo a pesquisar 

No caso da amostra AMST2009_ACOMP, foi feita uma amostragem aleatória sistemática (Morais s/data) 

que partiu de uma escolha de 1 processo em cada 3, segundo a ordem por que foram gerados na listagem 

fornecida pela DGPC, tendo como primeira unidade o primeiro processo da listagem. A insuficiência da 

amostra obrigou a fazer uma segunda amostragem partindo da escolha de 1 processo em cada 12. 

Foram, então, selecionados 262 processos, correspondentes a 35,17% dos PATA licenciados. Também a 

posteriori se observou que, entre os processos constantes na lista gerada, a alguns faltava ou não foi localizada 

a documentação da sua instrução. Mais uma vez, esses processos foram dados como PROCESSOS 

INCOMPLETOS e não foram considerados no levantamento de dados. Assim, foram analisados 237 processos, 

ou 31,81% do conjunto de PATA instruídos no ano de 2009, amostra para cujos resultados se observa uma 

margem de erro de 5,26% para um nível de confiança de 95%, prevendo um percentual do fenómeno na ordem 

dos 50%. Neste conjunto, apenas 166 processos detinham relatório, reduzindo-se, assim, a amostragem 

para 22,28% dos PATA instruídos em 2009, tamanho a que corresponde uma margem de erro na ordem 

dos 6,71%. 

 

B1. Constituição da Amostra 

 

  

AAO TOTAL 
Represen-

tação 

margem de erro 

para nível de 

confiança de 

95%(1) 

PATA _AAO/2009 (μ) 745 
  

População_ Processos_AAO com relatório 

/ 2009 (μ) 
482   

Amostragem  262 35,17% 4,88% 

PROCESSOS INCOMPLETOS (sem PATA) 23 3,09% 
 

PATA não aplicáveis 2 0,27% 

 

AMOSTRA 237 31,81% 5,26% 

(2)AMOSTRA C/relatório 166 22,28% 6,17% 

(1)Calculadora de tamanho de amostra e margem de erro. Disponível em: 

<http://www.trujillo.com.br/calculadora.htm>. Disponível em 2015-10-23. 

(2) O universo de processos com relatório soma 482 casos. Para μ=745 unidades, a margem de erro é de 6,71%. 

 

http://www.trujillo.com.br/calculadora.htm
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B2. Variável Categoria de Trabalhos 

Categorias de 

trabalhos 
AAO Representação 

Não explícito 2 0,84% 

C 234 98,73% 

D 1 0,42% 

TOTAL 237 100,00% 

 

Como de resto percecionado pelo contacto de ideias transmitidas boca-a-boca, os trabalhos de 

acompanhamento encontram-se maciçamente incluídos nos designados Trabalhos de Categoria C, ao 

abrigo do DL 270/99, de 15 de julho (os de Arqueologia Preventiva desenvolvidos no quadro do 

Fomento). 

Apenas um requerente o classificou de como de Categoria D, um outro colocou a cruz em posição 

intermédia entre as Categorias C e D e um último simplesmente deixou o campo em branco. 

B3. Variável Metodologia  

B3.1 Dados com base no PATA 

MÉTODO 
AAO_ 

TOTAL 
% %         

(SEM 

omissos) _Método Omisso 22 9,28% 

_Metodologia vaga 92 38,82% 

_Harris 5 2,11% 4,13% 

_Harris/Carandini 3 1,27% 2,48% 

_Harris/Barker 24 10,13% 19,83% 

_Indicia Harris: (Vaga, não é específico 

mas refere UE) 
9 3,80% 7,44% 

Registo de Estratigrafia 38 16,03% 32,23% 

Registo de Estratigrafia e 

Estruturas/Contextos 
20 8,44% 14,05% 

Registo de Estruturas  14 5,91% 11,57% 

Registo de Contextos 10 4,22% 8,26% 

TOTAL 237 100,00% 100,00% 

TOTAL (SEM omissos/vagos) 123 51,90% 

 

B3.1.1 Dados com base no PATA_ síntese 

MÉTODO 
AAO_ 

TOTAL 
% %         

(SEM 

omissos) 
_Método Omisso 22 9,28% 

_Metodologia vaga 92 38,82% 

_Matriz de Harris  8 3,38% 6,61% 

_Harris/Barker 24 10,13% 19,83% 

_Indicia Harris: (Vaga, não é 

específico mas refere UE) 
9 3,80% 7,44% 

Registo de Estratigrafia 38 16,03% 32,23% 

Registo de Estratigrafia e 

Estruturas/Contextos 20 
8,44% 14,05% 

Registo de Estruturas  14 5,91% 11,57% 

Registo de Contextos 10 4,22% 8,26% 
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MÉTODO 
AAO_ 

TOTAL 
% 

%         

(SEM 

omissos) TOTAL 237 100,00% 100,00% 

*TOTAL (SEM omissos/vagos) 123 51,05% 
* Margem de erro: 8,08% (calculada tendo por base μ=745). 

Pela recolha de dados nos PATA para acompanhamento, dá-se como indiciada uma preocupação 

metodológica com o registo da estratigrafia, a qual está presente em 41,77% da amostra. Não obstante, tal 

preocupação encontra-se principalmente evidenciada ao nível dos procedimentos de registos propostos e 

não tanto pela descrição/indicação de ações físicas conducentes à possibilidade desse registo. Por exemplo, 

essa preocupação metodológica não se encontra evidenciada pela indicação da ação limpeza de cortes de 

obra. 

Para todos os efeitos, testemunha e sublinha essa preocupação, a indicação em Harris, Harris/Carandini 

ou Harris/Barker (13,50% da amostra). Igualmente o demonstra uma indiciação de Harris presente na 

linguagem utilizada. Designadamente, o uso do termo unidade estratigráfica (3,80%). 

No entanto, o que é de sublinhar na distribuição é a elevada percentagem de processos omissos ou 

vagos na indicação de uma metodologia (48,10% da amostra). 

Dentro das metodologias dadas como vagas está a indicação de um procedimento assente na descrição 

da execução de “acompanhamento das remoções de terra” tão-só, ou adjetivado de “constante, 

permanente, integral, presencial, sistemático e contínuo”. O que indiciará a parca sedimentação teórica 

sobre o assunto à data de 2009, mais ainda fragilizando as restantes conclusões. 

 

Gráfico 8_ Trabalhos de Acompanhamento: Metodologia_ PATA. 
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De qualquer forma, note-se a preocupação com o registo da estratigrafia em 41,77% da amostra e, de 

seguida, a indicação do método da matriz de Harris em 17,30% dos casos, o qual configura a segunda 

alternativa à simples omissão de metodologia. E quando esta omissão é excluída da análise, aquela 

percentagem sobe para 33,33% (com uma margem de erro associada de 8,08%).  

 

3.2.1 Dados com base no RELATÓRIOS 

MÉTODO 
AAO_ 

TOTAL 
% %         

(SEM 

omissos) 
_Método omisso 12 7,23% 

_Metodologia vaga 65 39,16% 

_Harris 23 13,86% 25,84% 

_Harris/Carandini 3 1,81% 3,37% 

Harris/Barker/Carandini 2 1,20% 2,25% 

_Harris/Barker 3 1,81% 3,37% 

_Indicia Harris: (Vaga, não é 

específico mas refere UEs) 
30 18,07% 33,71% 

Registo de Estratigrafia 25 15,06% 28,09% 

Registo de Estratigrafia e 

Estruturas/Contextos 
3 1,81% 3,37% 

TOTAL 166 100,00% 100,00% 

TOTAL (SEM omissos/vagos) 89 53,61% 

 

 

 

B3.2.1 Dados com base no RELATÓRIOS_ síntese 

MÉTODO 
AAO_ 

TOTAL 
% %         

(SEM 

omissos) 
_Método omisso 12 7,23% 

_Metodologia vaga 65 39,16% 

_Matriz de Harris  28 16,87% 31,46% 

_Harris/Barker 3 1,81% 3,37% 

_Matriz de Harris indiciada 30 18,07% 33,71% 

Registo de Estratigrafia 25 15,06% 28,09% 

Registo de Estratigrafia e 

Estruturas/Contextos 
3 1,81% 3,37% 

TOTAL 166 100,00% 
100,00% 

*TOTAL (SEM omissos/vagos) 89 53,61% 

* Margem de erro: 9,39% (calculada tendo por base μ=482). 

A recolha de dados nos relatórios reitera a impressão de precariedade ao nível da reflexão 

metodológica em acompanhamento, dado que uma frequência de 46,39% continua a ser omissa nesta 

matéria. 

Por outro lado, aumenta a representação de casos que adotam uma terminologia mais especificamente 

caracterizadora do método recorrido, sendo de destacar especificamente a adoção ou indiciamento da 

matriz de Harris com ocorrências somando 36,75% da distribuição. Suprimindo os casos omissos, tal 
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traduz-se numa preponderância absoluta do método em acompanhamento arqueológico (somando 68,54% 

da amostra (61 casos), mas neste caso, com uma margem de erro igual a 9,39%). 

 

Gráfico 9_ Trabalhos de Acompanhamento: Metodologia_ RELATÓRIOS. 

 

B3.3 Dados com base no PROCESSO GLOBAL 

MÉTODO AAO_ TOTAL % %         

(SEM 

omissos) 
_Método Omisso 7 2,95% 

_Metodologia vaga 74 31,22% 

_Harris 26 10,97% 16,67% 

_Harris/Carandini 3 1,27% 1,92% 

Harris/Barker/Carandini 2 0,84% 1,28% 

_Harris/Barker 18 7,59% 11,54% 

_Indicia Harris: (Vaga, não é específico 

mas refere UE) 
40 16,88% 25,64% 

Registo de Estratigrafia 30 12,66% 19,23% 

Registo de Estratigrafia e 

Estruturas/Contextos 
12 5,06% 7,69% 

Registo de Estruturas  12 5,06% 7,69% 

Registo 

de 

Contextos 
 

13 5,49% 8,33% 

TOTAL 237 100,00% 100,00% 

TOTAL (SEM omissos/vagos) 156 65,82% 
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B3.3.1 Dados com base no PROCESSO GLOBAL_ síntese 

MÉTODO 
AAO_ 

TOTAL 
% 

%             

(SEM  

omissos) 

_Método Omisso 7 2,95% 

_Metodologia vaga 74 31,22% 

_Matriz de Harris  31 13,08% 19,87% 

_Harris/Barker 18 7,59% 11,54% 

_Indicia Harris: (Vaga, não é específico mas 

refere UE) 
40 16,88% 25,64% 

Registo de Estratigrafia 30 12,66% 19,23% 

Registo de Estratigrafia e Estruturas/Contextos 12 5,06% 7,69% 

Registo de Estruturas  12 5,06% 7,69% 

Registo de Contextos 13 5,49% 8,33% 

TOTAL 237 100,00% 100,00% 

*TOTAL (SEM omissos/vagos) 156 65,82% 

* Margem de erro: 6,98% (calculada tendo por base μ=745). 

A consideração do processo global, ao não diferenciar a informação contida nos PATA e a informação 

contida nos relatórios, otimiza a apreciação de toda a informação positiva. Permite, por isso, esbater o peso dos 

processos de alguma forma omissos na indicação de uma metodologia, baixando a sua representação para 

37,18% na distribuição global. 

Por outro lado, tal tratamento de dados confirma uma representação significativa do pressuposto do uso do 

método da matriz de Harris (37,55% correspondendo a 89 ocorrências) e, obviamente, a representação da 

preocupação metodológica com o registo da estratigrafia (55,27%), na qual se inclui o anterior grupo. 

 

 

Gráfico 10_ Trabalhos de Acompanhamento: Metodologia_ PROCESSO GLOBAL. 
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B4. Casos “metodologia Harris" com Relatórios: variável dicotómica Diagrama Estratigráfico 

RELATÓRIOS Com Matriz  Sem Matriz TOTAL 

RPrl/RPrg 0 3 3 

RF 22 35 57 

*TOTAL 22 38 60 

* Margem de erro: 11,85% (calculada tendo por base μ=482). 

 

 

Gráfico 11_ Trabalhos de Acompanhamento: Mtrizes de Harris. 

 

Quase 2/3 dos trabalhos de acompanhamento em que é declarado pelos responsáveis a aplicação do método 

da matriz de Harris não integra o perspetivado diagrama estratigráfico no relatório efetuado. 

Deste modo, a consideração desta variável dicotómica evidencia, afinal, acentuado deficit de concretização 

final do método. O que será compreensível, se tivermos em atenção que os acompanhamentos não mais 

providenciam do que uma leitura dos cortes verticais. Ora, de forma alguma era essa leitura a que o autor 

pretendia aprender na construção do diagrama. Antes pretendia suprir as lacunas desse mesmo registo vertical, 

propondo conseguir tal desiderato a partir da leitura das descontinuidades em área. 

B5. Variável Recolha de Espólio 

  PATA % 
RELATÓ-

RIOS 
% 

PROCESSO 

TOTAL 
% 

sem recolha de espólio 128 54,01% 142 85,54% 124 52,32% 

recolha de espólio 81 34,18% 19 11,45% 84 35,44% 

recolha integral de 

espólio 
14 5,91% 2 1,20% 14 5,91% 

recolha de espólio por 

amostragem 
6 2,53% 1 0,60% 6 2,53% 

recolha seletiva de 

espólio 
8 3,38% 2 1,20% 9 3,80% 

TOTAL 237 100% 166 100% 237 100% 

 

Pela diversidade metodológica, também esta tabela indicia lacunar sedimentação metodológica à data de 

2009, nos trabalhos de “acompanhamento arqueológico”. Por outro lado, é de sublinhar, mais do que a não 

consideração de recolha de espólio nos PATA (54,01% dos requerentes), a não concretização dessa recolha 

(85,54% dos executantes). Mas com certeza que, na ponderação destes números, há que ter em atenção que a 

amostra de processos com relatório apenas soma 166 casos, o que faz aumentar a margem de erro. 

36,67%
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Com Matriz
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Gráficos 12, 13 e 14_ Trabalhos de Acompanhamento: Recolha de Espólio. 
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B6. Variável Bibliografia “Harris” Referenciada 

6.1 Dados com base no PATA % %         

(SEM 

omissos) Outros 0 0,00% 

Harris 1993 0 0,00% 0,00% 

Harris 1991 / Harris 1993 0 0,00% 0,00% 

Harris 1979 / Harris 1991 2 0,84% 33,33% 

Harris 1991 2 0,84% 33,33% 

Harris 1989 1 0,42% 16,67% 

Harris 1979 1 0,42% 16,67% 

Omisso na Bibliografia 101 42,62% 100,00% 

Bibliografia omissa 130 54,85% 

TOTAL 237 100,00% 

*Total (SEM omissos) 6 2,53% 

* Margem de erro: 39,85% (calculada tendo por base μ=745). 

6.2 Dados com base no 

RELATÓRIO 
% 

%         

(SEM 

omissos) 

Outros 0 0,00% 
 Harris 1993 1 0,60% 3,57% 

Harris 1991 / Harris 1993 1 0,60% 3,57% 

Harris 1991 15 9,04% 53,57% 

Harris 1989 / Harris 1991 2 1,20% 7,14% 

Harris 1979 / Harris 1991 2 1,20% 7,14% 

Harris 1989 3 1,81% 10,71% 

Harris 1979 4 2,41% 14,29% 

Omisso na Bibliografia 114 68,67% 100,00% 

Bibliografia omissa 24 14,46% 

TOTAL  166 100% 

*Total (SEM omissos) 28 16,87% 

* Margem de erro: 17,99% (calculada tendo por base μ=482). 

6.3 Dados com base no 

PROCESSO TOTAL 
% 

%         

(SEM 

omissos) Outros 0 0,00% 

Harris 1993 1 0,60% 3,45% 

Harris 1991 / Harris 1993 1 0,60% 3,45% 

Harris 1991 13 7,83% 44,83% 

Harris 1989 / Harris 1991 2 1,20% 6,90% 

Harris 1979 / Harris 1991 4 2,41% 13,79% 

Harris 1989 4 2,41% 13,79% 

Harris 1979 4 2,41% 13,79% 

Omisso na Bibliografia 113 68,07% 100,00% 

Bibliografia omissa 24 14,46% 

TOTAL  166 100% 

*Total (SEM omissos) 29 17,47% 

* Margem de erro: 17,85%  (calculada tendo por base μ=745). 
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As frequências absolutas das referências da obra de Harris presentes nas tabelas acima, decorrentes da 

elevada frequência de não respostas, desde logo, patenteiam a parca robustez estatística da descrição 

extraível, decorrente da supressão dos missing valeus. Não deixam de, no pior dos cenários –na amostra do 

PROCESSO GLOBAL, com margem de erro de 17,85%, indiciar representação da obra na ordem dos 

51,12%.  

 

Gráfico 13_ Trabalhos de Acompanhamento: Bibliografia HARRIS_Relatórios. 

 

 

Gráfico 14_ Trabalhos de Acompanhamento: Bibliografia HARRIS_PROCESSO TOTAL. 

 

Para lá da residual representação da obra de Harris nas citações/referenciações/inclusões 

bibliográficas presentes nos processos de acompanhamento arqueológico, há que notar o indiciamento 
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da predominância da edição espanhola Principíos de Estratigrafía Arqueológica “Harris (1991)” na 

divulgação do autor. 

No entanto, o reduzido tamanho do conjunto dessas ocorrências, em limite, 29 casos, se 

considerarmos o processo global, retira robustez a tal distribuição estatística. Não obstante, é de notar 

a indiciada residualidade da divulgação do autor para lá da obra magna Principles.... Cabe às 

Practices of Archaeological Stratigraphy – “Harris (1993)” – as duas únicas referências alternativas. 

B7. Variável Entidades Enquadrantes 

No que diz respeito aos acompanhamentos arqueológicos, no ano de 2009, observava-se 

praticamente a mesma diversidade de entidades enquadrando os PATA instruídos que se observava 

nos processos para escavação. 

Igualmente se observava a preponderância absoluta das entidades económicas privadas 

diretamente vinculadas à Arqueologia. Designadamente, foram identificadas 34 empresas, registando-

se também um significativo envolvimento direto de profissionais librais desta área de atividade). Mas 

é de notar as frequências, ainda que muito reduzidas, relativas ao envolvimento de empresas da área 

de Ambiente e, mormente, da Construção no enquadramento conferido aos arqueólogos. 

Igualmente, é de notar o envolvimento de Universidades nestes trabalhos, por muito que o mesmo 

seja inexpressivo. 

 

 

Gráfico 15_ Trabalhos de Acompanhamento: Entidades Enquadrantes. 
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3. Apêndice III_Da Legislação do Património Arqueológico_projetos de 

alteração e criação 

3.1 PROJETO de propostas de alteração à  Lei n.º 107/2001, de 08 de Setembro 

Lei n.º 107/2001, de 08 de Setembro Proposta de alteração 

Artigo 40.º [Impactes de grandes projectos e obras] Artigo 40.º [Impactes de grandes projetos e obras] 

Art. 40.º 1 – Os órgãos competentes da administração do 

património cultural têm de ser previamente informados dos 

planos, programas, obras e projectos, tanto públicos como 

privados, que possam implicar risco de destruição ou 

deterioração de bens culturais, ou que de algum modo os 

possam desvalorizar. 

Igual. 

Art. 40.º 2 - Para os efeitos do número anterior, o Governo, 

os órgãos de locais estabelecerão, no âmbito das 

competências respectivas, as medidas correctivas que 

resultem necessárias para a proteção do património 

cultural. 

Igual. 

 Art. 40.º 3 - No procedimento que conduz a um estudo de 

impacte ambiental, o organismo responsável pela sua 

condução solicitará obrigatoriamente parecer vinculativo 

à administração do património cultural competente, 

devendo as considerações e condições conclusivas 

relevantes ser integradas no documento final do estudo de 

impacte. 

Fonte: PP228/VII 

 Art. 40.º 4 - A emissão de parecer referida no número 

anterior não impede o exercício do poder de 

acompanhamento dos trabalhos, nem de outros poderes 

previstos na lei.  

 

 Fonte: PP228/VII 

Artigo 74.º [Conceito e âmbito do património 

arqueológico e paleontológico] 

Artigo 74.º [Conceito e âmbito do património 

arqueológico e paleontológico] 

Art. 74.º 1 – Integram o património arqueológico e 

paleontológico todos os vestígios, bens e outros indícios da 

evolução do planeta, da vida e dos seres humanos: a) Cuja 

preservação e estudo permitam traçar a história da vida e 

da humanidade e a sua relação com o ambiente; b) Cuja 

principal fonte de informação seja constituída por 

escavações, prospeções, descobertas ou outros métodos de 

pesquisa relacionados com o ser humano e o ambiente que 

o rodeia. 

Cópia da convenção de La Valleta . 

Art. 1.º 2 - (são considerados elementos do património 

arqueológico todos os vestígios, bens e outros indícios da 

existência do homem no passado (…) i) Cuja preservação e 

estudo permitam traçar a história da humanidade e a sua 

relação com o ambiente; ii) Cuja principal fonte de 

informação é constituída por escavações ou descobertas e 

ainda outros métodos de pesquisa relacionados com o 

homem e o ambiente que o rodeia; 

 

 Fonte: Proposta de alteração a partir da proposta de limite 

de potencial da ação dos seguimientos arqueológicos 

(GARCÍA FORNÓS, s/data): formações não geológicas 
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Lei n.º 107/2001, de 08 de Setembro Proposta de alteração 

Artigo 75.º [Formas e regimes de proteção] Artigo 75.º [Formas e regimes de proteção] 

Art. 75.º 4 – A legislação de desenvolvimento poderá 

também estabelecer outros tipos de providências limitativas 

da modificação do uso, da transformação e da remoção de 

solos ou de qualquer actividade de edificação sobre os 

mesmos, até que possam ser estudados dentro de prazos 

máximos os testemunhos que se saibam ou 

fundamentadamente se presuma ali existirem. 

Artigo 75.º 4 - A legislação de desenvolvimento poderá 

também estabelecer outros tipos de providências limitativas 

da modificação do uso, da transformação e da remoção de 

solos ou de qualquer atividade de edificação sobre os 

mesmos, até que possam ser estudados dentro de tempo e 

meios suficientes os testemunhos que se saibam ou 

fundamentadamente se presuma ali existirem.” 

Artigo 77.º - [Trabalhos arqueológicos] Artigo 77.º - [Trabalhos arqueológicos] 

Art. 77.º 1 – Para efeitos da presente lei, são trabalhos 

arqueológicos todas as escavações, prospeções e outras 

investigações que tenham por finalidade da descoberta, o 

conhecimento, a proteção e valorização do património 

arqueológico. 

Art. 77.º 1 – Para efeitos da presente lei, são trabalhos 

arqueológicos todas as escavações, prospeções, os 

acompanhamentos arqueológicos das obras e outras 

investigações, que tenham por finalidade da descoberta, o 

conhecimento, a proteção e valorização do património 

arqueológico. 

Art. 77.º 2 - Igual. 

Art. 77.º 3 - São prospeções arqueológicas as explorações 

superficiais sem remoção de terreno que, de acordo com 

metodologia arqueológica, se realizem com o fim de 

descobrir, conhecer, proteger e valorizar o património 

arqueológico. 

Art. 77.º 3 - Salvo o disposto no n.º 3A, são prospeções 

arqueológicas as explorações superficiais sem remoção de 

terreno que, de acordo com metodologia arqueológica, se 

realizem com o fim de descobrir, conhecer, proteger e 

valorizar o património arqueológico. 

 Art. 77.º 3A - São acompanhamentos arqueológicos das 

obras as prospeções apoiadas em ações de remeximento 

de terras soltas e recolha de espólio, feitas no âmbito de 

escavações mecânicas ou manuais motivadas pela 

atividade da construção, para avaliação das interfaces das 

remoções de assim processadas, sobre deposições do 

Quaternário com potencial arqueológico abstrato, com o 

fim de descobrir, conhecer, proteger e valorizar o bens 

culturais desconhecidos. 

Se assim for, a Administração competente determinará 

sobre a suspensão das obras ou remoções e ordenar 

algum tipo de intervenção arqueológica. 

Fonte: Ley 8/1885, de 30 de octubre de Galicia, Artigo 

56.º 3.  

Como medida precautoria, el control arqueológico, 

entendido como la supervisión por un arqueólogo de un 

proceso de obras que afecten o puedan afectar a un espacio 

en donde se presuma la existencia de restos arqueológicos. 

Si así fuese, la Administración competente determinará si 

procede paralizar las obras o remociones y ordenar algún 

tipo de intervención arqueológica. 

Art. 77.º 4 - A realização de trabalhos arqueológicos será 

obrigatoriamente dirigida por arqueólogos e carece de 

autorização a conceder pelo organismo competente da 

administração do património cultural. 

Art. 77.º 4 - A realização de trabalhos arqueológicos será 

obrigatoriamente dirigida por arqueólogos e carece de 

autorização a conceder pelo organismo competente da 

administração do património cultural. 
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Lei n.º 107/2001, de 08 de Setembro Proposta de alteração 

Art. 77.º 5 – Não se consideram trabalhos arqueológicos, 

para efeitos da presente lei, os achados fortuitos ou 

ocorridos em consequência de outro tipo de remoções de 

terra, demolições ou obras de qualquer índole. 

 

Eliminar. 

 

Artigo 78.º [Notificação de achado arqueológico] Artigo 78.º [Achado Fortuito] 

 Art. 78.º 1A - Considera-se achado fortuito a descoberta 

de objetos e restos materiais  possuindo valores que são 

próprios dos bens arqueológicos, que se tenham 

produzido por acaso ou como consequência de qualquer 

outro tipo de remoções de terra com fins não 

arqueológicos, demolições ou obras de qualquer índole, 

em lugares onde não se presuma tais vestígios 

 Fonte: Ley 8/1885, de 30 de octubre de Galicia, Artigo 

59.º, n.º 1 

A los efectos de la presente ley, tendrá la consideración de 

hallazgo casual el descubrimiento de objetos y restos 

materiales que posean los valores que son propios del 

patrimonio cultural gallego y fuesen descubiertos por azar 

o como consecuencia de cualquier tipo de remociones de 

tierra, demoliciones u obras de cualquier índole. 

Art. 78.º 1 (...) Art. 78.º 1 Igual. 

Art. 78.º 2 (...) Art. 78.º 2 Igual. 

 Art. 78.º 3 

Os serviços da administração do património cultural 

poderá ordenar a interrupção imediata das obras no lugar 

objeto de um achado fortuito, por um prazo máximo de 

um mês, a fim de levar a cabo os trabalhos arqueológicos 

que se considere necessários. A dita paralisação no dará 

direito a indemnização alguma. Em caso de considerada 

necessária, poderá dispor-se de prorrogação da suspensão 

das obras por tempo superior a um mês, estando neste 

caso sujeitos ao disposto na legislação vigente sobre 

expropriação forçosa. 

Fonte: Ley 8/1885, de 30 de octubre de Galicia , Artigo 

59.º, 4. 

La Consellería de Cultura o, en su caso, los ayuntamientos 

respectivos podrá ordenar la interrupción inmediata de las 

obras en el lugar objeto de un hallazgo casual, por un plazo 

máximo de un mes, a fin de llevar a cabo los trabajo 

arqueológicos que considerase necesarios. Dicha 

paralización no conllevará derecho a indemnización alguna. 

En caso de considerarlo necesario, podrá disponerse la 

prórroga de la suspensión de las obras por tiempo superior 

a un mes, quedando en este caso sujetos a lo dispuesto en la 

legislación vigente sobre expropiación forzosa. 
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Lei n.º 107/2001, de 08 de Setembro Proposta de alteração 

Artigo 79.º [Ordenamento do território e obras] Artigo 79.º [Ordenamento do território e obras] 

Art. 79.º 1 – Para além do disposto no artigo 40.º, deverá 

ser tida em conta, na elaboração dos instrumentos de 

planeamento territorial, o salvamento da informação 

arqueológica contida no solo e no subsolo dos aglomerados 

urbanos, nomeadamente através da elaboração de cartas do 

património. 

Art. 79.º 1 – Para além do disposto no artigo 40.º,  

a) deverá ser tida em conta, na elaboração dos instrumentos 

de planeamento territorial, o salvamento da informação 

arqueológica contida no solo e no subsolo dos aglomerados 

urbanos, nomeadamente através da elaboração de cartas do 

património; 

b) os estudos de impacto ambiental devem integrar uma 

componente autónoma, promovida por equipas ou 

técnicos especializados em arqueologia, a qual deve 

incluir, nos termos da lei, um estudo prévio de impacte 

arqueológico e o correspondente plano de mitigação. 

Art. 79.º 2 – Os serviços da administração do património 

cultural condicionarão a prossecução de quaisquer obras à 

adopção pelos respectivos promotores, junto das 

autoridades competentes, das alterações ao projecto 

aprovado capazes de garantir a conservação, total ou 

parcial, das estruturas arqueológicas descobertas no 

decurso dos trabalhos. 

Art. 79.º 2 – Os serviços da administração do património 

cultural condicionarão a prossecução de quaisquer obras à 

adopção pelos respetivos promotores, junto das entidades 

competentes, das alterações ao projeto aprovado capazes de 

garantir a conservação, total ou parcial, bem como dos 

trabalhos de salvaguarda pelo registo das estruturas 

arqueológicas descobertas no decurso dos trabalhos. 

Art. 79.º 3 – Os promotores ficam obrigados a suportar, 

por meio das entidades competentes, os custos das 

operações de arqueologia preventiva e de salvamento 

tornadas necessárias pela realização dos seus projectos. 

Igual. 

 

 Observação: O artigo carece de regulamentação que 

determine quem são as entidades competentes para 

executar as operações de arqueologia preventiva e de 

salvamento. Por outras palavras, carece esta disposição de 

regulamentação que determine as regras de acesso e 

permanência à atividade arqueológica empresarial, o que se 

concretizará pelo estabelecimento de sistema de 

acreditação de empresas de arqueologia. 

Art. 79.º 4 – No caso de grandes empreendimentos 

públicos ou privados que envolvam significativa 

transformação da paisagem, bem como do leito ou subsolo 

de águas territoriais, quaisquer intervenções arqueológicas 

necessárias deverão ser integralmente financiadas pelo 

respectivo promotor. 

Art. 79.º 4 – No caso de grandes empreendimentos 

públicos ou privados que envolvam significativa 

transformação da topografia e da paisagem, bem como do 

leito ou subsolo de águas interiores ou territoriais: 

a) Deverão prever-se pelo promotor os meios orçamentais 

necessários para a realização de trabalhos de prospeção e 

de levantamento toponímico e bibliográfico, bem como 

eventuais salvamentos prévios à implementação de obra 

que, na sequência de projetos aprovados, se julguem 

necessários. 

b) Deverá ser implementado acompanhamento 

arqueológico da obra sobre os espaços atravessados cuja 

sensibilidade arqueológica ainda não seja reconhecida. 
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Lei n.º 107/2001, de 08 de Setembro Proposta de alteração 

Artigo 105.º [Contraordenações graves] Artigo 105.º [Contraordenações graves] 

Art. 105.º  Constitui contraordenação punível com coima 

de 350 000$00 a 3 500 000$00 e de 3 500 000$00 a 20 000 

000$00, conforme sejam praticadas por pessoa singular ou 

colectiva: (..)b) (…) a violação do disposto no n.º 1 do 

artigo 78.º; 

Art. 105.º Constitui contraordenação punível com coima de 

350 000$00 a 3 500 000$00 e de 3 500 000$00 a 20 000 

000$00, conforme sejam praticadas por pessoa singular ou 

coletiva:  

a) (..) 

b) (…) a violação do disposto no n.º 4 do artigos 77.º, a 

violação do disposto no n.º 2 do artigo 78.º; 

Artigo 108.º [Sanções acessórias] Artigo 108.º [Sanções acessórias] 

Art. 108.º 1 - Conjuntamente com a coima prevista no tipo 

legal de contraordenação, pode ser aplicada ao infractor 

uma das seguintes sanções acessórias: 

Art. 108.º 1 - Conjuntamente com a coima prevista no tipo 

legal de contraordenação, pode ser aplicada ao infrator uma 

das seguintes sanções acessórias: 

a) (…) 

b) Interdição do exercício de atividade arqueológica (…); 
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3.2 PROJETO de propostas de alteração ao Dec.- Lei n.º 164/2014, de 4 de novembro 

Decreto-Lei n.º 164/2014, de 4 de novembro, Anexo Propostas de alteração ao Anexo do Decreto-Lei n.º 

164/2014, de 4 de novembro 

Artigo 2.º Definições Artigo 2.º Definição de trabalhos arqueológicos 

 d1) «Perigo provável», previsão de ocorrência de dano 

na situação de classificação ou inventariação e, bem 

assim, perante a indiciação de potencial em prospecção. 

 e1) «Potencial abstrato», previsão de ocorrência de dano 

inerente à condição imponderável do património 

arqueológico. 

 f1) «Risco incerto», previsão de ocorrência de dano 

perante a indiciação toponómica, ou com base na 

tradição. 

g) «Trabalhos arqueológicos», todas as ações realizadas em 

meio terrestre e subaquático que, através de metodologias 

próprias da arqueologia, visem a identificação, registo, 

estudo, proteção e valorização do património arqueológico, 

efetuadas por meio de prospeções, sondagens, escavações, 

acompanhamentos arqueológicos, ações de registo de 

contextos, estruturas arqueológicas e estratigrafia da 

arquitetura e ações de conservação e valorização em 

monumentos, conjuntos e sítios. 

g) «Trabalhos arqueológicos», todas as ações realizadas 

em meio terrestre e subaquático que, através de 

metodologias próprias da arqueologia, visem a 

identificação, registo, estudo, proteção e valorização do 

património arqueológico, tais como: 

i) prospeções arqueológicas, entendidas como a 

exploração superficial e sistemática sem  remoção de 

terras, tanto terrestre como subaquática, com fim ao 

estudo e investigação para a deteção de vestígios 

arqueológicos.sondagens; 

ii) sondagens, entendidas como remoções de terra, 

complementares da prospeção, destinadas a comprovar a 

existência de uma jazida arqueológica, delimitá-la ou 

reconhecer a sua estratigrafía; 

iii) escavações, entendidas como a remoções no subsolo 

ou em meios subaquáticos, que se realizem com o fim de 

descobrir e investigar toda a classe de restos 

arquológicos e os contextos com eles relacionados; 

iv) ações de registo de contextos, estruturas 

arqueológicas e estratigrafia da arquitetura; 

v) ações de conservação e valorização em monumentos, 

conjuntos e sítios; 

vi) estudos de arte rupestre, entendidos como o conjunto 

de tarefas de campo orientadas à investigação e à 

documentação gráfica por méio de decalque e qualquer 

manipulação ou contacto com o suporte de motivos 

representados.  

vii) manipulação de materiais arqueológicos com 

técnicas agressivas.  

viii) acompanhamentos arqueológicos, entendidos como 

o trabalho de supervisão chefeado por um arqueólogo, 

das escavações mecânicas ou manuais feitas no âmbito 

das atividades de fomento económico, consistindo em 

prospeções apoiadas em ações de remeximento de terras 

soltas e recolha de espólio, e incidindo sobre deposições 

do Quaternário com potencial arquológico abstrato, com 

o fim de descobrir, conhecer, proteger e valorizar bens 
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Decreto-Lei n.º 164/2014, de 4 de novembro, Anexo Propostas de alteração ao Anexo do Decreto-Lei n.º 

164/2014, de 4 de novembro 

culturais desconhecidos. 

Artigo 3.º Categorias Artigo 3.º Categorias 

c) Categoria C – ações preventivas e de minimização de 

impactes integradas em estudos, planos, projetos e obras 

com impacto sobre o território em meio rural, urbano e su- 

baquático e ações de manutenção e conservação regular de 

sítios, estruturas e outros contextos arqueológicos, conser- 

vados a descoberto, valorizados museologicamente ou não; 

  

 

a) (…); b) (…): igual. 

c) Categoria C - ações a realizar no âmbito de trabalhos de 

mitigação de impactos devido a empreendimentos públicos 

ou privados, em meio rural, urbano ou subaquático:  

i) Categoria C1: ações prévias (prospeção e/ou escavação) 

de diagnóstico e de informação ao projeto ou à 

construção, incidindo em zonas com potencial científico, 

acarretando quer perigo provável quer risco incerto de 

dano sobre bens arqueológicos; 

ii) Categoria C2: acompanhamento arqueológico da obra, 

sendo esta uma ação cautelar reservada a zonas de 

potencial arqueológico abstrato; 

d) (...): igual. 

Artigo 5.º Direção científica Artigo 5.º Direção científica 

3 - Os trabalhos de campo são realizados sob a orientação 

efetiva, direta e continuada do diretor científico, durante 

todas as suas fases até à entrega dos relatórios, publicação e 

depósito do espólio arqueológico. 

 

3- O(s) arqueólogo(s) responsável(eis) pela direção 

científica dos trabalhos dispensará(ão) a estes assistência 

presencialmente efetiva, direta e continuada, durante todas 

as suas fases até à entrega dos relatórios, publicação e 

depósito do espólio arqueológico. 

Artigo 7.º Instrução do pedido de autorização Artigo 7.º Instrução do pedido de autorização 

al. i), ponto i) Declarações das entidades contratante e 

enquadrante garantindo a disponibilização dos meios 

necessários à boa execução dos trabalhos; 

al. i), ponto i) Declarações das entidades contratante e 

enquadrante garantindo a disponibilização dos meios 

necessários à boa execução dos trabalhos, 

designadamente, orçamento discriminativo previsto e, 

no caso de entidade contratante pública, relatório de 

análise de propostas. 

Fontes: 

DL n.º 270/99, de 15 de julho, art. 5.º, n.º 3, al. f), 

3 — O requerimento a que se refere o número anterior 

deverá ser acompanhado da seguinte documentação: 

f) Fontes e montantes de financiamento já obtidos 

ou previstos;”.  

Johansson&Johansson [2002]: 

“A fourth important factor [for prerequisites for Rescue 

Archaeology] is that the roles between contract 

archaeologists, developers and permit-giving authorities are 

clearly defined. (...) A developer must not be able to choose 

the lowest bidder among institutions working in rescue 

archaeology. This selection should be done by the permit 

giving authorities, which should take into account factors 

other than price.” 
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Decreto-Lei n.º 164/2014, de 4 de novembro, Anexo Propostas de alteração ao Anexo do Decreto-Lei n.º 

164/2014, de 4 de novembro 

Artigo 10.º Reserva científica Artigo 10º - Prioridade e reserva científicas 

 1A - Entende-se por prioridade científica o direito de 

precedência ou de primazia no tempo destinada ao(s) 

arqueólogo(s) a quem tiver sido concedida a direção 

científica de um trabalho, para exercício de investigação 

sobre o objeto de estudo desse pedido, dispondo sobre ele 

reserva, de acordo com as regras estabelecidas no n.º 3. 

 1B - Por reserva científica entende-se o direito de restrição 

de acesso sobre a documentação arqueológica do referido 

objeto de estudo, que ocorre a par com tal direito de 

precedência. 

1 - Os sítios arqueológicos objeto de trabalhos ou projetos e 

respetivo espólio, quer se encontre em depósito provisório 

ou à guarda do diretor científico, permanecem em reserva 

científica até à publicação dos resultados, por um prazo de 

cinco anos, para as Categorias A e B, e de três anos para as 

Categorias C e D, após a conclusão dos trabalhos de 

campo. 

Igual. 

 

2 - Os prazos referidos no número anterior podem ser 

prorrogados, mediante requerimento fundamentado do 

diretor científico. 

Igual. 

 

 2 - Os direitos de prioridade e reserva científica submetem-

se às seguintes regras, complementares a outras 

estabelecidas no presente regulamento. 

a) Os trabalhos de prospeção arqueológica, sejam eles de 

Categoria A ou C, são excluídos de reserva científica. 

b) Nos trabalhos de Categoria A, caso envolvam prospeção, 

o tratamento de dados desta fase de trabalhos culminará 

com a determinação dos sítios que serão alvo de escavação 

arqueológica, aos quais assistirá exclusivamente a 

prioridade científica a que serão submetidos os trabalhos de 

Categoria C ou D que venham a ser desencadeados sobre 

os mesmos.  

d) Os trabalhos de Categoria C ou D que venham a ser 

desencadeados sobre sítios e monumentos classificados ou 

em vias de classificação em curso de trabalhos de categoria 

B, submeter-se-ão às prioridades científicas previamente 

definidas. 

e) Aos trabalhos de escavação de Categoria C1 assiste o 

direito de opção por prioridade científica, sob forma de 

declaração com a emissão de relatório final. No caso de 

renúncia à prioridade científica, ocorre ainda assim a 

obrigação de emissão de memória descritiva sucinta, até 

5000 palavras, a entregar no prazo 180 dias sobre a entrega 

do Relatório Final. 

f) Sobre os Trabalhos de Categoria C2 assiste o direito de 

reserva científica a que corresponde a responsabilidade de 

divulgação dos resultados dos mesmos, sob a forma de 

memória descritiva. 
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Decreto-Lei n.º 164/2014, de 4 de novembro, Anexo Propostas de alteração ao Anexo do Decreto-Lei n.º 

164/2014, de 4 de novembro 

g) Nos Trabalhos de Categoria C2 vigora o direito de opção 

de prioridade científica sobre sítios achados no âmbito dos 

mesmos, realizada através da possibilidade de participação 

do arqueólogo responsável pelo achado na direção 

científica de trabalhos subsequentes, se tal responsabilidade 

não for conflituante com a conclusão do acompanhamento 

arqueológico, ou a nível de codireção desses mesmos 

trabalhos. 

 7 - À oportunidade de reserva científica corresponderá a 

obrigação de emissão de publicação regular de resultados 

parciais. 

 8 - À posse de prioridade científica corresponde o dever de 

renúncia, no caso de impossibilidade pessoal de 

prossecução com um programa de investigação. 

Artigo 17.º Publicação de resultados Artigo 17º - Publicação de resultados 

 1A - Após a entrega do Relatório Final, e no prazo de 

180 dias a contar da sua aprovação, deverá ser entregue 

uma memória descritiva sucinta, até 5000 palavras, 

ilustrada e redigida em português e, pelo menos, em 

inglês. 

Fonte: Convenção Quadro de Faro, 2005 
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Formulário do PATA 

 

NOME COMPLETO

FORMAÇÃO

MORADA

TELEFONE/TELEMÓVEL

EMAIL

NOME COMPLETO

DESIGNAÇÃO

ACRÓNIMO

PROCEDIMENTO DE AIA PÓS-AVALIAÇÃO

DOMICÍLIO SEDE

DOMICÍLIO SEDE

ALVARÁ N.º

ORÇAMENTISTA

CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS TRABALHOS ARQUEOLÓGICOS

REQUERENTE

CO-RESPONSÁVEIS

A – Ações plurianuais de investigação programada (num máximo de 4 anos), que deverão ser integradas 

em Projetos de Investigação.

ENTIDADE ENQUADRANTE 

DESIGNAÇÃO SOCIAL

ENTIDADE CONTRATANTE 

DESIGNAÇÃO SOCIAL

CNS

CLASSE

PROJETO

TIPO DE TRABALHO

B – Projetos de estudo e valorização de sítios ou monumentos classificados ou em via de classificação.

C – Ações preventivas e precautórias a realizar no âmbito de trabalhos de minimização de impactos 

devido a empreendimentos públicos ou privados, em meio rural, urbano ou subaquático.

D – Ações de emergência a realizar em sítios arqueológicos que, por efeitos de ação humana ou ação 

natural, se encontrem em perigo iminente de destruição parcial ou total.

C1 – ações prévias (prospeção e/ou escavação) de diagnóstico e de informação ao 

projeto ou à construção.

C2 – medida cautelar de acompanhamento arqueológico da obra reservada a 

zonas de potencial arqueológico abstrato. 
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DESIGNAÇÃO

DISTRITO

CONCELHO

FREGUESIA

LUGAR

CARTA MILITAR ANO

LATITUDE 

X Y

DATUM

CARTA NÁUTICA

CAPITANIA

TIPO DE SÍTIO

PERÍODO CRONOLÓGICO

PROPRIETÁRIO

AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO

MORADA

ESPÓLIO EM 

ESTUDO/TRATAMENTO

PROPRIEDADE DO IMÓVEL OU IMÓVEIS EM QUE SE PRETENDE EFETUAR O TRABALHO

LOCAL DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE ESPÓLIO

LOCAL E CARACTERIZAÇÃO

LONGITUDE
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3.3 PROJETO DE LEI _ Acreditação de empresas de Arqueologia (Anexo ao Capítulo 4) 

 
PROJETO DE LEI PARA CREDENCIAÇÃO DE EMPRESAS DE ARQUEOLOGIA. 

ESTABELECE O REGIME JURÍDICO DE INGRESSO E PERMANÊNCIA NO  

EXERCÍCIO COMERCIAL EM ARQUEOLOGIA 

 

Preâmbulo 

“A Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, que estabeleceu as bases da política e do regime de 

proteção e valorização do património cultural, define no regime específico de proteção do património 

arqueológico, pelo artigo 77.º, n.º 4, ato administrativo de fiscalização preventiva confinado, pelo 

Regulamento de Trabalhos Arqueológicos anexo ao Decreto-Lei n.º 164/2014, de 4 de novembro, à 

direção científica responsável pela realização de trabalhos arqueológicos. No entanto,  

- Considerando o instituído no artigo 79.º, n.º 3, desta lei, que estabelece que “os promotores 

ficam obrigados a suportar, por meio das entidades competentes, os custos das operações de 

arqueologia preventiva e de salvamento tornadas necessárias pela realização dos seus 

projectos”; 

- E, bem assim, considerando que, podendo as entidades revestir-se de vários estatutos, no 

contexto português, a solução que vem sendo dominantemente escolhida para dar resposta a 

esta nova vertente de atuação diz respeiro ao recurso a pessoas singulares ou coletivas de 

direito privado, o que contribuiu para a emergência e afirmação da Arqueologia Comercial, 

Esta experiência, na sua globalidade, incita à introdução de um mecanismo de controlo prévio e de 

responsabilização das entidades enquadrantes dessas operações arqueológicas, figura já prevista no 

Regulamento de Trabalhos Arqueológicos, operações essas integradas nos trabalhos de Categoria C e 

D deste mesmo regulamento. 

É, por isso, objeto de concretização no presente projeto a imposição normativa decorrente do n.º 3 

do artigo 79.º da referida Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, no que concerne ao exercício de 

entidades comerciais e com respeito pelas particularidades próprias da natureza das operações de 

Arqueologia Preventiva e de Salvamento. Assim, com vista ao estabelecimentos de critérios de 

definição de entidades competentes operando comercialmente no Ordenamento do Território, cria-se 

um procedimento estabelecendo os critérios para acreditação de pessoas singulares e coletivas 

operadoras na área de Arqueologia, contribuindo para a eliminação do vazio que até ao momento se 

observa. 

Com efeito, um dos aspetos mais relevantes para a garantia de uma competitiva transparência 

económica de qualquer atividade empresarial é a que se prende com a existência de regulação que 

defina as regras de acesso e permanência no mester. Ora, no que concerne ao exercício da 

Arqueologia Comercial em Portugal, realidade emergente na década de 1990 do séc. XX com um 
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decénio de atraso em relação aos países europeus que lhe serviram de inspiração, até ao presente que 

se aguarda por tal regulação.  

Uma situação para a qual muito terá contribuído um certo alheamento dessa emergência face à 

inovação/renovação legislativa ocorrida em Portugal no mesmo contexto temporal de finais dos anos 

noventa (Carreira de pessoal na área funcional da Arqueologia, Regulamento de Trabalhos 

Arqueológicos e Lei do Património Cultural). Inovação/renovação legislativa justificada pela 

necessidade de “adequar o direito interno aos novos critérios e formas de protecção ditados pelo 

direito internacional e pelo direito comunitário”, como pode ser colhido na exposição de motivos da 

LPC, presente na respetiva Proposta de Lei n.º 39/VIII; mas também inovação/renovação 

concretamente motivada pela necessidade de dar novo enquadramento para as políticas de prevenção e 

salvamento, como enunciado no preâmbulo do Decreto-Lei n.º 270/99, de 15 de julho [Regulamento 

dos Trabalhos Arqueológicos revogado pelo referido Decreto-Lei n.º 164/2014]; e inovação/renovação 

especificamente motivada pela vontade de dar aplicação à Convenção de La Valletta, declarada no 

preâmbulo do Decreto Regulamentar n.º 28/97, de 21 de julho [entretanto revogado e que estabelecia 

o estatuto das carreiras de pessoal específicas da área funcional da arqueologia], tomando o legislador 

como “imperiosa a garantia de que, para além dos organismos do Ministério da Cultura, outros 

organismos da Administração Pública possam recrutar pessoal com formação específica na área de 

arqueologia”, sendo o caso dos serviços ligados à gestão ambiental e ao ordenamento do território. 

Com efeito, numa confluência de recomendações estatutárias no domínio da prevenção do perigo e 

risco de dano sobre o património arqueológico, a Convenção Europeia para a proteção do Património 

Arqueológico (Revista), assinada em La Valletta, Malta, em 1992, vulgarmente conhecida por 

Convenção de La Valletta ou Convenção de Malta, ratificada pelo Estado Português, pelo Decreto da 

Presidência da República n.º 74/97, de 16 de dezembro, e as Diretivas Comunitárias 85/337/CEE e 

97/11/CE concernentes à política da avaliação de impacto ambiental –transpostas pelos Decretos-Lei 

n.º 186/90, de 6 de junho e n.º 69/2000, de 3 de maio e, presentemente, a Diretiva 2011/92/UE, 

transposta pelo Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro – vêm incluindo o património cultural 

(de que é parte constituinte o património arqueológico) entre os fatores ambientais a ponderar no 

planeamento do ordenamento do território e licenciamento dos projetos públicos e privados 

suscetíveis de produzirem efeitos significativos no ambiente. 

A este propósito, cite-se a referida Convenção do Conselho da Europa, dado que a mesma, 

considerando a ameaça que constitui a “multiplicação de grandes planos de ordenamento”, defende 

declaradamente a necessidade de proteger o património arqueológico, promovendo a sua conservação 

integrada por meio da concretização de consulta sistemática entre arqueólogos, urbanistas e técnicos 

do ordenamento do território, garantindo que a avaliação de impacto ambiental e as decisões dela 

resultante tenham em conta os sítios arqueológicos e o respetivo contexto. 
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Será de notar que estes desideratos se articulam particularmente com três dos princípios 

fundamentais da política de ambiente da União Europeia: os princípios da precaução, da prevenção e 

da correção na fonte, concorrendo todos para os objetivos de desenvolvimento sustentável e da 

responsabilidade intra e intergeracional atinentes a um usufruto parcimonioso com vista à máxima 

dilação possível da exaustão de recursos não renováveis. 

Mas essa afirmação em Portugal, na derradeira década do séc. XX, da Arqueologia Preventiva de 

mitigação dos impactos dos empreendimentos públicos e privados, revestida de emergente execução 

Comercial, deu paralela resposta ao princípio do «poluidor-pagador», o quarto basilar na mesma 

política ambiental europeia. 

A própria Convenção de La Valletta recomenda, por analogia com princípio do «poluidor-

pagador», no Artigo 6.º, n.º 2, que:  

“i) (...) as intervenções motivadas por importantes empreendimentos públicos ou privados 

sejam integralmente financiadas pelo orçamento previsto para esses trabalhos;  

ii) no orçamento daqueles trabalhos, [estejam previstos], do mesmo modo que para os estudos 

de impacte, (...) os estudos e prospecções arqueológicas prévias, os documentos síntese, as 

comunicações e as publicações finais das descobertas.” 

Nesta senda, colha-se, então, na enunciação de entidades competentes para a realização das 

mencionadas operações arqueológicas, presente no referido n.º 3 do Artigo 79.º da LPC, a necessidade 

da criação de mecanismo de controlo e responsabilização dessas mesmas entidades. Não obstante, 

década e meia volvida, continua a tardar a saída da sua regulamentação e, decorrentemente, a 

Arqueologia Comercial tem desenvolvido a sua prática em vazio legal. Situação, por certo, sustentada 

na inexpressividade comparativa de custos, se tivermos em mente os parâmetros da contratação 

pública na área da construção que dominantemente a enquadra. 

Contratação pública cujo código legal, no presente, não se coaduna às especificidades e 

necessidades de um ofício que, ontologicamente, se caracteriza pelo imponderável e se encerra na sua 

concretização como ação de investigação. Isto mesmo é reconhecido na letra do Decreto-Lei n.º 

164/2014, de 4 de novembro, que sublinha no seu preâmbulo que “(...) todo o trabalho arqueológico 

visa a produção de conhecimento histórico, elemento essencial da cultura dos povos, e como tal, é 

desenvolvido em respeito pelas premissas e procedimentos da investigação científica.” 

Em paralelo a este vazio, sublinhe-se o incentivo dado pela política económica de liberalização da 

criação de empresas, para a cimentação de práticas de concorrência desleal e estratégias de 

depreciação económica. E é por isso que tal prática assim liberalizada vem promovendo, por um lado, 

a proliferação/renovação célere de empresas de Arqueologia e, por outro, tem vindo a alimentar 

crescente depreciação de custos de que é correlativa crescente precariedade científica do mester e 

económica e social de recursos humanos especializados com formação superior. 
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Um primeiro esforço no sentido de inversão desta tendência foi já concretizado pelo novo 

regulamento anexo ao referido Decreto-Lei n.º 164/2014, que sustenta a sua premência no 

extraordinário aumento da atividade arqueológica sob contrato e no surgimento de empresas dedicadas 

à realização de trabalhos arqueológicos. Precisamente reconhecendo tal fenómeno como subsequente 

à ratificação da Convenção de La Valletta pelo Estado Português, o legislador sublinha 

consequentemente “(...) a necessidade do reconhecimento de intervenientes como a «entidade 

contratante» e a «entidade enquadrante»” e o envolvimento desta última na responsabilização pela 

execução dos trabalhos, sobre a qual pende a concessão de licenças posteriores. 

São, deste modo, objetivos deste projeto de lei:  

a) Definir das regras de acesso e permanência na atividade da arqueologia empresarial; 

b) Determinar a qualificação contemplando vertentes de  

 idoneidade; 

 capacidade científica e técnica; 

 capacidade económica e financeira; 

c) Dar resposta à preocupante situação atual em matéria de recrutamento e segurança 

profissional de quadros técnicos; 

d) Criar ações inspetivas às empresas qualificadas. 

Importante para isso será compreender como se realiza a atividade arqueológica, perceber 

atualmente das regras da sua arte enquanto área intrínseca de investigação e prever soluções que 

possam revelar-se mais resistentes à célere mutação dentro desta sua expressão particular enquanto 

atividade comercial. Um desempenho, por um lado, focado no facto de a atividade arqueológica não 

poder desligar-se dessa sua condição como exercício de investigação, maioritariamente realizado por 

equipa multivocacional e, até, multidisciplinar; e, por outro, que se espera atento à necessidade de 

responder a demandas impossibilitadas a priori de quantificação rigorosa e objetiva dos trabalhos a 

executar. 

Por isso mesmo, no presente diploma, é assumida uma clara atitude de responsabilização dos 

agentes que operam no mercado da Arqueologia, na medida em que os próprios recursos humanos se 

destacam em peso no conjunto de meios que se organizam e combinam com vista a exercer 

comercialmente este ofício. Porém essa responsabilização é também perspetivada numa partilha com 

o Estado e os promotores públicos ou privados de grandes obras ou outras obrigadas à contratação de 

trabalhos de Arqueologia, dentro do quadro definido pela LPC, e sem que o primeiro abdique da sua 

função de regulador. 

Desta forma, pretende-se criar título habilitante para o exercício comercial da atividade 

arqueológica que configure documento bastante para atestar as capacidades das pessoas singulares e 

coletivas vocacionadas. A este documento habilitante para o exercício da atividade arqueológica 
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empresarial dar-se-á a designação de alvará, “por respeito com a tradição e a própria história”. Isto 

mesmo se lê no preâmbulo do Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de janeiro, que refere que o termo alvará 

data já de 1371, remontando às Cortes de Lisboa. 

De resto, importa realçar que, na redação deste projeto de lei, e consideradas as necessárias 

adaptações, serviu de modelo o Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de janeiro, conforme redação dada pelo 

Decreto-Lei n.º 69/2011, de 15 de junho, tendo-se também tido por referência o Decreto-Lei n.º 

164/2014, 4 de novembro. 

Deste modo, a presente proposta incorpora já as tendências atuais com vista à simplificação do 

procedimento administrativo. No entanto, enquanto mecanismo de controlo prévio e responsabilização 

das entidades enquadrantes do exercício da atividade científica de terceiros assente em avaliação 

curricular, não incorpora toda a densificação dessa simplificação. Concretamente, não incorpora a 

possibilidade de criação de empresa na hora prevista pelo Decreto-Lei n.º 69/2011, de 15 de junho. 

Mas esta proposta legislativa também já incorpora a mudança de um sistema baseado no papel 

para um sistema baseado nas tecnologias da informação, assentando na sua desmaterialização integral. 

Submetido a dois grandes princípios, a disponibilidade e a interoperabilidade, princípios solidamente 

ligados, encontra-se, assim garantindo que as tecnologias estejam disponíveis e sejam de fácil acesso. 

Esta opção rege-se, ainda, pela nuclear condição da segurança, no sentido de que as tecnologias 

usadas sejam fiáveis, robustas e assegurem a participação e acesso de pessoas autorizadas. 

Em consequência, e atendendo à proposta função reguladora de Estado, é determinado 

também que a atribuição de alvarás a pessoas singulares ou coletivas que operem na área de 

Arqueologia deverá competir à entidade administrativa de Tutela a quem impende superintender a 

gestão dos procedimentos de autorização dos trabalhos arqueológicos determinados pelo n.º 4 do 

Artigo 77.º da LPC e regulados pelo Decreto-Lei n.º 164/2014, 4 de novembro, centralizando-se 

todo o Procedimento no Portal do Arqueólogo, sem prejuízo de publicitação no Portal da Empresa.” 
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Artigo 17.º_ Técnicos e incompatibilidades 

SECÇÃO II_ Da permanência 

Artigo 18.º_ Condições mínimas de permanência 

Artigo 19.º_Revalidação 

Artigo 20.º_ Reavaliação 

CAPÍTULO III_ Do processo e registo de informação 

Artigo 21.º_ Instrução de processos 

Artigo 22.º_ Tramitação 

Artigo23.º_ Informações sobre as empresas 

CAPÍTULO IV _ Do exercício da atividade 

Artigo 24.º_ Deveres no exercício da atividade 

Artigo 25.º_ Deveres para com a DGPC 

Artigo 26.º_ Consórcios e agrupamentos de empresas  

Artigo 27.º_ Subcontratação 

Artigo 28.º_ Morte, interdição, inabilitação e falência 

CAPÍTULO V_ Do contrato de trabalhos arqueológicos 

Artigo 29.º_ Forma e conteúdo 

CAPÍTULO VI _ Obrigações dos donos das obras, das entidades licenciadoras e de outros 

Artigo 30.º Exigibilidade e verificação das habilitações 

Artigo 31.º_ Informações a prestar por donos de obras, entidades licenciadoras e outros 

CAPÍTULO VII_ Fiscalização e sanções  

Artigo 32.º_Competências de inspeção e fiscalização da DGPC  

Artigo 33.º_ Auto de notícia   

Artigo 34.º_ Participação e denúncia 

Artigo 35.º_ Notificações 

Artigo 36.º_ Contraordenações  

Artigo 37.º_ Sanções acessórias 

Artigo 38.º_ Interdição do exercício da atividade  

Artigo 39.º_ Suspensão dos títulos de registo e dos alvarás 
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Artigo 40.º_ Medidas cautelares 

Artigo 41.º_ Procedimento de advertência  

Artigo 42.º_ Determinação da sanção aplicável 

Artigo43.º_ Competência para instrução dos processos de contraordenação e aplicação de sanções e 

medidas cautelares 

Artigo 44.º_ Cobrança coerciva de coimas e publicidade das sanções e medidas cautelares  

Artigo 45.º_ Produto das coimas 

Artigo 46.º_ Apreensão do alvará ou título de registo 

Artigo 47.º_ Responsabilidade criminal  

CAPÍTULO VIII_ Das taxas  

Artigo 48.º _ Taxas  

Artigo 49.º_ Cobrança coerciva  

CAPÍTULO IX _ Disposições finais e transitórias 

Artigo 50.º_ Impugnação das decisões 

Artigo 51.º_ Dever de cooperação  

Artigo 52.º_ Acesso aos documentos  

Artigo 53.º_ Idioma dos documentos 

Artigo 54.º_Contagem de prazos  

Artigo 55.º_Atos sujeitos a publicação 

CAPÍTULO I_ Disposições gerais 

Secção I_ 

Artigo 1.º_ Âmbito 

O presente diploma estabelece o regime jurídico aplicável ao exercício da atividade arqueológica 

comercial. 

Artigo 2.º_ Objetivo da Atividade 

Para efeitos do presente diploma, considera-se que a atividade arqueológica comercial é aquela que tem 

por objeto o enquadramento técnico, da logística e dos recursos humanos necessários à realização de trabalho 

arqueológicos ao abrigo de prestação de serviços no âmbito de ações da Arqueologia Preventiva e de 

Emergência, englobando todo o conjunto de atos organizativos que sejam necessários à sua concretização. 

 

Artigo 3.º_ Definições 

Para efeitos do presente diploma, entende-se por:  

a) «Arqueologia» área de investigação científica dedicada ao estudo e interpretação de todos os 

vestígios da existência do homem no passado, quer sejam localizados à superfície, no subsolo ou em 

meio submerso, permitindo traçar a história da humanidade e a sua relação com o ambiente e tendo 
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como principal fonte de investigação trabalhos de pesquisa relacionados com o ser humano e o 

ambiente que o rodeia, por meio de metodologias consignadas. A Arqueologia visa estruturas, 

construções, agrupamentos arquitetónicos, sítios valorizados, bens móveis e monumentos de outra 

natureza, bem como o respetivo contexto e os depósitos estratificados. 

b) «trabalho de Arqueologia» empreendimento estritamente científico centrado no estudo de bens 

arqueológicos e que visa a deteção, o estudo, a salvaguarda e a valorização de bens do património 

arqueológico usando métodos e técnicas próprios da Arqueologia, independentemente de se 

revestirem de natureza intrusiva e perturbadora, nomeadamente, prospeções, ações de registo, 

levantamentos, estudos de espólios de trabalhos antigos guardados em depósitos, sondagens e 

escavações arqueológicas, ações de conservação ou de valorização em sítios arqueológicos ou 

espólios, e, bem assim, ações de acompanhamento arqueológico; 

c) «atividade arqueológica comercial» todo o trabalho de Arqueologia realizado na base de uma 

contratação de prestação de serviços, pública ou privada. 

d) «Arqueologia Preventiva e de Emergência» trabalhos de arqueologia a realizar no âmbito de 

trabalhos de minimização de impactos devidos a obra pública ou privada, em meio rural, urbano ou 

subaquático, ou em sítios arqueológicos que, por efeito de ação humana ou ação natural, se 

encontrem em perigo eminente de destruição parcial ou total.  

e) «Obra» todo o trabalho de construção, reconstrução, ampliação, alteração, reparação, conservação, 

reabilitação, limpeza, restauro e demolição de bens imóveis, bem como qualquer outro trabalho que 

envolva processo construtivo; 

f) «Prestador de serviços», adiante também designado por «pessoa singular ou coletiva» o empresário 

em nome individual ou a sociedade comercial que, nos termos do presente diploma, se encontra 

habilitado a exercer a «atividade arqueológica comerciall»; 

g) «Categoria» a designação que relaciona um conjunto de subcategorias; 

h) «Subcategoria» a designação de um trabalho especializado no âmbito de uma categoria; 

i) «Subcategorias determinantes» as que, congregando e centralizando um programa de 

investigação/trabalho, permitem a classificação em Prestador de Serviços/Empresário geral; 

j) «Prestador de Serviços/Empresário geral» a empresa que, sendo detentora das subcategorias 

consideradas determinantes, demonstre capacidade de gestão e coordenação para assumir a 

responsabilidade pela execução de toda a prestação de serviços; 

k) «Classe» o escalão de valores das prestações de serviços que, em cada subcategoria, as empresas 

estão autorizadas a executar; 

l) «Habilitação» a qualificação em subcategoria de qualquer categoria ou em prestador de serviços 

geral, numa determinada classe; 

m) «Título de registo» a autorização, emitida em suporte eletrónico e comprovável mediante consulta na 

página eletrónica da DGPC, acessível através do Portal do Arqueólogo, que habilita a empresa a 

realizar determinados trabalhos, quando o valor dos mesmos não exceda o limite para o efeito 

previsto no presente diploma; 
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n) «Alvará» a autorização, emitida em suporte eletrónico e comprovável mediante consulta na página 

eletrónica da DGPC, acessível através do Portal do Arqueólogo, que relaciona todas as habilitações 

detidas por uma empresa; 

Artigo 4.º_ Alvará́  

1 —Sem prejuízo do disposto no n.º 1 do artigo 6.º do presente diploma, o exercício da atividade 

arqueológica comercial depende de alvará́ a conceder pela DGPC, ficando o seu Titular autorizado a 

executar os trabalhos enquadráveis nas habilitações no mesmo relacionadas.  

2 —O alvará́ é intransmissível, a qualquer título e para qualquer efeito.  

3 —Podem ser classificados pela DGPC para exercer a atividade arqueológica comercial os empresários em 

nome individual e as sociedades comerciais sujeitas à lei pessoal portuguesa ou cuja sede se situe em 

qualquer Estado do espaço económico europeu. 

4 —As habilitações referidas no n.º 1 constam de portaria do Titular da pasta da Cultura.  

5 —O Titular da Pasta da Cultura, sob proposta da DGPC, fixará igualmente, por portaria a publicar 

anualmente até 31 de Outubro, para vigorar durante 12 meses a partir de 1 de Fevereiro do ano seguinte, a 

correspondência entre as classes referidas na alínea k) do artigo 3.º do presente diploma e os valores das 

prestações de serviços.  

Artigo 5.º _ Validade do alvará́  

O alvará́ é válido por um período máximo de 5 anos, caducando 30 dias após este termo se não for 

revalidado nos termos do presente diploma.  

Artigo 6.º_ Título de registo  

1—O Titular da Pasta da Cultura, sob proposta da DGPC, fixará por portaria eventuais subcategorias que 

dispensem a obtenção de alvará e tão-só exijam a detenção de um Título de registo, a conceder pela DGPC.  

2 —O Título de registo é intransmissível, a qualquer título e para qualquer efeito.  

3 —Podem ser detentores de título de registo os empresários em nome individual e as sociedades comerciais 

sujeitas à lei pessoal portuguesa ou cuja sede se situe em qualquer Estado do espaço económico europeu. 

 4 —Os títulos de registo são válidos por um período de cinco anos e revalidados por idênticos períodos.  

5 —A concessão e a revalidação do título de registo são regulamentadas por portaria do Titular da pasta da 

Cultura.  

 

 

Artigo 6.º -A_ Prestadores estabelecidos noutros Estados membros da União Europeia 

1 — Quando não configurem o exercício efetivo de atividade, na aceção do n.º 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei 

n.º 92/2010, de 26 de julho, podem ser prestados serviços de Arqueologia em território nacional por 

prestadores legalmente estabelecidos noutros Estados membros da União Europeia, desde que estes 
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cumpram, por razões de segurança pública, os requisitos exigíveis no presente diploma para a classe e 

subcategoria em que se enquadra a obra pretendida, bem como à detenção de seguro de acidentes de 

trabalho, válido e aplicável. 

2 — Para efeitos de verificação do preenchimento dos requisitos referidos no número anterior, o prestador 

deve apresentar junto da DGPC antes da realização de cada serviço de Arqueologia em território nacional 

cópia do título de autorização para o exercício da atividade, emitido pela autoridade competente do Estado 

membro de estabelecimento ou, no caso de tal título não ser suficiente ou não ser exigível, de quaisquer 

outros documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos. 

3 — Verificado o preenchimento dos requisitos, o que deve ocorrer no prazo de 20 dias, a DGPC emite uma 

guia para pagamento da taxa devida pelo procedimento, indicando os serviços a prestar de acordo com o 

elenco legal de habilitações. 

4 — A DGPC procede automaticamente ao registo do prestador e da prestação de serviços na respetiva 

página eletrónica, acessível através do Portal do Arqueólogo, do Portal do Cidadão e do Portal da Empresa, 

assim que se verifique o pagamento da taxa devida. 

5 — É proibida a prestação dos serviços em causa sem a efetivação do registo referido no número anterior. 

6 — A apresentação dos elementos a que se refere o n.º 2 é realizada através dos meios indicados no n.º 1 do 

artigo 21.º, sendo ainda aplicável ao previsto no presente artigo o disposto nos n.os 6, 7 (e 8?) do artigo 21.º, 

com as devidas adaptações. 

7 — Para efeitos do disposto no presente artigo, os prestadores ficam sujeitos às condições de exercício da 

atividade previstas na lei durante todo o tempo em que se encontrem a prestar serviços em território nacional 

e, depois disso, somente quanto a factos relacionados com o serviço prestado. 

SECÇÃO II_ Dos alvarás 

 Artigo 7.º_ Requisitos de ingresso e permanência 

A concessão e a manutenção de habilitações dependem do preenchimento cumulativo dos seguintes 

requisitos: 

a) Idoneidade; 

b) Capacidade científica e técnica adequadas à natureza e ao valor dos trabalhos para que pretende ser 

habilitada; 

c) Capacidade económica e financeira.  

 Artigo 8.º_ Idoneidade  

1 —As pessoas singulares ou coletivas, requerentes ou titulares de alvará, bem como os seus 

representantes legais, devem possuir idoneidade comercial. 

2 — Para efeitos do disposto no número anterior, não são considerados comercialmente idóneos as 

pessoas singulares ou coletivas e os representantes legais de sociedades comerciais que tenham sido 

condenados, por decisão transitada em julgado, em pena de prisão não suspensa por qualquer dos seguintes 

crimes: 
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a) Ameaça, coação, sequestro, rapto ou escravidão; 

b) Violação de reserva/prioridade científica; 

c) Burla ou burla relativa a trabalho ou emprego; 

d) Insolvência dolosa, insolvência negligente ou favorecimento de credores; 

e) Falsificação de documento, quando praticado no âmbito da atividade da Arqueologia comercial; 

f) Incêndios, explosões e outras condutas especialmente perigosas, danos contra a natureza ou 

poluição; 

g) Infração de regras da Arqueologia e dano em bens culturais; 

h) Associação criminosa; 

i) Tráfico de influência; 

j) Desobediência, quando praticada no âmbito da atividade Arqueologia Comercial; 

k) Corrupção ativa; 

l) Tráfico de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas; 

m) Fraude na obtenção de subsídio ou subvenção, desvio de subvenção, subsídio ou crédito 

bonificado, fraude na obtenção de crédito, ofensa à reputação económica ou corrupção ativa; 

n) Emissão de cheque sem provisão; 

o) Concorrência desleal, quando praticada no âmbito da atividade da Arqueologia Comercial; 

p) Crimes relativos a branqueamento de capitais; 

q) Crimes tributários; 

r) Crime por utilização indevida de trabalho de menor ou crime de desobediência por não cessação 

da atividade de menor. 

3 —Para além das situações referidas no número anterior, consideram-se ainda comercialmente não 

idóneos os empresários em nome individual, as sociedades comerciais e os seus representantes legais 

relativamente aos quais se verifique qualquer das seguintes situações: 

a) Terem sido proibidos do exercício da atividade arqueológica, durante o respetivo período de 

duração; 

b) Terem sido objeto de três decisões condenatórias definitivas pela prática dolosa de ilícitos de 

mera ordenação social muito graves, previstos no presente diploma; 

c) Terem sido representantes legais de empresa ou empresas de Arqueologia que, no exercício das 

suas funções, no conjunto, tenha ou tenham sido punida ou punidas nos mesmos termos da alínea 

anterior.  

4 —As situações referidas nas alíneas b) e c) do número anterior não relevam após o decurso do prazo de 

dois anos contados do cumprimento integral das obrigações decorrentes da última decisão aplicada. 

5 —Deixam de se considerar idóneos: 

a) Os As pessoas singulares e os representantes legais de pessoas coletivas que venham a encontrar-

se em qualquer das situações indicadas nos n.ºs 2 e 3 do presente artigo; 

b) As pessoas coletivas que venham a encontrar-se em qualquer das situações indicadas no n.º 3 do 

presente artigo, bem como aquelas cujos representantes legais sejam considerados não idóneos 
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nos termos do presente artigo e não procedam à sua substituição no prazo máximo de 30 dias a 

contar do conhecimento da situação.  

Artigo 9.º_ Capacidade científica e técnica 

 1 —A capacidade científica das pessoas singulares ou coletivas é determinada em função das 

capacitações específicas na área de Arqueologia ou afins dos seus representantes.  

2 —A capacidade técnica é determinada em função da estrutura organizacional da empresa, da 

capacidade logística e da avaliação dos seus meios humanos e meios técnicos empregues na produção, na 

gestão da prestação de serviços e na gestão da segurança, higiene e saúde no trabalho, bem como do seu 

currículo na atividade. 

3 —A estrutura organizacional é aferida em função: 

a) Da apreciação do seu organograma, distinguindo as diversas funções, nomeadamente de direção, 

administrativas, de produção e de gestão da produção de serviços e de gestão da segurança e da 

qualidade; 

b) Da experiência na execução de prestações de serviços, do próprio ou, no caso de se tratar de 

sociedades, dos seus gerentes ou administradores, com referência ao valor e à importância das 

principais prestações que executaram ou em que intervieram e a natureza da sua intervenção.  

4 — Para garantia mínima da capacitação dos recursos humanos, o quadro de pessoal das empresas deve 

integrar um número mínimo de técnicos, diretores e auxiliares, de acordo com o que vier a ser fixado em 

portaria do Titular da pasta da Cultura.  

5 — A avaliação dos meios humanos tem em conta:  

a) O número de técnicos aptos a desempenho de funções de direção científica; 

b) O número de técnicos na execução e os seus níveis de conhecimento, especialização e experiência 

profissional na atividade, bem como a sua disponibilidade para o exercício de funções na empresa; 

c) O número de profissionais afetos à gestão da segurança, higiene e saúde do trabalho, nos termos da 

legislação aplicável; 

d) O número de técnicos superiores e de técnicos profissionais com Certidão de Aptidão Profissional 

nível III, por grupos de remuneração contratual. 

6 —A capacidade logística é aferida tendo em conta os seguintes critérios cujos parâmetros serão 

afixados por portaria: 

a) Da área das instalações afetas: 

i) a espaços técnicos/científicos; 

ii) a espaços de depósito provisório de espólio; 

b) Dos metros lineares de bancada de laboratório; 

c) Do controlo de condições ambientais de temperatura e humidade nos espaços de depósito de espólio. 

d) Da frota viária. 

7 — A avaliação dos meios técnicos tem em conta a disponibilidade demonstrada pela empresa no que 

se refere aos equipamentos de que necessita para a sua atividade.  

8 — A experiência da empresa na execução de prestações de serviços é avaliada em função:  
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a) Das prestações de serviços executadas, por tipo de trabalhos, com emissão de relatório final 

aprovado e entrega de memória descritiva nos termos do Artigo 17.º do Anexo do Decreto-Lei n.º 

164/2014, de 4 de novembro; 

b) Das prestações de serviço em curso, por tipo de trabalhos; 

c) No apuramento da relação entre trabalhos terminados e trabalhos em curso. 

Artigo 10.º_Capacidade económica e financeira  

1 — A capacidade económica e financeira das empresas é avaliada através de: 

a) Valores do capital próprio; 

b) Volume de negócios global e em prestações de serviço em curso; 

c) Equilíbrio financeiro, tendo em conta os indicadores de liquidez geral e autonomia financeira. 

2 — Só́ podem ser classificadas em classes superiores à 1 as empresas que estejam em condições de 

comprovar capital próprio, volume de negócios em trabalhos e equilíbrio financeiro nos termos do presente 

diploma. 

3 — Pode ainda ser complementada a análise da situação das empresas recorrendo a outra informação 

extraível da documentação fiscal anual, relacionada com os diversos aspetos da qualificação, que a DGPC 

poderá́ solicitar às autoridades competentes. 

4 — Em casos devidamente fundamentados, a DGPC pode exigir às empresas a realização de auditorias 

externas, quando se trate de empresas habilitadas para executar trabalhos nas três classes mais elevadas. 

5 — A definição e os valores de referência dos indicadores financeiros enunciados na alínea c) do n.º1 

do presente artigo são objeto de portaria do Titular da pasta da Cultura, mediante proposta da DGPC e depois 

de ouvido o órgão de Tutela da Administração Central. 

 

CAPÍTULO II_ Da habilitação 

SECÇÃO I_ Da classificação e reclassificação 

Artigo 11.º_ Ingresso 

1 — Os interessados que requeiram o ingresso na atividade deverão comprovar:  

a) A idoneidade, nos termos do artigo 8.º; 

b) A autoria de reconhecido trabalho científico no âmbito arqueológico 

c) A capacidade científica e técnica, nos termos dos n.os 1 a 6 do artigo 9.º, adequada à natureza e ao 

valor dos trabalhos para que pretendem ser habilitados; 

d) A capacidade económica e financeira, nos termos da alínea a) do n.º1 do artigo anterior, por um 

valor mínimo de capital próprio igual ou superior a 10% do valor limite da maior das classes 

solicitadas, exceto no que respeita à classe mais elevada prevista na portaria a que se refere o n.º 5 

do artigo 4.º do presente diploma, caso em que o capital próprio deverá ser igual ou superior a 20% 

do valor limite da classe anterior. 

e) A situação regularizada perante a Segurança Social e as Finanças.   

2 — O disposto na alínea c) do número anterior não é aplicável para o ingresso na classe 1, em que 

apenas é exigido que o requerente não tenha capital próprio negativo. 
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Artigo 12.º_ Classificação em prestador/empresário geral 

1 — A classificação em prestador/empresário geral habilita o seu titular a subcontratar a execução de 

trabalhos enquadráveis nas subcategorias necessárias à concretização do trabalho, sendo responsável pela sua 

coordenação global, desde que: 

a) O valor total do trabalho não exceda o limite definido pela classe que detém; 

b) Os trabalhos subcontratados sejam executados por prestadores/empresas devidamente habilitadas. 

2 — A classificação em prestador/empresário geral é concedida com base: 

a) Na classificação das subcategorias determinantes,: 

b) Na capacidade de coordenação, avaliada pela experiência profissional detida pelo empresário ou 

pelos representantes legais da sociedade e pelos seus técnicos em funções de gestão e coordenação 

de trabalhos de Arqueologia; 

c) No quadro de pessoal exigido pela portaria referida no n.º 4 do artigo 9.º do presente diploma.  

3 — A classificação em prestador/empresário geral só pode ser concedida nos casos previstos na portaria 

referida no n.º 4 do artigo 4.º do presente diploma. 

4 — Sem prejuízo do disposto no n.º 2 do presente artigo, a classificação em prestador/empresário geral é 

concedida e modificada, com as devidas adaptações, nos mesmos termos em que é efetuada para as 

subcategorias.  

Artigo 13.º_ Regime probatório  

1 — Após o ingresso de qualquer interessado na atividade, ficam sujeitas a um regime probatório a vigorar 

por um ano todas as habilitações concedidas em qualquer subcategoria e classe. 

2 — O regime referido no número anterior consiste na concessão provisória de habilitações, sendo as 

mesmas mantidas ou automaticamente reclassificadas, em função da capacidade efetiva que a empresa 

demonstrar, mediante trabalhos executados ou em curso, dessa natureza ou afins. 

3 — No final do regime probatório: 

a) São automaticamente desclassificadas as pessoas singulares ou coletivas que não tenham 

demonstrado capacidade científica, técnica e logística nos trabalhos executados.  

b) São mantidas ou automaticamente reclassificadas em classe superior, de acordo com o disposto no 

artigo 14.º do presente diploma, com as necessárias adaptações, as habilitações relativamente às 

quais as pessoas singulares ou coletivas demonstrem capacidade efetiva. 

 

 

Artigo 14.º_ Elevação de classe 

1 — As empresas que pretendam a elevação para a classe imediatamente superior à que detêm deverão 

comprovar, para além do requisito de idoneidade: 
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a) A capacidade científica e técnica, pela relação de trabalhos concluídos, com emissão de parecer de 

aprovação de relatório final e entrega de memória para publicação, pela verificação do quadro 

mínimo de pessoal previsto no n.º 4 do artigo 9.º do presente diploma e pela disponibilidade de 

logística adequada; 

b) A experiência, tendo executado, no tipo de trabalho em causa, nos últimos três anos, um trabalho, 

devidamente comprovado, cujo valor seja igual ou superior a 50% do valor limite da classe que 

detém, ou dois trabalhos, devidamente comprovados, cujo valor acumulado seja igual ou superior a 

80% do valor da classe que detém. 

2 —No caso de a pessoa singular ou coletiva solicitar a elevação para classe não imediatamente superior, 

para além do disposto no número anterior, deve ainda comprovar ter executado, nos três últimos anos, trabalhos 

de valor acumulado igual ou superior ao valor limite da classe requerida. Foi revogado pelo DL 69/2011, de 15 

de junho, o que não se aceita) 

3 —Para efeitos do disposto na alínea b) do n.º1 e no n.º2 do presente artigo, podem também ser 

considerados os valores já executados de obras em curso desde que a respetiva faturação comprove terem sido 

realizados, no mínimo, 50% do valor de adjudicação ou da estimativa do valor do trabalho consoante se trate de, 

respetivamente, obras públicas ou particulares. (Foi revogado pelo DL 69/2011, de 15 de junho, o que não se 

aceita) 

4 —Caso a elevação requerida seja para classe superior à mais elevada que detém nas subcategorias em que 

está classificada, a pessoa singular ou coletiva deve ainda comprovar, para a classe solicitada: 

a) Deter capacidade económica e financeira, por um valor mínimo de capital próprio igual ou superior a 

10% do valor limite da classe solicitada, excepto no que respeita à classe mais elevada prevista na 

portaria a que se refere o n.º 5 do artigo 4.º, caso em que o capital próprio deverá ser igual ou 

superior a 20% do valor limite da classe anterior; 

b) Cumprir as condições mínimas de permanência previstas na alínea e) do n.º 1 do artigo 18.º, sendo 

aplicável o disposto no n.º 2 desse artigo e sem prejuízo do disposto no n.º 2 desse artigo e sem 

prejuízo do disposto nos respetivos n.os 4 e 5. 

Artigo 15.º_Novas subcategorias 

1 — As empresas que pretendam a inscrição em novas subcategorias de classe igual ou inferior à mais 

elevada que detêm, para além do requisito de idoneidade, devem comprovar capacidade técnica, pela 

disponibilidade de quadro técnico e logística adequados ao pedido. 

2 — Quando pretendam a inscrição em novas subcategorias em classe superior à mais elevada que detêm, 

para além do disposto no número anterior no que se refere à idoneidade e à logística, devem ainda comprovar, 

para as noas subcategorias e classes pretendidas: 

a) Deter capacidade técnica e científica no termos do n.º 4 do artigo 9.º do presente diploma; 

b) Deter capacidade económica e financeira, por um valor mínimo de capital próprio igual ou superior a 

10% do valor limite da classe solicitada, excepto no que respeita à classe mais elevada prevista na 

portaria a que se refere o n.º 5 do artigo 4.º do presente diploma, caso em que o capital próprio deverá 

ser igual ou superior a 20% do valor limite da classe anterior; 
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c) Cumprir com as condições mínimas de permanência previstas na alínea e9 do n.º 1 do artigo 18.º, sendo 

aplicável o disposto no n.º 2 desse artigo e sem prejuízo dos n.os 4 e 5. 

Artigo 16.º_Diminuição de classe e cancelamento de subcategorias a pedido 

As subcategorias são objeto de diminuição de classe ou cancelamento quando os titulares do alvará́ o 

requeiram.  

Artigo 17.º_Técnicos e incompatibilidades 

1 —Os técnicos que integrem o quadro de uma empresa inscrita na DGPC  não podem: 

a) Fazer parte do quadro de pessoal de qualquer outra empresa também inscrita; 

b) Desempenhar funções técnicas, a qualquer título, em entidades licenciadoras ou donos de obra 

pública, excepto se, para o efeito, estiverem devidamente autorizados nos termos legais em vigor 

sobre incompatibilidades. 

2 —As situações em que ocorra cessação de funções de técnicos ou em que os mesmos passem a estar 

abrangidos pelas incompatibilidades previstas na alínea b) do número anterior devem ser comunicadas à DGPC 

no prazo de 15 dias contados da sua verificação e pode ser efetuada quer pela empresa quer pelo técnico, desde 

que quem comunique comprove perante a DGPC que deu conhecimento ao outro. 

3 —As empresas que disponham de quadro técnico insuficiente face à classificação que detêm, na 

sequência do previsto no número anterior, devem regularizar a situação no prazo de 22 dias a contar da data da 

ocorrência.  

SECÇÃO II_ Da permanência 

Artigo 18.º_ Condições mínimas de permanência 

1 —Para além do requisito de idoneidade, as pessoas singulares ou coletivas detentoras de alvará 

deverão verificar as seguintes condições de permanência: 

a) Manter um quadro técnico, de acordo com o estabelecido na portaria referida no n.º 4 do artigo 9.º 

do presente diploma; 

b) Deter, no último exercício, um valor de custos com pessoal igual ou superior a 80% do valor limite 

da classe anterior à maior das classes que detém; 

c) Deter, no último exercício, um valor de capital próprio igual ou superior a 10% do valor limite da 

maior das classes que detém, excepto no que respeita à classe mais elevada prevista na portaria a 

que se refere o n.º 5 do artigo 4.º do presente diploma, caso em que esse valor deverá ser igual ou 

superior a 20% do valor limite da classe anterior; 

d) Deter, no último exercício, um valor de volume de negócios em trabalhos igual ou superior a 50% 

do valor limite da classe anterior à maior das classes que detém;  

e) Deter, no último exercício, valores de liquidez geral e autonomia financeira iguais ou superiores 

aos fixados na portaria  a que se refere o n.º 5 do artigo 10.º do presente diploma. 

2 —Caso as pessoas singulares ou coletivas não cumpram qualquer dos valores mínimos previstos na 

alíneas b), c) d) e e) do n.º anterior, é igualmente aceite para a satisfação de qualquer desses valores o seu 

cumprimento por via da média encontrada nos três últimos exercícios. 
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3 —O disposto nas alíneas b), c), d) e e) do n.º 1 do presente artigo não se aplica às pessoas singulares ou 

coletivas detentoras de alvará́ exclusivamente na classe 1, que deverão, no entanto, apresentar, no último 

exercício: 

a) Valor não nulo de custos com pessoal;  

b) Capital próprio não negativo; e 

c) No mínimo, volume de negócios em trabalhos igual ou superior a 10% do valor limite da classe 1, 

aplicando-se, com as devidas adaptações, o previsto no n.º 2 do presente artigo. 

4 —O disposto nas alíneas b), c), d) e e) do n.º 1 do presente artigo não se aplica às empresas que se 

encontrem no regime probatório previsto no artigo 13.º do presente diploma, que deverão, no entanto, 

apresentar, no último exercício, valor não nulo de custos com pessoal e capital próprio não negativo, aplicando-

se, com as devidas adaptações, o previsto no n.º 2. (Foi revogado pelo DL 69/2011, de 15 de junho, o que não se 

aceita) 

Novo 4 — não aceite. 

5 — não aceite 

6 — não aceite 

7 — não aceite 

8 — não aceite 

9 — não aceite 

Artigo 19.º_ Revalidação  

1 —A concessão de alvará para operação comercial na área de Arqueologia é feita por uma duração de 

cinco anos, sendo revalidável por idêntico período. 

2 —A licença é revalidada a pedido do beneficiário, nas mesmas condições que a licença inicial, com 

exceção do disposto no Artigo 13.º. 

 

Artigo 20.º_ Reavaliação 

1 —A reavaliação consiste na apreciação da situação global da pessoa singular ou coletiva em função da 

idoneidade, da capacidade científica, técnica e logística e da capacidade económica e financeira, e tem em conta 

todos os elementos que a DGPC possa vir a obter com interesse para o efeito. 

2 —As pessoas singulares ou coletivas podem ser sujeitas a reavaliação: 

a) Quando, por efeito da apreciação de trabalhos executados levada a cabo pela DGPC, ao abrigo do 

Decreto-Lei n.º 164/2014, de 4 de novembro, esta assim o entenda; 

b) Na sequência de ação de inspeção da DGPC decorrente de escolha aleatória;  

c) Aquando deixem de ser consideradas idóneas nos termos do artigo 8.º do presente diploma; 

d) Quando sejam objeto de processos de recuperação ou de falência; 

3 — A DGPC pode exigir todos os documentos e esclarecimentos que entenda necessários à análise da 

situação da empresa. 



70 | _________________________________________  O Processo do Corgo. Do Princípio da Conservação pelo Registo Científico 

 

4 —A reavaliação pode conduzir à manutenção, reclassificação ou cancelamento parcial ou total das 

habilitações. 

5 —As habilitações reclassificadas ou canceladas nos termos do número anterior não podem ser de novo 

requeridas antes de decorridos um ano após a data da notificação da decisão definitiva. 

6 —A reclassificação não desobriga a empresa de finalizar os trabalhos que tem em curso, , tendo, no caso 

de impedimento, os donos das obras, o direito à resolução do contrato por impossibilidade culposa da pessoa 

singular ou coletiva. 

7 —O cancelamento parcial ou total das habilitações inibe a pessoa singular ou coletiva de finalizar os 

trabalhos em curso, com exceção, no primeiro caso, dos trabalhos enquadráveis em subcategorias não 

canceladas, implicando a imediata resolução por impossibilidade culposa da empresa de todos os contratos de 

prestação de serviços celebrados referentes a trabalhos em curso, sem prejuízo dos efeitos já produzidos. 

9 — Enquanto decorrer um processo de reavaliação, suspendem-se pelo período máximo de nove meses a 

contar da notificação à empresa da instauração do mesmo: 

a) Os eventuais procedimentos de classificação que estiverem em curso; 

b) O procedimento de revalidação que esteja em curso ou que venha a ser requerido pela empresa, 

devendo, caso entretanto seja proferida decisão no procedimento de reavaliação, ser na mesma 

conjuntamente apreciado o cumprimento, pela empresa, das condições previstas no artigo 18.º. 

10 — A suspensão do procedimento de revalidação prevista na alínea b) do número anterior não prejudica 

a manutenção da obrigação de cumprimento do disposto nos n.os 2, 4 e 5 do artigo anterior. 

11 — A suspensão do procedimento de revalidação prevista na alínea b) do n.º 9, quando tenha sido 

declarada a insolvência da empresa sujeita a reavaliação, pode ser prorrogada por um período máximo de nove 

meses, por decisão fundamentada da Direção da DGPC, e desde que a empresa tenha comprovado, à data dessa 

decisão e em sede do procedimento de reavaliação, os requisitos de idoneidade e de capacidade técnica 

adequada à habilitação de que é detentora. 

12 — Enquanto durar a suspensão prevista nos números anteriores, mantém-se em vigor o alvará de que a 

empresa for detentora à data da notificação da instauração do procedimento de reavaliação. 

 

CAPÍTULO III_ Do processo e registo de informação 

Artigo 21.º_ Instrução de processos 

1 —Os pedidos de classificação e reclassificação previstos no presente diploma são apresentados em 

modelo próprio à dirigido ao diretor da DGPC, presencialmente, por via postal ou por via eletrónica, com 

acesso através do Portal do Arqueólogo, acompanhados dos respetivos elementos instrutórios. 

2 —Com o requerimento, são entregues todos os documentos comprovativos do preenchimento dos 

requisitos exigidos no artigo 7.º, os quais são especificados em portaria do Titular da Pasta da Cultura, só sendo 

admissível a sua entrega em momento posterior se o requerente provar que não os pôde apresentar com o 

requerimento ou se se destinarem a provar facto ocorrido posteriormente. 

3 —São recusados, mediante a indicação por escrito do fundamento da rejeição, os pedidos relativamente 

aos quais se verifique: 
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a) Não ter sido junto o documento comprovativo do prévio pagamento da taxa inicial; 

b) Manifesta insuficiência da documentação referida no número anterior, sem justificação adequada; 

c) Falta de assinatura do requerimento; 

d) Ininteligibilidade do pedido; 

e) Que os documentos apresentados não obedecem aos requisitos regulamentares; 

f) Inadmissibilidade nos termos do presente diploma.  

4—São igualmente recusados os pedidos das empresas que não tenham dado cumprimento ao disposto no 

n.º 2 do artigo 19.º 

5—A recusa do pedido, nos termos do presente artigo, implica a devolução dos documentos, excepto 

daqueles que, no caso de empresas já classificadas, a DGPC entenda necessários à atualização do processo. 

6 — Na apreciação do pedido, a DGPC reconhece as autorizações legalmente detidas, bem como os 

requisitos já cumpridos pelo requerente para o exercício da atividade noutros Estados-Membros do espaço 

económico europeu que sejam equivalentes ou essencialmente comparáveis quanto à finalidade. 

7 — Para efeitos da verificação do cumprimento dos requisitos previstos no presente diploma, a DGPC 

aceita os documentos emitidos noutro Estado-Membro que tenham uma finalidade equivalente ou que provem a 

verificação daqueles requisitos, devendo promover a obtenção das informações que entender necessárias junto 

das respetivas autoridades competentes.  

8 — Sem prejuízo de outra legislação aplicável ao reconhecimento de habilitações e de formações, o 

reconhecimento de requisitos relativos a qualificações profissionais é regido pela Lei n.º 9/2009, de 4 de março, 

dependendo do cumprimento das obrigações nesta previstas junto da autoridade competente????. 

Artigo 22.º_ Tramitação 

1 — A tramitação dos procedimentos previstos no presente diploma é executada com recurso a um sistema 

informático, definido por portaria do membro do Governo responsável pela Cultura, que assegura: 

a) A entrega online de requerimentos e de comunicações; 

b) A consulta, pelos interessados, do estado dos procedimentos; 

c) A notificação por via eletrónica dos interessados, nomeadamente das decisões da DGPC, que lhes 

digam respeito; 

d) A verificação automática da informação necessária, para efeitos de aplicação do regime previsto no 

presente diploma, através da ligação com as bases de dados das autoridades competentes, nos termos a 

definir em protocolos com as mesmas, os quais devem ser submetidos a prévia apreciação da Comissão 

Nacional de Proteção de Dados. 

2 — No caso de o requerimento conter omissões ou deficiências suscetíveis de suprimento ou de correção, 

ou quando se verifiquem irregularidades ou insuficiências relativas aos documentos instrutórios exigíveis e cuja 

falta não possa ser oficiosamente suprida, o requerente deve ser notificado, no prazo de 30 dias a contar da 

respetiva apresentação, para efetuar as correções necessárias ou apresentar os documentos em falta, dentro de 

um prazo fixado pela DGPC, que não pode ser inferior a 15 dias. 
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4 — Para a tomada da decisão final, a DGPC, dispõe do prazo de 20 dias, a contar da data da receção do 

pedido ou dos elementos solicitados nos termos do n.º 2, ou, quando estes não forem entregues, a contar do 

termo do prazo concedido para a respetiva apresentação. 

5 — A decisão final sobre o pedido é notificada ao interessado no prazo máximo de cinco dias. 

6 — Decorrido o prazo previsto no n.º 4 sem que tenha sido proferida a decisão final, o pedido considera-

se tacitamente deferido, sem prejuízo do disposto no n.º 8. 

7 — Proferida a decisão final ou verificando-se o caso previsto no número anterior, a DGPC, emite, no 

prazo de 10 dias, a guia para pagamento da taxa devida. 

8 — O pagamento da taxa no prazo estipulado é condição de eficácia do deferimento do pedido. 

9 — Comprovado o pagamento da taxa, a DGPC, procede à emissão do título habilitante e à sua 

atualização, em suporte eletrónico, o qual é disponibilizado para consulta na respetiva página eletrónica, 

acessível através do Portal do Arqueólogo e do Portal da Empresa. 

10 — Em caso de extinção do procedimento por falta de pagamento da taxa devida, a apresentação de um 

novo pedido antes de decorrido um ano desde a data da extinção implica o agravamento da nova taxa, nos 

termos estabelecidos na portaria referida no n.º 1 do artigo 49.º. 

Artigo 22.º-A_ Pedido de título de registo e de alvará de classe 1 (alteração do DL 69/2011 não 

aplicável) 

Artigo23.º_ Informações sobre as empresas 

1— A DGPC deve manter registo de informações sobre as pessoas singulares e coletivas na área de de 

Arqueologia, com todos os elementos necessários à sua qualificação nos termos deste diploma. 

2 — Devem também ser registadas: 

a) Todas as sanções aplicadas nos termos do presente diploma; 

b) As ocorrências que, não compreendidas na alínea anterior, constituam violação dos deveres 

estabelecidos no artigo 24.º 

3 — Os registos a que se refere o número anterior que sejam objeto de ação judicial ou administrativa não 

podem ser utilizados para os efeitos previstos na lei nem disponibilizados aos donos de obra até que ocorra 

decisão definitiva. 

4 — Os registos a que se refere a alínea b) do n.º 2 do presente artigo sobre os quais não impenda ação 

judicial ou administrativa também não podem ser utilizados nem disponibilizados sem que tenha sido garantido 

o direito do contraditório às empresas em causa. 

5—A DGPC deve ainda manter registo dos pedidos extintos ou indeferidos, bem como dos alvarás e títulos 

de registo cancelados. 

 

CAPÍTULO IV _ Do exercício da atividade 

Artigo 24.º_ Deveres no exercício da atividade  
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1—As pessoas singulares ou coletivas no exercício da sua atividade devem agir segundo as regras da boa 

fé na formação e execução do contrato e proceder à realização dos trabalhos em conformidade como que foi 

convencionado, sem vícios que excluam ou reduzam o valor dela ou a sua aptidão para o uso ordinário ou o 

previsto no contrato, e no respeito pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis. 

2—Constituem, nomeadamente, violação ao disposto no número anterior: 

a) Prática de atos ou celebração de convenções ou acordos susceptíveis de falsear em as condições 

normais de concorrência; 

b) Não haver o adjudicatário prestado em tempo a caução e não ter sido impedido de o fazer por facto 

independente da sua vontade; 

c)  Não apresentar o adjudicatário os documentos necessários à outorga do contrato, no prazo para o 

efeito fixado, e não ter sido impedido de o fazer por facto independente da sua vontade; 

d) Não comparecer para a outorga do contrato e não ter sido impedido de o fazer por motivo 

independente da sua vontade; 

e) Não comparecer para a consignação do trabalho e não ter sido impedido de o fazer por motivo 

independente da sua vontade; 

f) Incumprimento do prazo estipulado ao abandono do trabalho em qualquer dos casos por causa 

imputável à empresa;  

g) Desrespeito por normas legais relativas à segurança, higiene e saúde no trabalho;  

h) Desrespeito por prescrições mínimas de segurança, higiene e saúde no trabalho; 

i) Incumprimento de qualquer disposição legal, regulamentar ou contratual com repercussão na 

qualidade do produto em execução ou já́ executado. 

3 — Sem prejuízo de outras exigências legais, em todos os contratos, correspondência, documentos 

contabilísticos, publicações, publicidade e, de um modo geral, em toda a sua atividade externa, as empresas 

devem indicar a sua denominação social e o número do alvará́ ou do título de registo, sem prejuízo de outras 

exigências legais. 

4—Em cada trabalho, a empresa responsável deve afixar de forma bem visível placa identificativa com a 

sua denominação social e número de alvará́ no local de acesso ao estaleiro  

Artigo 25.º_ Deveres para com a DGPC 

1 —As empresas são obrigadas a comunicar à DGPC, no prazo de 22 dias: 

a) Quaisquer alterações nas condições de ingresso e permanência previstas nos artigos 8.º, 9.º e 10.º do 

presente diploma que possam determinar modificação na classificação para os tipos de trabalhos em 

que estão habilitadas; 

b) As alterações à denominação e sede, assim como a nomeação ou demissão de representantes legais, 

quando se trate de sociedades; 

c) As alterações da firma comercial e do domicílio fiscal, quando se trate de empresários em nome 

individual; 

d) Os processos de insolvência de que sejam objeto, a contar da data do conhecimento; 

e) A cessação da respetiva atividade. 
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f)      A criação de sucursais, agências, estabelecimentos, locais de atendimento ou outras formas de 

representação comercial de empresa, cuja atividade se encontre sujeita ao regime de autorização 

previsto no presente diploma. 

2 —As empresas são também obrigadas perante a DGPC, no prazo de 22 dias, a: 

a) Enviar cópias das sentenças ou das decisões que ponham termo a processos em que tenham sido 

parte relacionados com a idoneidade, tal como definida no artigo 8.º, e com os deveres a que estão 

obrigadas no exercício da atividade, nos termos do artigo 24.º; 

b) Prestar todas as informações relacionadas com a sua atividade, no âmbito do presente diploma, e 

disponibilizar toda a documentação a ela referente, quando solicitado. 

3 —As empresas são ainda obrigadas a facultar à DGPC, no exercício da sua competência de inspeção, o 

acesso às instalações e estaleiros, bem como a toda a informação e documentação relacionada com a atividade.  

Artigo 26.º_ Consórcios e agrupamentos de empresas  

1 —Para a realização de trabalhos, as empresas de Arqueologia podem organizar-se, entre si ou com 

empresas que se dediquem a atividade diversa, em consórcios ou em qualquer das modalidades jurídicas de 

agrupamento de empresas admitidas e reguladas pelo quadro legal vigente, desde que as primeiras satisfaçam 

todas as disposições legais relativas ao exercício da atividade. 

2 —Os consórcios ou agrupamentos de empresas aproveitam das habilitações das empresas associadas, 

devendo pelo menos uma das empresas de Arqueologia deter a habilitação que cubra o valor total do trabalho e 

respeite ao tipo de trabalhos mais expressivo e cada uma das outras empresas  de Arqueologia deter a 

habilitação que cubra o valor da parte do trabalho que se propõe executar. 

3 —Os consórcios e agrupamentos de empresas estão ainda sujeitos ao seguinte: 

a) Cada empresa associada ou agrupada é sempre solidariamente responsável com o grupo pelo pontual 

cumprimento de todas as obrigações emergentes do contrato; 

b) A cada empresa associada é imputado, para efeitos de aplicação de sanções previstas no presente 

diploma, o incumprimento pelo consórcio das obrigações referidas na alínea anterior, bem como das 

demais resultantes do presente diploma; 

c) Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, os agrupamentos de empresas ficam vinculados ao 

cumprimento das demais obrigações previstas no presente diploma, respondendo subsidiariamente as 

empresas agrupadas pelos pagamentos das coimas aplicadas ao agrupamento por decisão tornada 

definitiva nos termos do artigo 36.º. 

Artigo 27.º_ Subcontratação 

A subcontratação de trabalhos arqueológicos apenas é permitida para a realização de trabalhos das 

seguintes especialidades:  

a) estudos antropológicos de gabinete; 

b) estudos ecofactuais, designadamente nas áreas da antracologia, carpologia, palinologia e zoologia; 

c) análises físicas e químicas, designadamente de C14, termoluminescência; fluorescência de raios X; 

d) levantamentos geofísicos. 
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Artigo 28.º_Morte, interdição, inabilitação e falência 

1 — O alvará caduca, extinguindo-se todas as habilitações dele constantes, quando ocorra: 

a) O falecimento, a interdição ou a inabilitação de empresário em nome individual; ou 

b) O encerramento de processo de insolvência, de que a empresa tenha sido objeto, por insuficiência da 

massa insolvente ou após a realização do rateio final. 

2 —Em caso de falência da empresa titular de alvará́, os trabalhos em curso serão concluídos no respeito 

das prioridades científicas presentes. 

CAPÍTULO V_ Do contrato de trabalhos arqueológicos 

Artigo 29.º_ Forma e conteúdo 

1 —Os contratos de prestação de serviços cujo valor ultrapasse 10% do limite fixado para a classe 1 saõ 

obrigatoriamente reduzidos a escrito e devem ter o seguinte conteúdo mínimo: 

a) Identificação completa das partes outorgantes; 

b) Identificação dos alvarás; 

c) Identificação do objeto do contrato, incluindo as peças escritas e desenhadas, quando as houver; 

d) Valor do contrato; 

e) Prazo de execução; 

f) Forma e prazos de pagamento. 

2 —A não observância do disposto no número anterior gera a nulidade do contrato e presume-se 

imputável à empresa adjudicatária. 

3 —As empresas são obrigadas a guardar os contratos celebrados em que são adjudicatárias pelo período 

de cinco anos a contar da data da conclusão do trabalhos. 

CAPÍTULO VI _ Obrigações dos donos das obras, das entidades licenciadoras e de outros 

Artigo 30.º_ Exigibilidade e verificação das habilitações 

1 —Nos concursos de obras públicas, de no licenciamento municipal, ou contratação por particulares, 

deve ser exigida uma única subcategoria em classe que cubra o valor global do trabalho, a qual deve respeitar 

ao tipo de trabalhos mais expressivo, sem prejuízo da eventual exigência de outras subcategorias relativas 

aos restantes trabalhos a executar e nas classes correspondentes. 

2 —A habilitação de prestador geral, desde que adequada ai trabalho em causa e em classe que cubra o 

seu valor global, dispensa a exigência a que se refere o número anterior. 

3 — A entidade de tutela administrativa dos trabalhos arqueológicos deve assegurar que estes sejam 

executados por detentores de alvará́ ou título de registo contendo as habilitações correspondentes à natureza 

e valor dos trabalhos a realizar, nos termos do disposto nas portarias referidas nos n.ºs 4 e 5 do artigo 4.º e no 

n.º 5 do artigo 6.º. a 

4 —A comprovação das habilitações é feita pela exibição do original do alvará ou do título de registo, 

sem prejuízo de outras exigências legalmente previstas, podendo em qualquer caso a sua verificação ser 

efetuada no sítio da DGPC na Internet. 
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5 —Nenhum trabalho poderá́ ser dividido por fases tendo em vista subtraí-lo à consideração do seu valor 

global para efeitos de determinação da classe de valor de trabalhos exigível. 

Artigo 31.º_ Informações a prestar por donos de obras, entidades licenciadoras e outros 

As alterações previstas no n.º 1 e no n.º 3 pelo DL 69/2011 não são aplicáveis, dado que se referem ao 

licenciamento de obras 

1 —Os donos de obra e as entidades licenciadoras devem comunicar à DGPC o conhecimento de 

qualquer ocorrência ou conduta que ponha em causa a boa execução do trabalho por motivo imputável à 

empresa ou a qualquer das suas subcontratadas. 

2 —Sem prejuízo de outras comunicações legalmente previstas, devem igualmente comunicar à DGPC, 

no prazo de vinte e quatro horas, os acidentes de que resulte morte ou lesão grave de trabalhadores ou de 

terceiros ou que, independentemente da produção de tais danos, assumam particular gravidade. 

3 —Os donos de obra e as entidades licenciadoras devem ainda comunicar o incumprimento de qualquer 

obrigação sancionável nos termos do presente diploma. 

4 — A comprovação das habilitações, bem como do registo de prestação de serviços previsto no artigo 6.º -A, 

é feita através de consulta na página eletrónica da DGPC, acessível através do Portal do Arqueólogo, devendo as 

entidades referidas no número anterior manter o comprovativo da realização dessa diligência. 

CAPÍTULO VII_ Fiscalização e sanções 

Artigo 32.º_Competências de inspeção e fiscalização da DGPC  

1 —A DGPC, no âmbito das suas competências, inspeciona e fiscaliza a atividade da arqueológica. 

2 —No exercício das suas competências de inspeção e fiscalização, a DGPC pode solicitar a quaisquer 

serviços públicos ou autoridades toda a colaboração ou auxílio que julgue necessário. 

3 —Todas as autoridades e seus agentes devem participar à DGPC quaisquer infrações ao presente 

diploma e respetivas disposições regulamentares. 

Artigo 33.º_ Auto de notícia 

1 —Quando, no exercício de funções inspetivas, se verificar ou comprovar, pessoal e diretamente, ainda 

que por forma não imediata, qualquer infração ao presente diploma punível com coima, é levantado auto de 

notícia. 

2 —O auto de notícia deve mencionar os factos que constituem infração, o dia, a hora, o local e as 

circunstâncias em que foi cometida, a identificação dos agentes que a presenciaram e tudo o que puderem 

averiguar acerca da identificação dos agentes da infração e, quando possível, a indicação de, pelo menos, 

uma testemunha que possa depor sobre os factos. 

3 —O auto de notícia é assinado pelos agentes que o levantaram e pelas testemunhas, quando for 

possível. 

4 —A autoridade ou agente da autoridade que tiver notícia, no exercício das suas funções, de infração ao 

presente diploma levanta auto a que é correspondentemente aplicável o disposto nos n.ºs 1 e 2 do presente 

artigo, com as necessárias adaptações.   
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Artigo 34.º_ Participação e denúncia 

1 —Se algum funcionário sem competência para levantar auto de notícia tiver conhecimento, no 

exercício ou por causa do exercício das suas funções, de qualquer infração ao presente diploma punível com 

coima, participá-la-á, por escrito ou verbalmente, aos serviços competentes para o seu processamento. 

2 —Qualquer pessoa pode denunciar infrações ao presente diploma junto da DGPC. 

3 —A participação e denúncia devem conter, sempre que possível, os elementos exigidos para o auto de 

notícia. 

4 —O disposto neste artigo é também aplicável quando se trate de funcionário competente para levantar 

auto de notícia, desde que não tenha verificado pessoalmente a infração.  

Artigo 35.º_ Notificações 

1 —As notificações efetuam-se: 

a) Por contacto pessoal com o notificando no lugar em que for encontrado; 

b) Mediante carta registada expedida para o domicílio ou sede do notificando; 

c) Mediante carta simples; 

d)  Por via eletrónica, nos termos do n.º 1 do artigo 22.º 

2 —A notificação por contacto pessoal deve ser efetuada, sempre que possível, no ato de autuação, 

podendo ainda ser utilizada quando o notificando for encontrado pela entidade competente. 

3 —Se não for possível, no ato de autuação, proceder nos termos do número anterior ou se estiver em 

causa qualquer outro ato, a notificação pode ser efetuada através de carta registada expedida para o domicílio 

ou sede do notificando. 

4 —Se, por qualquer motivo, a carta prevista no número anterior for devolvida à entidade remetente, a 

notificação é reenviada ao notificando, para o seu domicílio ou sede, através de carta simples. 

5 —A notificação nos termos do n.º 3 considera-se efetuada no 3.º dia útil posterior ao do envio, 

devendo a cominação aplicável constar do ato de notificação. 

6 —No caso previsto no n.º 4, o funcionário da entidade competente lavra uma cota no processo com a 

indicação da data da expedição da carta e do domicílio para o qual foi enviada, considerando-se a notificação 

efetuada no 5.º dia posterior à data indicada, cominação que deverá constar do ato de notificação. 

7 —Se o notificando se recusar a receber ou a assinar a notificação, o funcionário certifica a recusa, 

considerando-se efetuada a notificação. 

 

Artigo 36.º_ Contraordenações  

1 —Às contraordenações previstas neste artigo são aplicáveis as seguintes coimas, sem prejuízo da 

aplicação de pena ou sanção mais grave que lhes couber por força de outra disposição legal: 

a) Quando sejam qualificadas como muito graves, de € 7500,00 a € 44 800,00, reduzindo-se o limite 

mínimo para € 2000,00 e o limite máximo na parte que exceda o respetivo montante máximo de 
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coima previsto no regime geral das contraordenações e coimas, quando aplicada a pessoa 

singular; 

b) b) Quando sejam qualificadas como graves, de € 1000,00 a € 3000,00 e de € 5000,00 a                     

€30 000,00, conforme sejam praticadas por pessoa singular ou pessoa coletiva; 

c) c) Quando sejam qualificadas como simples, de € 500,00 a € 1500,00 e de € 3000,00 a                    

€ 20 000,00, conforme sejam praticadas por pessoa singular ou pessoa coletiva. 

2 —Constituem ilícitos de mera ordenação social muito graves: 

a) Violação do disposto no n.º 1 do artigo 4.º; 

b) Violação do disposto no n.º 2 do artigo 4.º; 

c) Violação do disposto no n.º 1 do artigo 6.º; 

d) Violação do disposto no n.º 2 do artigo 6.º; 

e) Violação do disposto no n.º 5 do artigo 6.º -A; 

 

3 — Constituem ilícitos de mera ordenação social graves:  

a) Violação do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 24.º; 

b) Violação do disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 24.º; 

c) Violação do disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 24.º; 

d) Violação do disposto na alínea d) do n.º 2 do artigo 24.º; 

e) Violação do disposto na alínea e) do n.º 2 do artigo 24.º; 

f)      Violação do disposto na alínea f) do n.º 2 do artigo 24.º; 

g) Violação do disposto na alínea g) do n.º 2 do artigo 24.º; 

h) Violação do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º; 

i)     Violação do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 25.º; 

j)     Violação do disposto na alínea e) do n.º 1 do artigo 25.º;  

k) Violação do disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 25.º; 

l)      Violação do disposto no n.º 3 do artigo 25.º; 

m) Violação do disposto no n.º 4 do artigo 27.º; 

n) Violação do disposto no n.º 1 do artigo 29.º. 

4 — Constituem ilícitos de mera ordenação social simples: 

i. Violação do disposto no n.º 3 do artigo 24.º; 

ii. Violação do disposto no n.º 4 do artigo 24.º; 

iii. Violação do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 25.º;  

iv. Violação do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 25.º; 

v. Violação do disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 25.º; 

vi. Violação do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 25.º; 

vii. Violação do disposto no n.º 3 do artigo 27.º; 

viii. Violação do disposto no n.º 3 do artigo 29.º. 

 5 —A tentativa e a negligência são puníveis, sendo, nestes casos, os limites máximo e mínimo da coima 

reduzidos a metade.  
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Artigo 37.º_ Sanções acessórias 

1 —Quando a gravidade da infração o justifique, podem ser aplicadas as seguintes sanções acessórias, 

nos termos do regime geral das contraordenações: 

a) Interdição do exercício da atividade; 

b) Suspensão dos títulos de registo e dos alvarás; 

2—A aplicação das sanções de suspensão ou interdição implica a entrega imediata do alvará́ ou título de 

registo e a invalidade de todas as suas eventuais reproduções, ficando ainda a empresa obrigada a comunicar 

à DGPC os trabalhos que tem em curso. 

3—As sanções referidas no n.º 1 têm a duração máxima de dois anos contados a partir da decisão 

condenatória definitiva. 

4—A empresa sujeita às sanções de suspensão ou interdição deve, para reinício da atividade, cumprir as 

condições exigidas pelo artigo11.º do presente diploma.  

Artigo 38.º_ Interdição do exercício da atividade  

1 —A aplicação da sanção acessória de interdição implica a interdição de finalizar os trabalhos em curso 

e de celebrar novos contratos de prestações de serviços públicas ou particulares e de praticar todos e 

quaisquer atos relacionados com a atividade, seja para que efeito for, junto de entidades licenciadoras ou 

donos de obra.  

2 — A DGPC comunica de imediato aos donos das obras a interdição e seus fundamentos, implicando a 

interdição a imediata resolução por impossibilidade culposa da empresa de todos os contratos de prestação de 

serviços celebrados referentes a trabalhos em curso, sem prejuízo dos efeitos já produzidos.  

3 — A interdição de finalização de trabalhos será disciplinada nos termos do Artigo n.º 13.º do Decreto-

Lei n.º164/2014, de 4 de novembro.   

Artigo 39.º_ Suspensão dos títulos de registo e dos alvarás 

1—A aplicação da sanção acessória de suspensão inibe a empresa de celebrar novos contratos de 

prestações de serviços públicas ou particulares e de praticar todos e quaisquer atos relacionados com a 

atividade, seja para que efeito for, junto de entidades licenciadoras ou donos de obra. 

2— A DGPC comunicará ao dono de obra a suspensão de trabalhos e seus fundamentos, tendo este o 

direito à resolução do contrato por impossibilidade culposa da empresa.  

 

Artigo 40.º_ Medidas cautelares 

1—Quando se revele necessário para a instrução do processo de contraordenação ou resultem fortes 

indícios da prática de facto que constitua contraordenação nos termos do presente diploma, a DGPC pode 

determinar uma das seguintes medidas: 
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a) Suspensão preventiva total ou parcial da atividade, no caso de violação do disposto no n.º 1 do 

artigo 4.º e no n.º 1 do artigo 6.º do presente diploma; 

b) Suspensão da apreciação de pedido de classificação, reclassificação ou revalidação formulado pela 

empresa junto da DGPC. 

2—A aplicação da medida prevista na alínea a) do número anterior efetua-se mediante notificação 

pessoal e via postal ou mediante a afixação de editais nas instalações da empresa ou nos locais de acesso aos 

estaleiros das obras onde a mesma esteja a exercer a atividade. 

3—As medidas determinadas nos termos do n.º 1 do presente artigo vigoram, consoante os casos: 

a) Até ao seu levantamento pelo diretor da DGPC ou por decisão judicial; 

b) Até ao início da aplicação da sanção acessória de interdição do exercício da atividade. 

4—Não obstante o disposto no número anterior, as medidas cautelares referidas no n.º 1 têm a duração 

máxima de um ano contado a partir da decisão que as imponha.  

Artigo 41.º_ Procedimento de advertência  

1—Quando a contraordenação consistir em irregularidade sanável da qual não tenham resultado 

prejuízos para terceiros, a DGPC pode advertir o infrator, notificando-o para sanar a irregularidade. 

2—Da notificação deve constar a identificação da infração, as medidas necessárias para a sua 

regularização, o prazo para o cumprimento das mesmas e a advertência de que o seu não cumprimento dá 

lugar à instauração de processo de contra ordenação. 

3—Se o infrator não sanar a irregularidade no prazo fixado, o processo de contra ordenação é instaurado.  

Artigo 42º_ Determinação da sanção aplicável 

A determinação da coima, das sanções acessórias e das medidas cautelares faz-se em função da 

gravidade da contraordenação, da ilicitude concreta do facto, da culpa do infrator e dos benefícios obtidos e 

tem em conta a sua situação económica e anterior conduta. 

Artigo43.º_ Competência para instrução dos processos de contraordenação e aplicação de sanções 

e medidas cautelares 

1—A instrução do processo de contraordenação é da competência dos serviços da DGPC. 

2—Compete ao diretor da DGPC a aplicação das coimas, das sanções acessórias e da medida cautelar 

prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 40.º do presente diploma.  

3—Compete aos serviços de inspeção da DGPC a aplicação da medida cautelar prevista na alínea a) do 

n.º1 do artigo 40.º do presente diploma. 

Artigo 44.º_ Cobrança coerciva de coimas e publicidade das sanções e medidas cautelares  

1—As coimas aplicadas em processo de contraordenação, quando não pagas, são cobradas 

coercivamente. 
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2 — São publicitadas na página eletrónica da DGPC, acessível através do Portal do Arqueólogo e do 

Portal da Empresa, as sanções de natureza contraordenacional, bem como as medidas cautelares, aplicadas, 

no âmbito da atividade regulada, por decisão definitiva. 

3 — A publicitação das decisões de aplicação de sanções e das medidas cautelares deve ser mantida na 

página eletrónica da DGPC, acessível através do Portal do Arqueólogos e do Portal da Empresa, até à 

ocorrência de um dos seguintes factos: 

a) Nas sanções aplicadas, a título principal, em processo de contra -ordenação, o decurso de dois anos 

contados da definitividade ou do trânsito em julgado da decisão que as aplicou; 

b) Nas sanções acessórias, o decurso do prazo da duração das mesmas; 

c) Nas medidas cautelares, o decurso do prazo de duração das mesmas ou o seu levantamento ou 

revogação. 

Artigo 45.º_ Produto das coimas 

O produto das coimas recebidas por infração ao disposto no presente diploma reverte em 60% para os 

cofres do Estado e em 40% para o Fundo de Salvaguarda do Património Cultural instituído pelo Decreto-Lei 

n.º 138/2009, de 15 de junho. 

Artigo 46.º_ Apreensão do alvará ou título de registo 

O alvará́ ou título de registo de empresa sujeita à sanção de interdição que não seja entregue na DGPC no 

prazo máximo de oito dias contados da data da notificação será́ apreendido pelas autoridades competentes. 

Artigo 47.º_ Responsabilidade criminal 

1 — O desrespeito pelas decisões tomadas pela DGPC, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 38.º e 

no n.º 1 do artigo 41.º do presente diploma, integra o crime de desobediência nos termos do artigo 348.º do 

Código Penal. 

2 —A remoção, destruição, alteração, danificação ou qualquer outra forma de atuação que impeça o 

conhecimento do edital afixado ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 41.º integra o crime de arrancamento, 

destruição ou alteração de editais, nos termos do artigo 357.º do Código Penal. 

3 —As falsas declarações e as falsas informações prestadas, no âmbito dos procedimentos previstos no 

presente diploma, pelos empresários em nome individual, representantes legais das sociedades comerciais e 

técnicos das empresas integram o crime de falsificação de documentos, nos termos do artigo 256.º do Código 

Penal.  

 

CAPÍTULO VIII_ Das taxas 

Artigo 48.º_ Taxas  



82 | _________________________________________  O Processo do Corgo. Do Princípio da Conservação pelo Registo Científico 

 

1 —Os procedimentos administrativos tendentes à emissão, substituição ou revalidação de alvarás e 

títulos de registo e a emissão de certidões, bem como os demais procedimentos previstos no presente 

diploma, dependem do pagamento de taxas, nos termos a fixar por portaria do Titular da Pasta da Cultura. 

2 —As taxas previstas no número anterior constituem receita da DGPC. 

3 —Não são devidas taxas em virtude de alteração da designação do arruamento ou do número de 

polícia, respeitante às sedes das empresas, quando essas alterações resultem de decisão administrativa. 

4 — Não serão igualmente sujeitas ao pagamento de taxas as empresas que se encontrem abrangidas por 

plano de insolvência homologado e durante o tempo que durar esse regime, desde que o solicitem à DGPC. 

Artigo 49.º -A_ Modelos 

Os modelos e os formulários a utilizar em cumprimento do disposto no presente diploma, bem como os 

respetivos preços, são aprovados pelo conselho diretivo da DGPC 

Artigo 49.º_ Cobrança coerciva  

A cobrança coerciva das taxas é da competência da repartição de finanças da área do domicílio ou sede 

do devedor, em processo de execução fiscal.  

CAPÍTULO IX _ Disposições finais e transitórias 

Artigo 50.º_ Impugnação das decisões 

As decisões tomadas pela DGPC ao abrigo do presente diploma podem ser impugnadas nos termos do 

Código do Procedimento Administrativo. 

Artigo 51.º_ Dever de cooperação  

1—As entidades públicas têm o dever de prestar à DGPC toda a colaboração que este lhes solicitar, 

facultando os dados e documentos necessários à aplicação do presente diploma, designadamente os 

referentes à capacidade técnica e económico financeira das empresas, nos termos dos artigos 9.º e 10.º. 

2 — Para efeitos do disposto no número anterior a DGPC, pode celebrar protocolos com entidades públicas 

ou privadas, tendo em vista a verificação dos requisitos de acesso e de permanência na atividade, sem prejuízo do 

disposto no capítulo VI do Decreto –Lei n.º 92/2010, de 26 de Julho. 

 

Artigo 52.º_ Acesso aos documentos  

A DGPC deve vedar o acesso a documentos constantes dos processos das empresas cuja comunicação 

ponha em causa segredos comerciais, industriais ou sobre a vida das empresas, nos termos da legislação 

sobre acesso a documentos administrativos.  

Artigo 53.º _ Idioma dos documentos 

1 — Os requerimentos e demais documentos referidos no presente diploma devem ser redigidos em 

língua portuguesa.  
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1 — No caso de documentos originalmente redigidos em inglês, só pode ser exigida a respetiva tradução 

quando tal se justifique, em função da sua tecnicidade ou complexidade. 

2 — No caso de documentos redigidos noutro idioma deve ser apresentada a respetiva tradução. 

Artigo 54.º_ Contagem de prazos 

Na contagem de todos os prazos fixados no presente diploma aplicam-se as regras do Código do 

Procedimento Administrativo. 

Artigo 55.º_ Atos sujeitos a publicação 

São publicados na 2.ª série do Diário da República a concessão, a modificação e o cancelamento de 

alvarás e títulos de registo e todas as sanções aplicadas nos termos do presente diploma. 
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3.3.1 Portarias regulamentares do Projeto de Lei para acreditação de empresas de Arqueologia 

a. PROJETO DE PORTARIA para regulamentação dos Artigos 4.º, n.º 4 e 9.º, n.º 4 e n.º 6: 

Estabelece as Categorias e Subcategorias de Habilitação dos trabalhos arqueológicos e, bem assim, 

os requisitos quanto aos Quadros de Pessoal e Logística dentro de cada subcategoria da habilitação 

de trabalhos arqueológicos e classes de trabalhos. 

Projeto de Portaria a/20xx, de xx de xxxxx 

 

Nos termos do Decreto-Lei n.º xx/20xx, de xx de xxxx, que estabelece o regime jurídico de ingresso e 

permanência no exercício comercial em Arqueologia, o exercício da atividade arqueológica comercial depende 

das habilitações para execução de trabalhos nas diferentes várias categorias e subcategorias, obrigando à posse 

de competências técnicas e científicas e, bem assim, de certas capacidades logísticas, dependendo das quais 

assim estará a entidade a desenvolver atividade nas diferentes categorias e subcategorias de trabalhos 

arqueológicos. 

Assim: 

Ao abrigo do disposto nos n.º 4 do artigo 4.º e n.º 4 e n.º 6 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º xx/20xx, de xx de 

xxxx, manda o Governo, pelo Secretário de Estado da Cultura, o seguinte: 

Artigo 1.º_Objeto 

A presente portaria estabelece no Anexo 1 as várias categorias e subcategorias de trabalhos arqueológicos e 

requisitos mínimos no que diz respeito às competências técnicas e científicas e, bem assim, capacidades 

logísticas, necessárias ao desempenho desses trabalhos. 

Artigo 9.º_Entrada em vigor 

A presente portaria entra em vigor no dia 1 de fevereiro de 20xx. 

O Secretário de Estado da Cultura, XXX XXX XXX, em xx de xxxx de 20xx. 

 

Anexo 1 

 

Categorias  Subcategorias  

(artigo 4.º, n.º 4) 

Qualificações mínimas 

(artigo 9.º, n.º 4) 

Logística mínima 

(artigo 9.º, n.º 6) 

1ª - 

Prospeção 

 

1.ª -           

Prospeção em fase 

de projeto de 

execução 

Para Classe 1 

 1 arqueólogo detentor de grau de Mestre ou 

2.º Ciclo de Bolonha ou licenciado pré-

Bolonha na área de Arqueologia; 

 1 arqueólogo detentor de grau de 1.º ciclo 

de Bolonha; 

 1 récnico profissional de arqueologia 

detentor de CAPIII; 

Para Classes 2 e 3 

 2 arqueólogos detentores de grau de Mestre 

ou 2.º Ciclo de Bolonha ou licenciado pré-

Bolonha na área de Arqueologia; 

 2 arqueólogos detentores de grau de 1.º 

ciclo de Bolonha; 

 1 técnico profissional de arqueologia 

Para Classe 1 

 Espaço técnico científico: 16 a 20 m2;  

 Espaço de depósito provisório de espólio: 8 

a 10 m2 

 Metros lineares de bancada de laboratório: 

3 m (0,6 m de profundidade); 

 Frota viária: 1 veículo todo terreno 

 (Unipessoal, Capital Social: € 5.000,00) 

 2.ª -           

Prospeção em fase 

de anteprojeto 
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Categorias  Subcategorias  

(artigo 4.º, n.º 4) 

Qualificações mínimas 

(artigo 9.º, n.º 4) 

Logística mínima 

(artigo 9.º, n.º 6) 

detentores de CAPIII; 

Para Classes superiores a 4 

 3 arqueólogos detentores de grau de Mestre 

ou 2.º Ciclo de Bolonha ou licenciado pré-

Bolonha na área de Arqueologia; 

 4 arqueólogo detentores de grau de 1.º 

ciclo de Bolonha; 

 3 técnicos profissionais de Arqueologia 

detentores de CAPIII; 

3.ª -           

Prospeção em fase 

de estudo prévio 

Para Classe 1 

 1 arqueólogo detentor de grau de Mestre ou 

2.º Ciclo de Bolonha ou licenciado pré-

Bolonha na área de Arqueologia; 

 2 arqueólogos detentores esde grau de 1.º 

ciclo de Bolonha; 

 1 Técnicos Profissionais de Arqueologia 

detentores de CAPIII; 

Para Classes superiores 

 Replicação modular por frente de trabalho 

da equipa prevista para Classe 1  

Para Classe 1 

 Espaço técnico científico: 20-30 m2;  

 Espaço de depósito provisório de espólio: 

20 m2; 

 Metros lineares de bancada de laboratório: 

6 m (0,6 m de profundidade); 

 Frota viária: 1 veículo todo terreno 

 (Unipessoal, Capital Social: Superior a      

€ 5.000,00) 

4.ª -           

Prospeção em 

Obra e outras 

Arroteia 

2ª - 

Levantamento 

1.ª -    

Levantamento de 

arte 

 

Para Classe 1 

 1 arqueólogo detentor de grau de Mestre ou 

2.º Ciclo de Bolonha ou licenciado pré-

Bolonha, na área de Arqueologia e 

especialista em arte; 

 1 arqueólogo detentor de grau de 1.º ciclo 

de Bolonha; 

Para Classe superiores 

Cumulativamente: 

 1 arqueólogo detentor de grau de Doutor 

ou 3.º Ciclo de Bolonha ou Licenciado/ 

Mestre pré-Bolonha na área de 

Arqueologia, com formação em 

Topografia; 

 e ainda 1 técnico profissional detentor de 

CAPIII em Arqueologia e em Topografia; 

 Espaço técnico científico: 20 a 30 m2;  

 Frota viária: 1 veículo todo terreno 

 (Unipessoal, Capital Social: € 5.000,00) 

2.ª -    

Levantamento de 

corte e / ou 

estruturas 

 

 1 arqueólogo detentor de grau de Mestre ou 

2.º Ciclo de Bolonha ou licenciado pré-

Bolonha, na área de Arqueologia; 

 1 arqueólogo detentor de grau de 1.º ciclo 

de Bolonha; 

 1 técnico profissional de Arqueologia 

detentor de CAPIII em Arqueologia; 

 Espaço técnico científico: 16 a 20 m2;  

 Espaço de depósito provisório de espólio: 8 

a 10 m2; 

 Metros lineares de bancada de laboratório: 

3 m (0,6 m de profundidade) 

 Frota viária: 1 veículo todo terreno 

3ª. -

Levantamentos 

Antropológicos 

 1 antropólogo detentor de grau de Mestre 

ou 2.º Ciclo de Bolonha ou licenciado pré-

Bolonha, na área de Antropologia Física; 

 1 antropólogo detentor de grau de Mestre 

ou 2.º Ciclo de Bolonha ou licenciado pré-

Bolonha, na área de Arqueologia 

 1 antropólogo detentor de grau de 1.º ciclo 

de Bolonha, na área de Antropologia 

Física; 

 1 técnico profissional detentor de CAPIII 

em Arqueologia e em Topografia; 

 Espaço técnico científico: 20-30 m2;  

 Espaço de depósito provisório de espólio: 

50 m2; 

 Metros lineares de bancada de laboratório: 

20 m (0,6 m de profundidade); 

 Frota viária: 1 veículo todo terreno; 1 

veículo carrinha 
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Categorias  Subcategorias  

(artigo 4.º, n.º 4) 

Qualificações mínimas 

(artigo 9.º, n.º 4) 

Logística mínima 

(artigo 9.º, n.º 6) 

3ª - 

Movimentações 

de solos 

1.ª - 

Acompanhamento 

Arqueológico 

 

Para Classes 1 e 2 

 1 arqueólogo detentor de grau de Mestre ou 

2.º Ciclo de Bolonha ou licenciado pré-

Bolonha na área de Arqueologia com 

formação em Topografia; 

 1 arqueólogo detentor de grau de 1.º ciclo 

de Bolonha na área de Arqueologia, com 

conhecimentos e experiência em 

Topografia; 

 1 técnico profissional detentor de CAPIII 

em Arqueologia e em Topografia. 

Para Classes superiores 

Cumulativamente: 

 1 arqueólogo detentor de grau de Doutor 

ou 3.º Ciclo de Bolonha ou Licenciado/ 

Mestre pré-Bolonha na área de 

Arqueologia, com formação em 

Topografia; 

 1 técnico profissional detentor de CAPIII 

em Arqueologia e em Topografia. 

 e ainda 1 operário indiferenciado.  

 Espaço técnico científico: 20-30 m2;  

 Espaço de depósito provisório de espólio: 

20 m2; 

 Metros lineares de bancada de laboratório: 

6 m (0,6 m de profundidade); 

 Frota viária: 1 veículo todo terreno 

 (Unipessoal; Capital Social: superior a       

€ 5.000,00) 

2.ª -         

Sondagens; 

escavação em área 

em meio terrestre 

 

Para Classes 1 e 2 

 1 arqueólogo detentor de grau de Doutor 

ou 3.º Ciclo de Bolonha ou Licenciado/ 

Mestre pré-Bolonha na área de 

Arqueologia com formação em Topografia; 

 1 arqueólogo detentor de grau de Mestre ou 

2.º Ciclo de Bolonha ou licenciado pré-

Bolonha na área de Arqueologia com 

formação em Topografia; 

 1 arqueólogo detentor de grau de 1.º ciclo 

de Bolonha na área de Arqueologia, com 

conhecimentos e experiência em 

topografia; 

 1 técnico profissional detentor de CAPIII 

em Arqueologia e em Topografia; 

 2 arqueólogos detentores de grau de 1.º 

ciclo de Bolonha na área de Arqueologia; 

 2 técnicos profissionais detentores de 

CAPIII em Arqueologia. 

Para Classes 3 e 4 

 1 arqueólogo detentor de grau de Doutor 

ou 3.º Ciclo de Bolonha ou Licenciado/ 

Mestre pré-Bolonha na área de 

Arqueologia com formação em Topografia; 

 2 arqueólogos detentores de grau de Mestre 

ou 2.º Ciclo de Bolonha ou licenciado pré-

Bolonha na área de Arqueologia com 

formação em Topografia; 

 1 arqueólogo detentor de grau de 1.º ciclo 

de Bolonha na área de Arqueologia, com 

conhecimentos e experiência em 

topografia; 

 1 técnico profissional detentor de CAPIII 

em Arqueologia e em Topografia; 

 1 técnico de conservação e restauro nas 

especialidades dos bens móveis 

arqueológicos. 

a) Até 50 m2:  

 Espaço técnico científico: 25 m2;  

 Espaço de depósito provisório de espólio: 

25 m2; 

 Metros lineares de bancada de laboratório: 

6 m (0,6 m de profundidade); 

 Frota viária: 1 veículo todo terreno 

  (Capital Social: Superior a € 5.000,00) 

b) Até 150 m2:  

 Espaço técnico científico: 50 m2;  

 Espaço de depósito provisório de espólio: 

37,5 m2 

 Metros lineares de bancada de laboratório: 

12 m (0,6 m de profundidade); 

 Frota viária: 1 veículo todo terreno; 1 

veículo carrinha 

 (Capital Social: Superior a € 10.000,00) 

c) Até 450 m2 

 Espaço técnico científico: 75 m2;  

 Espaço de depósito provisório de espólio: 

56,25 m2 

 Metros lineares de bancada de laboratório: 

24 m (0,6 m de profundidade); 

 Frota viária: 2 veículo todo terreno; 1 

veículo carrinha 

 (Capital Social: Superior a € 15.000,00) 

d) Até 900 m2 

 Espaço técnico científico: 100 m2;  

 Espaço de depósito provisório de espólio: 

85,13 m2 

 Metros lineares de bancada de laboratório: 
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Categorias  Subcategorias  

(artigo 4.º, n.º 4) 

Qualificações mínimas 

(artigo 9.º, n.º 4) 

Logística mínima 

(artigo 9.º, n.º 6) 

 1 arqueólogo licenciado pré-Bolonha na 

área de Arqueologia; 

 2 arqueólogos detentores de grau de 1.º 

ciclo de Bolonha na área de Arqueologia; 

 2 técnicos profissionais detentores de 

CAPIII em Arqueologia. 

Para Classes 5 e 6 

 2 arqueólogos detentores de grau de Doutor 

ou 3.º Ciclo de Bolonha ou Licenciado/ 

Mestre pré-Bolonha na área de 

Arqueologia com formação em Topografia; 

 2 arqueólogos detentores de grau de Mestre 

ou 2.º Ciclo de Bolonha ou licenciado pré-

Bolonha na área de Arqueologia com 

formação em Topografia; 

 2 arqueólogo detentor de grau de 1.º ciclo 

de Bolonha na área de Arqueologia, com 

conhecimentos e experiência em 

topografia; 

 2 técnicos profissionais detentores de 

CAPIII em Arqueologia e em Topografia; 

 1 técnico de conservação e restauro nas 

especialidades dos bens móveis 

arqueológicos. 

 3 arqueólogo licenciado pré-Bolonha na 

área de Arqueologia; 

 2 arqueólogos detentores de grau de 1.º 

ciclo de Bolonha na área de Arqueologia; 

 3 técnicos profissionais detentores de 

CAPIII em Arqueologia. 

Para Classes 7 

 3 arqueólogos detentores de grau de Doutor 

ou 3.º Ciclo de Bolonha ou Licenciado/ 

Mestre pré-Bolonha na área de 

Arqueologia com formação em Topografia; 

 3 arqueólogos detentores de grau de Mestre 

ou 2.º Ciclo de Bolonha ou licenciado pré-

Bolonha na área de Arqueologia com 

formação em Topografia; 

 2 arqueólogo detentor de grau de 1.º ciclo 

de Bolonha na área de Arqueologia, com 

conhecimentos e experiência em 

topografia; 

 2 técnicos profissionais detentores de 

CAPIII em Arqueologia e em Topografia; 

 2 técnicos de conservação e restauro nas 

especialidades dos bens móveis 

arqueológicos. 

 4 arqueólogo licenciado pré-Bolonha na 

área de Arqueologia; 

 2 arqueólogos detentores de grau de 1.º 

ciclo de Bolonha na área de Arqueologia; 

 3 técnicos profissionais detentores de 

CAPIII em Arqueologia. 

24 m (0,6 m de profundidade); 

 Frota viária: 2 veículo todo terreno; 1 

veículo carrinha 

 (Capital Social: Superior a € 20.000,00) 

e) Até 2700 m2 

 Espaço técnico científico: 125 m2;  

 Espaço de depósito provisório de espólio: 

127,69 m2 

 Metros lineares de bancada de laboratório: 

24 m (0,6 m de profundidade); 

 Frota viária: 3 veículo todo terreno; 1 

veículo carrinha 

 (Capital Social: superior a € 25.000,00) 

f) Superior a 2700 m2 

 Espaço técnico científico: superior a 125 

m2;  

 Espaço de depósito provisório de espólio: 

127,69 m2 

 Metros lineares de bancada de laboratório: 

24 m (0,6 m de profundidade); 

 Frota viária: 3 veículo todo terreno; 1 

veículo carrinha 

 (Capital Social: superior a € 30.000,00) 

3.ª -      

Sondagens; 

escavação em área 

em meio 

submerso 

 Área de intervenção disciplinada em 

legislação autónoma 

 disciplinado em legislação autónoma 
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Categorias  Subcategorias  

(artigo 4.º, n.º 4) 

Qualificações mínimas 

(artigo 9.º, n.º 4) 

Logística mínima 

(artigo 9.º, n.º 6) 

4ª - 

Conservação e 

restauro 

1.ª -      

Conservação e 

restauro de bens 

móveis 

 Técnico de Conservação e Restauro com 

grau de bacharelato conferido no âmbito da 

organização de estudos do ensino superior 

anterior à introduzida pelo Decreto-Lei n.º 

74/2006, de 24 de março, alterado pelos 

Decretos-Leis n.os 107/2008, de 25 de 

junho, 230/2009, de 14 de setembro, e 

115/2013, de 7 de agosto. 

 Espaço técnico científico climatizado: 20 

m2;  

 Espaço de depósito provisório de espólio 

climatizado: 25 m2; 

 Metros lineares de bancada de laboratório: 

10 m (0,6 m de profundidade); 

 (Capital Social: superior a € 5.000,00) 

2.ª –   

Conservação e 

restauro de bens 

imóveis 

 Posse de alvará de construção ao abrigo de 

Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de janeiro, 

com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º 69/2011, de 15 de junho 

para a categoria 1.ª [Edifícios e património 

construído] e subcategoria 10.ª [Restauro 

de bens imóveis histórico-artísticos]. 

 Necessidade de cumprimento do Decreto-

Lei n.º 140/2009, de 15 de junho. 

 Espaço técnico científico: 50 m2;  

 Espaço de depósito/ferramentaria: 56,25 

m2 

 Frota viária: 1 veículo todo terreno; 1 

veículo carrinha 

 (Capital Social: superior a € 25.000,00) 

3.ª -              

Projetos de estudo 

e valorização de 

sítios 

 

 Disciplinado no âmbito de Decreto-Lei n.º 

140/2009, de 15 de junho 

 Disciplinado no âmbito de Decreto-Lei n.º 

140/2009, de 15 de junho. 

 

 

b. PROJETO DE PORTARIA para regulamentação do Artigo 4.º, n.º 5: Estabelece a 

correspondência de valores pecuniários e Classes de prestações de serviços 

Projeto de Portaria b/20xx, de xx de xxxxx  

 

Nos termos do Decreto-Lei n.º xx/xxxx, de xx de xxxx, que estabelece o regime jurídico de ingresso e 

permanência no exercício empresarial em Arqueologia, as habilitações nas várias categorias e subcategorias são 

atribuídas por classes, de acordo com o valor dos trabalhos que os seus titulares ficam habilitados a realizar. 

Assim: 

Ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º xx/xxxx, de xx de xxxx, manda o Governo, pelo 

Secretário de Estado da Cultura, o seguinte: 

 

Artigo 1.º_Objeto 

A presente portaria estabelece as classes das habilitações contidas nos alvarás de Arqueologia Comercial e os 

correspondentes valores. 
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Artigo 2.º_Classes das habilitações e seus valores 

As classes das habilitações contidas nos alvarás de Arqueologia Comercial, e os correspondentes valores, são 

fixados no quadro seguinte: 

 

 
Classe Valores dos trabalhos (euros) 

1 Até       5.000,00 €  

2 Até     12.500,00 €  

3 Até     31.250,00 €  

4 Até     78.125,00 €  

5 Até   195.312,50 €  

6 Até   488.281,25 €  

7 Acima de   488.281,25 €  

 

Artigo 3.º 

Entrada em vigor 

A presente portaria entra em vigor no dia 1 de fevereiro de 20xx. 

O Secretário de Estado da Cultura, XXX XXX XXX, em xx de xxxx de 20xx. 

 

c. PROJETO DE PORTARIA para regulamentação do Artigo 6.º, n.º 1, que estabelece o Quadro de 

Pessoal 

 

Projeto de Portaria c/20xx, de xx de xxxxx 

 

Nos termos do Decreto-Lei n.º xx/xxxx, de xx de xxxx, que estabelece o regime jurídico de ingresso e 

permanência no exercício comercial em Arqueologia, prevê a possibilidade de que a execução de trabalhos que 

se enquadrem em certas subcategorias apenas dependa da detenção de um título de registo, dispensando a 

obtenção de alvará. 

Assim: 

Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º xx/xxxx, de xx de xxxx, manda o Governo, pelo 

Secretário de Estado da Cultura, o seguinte: 

 

Artigo 1.º_Objeto 

A presente portaria estabelece as subcategoria trabalhos arqueológicos passíveis de obtenção de título de registo 

e condições de revalidação do mesmo. 

 

Artigo 2.º_ Subcategoria trabalhos arqueológicos  

Apenas exigem a obtenção de título de registo as seguintes subcategorias de habilitações de trabalhos de 

Arqueologia: 

5.ª Categoria_ Outros trabalhos 

Subcategorias: 

2.ª Estudos pedológicos 
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3.ª Estudos polinológicos 

4.ª Estudos carpológicos 

5.ª Estudos antracológicos 

6.ª Estudos zoológicos 

7.ª Análises físico-químicas 

8.ª Levantamentos Geofísicos 

9.ª Topografia 

Artigo 3.º_ Concessão e revalidação 

A concessão de revalidação de títulos de registo nas subcategorias determinadas no artigo anterior 

depende da comprovação da capacitação técnica e científica nas respetivas áreas das pessoas singulares ou 

coletivas e dos seus representantes.  

Artigo 4.º 

Entrada em vigor 

A presente portaria entra em vigor no dia 1 de fevereiro de 20xx. 

O Secretário de Estado da Cultura, XXX XXX XXX, em xx de xxxx de 20xx. 

 

 

 

d. PROJETO DE PORTARIA para regulamentação do Artigo 10.º, n.º 5: Valores de referência para 

os indicadores financeiros 

 

 

Projeto de Portaria d/20xx, de xx de xxxxx 
 

Nos termos do Decreto-Lei n.º xx/xxxx, de xx de xxxx, que estabelece o regime jurídico de ingresso e 

permanência no exercício empresarial em Arqueologia, a capacidade económica e financeira é avaliada tendo 

em conta a definição e a determinação de valores dos indicadores de liquidez geral e autonomia financeira. 

Assim: 

Ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º xx/xxxx, de xx de xxxx, manda o Governo, 

pelo Secretário de Estado da Cultura, o seguinte: 

 

 

Artigo 1.º_Objeto 

A presente portaria estabelece a definição e a determinação dos valores de referência dos indicadores 

financeiros. 
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Artigo 2.º_ Definição dos indicadores financeiros 

Os indicadores financeiro EBITDA será calculado segundo a seguinte fórmula: 

 

A 

B 

C 

D 

Candidato Nome 

ANO n n-1 n-2 

Prestações de serviços 

Vendas 

Outros proveitos operacionais 

Custo das Vendas 

   

E Margem Bruta (A+B+C-D)    

F 

G 

H 

Custos com pessoal 

Fornecimentos e serviços externos 

Outros custos operacionais 

   

I EBITDA (E-F-G-H)    

 

J 

I=3 

( EBITDA) / 3 

I=1 

 

 

Artigo 2.º_ Determinação dos valores de referência dos indicadores financeiros????? 

 

Artigo 3.º_Entrada em vigor 

A presente portaria entra em vigor no dia 1 de fevereiro de 20xx. 

O Secretário de Estado da Cultura, XXX XXX XXX, em xx de xxxx de 20xx. 

 

e. PROJETO DE PORTARIA para regulamentação do Artigo 12.º, n.º 2, a): Classificação de 

Prestador/Empresário Geral 

 

Projeto de Portaria e/20xx, de xx de xxxxx 

 

Nos termos do Decreto-Lei n.º xx/xxxx, de xx de xxxx, que estabelece o regime jurídico de ingresso e 

permanência no exercício empresarial em Arqueologia, é prevista a possibilidade de de classificação dos 

operadores comerciais em Arqueologia enquanto prestador/empresário geral, habilitando o titular a subcontratar 

a execução de trabalhos enquadráveis nas subcategorias necessárias à concretização dos trabalhos, desde que 

cumpra com a posse cumulativa das subcategorias determinantes.  

Assim: 

Ao abrigo do disposto na al. a) do n.º 2 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º xx/xxxx, de xx de xxxx, manda o 

Governo, pelo Secretário de Estado da Cultura, o seguinte: 

Artigo 1.º_Objeto 

A presente portaria estabelece as categorias e subcategorias determinantes necessárias para a possibilitação de 

subcontratação de trabalhos de Arqueologia dentro das áreas quadro de intervenção. 

 

Artigo 2.º_Categorias e subcategorias determinantes 
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As categorias e subcategorias determinantes cuja posse cumulativa é necessária para a possibilitação de 

subcontratação de trabalhos de Arqueologia dentro das áreas quadro de intervenção são fixados no quadro 

seguinte: 

 

Prestador de Serviços/ 

Empresário Geral 
Categorias Subcategorias determinantes 

Estudos de Impacto Ambiental 1.ª 
3.ª Prospeção em fase de estudo prévio 

4.ª Prospeção em Obra e outras Arroteia 

Planos de Salvaguarda do 

Património em meio terrestre 

1.ª 4.ª Prospeção em Obra e outras Arroteia 

2.ª 1.ª Levantamento de arte 

3.ª 
1.ª Acompanhamento Arqueológico 

2.ª Sondagens; escavação em área em meio terrestre 

5.ª 9.ª Topografia 

Planos de Salvaguarda do 

Património em meio subaquático 
3.ª 

1.ª Acompanhamento Arqueológico 

3.ª Sondagens; escavação em área em meio submerso 

Trabalhos de emergência em meio 

terrestre 

2.ª 2.ª Levantamento de corte e / ou estruturas 

3.ª 2.ª Sondagens; escavação em área em meio terrestre 

4.ª 2.ª Conservação e Restauro de Bens Imóveis 

Trabalhos de emergência em meio 

aquático 
3.ª 3.ª Sondagens; escavação em área em meio submerso 

 

Artigo 3.º_ Entrada em vigor 

A presente portaria entra em vigor no dia 1 de fevereiro de 20xx. 

O Secretário de Estado da Cultura, XXX XXX XXX, em xx de xxxx de 20xx. 

 

f. PROJETO DE PORTARIA para regulamentação do Artigo 19.º, n.º 2: Concessão de revalidação 

de Título 

Projeto de Portaria f/20xx, de xx de xxxxx 

 

Nos termos do Decreto-Lei n.º xx/20xx, de xx de xxxx, que estabelece o regime jurídico de ingresso e 

permanência no exercício empresarial em Arqueologia, é estabelecido que as licenças vigorem por prazos de 

cinco anos, ao fim dos quais têm que ser revalidadas a pedido do beneficiário. 

Assim: 

Ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º xx/20xx, de xx de xxxx, manda o Governo, pelo 

Secretário de Estado da Cultura, o seguinte: 

Artigo 1.º_Objeto 

A presente portaria estabelece a lista de documentação necessária à revalidação do Alvará de Arqueologia 

Comercial. 

Artigo 2.º_Lista de documentação para instrução do requerimento 
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1 - A revalidação de alvará de Arqueologia Comercial inclui os seguintes documentos: 

i. Documento comprovativo do pagamento da taxa inicial; 

ii. Modelo de Requerimento de ingresso; 

iii. Certificado do registo criminal da pessoa singular ou dos representantes legais da  pessoa coletiva; 

iv. Declaração de idoneidade comercial da pessoa singular ou dos representantes legais da  pessoa 

coletiva; 

v. Declaração de remunerações conforme entregue na Segurança Social, referente ao último mês. Para a 

concessão de alvará em classe 1, o quadro técnico do empresário deve ser composto pelo menos por um 

técnico com remuneração adequada. Em alternativa, deverá apresentar cópia da comunicação de 

admissão do(s) técnico(s) na Segurança Social, juntamente com os respetivos contratos de trabalho, 

sem prejuízo da posterior entrega da declaração de remunerações da Segurança Social.  

vi. Minuta da declaração da entidade seguradora, comprovando a posse do seguro de acidentes de trabalho 

e o número de acidentes de trabalho ocorridos nos últimos 3 anos; 

vii. Anexo B do Modelo 3 do IRS conforme entregue nos Serviços Fiscais do ano anterior - no caso de 

regime simplificado; 

viii. Anexo I da IES/Declaração Anual do IRC (6 primeiras páginas: Folha de rosto, Demonstração de 

resultados e Balanço) conforme entregue nos Serviços Fiscais referente ao ano anterior - no caso de 

regime de contabilidade organizada. A capacidade económica e financeira é comprovada por um valor 

de capital próprio não negativo. 

2 - A revalidação de alvará de Arqueologia Comercial fica ainda dependente da avaliação do desempenho 

curricular da empresa no quinquénio anterior. 

 

Artigo 3.º_Entrada em vigor 

A presente portaria entra em vigor no dia 1 de fevereiro de 20xx. 

O Secretário de Estado da Cultura, XXX XXX XXX, em xx de xxxx de 20xx. 

 

g. PROJETO DE PORTARIA para regulamentação do Artigo 21.º, n.º 2, que estabelece os Requisitos 

para instrução de Processo 

Projeto de Portaria g/20xx, de xx de xxxxx 

 

Nos termos do Decreto-Lei n.º xx/xxxx, de xx de xxxx, que estabelece o regime jurídico de ingresso e 

permanência no exercício empresarial em Arqueologia, o requerimento para obtenção de alvará será instruído 

com a junção da documentação que ateste a Idoneidade, capacidade técnica e científica e capacidade logística 

do requerente. 

Assim: 

Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º xx/xxxx, de xx de xxxx, manda o Governo, 

pelo Secretário de Estado da Cultura, o seguinte: 

Artigo 1.º_Objeto 

http://www.inci.pt/Portugues/Construcao/modelos/Documents/Modelo1B.pdf
http://www.inci.pt/Portugues/Construcao/modelos/Documents/declseguradora_R.pdf
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A presente portaria estabelece a lista de documentação necessária à instrução do requerimento para obtenção de 

Alvará de Arqueologia Comercial. 

Artigo 2.º_Lista de documentação para instrução do requerimento 

A instrução de requerimento para obtenção de Alvará de Arqueologia Comercial inclui os seguintes 

documentos: 

i. Requerimento alvará de Arqueologia, Modelo de Pedido de Ingresso  

ii. Declaração de início de atividade da pessoa singular ou coletiva 

iii. Documento de identificação da pessoa singular ou coletiva 

iv. Certificado do registo criminal do(s) titular(es); 

v. Declaração de idoneidade comercial da pessoa singular 

vi. Declaração de remunerações  conforme entregue na segurança social, referente ao último mês 

Para a concessão de alvará em classe 1, o quadro técnico do empresário deve ser composto pelo 

menos por um técnico com remuneração adequada que cumpra os mínimos estabelecidos no contrato 

coletivo de trabalho (CCT) em vigor para o sector. Em alternativa, deverá apresentar cópia da 

comunicação de admissão do(s) técnico(s) na Segurança Social, juntamente com os respetivos 

contratos de trabalho, sem prejuízo da posterior entrega da declaração de remunerações da 

Segurança Social. 

vii. Declaração da entidade seguradora, comprovando a posse do seguro de acidentes de trabalho.  

viii. Quadro técnico  

ix. Organograma da entidade requerente; 

x. Curriculum Vitae certificado do(s) titular(es); 

xi. Mapa da Segurança Social atualizado; 

xii. Ficha curricular do(s) técnico(s)  acompanhada de certificados de habilitações do elementos 

constituintes do corpo técnico – científico; 

xiii. Documento de identificação, cartão de identificação fiscal e carteira ou documento profissional 

do(s) técnico(s)  

xiv. Vínculo contratual entre técnico e empresa 

xv. Recibo de água ou luz do domicílio das instalações técnicas e científicas; 

xvi. Planta à escala 1/50 das instalações, com identificação dos postos de trabalho individuais; 

xvii. Tela final de instalações climatizantes dos espaços de depósito;  

xviii. Cópia de Títulos de Propriedade e/ou cópia de contratos de locação de frota automóvel. 

 

Artigo 3.º_Entrada em vigor 

A presente portaria entra em vigor no dia 1 de fevereiro de 20xx. 

O Secretário de Estado da Cultura, XXX XXX XXX, em xx de xxxx de 20xx. 

 

http://www.inci.pt/Portugues/Construcao/modelos/Documents/declseguradora_I_c.pdf
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h. PROJETO DE PORTARIA para regulamentação do Artigo 48.º, n.º 1: Fixação de taxas para 

procedimentos burocráticos 

Projeto de Portaria h/20xx, de xx de xxxxx 

 

O Decreto-Lei n.º xx/20xx, de x de xxxx, diploma que estabelece o regime jurídico de ingresso e 

permanência na atividade da construção, determina no n.º 1 do artigo 48.º que os procedimentos 

administrativos tendentes à emissão, substituição ou revalidação de alvarás e títulos de registo e a emissão de 

certidões, bem como os demais procedimentos previstos no presente diploma, dependem do pagamento de 

taxas, nos termos a fixar por portaria do Titular da Pasta da Cultura. 

Assim, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 49.º do Decreto-Lei n.º xx/20xx, de x de xxxx: 

Manda o Governo, pelo Titular da Pasta da Cultura, o seguinte: 

Artigo 1.º_ Objeto 

Ficam sujeitos ao pagamento de taxas, destinadas a cobrir os encargos com a gestão do sistema de 

ingresso, permanência e fiscalização da atividade da Arqueologia Comercial, os seguintes procedimentos: 

i. Concessão de alvará; 

ii. Elevação de classe; 

iii.  Concessão de novas habilitações; 

iv. Revalidação do alvará; 

v. Emissão de alvará por alteração de sede social, domicílio fiscal ou denominação social; 

vi. Revalidação do título de registo; 

vii.  Emissão de certidões. 

Artigo 2.º_ Cálculo da taxa inicial 

1 – Para promoção do processo de concessão de alvará, assim como dos processos de elevação de classe e de 

concessão de novas habilitações, é devida uma taxa inicial no montante de 50% do índice 100 da escala 

salarial das carreiras do regime geral do sistema retributivo da função pública, em vigor à data em que seja 

devido o pagamento da taxa, doravante designado por índice 100. 

2 - O pagamento da taxa inicial é prévio à apresentação do processo, sendo o mesmo da iniciativa da empresa.  

3 - O pagamento da taxa inicial é efetuado através de sistema eletrónico, a favor da DGPC. 4 - O documento 

comprovativo do pagamento antecipado da taxa inicial tem a validade de 60 dias após a data do pagamento e 

contém obrigatoriamente o montante pago de acordo com o n.º 1 do presente número e a data do pagamento. 

5 - O pagamento comprova-se através da entrega ou remessa à DGPC do documento referido no número 

anterior, juntamente com o requerimento e demais documentos que constituem o processo respetivo, desde que 

seja o original, esteja legível e seja apresentado dentro do prazo referido no n.º 4 do presente número. 

6 - Se o interessado não tiver utilizado o documento comprovativo do pagamento da taxa inicial nos 60 dias 

subsequentes à data da sua emissão, pode requerer a devolução da quantia despendida à DGPC, no prazo 

máximo de um ano a contar da data da sua emissão, mediante a entrega do original do documento, sob pena de 

esse montante reverter a favor da DGPC. 

7 - Em caso de pedido de devolução, de acordo com o previsto no número anterior, a DGPC deve proceder à 

devolução requerida no prazo máximo de 30 dias. 
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Artigo 3.º_ Pagamento da taxa final 

O pagamento da taxa final devida pelos processos de concessão de alvará, de elevação de classe e de novas 

habilitações bem como o pagamento das taxas devidas pelos demais procedimentos previstos na presente 

portaria são efetuados após emissão de guia pela DGPC. 

 

Artigo 4.º_ Pagamento da taxa final 

1 - As taxas devidas pelos procedimentos administrativos indicados nas alíneas a) a d) do n.º 1.º da presente 

portaria resultam da soma de duas parcelas, A e B, a primeira variável, segundo o número e o tipo de 

habilitações, em categoria ou subcategoria, e respetivas classes, e a segunda em função do índice 100, de 

acordo com o quadro seguinte: 

 

Taxa = A + B, em que: 

Concessão de alvará, 

elevação de classe e 
concessão de novas 

habilitações 

A B 

Conforme todas as habilitações a inscrever nos alvarás 

Metade do índice 100 Habilitações nas subcategorias das 

classes 1 e 2 

Habilitações em Prestador de 

Serviços/Empresário geral das 

subcategorias das classes 1 e 2 

1‰ do limite da classe 1          

2‰ do limite da classe 1 

 

Habilitações nas subcategorias das 
classes 3 e 4 

Habilitações em Prestador de 

Serviços/Empresário geral das 

subcategorias das classes 3 e 4 

1,5‰ do limite da classe anterior         

3‰ do limite da classe anterior 

 

Índice 100 

Habilitações nas subcategorias das 
classes 5 e 6 

2,5‰ do limite da classe anterior         2x Índice 100 

Habilitações nas subcategorias das 

classes 7 

5‰ do limite da classe anterior         4x Índice 100 

Revalidação de classe  Conforme todas as habilitações a inscrever nos alvarás Metade do índice 100 

Habilitações nas subcategorias das 

classes 1 e 2 

Habilitações em Prestador de 

Serviços/Empresário geral das 

subcategorias das classes 1 e 2 

1/10x1‰ do limite da classe 1          

2‰ do limite da classe 1 

 

Habilitações nas subcategorias das 

classes 3 e 4 

Habilitações em Prestador de 

Serviços/Empresário geral das 

subcategorias das classes 3 e 4 

1/10x 1,5‰ do limite da classe anterior         

3‰ do limite da classe anterior 

Índice 100 

Habilitações nas subcategorias das 

classes 5 e 6 

1/10x 2,5‰ do limite da classe anterior         2x Índice 100 

Habilitações nas subcategorias das 

classes 7 

1/10x 5‰ do limite da classe anterior         4x Índice 100 

 

2 - Ao valor da taxa final devida por concessão de alvará ou elevação de classe e novas habilitações ou 

revalidação de alvará, nos termos do quadro anterior, é deduzido o valor pago da taxa inicial. 

3 - Em caso de desistência, extinção do processo ou de indeferimento total do pedido não há lugar à restituição 

da taxa inicial paga. 

Artigo 5.º_ Taxa devida por alteração de sede social ou domicílio fiscal 

A taxa devida pela emissão de alvará decorrente de alteração de sede social ou domicílio fiscal e alteração de 

denominação social tem por valor 50% do índice 100. 
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Artigo 6.º_ Taxa devida por emissão de certidões 

A taxa devida pela emissão de certidões é de (euro) 25, a que acresce (euro) 1 por cada página. 

Artigo 7.º_ Agravamento de taxa  

7.º O agravamento de taxa previsto no n.º 10 do artigo 22.º do Projeto de lei n.º xx/20xx, de x de xxxx, é de 

50% do valor da taxa devida pela concessão do alvará. 

Artigo 7.º_ Arredondamento do valor das taxas  

8.º Os valores das taxas obtidos pela aplicação das regras estabelecidas no presente diploma são sempre 

arredondados para a unidade de euros imediatamente superior. 

Artigo 9.º_Entrada em vigor 

A presente portaria produz efeitos à data da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º xx/20xx, de xx de xxxxx. 

O Secretário de Estado da Cultura, XXX XXX XXX, em xx de xxxx de 20xx. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice IV.                                                                                    

Da quarta dimensão: Interpretação cronológica 

relativa da estratigrafia reconhecida              

(Apêndice ao Capítulo 12) 
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4. Apêndice IV Da quarta dimensão: Interpretação cronológica relativa da estratigrafia 

reconhecida 

4.1 Harris Matrix Corgo cumulativo mini-matrices 

  

 

Ilustração 1_ Harris Matrix Corgo cumulativosmini matrices: sem faseamento; com faseamento e Periodização; sem 

faseamento no Plano VI.   

Fase V 

Fase V 

Fase V 

Fase VI 

Fase VI Fase VI 

Fase I.B 

Fase II.B 

Fase II.A 

Fase I.A 

Fase IV.C 

Fase IV.B 

Fase IV.A 
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4.2 Estratificação do sítio do Corgo entre os Sectores A e V. 

 

Ilustração 2_ Land use diagram do Sítio do Corgo referente aos Sectores A a V.  
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Ilustração 3_ Esquema topológico da deposição/ablação do Sítio do Corgo referente referente aos Sectores A a V. 
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Apêndice V.                                                                                     

A quarta dimensão: Para uma agenda da 

discussão da estratificação do Sítio do Corgo.       

Metodologias a seguir (Apêndice ao Capítulo 13) 
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5. Apêndice V: A quarta dimensão: Para uma agenda da discussão da 

estratificação do Sítio do Corgo. Metodologias a seguir 

5.1 O espaço  

5.1.1 Metodologia de análise dos buracos de poste 

A heurística para análise dos buracos de poste passará primeiramente pelo estudo morfológico dos 

negativos, o qual combinará os dados obtidos a partir da variação dos atributos perfil (tendo como variante a 

inclinação do eixo), diâmetro e profundidade.   

Um estudo dos diâmetros de abertura não terá só em vista a uma aproximação estrutural à arquiteturas 

perdidas, mas também, a partir da identificação de padrões, permitirá equacionar a possibilidade de 

reinterpretação de alguns desses negativos como fossas. 

A este propósito, importa referir que terá ocorrido alguma dualidade de critérios no Corgo, neste aspeto da 

decisão entre as fossas de menores dimensões e os buracos de poste maiores. Sendo que o limiar superior 

considerado para estes é, ainda assim, inferior ao estabelecido, por exemplo, em Mont Pleasant2. Neste sítio do 

Neolítico Final localizado no Dorset, Inglaterra, são considerados buracos de poste negativos com diâmetros 

entre os 25 cm e os 66 cm. 

Por outro lado, o ratio diâmetro/profundidade poderá providenciar diagnóstico sobre o fenómeno ablativo. 

Finalmente, espera-se que o estudo morfológico conjugado com a análise espacial dos tipos identificados 

revele as geometrias ocultadas à observação imediata. Apesar de visível, apela também tal a heurística a 

estruturação subretangular de buracos de poste maioritariamente identificada ao nível do Plano VI (aberto na 

camada 8a/b), identificada no Sector F, por forma a aurir da possibilidade da sua contextualização original no 

plano superior ali observado, o Plano II.A. 

5.1.2 Metodologia de análise dos valados 

A metodologia de estudo a aplicar aos valados deverá assentar na sua sinuosidade/angulosidade e, bem 

assim, na descrição dos pendores dos seus leitos. Subsidiariamente, deverá ter em conta as suas dimensões – 

comprimento, largura e profundidade – e orientação. 

5.1.3 Metodologia de análise das fossas 

Para a análise das fossas, a proposta segue ensaio de caracterização já introduzido no relatório final RT-

AZR201-01, relativo à campanha AZR02. Por ele se tentava aceder à morfologia de plantas e perfis e às 

dimensões para, a partir desses elementos, proceder a uma avaliação do seu estado de conservação/afetação 

feita pelo corte da obra. Essa tabela contemplava também uma caracterização sumária dos enchimentos obtida 

pela anotação de presença ausência de tipos artefactuais. 

                                                 
2 Apud S. SHENNAN 1992: 42. 
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Ilustração 4_ Secções das Fossas n.º 11, 22, 13 e 36 identificadas e exumadas na Campanha AZR02, logo à face da 

linha de corte da obra. 

O estudo agora planeado continua a atender à caracterização formal, presentemente complementada pela 

obtenção de indicadores métricos. Concretamente, será contemplado o cálculo da capacidade e a medição de 

dois índices: o de abertura e o de profundidade. Deverá, no entanto, se removida a avaliação da conservação dos 

negativos, dado o seu carácter altamente interpretativo que, nos trabalhos subsequentes de escavação integral da 

estratificação, obrigava a incorporar dinâmicas da deposição do sítio não observadas e que, precisamente, se 

pretendem dilucidar. 

Um estudo analítico estratigráfico, conjugando índices de profundidade e índices de abertura, poderá 

ajudar a validar ou negar o significado das diferenças por ora expostas e, desta forma corroborar ou não a 

hipótese de afetação por impacto da lavra. 

Sistematizando, deverão ser considerados os seguintes atributos na caracterização das fossas: 

1_ Relação com outros negativos. Tipos: 1.1_ isolada, assim considerada quando não corte nem seja 

cortada por outros negativos; 1.2_ interfaciada, sendo esta variável definida por oposição a 1.1; 

2_ Forma da planta. Tipos: 2.1_ circular, 2.2, elíptica; 2.3_ angulosa; 2.4_sinuosa; 2.5_ indefinida 

(situação devida à inserção parcial do negativo nos cortes do terreno); 

3_ Forma do perfil. Este atributo contempla as seguintes definições: i), definição de tipo dada pelo sólido 

geométrico protótipo, usado na caracterização comparativa (3.1. esfera, 3.2. elipse, 3.3. cilindro, 3.4. tronco de 

cone, 3.5. paralelepípedo, 6.6. forma compósita, 3.7. forma indefinida; ii) definição de subtipo, dada pela forma 

específica particular usada na quantificação de capacidade, sendo ela determinada, designadamente, pela 

presença de calotes ou segmentos dos sólidos protótipos; iii) definição de variante, dada pela sinuosidade do 

perfil, concretamente pela ausência de colo (variante A) ou presença deste (variante B). Encontram-se assim 

definidos os seguintes tipos: 

3.1.1 (A ou B) – calote de esfera (determinada pelo índice de profundidade igual ou inferior a 100 em 

forma de curvatura esférica); 3.1.2 (A ou B) – segmento de esfera; 3.1.3 (A ou B) – esferoide (determinado pelo 

índice de profundidade superior a 100 em forma de curvatura esférica); 

3.2.1(A ou B) – Elipsoide parabolóide (elíptico de revolução), 3.2.2 (A ou B) Elipsoide esferoide fechado 

(barril parabólico de fundo circulares; barrilcircular de fundos elípticos, barril circular de fundos circulares); 

3.2.3 (A ou B) Elipsoide tri-axial fechado; 

3.3 (A ou B) – cilindro; 

3.4 (A ou B) – tronco de cone 

3.5 (A ou B) – paralelepípedo 
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3.6 (A ou B) – forma compósita 

3.7 – forma indefinida (devido à sua inserção em corte). 

4_ Categoria morfológica. Estes tipos morfológicos deverão ser reagrupados em categorias morfológica. 

Este atributo será definido a partir da seguinte hierarquização/segregação dicotómica escalonamento de 

atributos: i) hierarquização sinuosidade geral/ sinuosidade do perfil/ abertura/profundidade; ii) segregação das 

sinuosidades dos contornos totais retos/curvos; iii) nas formas curvilíneas, segregação da presença de colo ou 

ausência; iv) nas formas curvilíneos sem colo, segregação dos índices de aberturas das fossas – 

fechadas/abertas; v) por fim, entre as formas abertas, serão ainda definidas categorias com base no 

escalonamento de índices de profundidade.   

Mas na mesma senda das hipóteses levantadas, essa indagação necessitará também da comparação do Plano 

_VI com as variabilidades presentes nos restantes planos. Por isso mesmo, o programa de estudo, partindo de 

uma caracterização global da amostra total, prosseguirá i), para a caraterização da diversidade morfológica das 

fossas intra planos; ii,) para o aprofundamento da análise da sua distribuição morfológica espacial e relações 

estratigráficas; e iii), para a análise das variações entre planos.  

4.1 – CMf.1- Formas de contornos curvilíneos com marcação de colo 

4.2 – CMf.2- Formas de contornos curvilíneos sem marcação de colo e fechadas (com índice de abertura <100); 

4.3 – CMf.3- Formas de contornos curvilíneos sem marcação de colo e abertas (com índice de abertura 

=100), com índice de profundidade  >100; 

4.4 – CMf.4- Formas de contornos curvilíneos sem marcação de colo e abertas (com índice de abertura 

=100), com índice de profundidade  >75 e ≤100; 

4.5 – CMf.5- Formas de contornos curvilíneos sem marcação de colo e abertas (com índice de abertura 

=100), com índice de profundidade  > 50 e ≤75; 

4.6 – CMf.5- Formas de contornos curvilíneos sem marcação de colo e abertas (com índice de abertura 

=100), com índice de profundidade  > 25 e ≤50; 

4.7 – CMf.6- Formas de contornos curvilíneos sem marcação de colo e abertas (com índice de abertura 

=100), com índice de profundidade  ≤ 25; 

4.8 – CMf.7- Formas de contorno geral retilíneo. 

5 a 8: Dimensões: 5_ Diâmetro de abertura; 6_ Diâmetro máximo; 7_ Profundidade; 8_ Capacidade 

9_10 Índices: 9_ índice de Abertura (A): dado pelo ratio diâmetro de abertura/diâmetro máximo 

(Øabert./Ømax.*100); 10_ índice de Profundidade (P), dado pelo dado pelo ratio profundidade/diâmetro de 

abertura (h/Øabert.*100); 

11_ Enchimento, caracterizado pela unicidade/multiplicidade de depósitos identificados e também pela 

presença/ausência de vestígios de combustão. 

Mais, estudo deste atributo deverá à análise estrutural da deposição dava pela geometria das interfaces 

observadas, pois por estas será possível proceder à identificação de outros negativos. Com efeito, recordemos 

como Harris alerta para a necessidade de análise das superfícies das deposições sedimentares, com vista à 

verificação do princípio da horizontalidade e, se for o caso, explicação para a sua não ocorrência. Ou, por outras 

palavras, as geometrias das superfícies dos depósitos de enchimento poderão ajudar a identificar a presença de 
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outros elementos interfaciais verticais. Serão, por exemplo, os casos dos depósitos D1A, D1 e também D1, 

respetivamente, das fossas FS291, FS296 e FS319 (Ilustração 5).  

 

Ilustração 5_ Secções das Fossas n.º 291, 296 e 319 identificadas e exumadas na Campanha AZR04. 

 

12_ Espólio, contemplado nas variáveis presença/ausência e também na tipologia tecnológica presente. 

Foram considerados os seguintes tipos: 12.1_ ausência de espólio artefactual; 12.2_ presença de fabricos 

tecnológicos evolucionados apenas, compreendendo-se aqui tecnologias a torno quer recentes quer antigas e o 

material de construção cozido (romano ou mais recente); 12.3_ presença de espólio pré-histórico apenas; 12.4_ 

presença de associação de fabricos tecnológicos evolucionados e pré-históricos; 12.5_ presença de metal (com 

distinção de metais ferrosos). 

De registar a proposta dos seguintes critérios a considerar na análise formal e medição das fossas: 

 uso dos desenhos à escala 1/20 a partir do milimétrico de campo; 

 aferição de formas curvas a partir da folha de raios; 

 nos exemplares com formas variantes com colo, medição do diâmetro de abertura no colo; 

consequentemente, nos mesmos exemplares, medição da profundidade a partir do colo para baixo; 

 estando as medidas lineares expressas em cm, no cálculo da capacidade das fossas, proceder à conversão 

de cm3 em litros;  

 dada a presunção de presença corte, por isso, a presunção de as fossas evidenciarem uma dimensão 

arqueológica menor em relação à original perdida e desconhecida, e, dada a irregularidade das formas, na 

medição para cálculo do índice de profundidade, uso as medidas que traduzam erro por excesso; 

concretamente, devem ser consideradas as medidas da profundidade máxima e dimensão menor da 

abertura, no caso das formas de planimetria não circulares; 

 no cálculo da capacidade de fossas longitudinalmente incompletas, assunção da ocorrência de secção 

horizontal simétrica. Por isso, no caso de formas elipsoides, deverá ser assumido o tipo esferoide; 

 para efeitos de cálculo de volume, em fossas com planta 2.4, assunção por defeito da forma circular; 

 em fossas com planta 2.5, salvo a presença bem marcada de eixo alongado, assunção por defeito da forma 

circular para efeitos de cálculo de volume, quando for decidido viabilizar este; 
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 dada a irregularidade das formas – troncos de cone com bases ligeiramente côncavas, cilindros com 

flancos ligeiramente côncavos e ou bases também ligeiramente côncavas, contornos de abertura sinuosos 

–, assunção das formas protótipo mais próximas, com levantamento de medidas ao longo da linha média 

de contorno; 

 em fossas muito baixas, mas com flancos côncavos e planta circular, o uso por defeito da fórmula de 

segmento de esfera para cálculo de volume. Os dados obtidos serão sujeitos a análise estatística. 

 

Pela caracterização geral descritiva das amostras, e para as variáveis numéricas, pretende-se aceder às 

distribuições gerais de frequências agrupadas, estipulando os comprimentos de classes a serem considerados 

na análise comparativa subsequente à análise, amostra a amostra. 

Nessa última fase, o programa de estudo comparativo das amostras passará pelo levantamento de dados de 

estatística descritiva e também por análise multivariada e estatística indutiva. 

Assim, dentro da estatística descritiva, com o objetivo de sintetizar os aspetos essenciais das amostras 

descrevendo, designadamente, as tendências dos atributos selecionados, serão achadas as distribuições gráficas 

das variáveis qualitativas e das frequências agrupadas das variáveis quantitativas (diâmetros, profundidades, 

índices A e P e volumes). A descrição das amostras passará ainda por achar medidas de tendência central e de 

dispersão, no caso destas últimas variáveis. 

Na análise multivariada, procurar-se-á a relação profundidade e índice de profundidade, e entre forma e 

volume. Plano a plano, será procurada a relação individual do índice P, dos tipos morfológicos e dos volumes 

com o contexto estratigráfico de cobertura. 

Finalmente, pela estatística indutiva será feita a análise probabilística das diferenças entre os planos. Para 

o efeito, serão utilizados testes de χ2.  

5.2 Os acervos  

5.2.1 Cerâmicas: Metodologia e Critérios 

Esta metodologia tem por base uma classificação de rastreio tipológico efetuada no âmbito da campanha 

AZR03 e inserta no relatório NAR-AZR323-01, que teve como objetivo a identificação de atributos (OU 

variáveis?) e parâmetros/variáveis dos atributos para classificação do acervo. 

Tratou-se de uma abordagem macroscópica, aquela que se fez no ano de 2007, com a qual se pretendia a 

caracterização material do espólio cerâmico nas suas vertentes: A) “produto arqueológico” e B) “produto 

tecnológico”. E,decorrendo daquele primeiro objetivo, pretendia-se traçar um plano de estudo exaustivo deste 

acervo. Como tal, salvo tamanho diminuto das amostras, esse estudo foi feito sob amostragem, contemplando 

a totalidade dos fabricos presentes. Com esses objetivos, cada uma das vertentes consideradas contou com as 

seguintes variáveis: 

A) Vertente “PRODUTO ARQUEOLÓGICO”: 

A observação e análise do espólio cerâmico enquanto produto arqueológico partirá do cálculo da 

densidade da distribuição espacial de fragmentos, tendo por base os ratio fragmentos/m2 e ratio 
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fragmentos/fossas. Um terceiro ratio a considerar por amostra será o da relação vasos 

identificados/fragmentos.  

Depois, a análise passou para o nível do caco, em relação ao serão levantados os dados relativos à sua 

caracterização enquanto fragmento de um todo definido por várias componentes morfológicas e dimensões. 

Assim, cada indivíduo entendido como entidade amorfa será objeto de classificação quanto ao tipo 

morfológico fragmentária, ao calibre, à espessura e ao desgaste patenteado. 

1-Variável Tipo de indivíduo, segundo os seguintes atributos: 1.1 bordo, 1.2 colo, 1.3 bojo, 1.4 fundo, 1.5 

asa, 1.6 pega, 1.7 peça completa; 

2-Variável Calibre, considerado o atributo “área do fragmento” expresso em mm2. O levantamento desta 

medida partiu do estabelecimento de intervalos de áreas achados numa progressão geométrica pelo fator de 

multiplicação 2, tendo por base 200 mm2, tendo sido estabelecidas 7 classes: 2.1 ≤ 200 mm2; 2.2 > 200 mm2 ≤ 

400 mm2; 2.3 > 400 mm2 ≤ 800 mm2; 2.4 > 800 mm2 ≤ 1600 mm2; 2.5 > 1600 mm2 ≤ 3200 mm2; 2.6 > 3200 

mm2 ≤ 6400 mm2; 2.7 > 6400 mm2. Para a sua obtenção fez-se uso de uma grelha em papel milimétrico com a 

marcação destas sete classes de calibres (Ilustração 6). 

 

Ilustração 6_ Grelha milimétrica para calibragem de fragmentos. 

3- Variável Espessura, considerada como variável de despistagem na avaliação da variável calibre, pois 

que por ela se poderá apreender o grau de grandeza da peça (grande ou pequena), primeira condição de 

definição da dimensão dos fragmentos: uma peça pequena tendencialmente dará fragmentos mais pequenos 

que uma grande. O levantamento desta medida será feito em mm e, até ao momento, encontrou-se uma 

variação entre 1 mm e 22 mm. Aprioristicamente, considera-se que a classificação desta variável deve assentar 

no estabelecimento de classes obtidas por progressão aritmética de 3 em 3 unidades: 3.1 ≤ 3 mm; 3.2 > 3 mm 
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≤ 6 mm; 3.3 > 6 mm ≤ 9 mm; 3.4 > 9 mm ≤ 12 mm; 3.5 > 12 mm ≤ 15 mm; 3.6 > 15 mm ≤ 18 mm; 3.7 > 18 

mm ≤ 21 mm; 3.8 > 21 mm. 

4 -Variável Desgaste, segundo as categorias 4.1 Reduzido /4.2 Médio/4.3. Elevado. 

Será avaliado tendo em conta o estado de conservação das superfícies (grau de corrosão) e das fraturas 

(grau de boleamento): 

- ambas as superfícies corroídas e fraturas boleadas: degaste elevado;  

- ambas as superfícies com vestígios de corrosão ou fraturas boleadas: degaste médio; 

Nesta caracterização do espólio cerâmico de vasilhame enquanto produto arqueológico, para além do 

estudo de cada um dos atributos individualizadamente, proceder-se-á também à análise multivariada entre 

calibre e espessura e entre calibre e desgaste. 

B) Vertente “PRODUTO TECNOLÓGICO”  

Na vertente de análise “produto tecnológico”, que até ao momento assentou numa observação 

exclusivamente empírica, sensorial, tem-se seguido muito especialmente a proposta metodológica 

sistematizada de S.O.Jorge (1986: 57-58), embora com alguma revisão de detalhe de análise, tendo sido 

privilegiados os seguintes atributos: pasta, tratamento de superfícies, cor e decoração.  

5- Variável Pasta, considerada segundo os Atributos Textura (Compactação_5.1 e Homogeneidade_5.2) 

e Desengordurante ou elementos não plásticos (e.n.p.) (Tipo Mineral_5.3, Calibre_5.4 e Proporção_5.5). 

Estes atributos foram assim codificados: 

Atributo Textura/ Compactação: 5.1.1_ Reduzida; 5.1.2_ Média; 5.1.3_ Elevada;  

Atributo Textura/ Homogeneidade: 5.2.1_ Reduzida; 5.2.2_ Média; 5.2.3_ Elevada;  

Atributo Desengordurante/ Tipo: 5.3.1_ Quartzo; 5.3.2_ Quartzo/Mica; 5.3.3_ Quartzo/Mica/Outro; 5.3.4_ 

Quartzo/Outros; 5.3.5_Mica; 5.3.6_Mica+Outros; 5.3.7_Outros. Cabe salientar que entre a categoria Outros, 

residualmente observada, foram identificados os seguintes componentes: biotite, matéria orgânica(?), assim 

reconhecida não pela observação de matéria carbonizada mas, sim, pelos negativos deixados e observados, e, 

finalmente, cerâmica moída. 

Atributo Desengordurante/ Calibre: 5.4.1_ ≤ 0,5 mm; 5.4.2_ > 0,5 mm ≤ 1 mm; 5.4.3_ > 1 mm; 

Considerando que o enp quartzo é dominante, a classificação tem tido como base o calibre deste, e a partir 

dele foram inventariadas as associações presentes. 

Atributo Desengordurante/ Proporção: 5.5.1_ Reduzida; 5.5.2_ Média; 5.5.3_ Elevada. Nesta classificação 

da proporção teve-se presente os critérios propostos por Orton&Hughs (2013: 282) para 10%, 20% e 30%. A 

análise tem sido feita na base da associação das proporções dos vários tipos minerais considerados. 

Para além da descrição individual destas variáveis, será objetivo aceder a tipos de pastas, o que se tentará 

por via da análise multivariada dos vários atributos considerados. Pretende-se ainda assim obter uma 

caracterização sem muitas ilações quanto ao carácter natural ou artificial da sua presença, dado que são 

desconhecidos estudos de barreiros da região. Com certeza que adicionada foi a cerâmica moída e a matéria 

orgânica. A suspensão da pressuposição coloca-se para os componentes minerais quartzo, mica e biotite. 

Decorrentemente, a não ser que entretanto ocorram estudos de barreiros da região, não serão tiradas ilações 

quanto aos territórios de exploração. 
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6- Variável Tratamento de Superfície, considerando os atributos superfície interna e superfície externa 

desta forma codificada: 1. C – Corroída, 2. R - Rugosa; 3. A – Alisada e 4. P – Polida; 5. CEP, “cepillada”; 6. 

ESP, espatulada. 

Neste caso respeitou-se, na codificação, o critério comum de definição das classes de atributos a partir da 

associação das duas superfícies: 

6.1.1- superfícies externa e interna corroídas; 6.1.2- superfície externa corroída; superfície interna rugosa; 

6.1.3- superfície externa corroída; superfície interna alisada; 6.1.4- superfície externa corroída; superfície 

interna polida; 6.1.5- superfície externa corroída; superfície interna “cepillada”; 6.1.6 - superfície externa 

corroída; superfície interna espatulada; 6.2.2- superfícies externa e interna rugosas; 6.2.1- superfície externa 

rugosa; superfície interna corroída; 6.2.3- superfície externa rugosa; superfície interna alisada; 6.2.4 superfície 

externa rugosa; superfície interna polida; 6.2.5- superfície externa rugosa; superfície interna “cepillada”; 6.2.6 

- superfície externa rugosa; superfície interna espatulada; 6.3.3- superfícies externa e interna alisadas; 6.3.1- 

superfície externa alisada; superfície interna corroída; 6.3.2- superfície externa alisada; superfície interna 

rugosa; 6.3.4- superfície externa alisada; superfície interna polida; 6.3.5- superfície externa alisada; superfície 

interna “cepillada”; 6.3.6 - superfície externa alisada; superfície interna espatulada; 6.4.4- superfícies externa e 

interna polidas; 6.4.1- superfície externa polida; superfície interna corroída; 6.4.2- superfície externa polida; 

superfície interna rugosa; 6.4.3- superfície externa polida; superfície interna alisada; 6.4.5- superfície externa 

polida; superfície interna “cepillada”; 6.4.6 - superfície externa polida; superfície interna espatulada; 6.5.5- 

superfícies externa e interna “cepillada”; 6.5.1- superfície externa “cepillada”; superfície interna corroída; 

6.5.2- superfície externa “cepillada”; superfície interna rugosa; 6.5.3- superfície externa “cepillada”; 

superfície interna alisada; 6.5.4- superfície externa “cepillada”; superfície interna polida; 6.5.6 - superfície 

externa “cepillada”; superfície interna espatulada; 6.6.6- superfícies externa e interna espatuladas; 6.6.1- 

superfície externa espatulada; superfície interna corroída; 6.6.2- superfície externa espatulada; superfície 

interna rugosa; 6.6.3- superfície externa espatulada; superfície interna alisada; 6.6.4- superfície externa 

espatulada; superfície interna polida; 6.6.5 - superfície externa espatulada; superfície interna “cepillada”. 

7- Variável Cor. Não tendo havido qualquer recurso a códigos de cores, foram da mesma forma 

consideradas 3 gamas cromáticas que foram codificada na combinação externa/núcleo/ interna e considerando 

as seguintes cores: 1- acinzentado e negro; 2- do beije ao castanho-escuro, 3- do castanho avermelhado ao 

alaranjado. 

7. 1.1.1 superfície externa acinzentada/ núcleo acinzentado/ superfície interna acinzentada; 7. 1.1.2 

superfície externa acinzentada/ núcleo acinzentado/ superfície interna acastanhada; 7. 1.1.3 superfície externa 

acinzentada/ núcleo acinzentado/ superfície interna avermelhada; 7. 1.2.1 superfície externa acinzentada/ 

núcleo acastanhada/ superfície interna acinzentada; 7. 1.2.2 superfície externa acinzentada/ núcleo 

acastanhada/ superfície interna acastanhada; 7. 1.2.3 superfície externa acinzentada/ núcleo acastanhado/ 

superfície interna avermelhada; 7. 1.3.1 superfície externa acinzentada/ núcleo avermelhada/ superfície interna 

acinzentada; 7. 1.3.2 superfície externa acinzentada/ núcleo avermelhada/ superfície interna acastanhada; 7. 

1.3.3 superfície externa acinzentada/ núcleo avermelhada/ superfície interna avermelhada; 7. 2.1.1 superfície 

externa acastanhada/ núcleo acinzentado/ superfície interna acinzentada; 7. 2.1.2 superfície externa 

acastanhada/ núcleo acinzentado/ superfície interna acastanhada; 7. 2.1.3 superfície externa acastanhada/ 
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núcleo acinzentado/ superfície interna avermelhada; 7. 2.2.1 superfície externa acastanhada/ núcleo 

acastanhada/ superfície interna acinzentada; 7. 2.2.2 superfície externa acastanhada/ núcleo acastanhada/ 

superfície interna acastanhada; 7. 2.2.3 superfície externa acastanhada/ núcleo acastanhado/ superfície interna 

avermelhada; 7. 2.3.1 superfície externa acastanhada/ núcleo avermelhada/ superfície interna acinzentada; 7. 

2.3.2 superfície externa acastanhada/ núcleo avermelhada/ superfície interna acastanhada; 7. 2.3.3 superfície 

externa acastanhada/ núcleo avermelhada/ superfície interna avermelhada; 7. 3.1.1 superfície externa 

avermelhada/ núcleo acinzentado/ superfície interna acinzentada; 7. 3.1.2 superfície externa avermelhada / 

núcleo acinzentado/ superfície interna acastanhada; 7. 3.1.3 superfície externa avermelhada / núcleo 

acinzentado/ superfície interna avermelhada; 7. 3.2.1 superfície externa avermelhada / núcleo acastanhada/ 

superfície interna acinzentada; 7. 3.2.2 superfície externa avermelhada / núcleo acastanhada/ superfície interna 

acastanhada; 7. 3.2.3 superfície externa avermelhada / núcleo acastanhado/ superfície interna avermelhada; 7. 

3.3.1 superfície externa avermelhada / núcleo avermelhada/ superfície interna acinzentada; 7. 3.3.2 superfície 

externa avermelhada / núcleo avermelhada/ superfície interna acastanhada; 7. 1.3.3 superfície externa 

acinzentada/ núcleo avermelhada/ superfície interna avermelhada. 

Será a cor o primeiro indicador dos processo de cozedura. Porém, como é sabido, este atributo é também 

drasticamente influenciado por usos e por processos pós-deposicionais. Por isso mesmo dir-se-ia que com “os 

tipos descritos não pretendem reduzir a grande variabilidade de cores (nas superfícies e fracturas), mas 

apenas fornecer um modelo geral inteligível que delimite as tendências principais da amostragem cerâmica.” 

 

8- Variável Decoração: considerando os seguintes atributos: técnica decorativa, localização da decoração 

e o padrão da decoração. Em relação às técnicas decorativas, foram consideradas as seguintes: Li-Lisa; In-

Incisa; Pu-Puncionada; Im-Impressa; Pe- Penteada;  Pl-Plástica. 
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