
AOS GUARDAS-FLORESTAIS DO SEPNA/GNR

GOVERNO CONTINUA A NÃO SATISFAZER 
AS REIVINDICAÇÕES DOS GUARDAS-FLORESTAIS

O Governo continua teimosamente a não dar satisfação às reivindicações dos Guardas-Florestais
do SEPNA/GNR. Recusa pôr termo à extinção dos lugares no mapa da Guarda à medida que os
efectivos  saírem e adia a  decisão  de negociar  com a  Federação a  proposta  de atribuição dos
suplementos por exercício de funções da carreira de guarda-florestal, de trabalho em equipa de
protecção florestal e de abono para falhas. 

A Federação não desiste e junto dos Grupos Parlamentares da Assembleia da República, em sucessivas
audiências com o CDS, o BE, Os Verdes e o PCP, obteve posição favorável  dos mesmos à reposição da
carreira e à atribuição dos suplementos reivindicados, tendo-se comprometido em concretizar iniciativas de
alerta para esta situação. A Comissão Parlamentar de Trabalho, da Assembleia da República recebeu em
audição a Federação, sobre a questão dos suplementos remuneratórios.

Entretanto, face à publicação no DR, 2ª Série, de 27 de Abril, de um despacho atribuindo um suplemento a
uma “Unidade  de  Intervenção Rápida”da  IGAMAOT,  sem necessidade  de aprovação por  diploma legal,
questionámos o Secretário de Estado da Administração Interna sobre esta diferença de tratamento dos
trabalhadores da Administração Pública,  com idêntica natureza de órgão de polícia  criminal  e  com um
regime de trabalho em permanência de funções, que por sinal, ainda não respondeu.

Considerando que o SEAI continua sem dar qualquer resposta às reivindicações apresentadas, entendemos
dirigir à Ministra da Administração Interna, um pedido de reunião, para discutir com a tutelar da pasta as
pretensões por satisfazer.

Esta  persistência  do  Governo  em  não  negociar  uma  solução  para  estas  reivindicações  dos  Guardas
Florestais, leva a que tenhamos de equacionar novas formas de luta, considerando também que outros
assuntos relacionados com as condições de trabalho, continuam por resolver, conforme se pode concluir
pela informação que a seguir damos da reunião com o CARI/GNR, realizada em Abril.

INCOMPATIBILIDADE DE FUNÇÕES

Colocámos ao CARI a questão de estarem a ser dificultadas pela GNR, até com ameaças de procedimento
disciplinar,  as  actividades a título  gratuito,  por  diversos  Guardas-Florestais,  como membros  dos orgãos
sociais de associações de caçadores, associações de baldios ou mesmo colectividades de cultura e recreio,
alegando que as mesmas não podem ser exercidas sem autorização do Comandante-Geral da GNR.

Consideramos esta posição um abuso que deve de imediato terminar. O CARI ficou de analisar melhor este
assunto e de nos dar posteriormente uma resposta, o que ainda não aconteceu.

LICENÇA POR MÉRITO

Finalmente foi divulgada a NEP (NEP/GNR 1.06.03, de 29 de Maio), que regulamenta a licença por mérito
prevista no Artº18º do Estatuto da carreira de guarda-florestal. Assim, nas condições previstas naquela NEP,
serão concedidos 5 dias de licença por mérito aos guardas-florestais.



CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO

Depois de em Novembro passado, numa das reuniões com o Secretário de Estado da Administração Interna,
nos ter sido mostrado um modelo de cartão de identificação, para ser usado futuramente pelos guardas-
florestais no activo e aposentados, até hoje não foi publicado no Diário da República o respectivo despacho
de aprovação.

Na reunião com o CARI, foi-nos dito que a responsabilidade do atraso não é da GNR, pelo que se conclui
que será do SEAI.

UNIFORMES

O CARI limitou-se a ouvir as nossas preocupações quanto ao facto de se registarem atrasos na entrega do
Uniforme nº2, do blusão de cabedal e das botas ignífugo. E muitas dificuldades em obter trocas de material
já danificado ou com os tamanhos incorrectos. Não foi dada qualquer explicação sobre este assunto, porque
o responsável pelo aprovisionamento não se encontrava presente.

VIATURAS

Colocámos o problema do envelhecimento das viaturas TT, atribuídas às equipas de protecção florestal, o
que faz com que se verifiquem avarias  com uma maior  frequência.  Segundo o CARI,  vão considerar  o
assunto nas próximas aquisições. VEREMOS!

REGIME DE APOSENTAÇÃO E PENSÕES ATRIBUÍDAS PELA CGA

A Federação está a acompanhar com apreensão a situação dos guardas-florestais que se estão a
aposentar e a quem estão a ser atribuídas pensões pela CGA que poderão não estar a considerar o
disposto no Artº46º do Decreto-Lei nº247/2015, de 23 de Outubro.

Estamos a diligenciar a realização de uma reunião com a CGA, a fim de esclarecer este assunto.

ABERTURA DE CONCURSOS DE PROMOÇÃO

Dado que o Governo não considerou no Orçamento do Estado para  2017,  a  possibilidade  da
abertura de concursos de promoção para os Guardas-Florestais, vamos voltar a insistir junto do
SEAI, para que seja feita nova proposta relativamente a 2018.

CONCLUSÕES

A Federação considera que este Governo pode ir mais longe no que toca aos Guardas-Florestais do
SEPNA/GNR,  satisfazendo  as  suas  reivindicações  principais,  a  começar  pela  atribuição  dos
suplementos.  Para isso,  há que prosseguir  a  luta até agora travada.  NÃO PODEMOS DESISTIR,
PORQUE A RAZÃO ESTÁ DO NOSSO LADO.

Lisboa, 12 de Junho de 2017

A FNSTFPS


