
AOS GUARDAS-FLORESTAIS DO SEPNA/GNR

VOLTÁMOS À LUTA 
CONTRA A EXTINÇÃO DA CARREIRA

PELA ATRIBUIÇÃO DOS SUPLEMENTOS
REMUNERATÓRIOS

Depois  de  diversos  pedidos  de  reunião,  sistematicamente  ignorados  e  de  uma
concentração  de  trabalhadores  à  porta  do  Ministério,  a  Federação  Nacional  dos
Sindicatos  dos  Trabalhadores  em Funções  Públicas  e  Sociais  (FNSTFPS)  finalmente
conseguiu reunir com o Secretário de Estado da Administração Interna (SEAI). 

Sabíamos que não podíamos ir com grandes expectativas, mas por este resultado é que
não se esperava.

A postura deste Secretário de Estado é inaceitável, deixando revelar a hipocrisia com que
o Primeiro-Ministro e demais governantes demonstram quando, frente às câmaras das
televisões, apregoam a defesa absoluta das Florestas, principalmente nesta trágica época
de fogos.

O SEAI transmitiu-nos, em nome deste Governo liderado por António Costa, dia 17 de
agosto a posição da tutela relativamente às reivindicações apresentadas pelos Guardas
Florestais e fez-nos saber da recusa deste Governo em negociar o que quer que seja com
nossa Federação.

Afirmou não haver interesse nenhum em reverter o processo de extinção da carreira de
Guarda-Florestal  do SEPNA:  “é  assim que está e é assim que vai  continuar  a  estar,
extinta.”

Tomou posição radical assumindo que não há pretensão deste Governo em negociar e a
falta de vontade demonstrada foi tanta que até o óbvio foi negado:

 Atribuição de suplementos remuneratórios;
 Retroactivos  referentes  à  aplicação  do  novo  Estatuto,  devidos  de

1  de Novembro de 2015 até 30 de março 2016;
 Regulamentação da licença por mérito;
 Corrigir a gralha existente no Anexo II do DL 247/2015 (número de

escalões da carreira de mestre-florestal principal).

A única excepção foi a aceitação da actualização do cartão de identificação dos Guardas-
Florestais.  No protótipo que nos foi  apresentado é feita a menção à aplicação do DL
247/2015 no uso e porte de arma, incluindo para os aposentados.

O Povo diz que “o pior cego é o que não quer ver”. Na verdade, insistir na extinção da
carreira de Guarda-Florestal é persistir no erro de deixar a Floresta ao abandono, sem
policiamento nem fiscalização. 



Não  colhe  o  argumento  de  que  os  militares  em  serviço  no  SEPNA garantem  estas
mesmas funções. É falso!

E não somos nós que o afirmamos, são os factos incontornáveis: não o podem garantir,
por muito que se esforcem, porque não têm nem formação, nem conhecimentos, nem
experiência profissional para o fazer.

Por outro lado, negar a atribuição de suplementos que compensem o ónus das condições
específicas de trabalho e de ambiente para a sua execução, é uma gritante injustiça,
quando os elementos de outras carreiras policiais têm direito a suplementos idênticos. 

Os Guardas-Florestais são um orgão de polícia criminal, exercem funções policiais, têm
disponibilidade permanente  e  poder  de  autoridade.  Que  outros  argumentos  precisa  o
Governo para que atribuam os suplementos reivindicados?

A esta postura radical do SEAI e à decisão do Governo em não negociar as matérias
apresentadas só há uma resposta a dar por parte dos trabalhadores da Guarda-Florestal -
a da LUTA!

A Federação convoca para dia 8 de Setembro às 11h00
uma MANIFESTAÇÃO NACIONAL DE GUARDAS-FLORESTAIS, 

com CONCENTRAÇÃO no Largo do Carmo (em Lisboa) e
 desfile para o Ministério da Administração Interna (no Terreiro do Paço)

É hora de marcar  presença na Luta.  É hora de mostrar  a  este Governo a força dos
Guardas Florestais.

O Aviso Prévio de Greve para esse dia está emitido pelo período de 24 horas – para que
TODOS PARTICIPEM NA MANIFESTAÇÃO

 CONTRA A EXTINÇÃO DA CARREIRA DE GUARDA-FLORESTAL!

 PELA ATRIBUIÇÃO DE SUPLEMENTOS REMUNERATÓRIOS!

 PELO PAGAMENTO DOS RETROACTIVOS!

Lisboa, 23 de Agosto de 2016
FNSTFPS

Os Sindicatos garantem a deslocação dos trabalhadores para a Manifestação
Contacta o teu Sindicato 

(Norte, Centro ou Sul e Regiões Autónomas)


