
AOS GUARDAS FLORESTAIS DO SEPNA/GNR

CONCLUSÕES DA REUNIÃO DE NEGOCIAÇÃO 
DE 4 DE SETEMBRO

ACORDADO GLOBALMENTE 
NOVO REGULAMENTO DE UNIFORMES

Como ficou estabelecido em 7 de Agosto passado, entre a Federação Nacional dos Sindicatos dos
Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, a Secretaria de Estado da Administração Interna e a
Guarda Nacional Republicana, a reunião seguinte, realizada a 4 de Setembro, teve por objectivo
negociar a proposta da Federação e a contraproposta da GNR, de regulamento de uniformes da
carreira florestal do SEPNA/GNR.

A urgência,  por  nós  defendida,  na  conclusão  da  negociação  deste  assunto,  teve  a  ver  com a
necessidade de incluir no orçamento da GNR para 2015, as verbas necessárias para a aquisição e
fornecimento dos novos uniformes já a partir do próximo ano.

Deste  modo,  no  final  desta  reunião,  ficaram  negociados  todos  os  artigos  do  regulamento  e
respectivos anexos, tendo havido acordo entre a Federação e a SEAI/GNR, quanto aos seguintes
aspectos:

 Os uniformes  e  equipamento  individual  continuam a  ser  distribuídos  gratuitamente  pela
GNR;

 Continuarão  a  existir  três  tipos  de  uniforme  e  os  seguintes  artigos  complementares:
blusão(acolchoado e impermeável), blusão de cabedal, camisola de malha, fato impermeável
e fato-zuarte;

 Os três modelos serão distribuídos, por força da prioridade na sua utilização, de acordo com
o  seguinte  calendário:  2015:uniforme  nº3,  artigos  complementares  e  equipamento
individual; 2016: uniforme nº2 e blusão de cabedal; 2017: uniforme nº1.

 De cinco em cinco anos, a GNR deverá avaliar a aplicação do regulamento e a utilização dos
uniformes para, caso julgue necessário, propôr superiormente as alterações adequadas. 

Entretanto, aguardamos que a GNR nos informe da sua posição final relativamente às seguintes
matérias:

 Botas: Propusémos que fossem adoptadas para além das botas em pele de cano comprido,
botas de cano curto para os períodos do ano mais quentes e botas que permitam o uso nos
períodos  e  regiões  mais  chuvosos,  bem  como  na  investigação  dos  incêndios.  A GNR
reconheceu esta necessidade, mas adiou a sua posição para depois de recolher uma opinião
técnica quanto à solução mais adequada. 

 Calça  nº2:  A GNR  propôs  2  unidades  e  uma  duração  de  3  anos.  Em  contrapartida,
propusémos 3 unidades e uma duração de 2 anos.

 Camisa nº2:A GNR propôs 3 unidades  para  manga comprida  e  para  manga curta;  Em
contrapartida , propusémos 5 unidades para manga comprida e 5 unidades para manga curta.

 Camisola  de  malha:  A GNR propôs  uma duração de  5  anos.  Contra-propusémos  uma
duração de 2 anos.



 Cinto de pré-cinta:A GNR propôs 1 unidade. Em contrapartida, propusémos 2 unidades.
 Fato-zuarte:A GNR propôs 1 unidade. Em alternativa, propusémos 2 unidades.
 Peúgas de algodão e peúgas de lã: A GNR propôs 4 unidades de cada. Em contrapartida,

propusémos 5 unidades de cada.
 Pólo de manga curta e de manga comprida:  A GNR propôs 3 unidades de cada.  Em

contrapartida, propusémos 5 unidades de cada.


A proposta de Portaria que aprova o novo regulamento de uniformes da carreira florestal, à data em
que este comunicado está a ser divulgado, deverá estar já a seguir os trâmites necessários para a sua
aprovação pelos Ministérios da Administração Interna e das Finanças.

Logo  que  a  versão  final  nos  seja  entregue,  divulgaremos  a  mesma  no  site  da  Federação,  em
www.fnstfps.pt.

A próxima reunião que será a quinta, irá decorrer no dia 19 de Setembro, tendo por objectivo a
negociação dos artigos 18º a 23º(todos relativos aos horários de trabalho e duração de trabalho), 27º
(Patrocínio judiciário), 28º(Regime prisional),29º(Direito a uso e porte de arma),30º(Documento de
identificação profissional), 31º(Louvores e condecorações), todos da nossa proposta de revisão do
Decreto-Lei nº111/98, de 24 de Abril. 

Dos resultados desta reunião, daremos conta em próximo comunicado.

Lisboa, 11 de Setembro de 2014

A Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais

http://www.fnstfps.pt/

