
AOS GUARDAS FLORESTAIS DO SEPNA/GNR

CONCLUSÕES DAS REUNIÕES DE NEGOCIAÇÃO
DE 9 E 16 DE OUTUBRO

DIREITO A USO E PORTE DE ARMA
PASSARÃO A CONSTAR DO NOVO ESTATUTO

Finalmente, na reunião de negociação do passado dia 16 de Outubro, foi possível discutir e acordar a redacção
do Artº29º da nossa proposta de revisão do DL 111/98, sobre o “Direito a uso e porte de arma”. Assim, o
pessoal da carreira de guarda florestal, no activo ou aposentados, com a entrada em vigor deste futuro diploma
legal, passarão a ter direito à detenção, uso e porte de arma de defesa pessoal e de caça, independentemente de
licença, ainda que fiquem obrigados ao seu manifesto, nos termos da lei, quando as armas sejam propriedade
sua.

A redacção acordada corresponde, no fundamental, ao que está consagrado para os restantes agentes policiais e
vem ao encontro daquilo que há muito tempo defendiamos que fosse atribuído aos guardas florestais.

OUTROS ARTIGOS NEGOCIADOS

Artº13º
Fardamento

Para além de na portaria que irá aprovar o regulamento de uniformes ficar consagrado o fornecimento por conta
da GNR, ficou acordado que neste artigo irá constar, explicitamente, que os uniformes, distintivos, emblemas e
equipamento individual serão distribuídos aos guardas florestais, a expensas da Guarda Nacional Republicana.

Na nossa opinião, fica reforçado este direito, já que passa a constar do decreto-lei que aprova o estatuto da
carreira, o que não acontecia no 111/98, já que a distribuição dos uniformes a título gratuito estava, somente,
consagrado no próprio regulamento de uniformes.

Artº38º a 44º
Mobilidade 

Ainda que a negociação destes artigos não tenha ficado totalmente fechada, na reunião de 16 de Outubro, foi
possível acordar, os tipos de mobilidade(que se designarão por colocações) que os guardas florestais poderão
ver previstas no novo estatuto e que são:  colocação por oferecimento, por nomeação em categoria superior,
por convite e colocação a título excepcional).

As definições para cada um destes tipos de mobilidade correspondem ao que apresentámos na nossa proposta,
ainda que a designação tenha mudado de mobilidade para colocação.  A GNR, na sua contraproposta, propôs
retirar a nossa proposta de modalidade/colocação  por alteração da localidade onde se situa a unidade que
serve  de  sede  à  equipa  de  protecção  florestal.  Este  assunto  não  ficou  encerrado,  tendo  em  conta  que
apresentámos nova proposta em que insistimos na  colocação por conveniência de serviço,  incluindo aí  as
condições que propusemos para a colocação por alteração da localidade onde se situa a unidade que serve de
sede à equipa de protecção florestal.
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Outra razão que nos levou a não dar o nosso acordo à contraproposta da GNR para estes artigos, na íntegra ou
parcialmente, tem a ver com o facto de a GNR, ter informado que na mobilidade/colocação por oferecimento,
nomeação em categoria superior e convite, os guardas florestais não poderiam ser colocados nas actuais epf
que tenham por sede, postos ou destacamentos que não sejam sede de NPA's. Conforme nos transmitiram, é
intenção da GNR, com a reestruturação orgânica que se perspectiva, concentrar todas as epf, de futuro, nas
sedes dos núcleos de protecção ambiental.

Manifestámos o nosso desacordo, não só porque limita a possibilidade de escolha, na colocação, dos guardas
florestais,  como  do  ponto  de  vista  do  policiamento  e  fiscalização  florestal,  da  caça  e  da  pesca,  esta
concentração poderá pôr em causa a operacionalidade do SEPNA nesta área.

Deste modo, a negociação destas matérias não ficou fechada e irá passar para a próxima reunião que se irá
realizar no próximo dia 30 de Outubro, em que começarão, igualmente, a ser negociados os artigos, sobre
aposentação(14º a 17º da nossa proposta), disponibilidade permanente(24º), ajudas de custo(25º) e utilização
dos meios de transporte(26º).

Como já referimos, no nosso comunicado relativo à reunião de 19 de Setembro, estamo-nos a aproximar das
questões que poderão oferecer mais discussão e em que poderão haver significativas divergências de posição,
sendo que se torna fundamental que os guardas florestais estejam mobilizados para defender as propostas que
apresentámos ao SEAI.

Dos resultados da próxima reunião, daremos conta em novo comunicado.

GNR INSISTE EM IMPÔR AUMENTO DO HORÁRIO DE TRABALHO!

Como já se previa, a GNR reformulou o despacho de aprovação do regulamento de horário de trabalho, com a
alteração  decorrente  da  imposição,  pelo  Governo,  da  duração  de  trabalho  semanal,  de  40  horas,  com as
necessárias adptações para os horários de duração inferior, como é o caso dos guardas florestais.

Na sequência do que foi a  nossa posição,  quando fomos consultados sobre o projecto que deu origem ao
despacho que foi publicado em 25 de Agosto e que posteriormente foi revogado e substituído pelo que agora foi
posto em vigor a partir de 21 de Outubro, continuamos a não concordar com o aumento da duração de trabalho,
até porque a mesma não é remunerada,  o que representa,  na prática, uma diminuição do valor da hora de
trabalho dos guardas florestais.

Deste modo, é preciso darmos continuidade à exigência de consagrar, no futuro estatuto, a duração de trabalho
diário, de seis horas e trinta, tal como acontecia anteriormente.

Lisboa, 22 de Outubro de 2014

A FNSTFPS
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