
AOS GUARDAS FLORESTAIS DO SEPNA/GNR

O PRIMEIRO PASSO ESTÁ DADO!
Concluída a negociação do Estatuto 

da carreira especial de Guarda Florestal
A Federação concluiu, no passado dia 22 de Dezembro, com a Secretaria de Estado da Administração
Interna e a Guarda Nacional Republicana, a negociação da proposta de Estatuto para a carreira de Guarda
Florestal, apresentada em finais de Julho àquelas duas entidades. Está, assim, dado o primeiro passo para
a dignificação da carreira, há muito por nós defendida.

Ao fim de quinze reuniões realizadas entre finais de Agosto e de Dezembro, da negociação levada a cabo foi
possível obter o seguinte:

-Revisão dos uniformes e respectivo regulamento – a portaria que os contempla está em processo de
aprovação e posterior publicação em Diário da República, com o compromisso da GNR de distribuir  o
Uniforme nº3 e outras peças durante 2015.

-A construção de uma proposta de Estatuto para a carreira de Guarda Florestal que consagra:

-a criação da carreira especial de guarda florestal;
-a  definição de uma tabela  remuneratória  que dignifica a carreira  e é equivalente à de  outros
profissionais de polícia;
-a transição de todos os actuais elementos da carreira florestal do SEPNA, para a nova carreira
especial de guarda florestal;
-a  manutenção  das  competências  genéricas  de  policía  florestal,  da  caça  e  da  pesca  e  de
investigação das causas de incêndios florestais;
-a atribuição da qualidade de orgão de polícia criminal aos guardas florestais;
-o direito a uso e porte de arma de defesa pessoal e de caça, independentemente de licença, para
os guardas florestais no activo e aposentados.

Esta proposta irá ser remetida para apreciação da Ministra da Administração Interna e do Ministério das
Finanças, para posterior  aprovação pelo Conselho de Ministros. Este será o segundo passo – decisivo no
processo de dignificação da carreira de guarda florestal.

Como já referimos em anteriores comunicados, a disponibilidade e mobilização dos guardas florestais, para
lutarem pela aprovação deste estatuto pelo Governo, poderá vir a ser determinante, caso venham a ser
levantados entraves ou tentativas de subversão do que foi negociado.

Entretanto,  ficaram  por  resolver  no  imediato,  aguardando  a  definição  do  novo  regime  de  suplementos  da
Administração Pública,  os suplementos que constavam da nossa proposta,  tendo ficado acordado que irá ser
realizada uma reunião entre a Federação e o Secretário de Estado da Administração Interna, para discutir este
assunto.

Relativamente aos horários de trabalho, ficaram consagrados no estatuto, os princípios gerais, continuando as
restantes matérias remetidas para regulamento interno,  sendo que não demos o nosso acordo ao artigo que
estabelece a duração de trabalho das quarenta horas, ainda que os guardas florestais, no exercício das funções
operacionais pratiquem o horário de jornada contínua, com a duração de trabalho já em vigor desde Novembro.

Quanto à tabela remuneratória negociada e às regras de transição para a mesma, importa esclarecer o seguinte:

Tabela remuneratória: há um conjunto de regras legais previstas na LTFP, não alteráveis em sede desta
negociação a que a sua construção teve de obedecer:

1. O número de posições remuneratórias por categoria.
2. Os valores de cada salário base tiveram de corresponder ao fixado para cada nível salarial na Tabela

Remuneratória Única, onde os guardas florestais já estão integrados a partir de Janeiro/2015.



3. A impossibilidade  de  haver  sobreposições  de  níveis  salariais,  com  excepção  da  última  de  uma
categoria e da primeira da categoria seguinte.

Transição para a nova tabela remuneratória: As regras a que obedece esta transição resultam da aplicação
do nº2, do Artº 41º, da Lei nº 35/2014, de 20 de Junho, regras estas que não podem ser alteradas com o
presente Estatuto, daí a existência de significativas diferenças na transição, havendo mesmo dois casos
em que não se verifica qualquer alteração remuneratória: guarda florestal/escalões 5 e 6 que transitam,
respectivamente, para as posições 4 e 5, níveis 11 e 12, com a mesma remuneração base.

Estas  condições  foram impostas  pelos  sucessivos  governos  do  PS e  do  PSD/CDS,  aquando  da  aprovação,
respectivamente, da Lei nº12-A/2008 (Regime de vínculos, carreiras e remunerações) e da Lei nº35/2014 (Lei do
Trabalho  em  Funções  Públicas).  Ainda  assim,  aquando  do  processo  negocial  que  terá  de  decorrer  com  a
Secretaria de Estado da Administração Pública, iremos apresentar uma proposta para a resolução deste problema.

Colegas

A negociação concretizada com a Secretaria de Estado da Administração Interna e a Guarda Nacional Republicana
foi  o resultado de um longo processo de luta dos guardas florestais (organizados na nossa Federação e nos
Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Norte, do Centro e do Sul e Regiões Autónomas),
em que firme e coerentemente sempre defendemos a dignificação profissional e a melhoria das condições de
trabalho. 

Para chegarmos ao que agora foi alcançado, foi determinante termos conseguido repôr o vínculo de nomeação e
termos  obtido  o  parecer  da  Procuradoria-Geral  da  República  que  defende  a  natureza  de  “orgão  de  polícia
criminal”das funções dos guardas florestais. Como foi, igualmente importante, a persistente insistência que fizemos
sobre a SEAI e a GNR, para que reconhecessem o carácter  policial  das funções dos guardas florestais  e a
necessidade de lhes ser atribuído um estatuto compatível. Bem como o resultado do Encontro Nacional, realizado
em Coimbra, em finais de 2012, onde foi actualizado o caderno de reivindicativo. Foi na sequência da  entrega
deste ao SEAI que o mesmo decidiu levar por diante o processo negocial que agora foi concluído.

Agora, é preciso defender este projecto de Estatuto e exigir do Governo a sua aprovação e publicação em Diário
da República. Para isso, temos de nos unir, organizar e mobilizar!

PELA APROVAÇÃO DO ESTATUTO!

PELA DIGNIFICAÇÃO DA CARREIRA!

POR MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO!

SINDICALIZA-TE!

Lisboa, 30 de Dezembro de 2014
FNSTFPS

Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais


