
AOS VIGILANTES DA NATUREZA

FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS
REUNIU COM SECRETÁRIA DE ESTADO DO ORDENAMENTO DO

TERRITÓRIO E DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA

A Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais reuniu, no
passado  dia  28  de  Janeiro,  com  a  Secretária  de  Estado  do  Ordenamento  do  Território  e  da
Conservação  da  Natureza,  para  discutir  a  situação  da  carreira  de  Vigilante  da  Natureza  que
atravessa há largo tempo um processo de indefinição quanto ao seu futuro e de dramática falta de
efectivos.

Defendemos junto da SEOTCN que se impõe a aplicação da Lei do Trabalho em Funções Públicas
(LTFP) no que se refere às carreiras específicas não revistas, passando a mesma a carreira especial,
justificando-se a actualização do regime de trabalho previsto no Decreto-Lei nº470/99, de 6 de
Novembro,  pondo fim à indefinição quanto ao futuro da carreira,  situação que subsiste desde
2009.

Reafirmámos, por outro lado, que é urgente a tomada de medidas que dêem solução à gritante
falta de efectivos na carreira, seja no que se reporta às Áreas Protegidas, seja no que se refere à
APA  ou  às  CCDR.  Aliás,  nestes  últimos  casos,  a  existência  de  vigilantes  da  natureza  é  já
manifestamente residual.

A SEOTCN transmitiu-nos que, para o Ministério do Ambiente, a carreira de Vigilante da Natureza é
para manter e dignificar e que o seu futuro enquanto carreira específica não está em causa. 

Por outro lado, adiantou que, para aquele Ministério, é prioritário resolver a situação da carreira
de vigilante da natureza nas áreas protegidas, quer no que toca à revisão do estatuto, quer à falta
de pessoal. Quanto a este último problema, a Secretária de Estado referiu que a prioridade se
localiza nas áreas protegidas do interior do País.

Na sequência desta posição da SEOTCN, informámos esta que lhe iremos remeter um memorando,
com  as  reivindicações  que  consideramos  deverem  ser  alvo  de  negociação,  a  curto  prazo  e
manifestámos  a  nossa  disponibilidade  para  encontrar  em  conjunto  as  soluções  que  melhor
salvaguardem os direitos dos vigilantes da natureza.

De referir que a Secretária de Estado defendeu que a gestão das áreas protegidas não pode ser
feita  a  partir  de  Lisboa,  mas  pelo  contrário  deverá  ser  assegurada com proximidade,  indo ao
encontro do que sempre defendemos, repondo as direcções nas AP.



E,  finalmente,  deu-nos  conta  de  que  as  Secretarias  de  Estado  da  Conservação  da  Natureza
(M.Ambiente) e das Florestas (M.Agricultura) vão proceder à avaliação do processo de fusão do
ICN com a Autoridade Florestal Nacional, de que resultou o ICNF. A propósito, demos conta que já
foi publicado na 2ª Série do Diário da República, o despacho que constitui o grupo de trabalho que
irá proceder a esta tarefa, devendo apresentar o resultado até Dezembro deste ano.

Face  à  dispobilidade  manifestada pela  SEOTCN,  importa  agora  que  passemos  à  resolução dos
problemas existentes,  através  da negociação de propostas  concretas  que vão ao encontro das
reivindicações apresentadas.

É determinante que os Vigilantes da Natureza se mobilizem e se organizem nos Sindicatos  da
Função Pública, para a defesa da melhoria das suas condições de vida e de trabalho.
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