
AOS GUARDAS-FLORESTAIS DO SEPNA/GNR

FEDERAÇÃO AGUARDA REUNIÃO JÁ PEDIDA AO NOVO MAI

A  Federação  Nacional  dos  Sindicatos  dos  Trabalhadores  em  Funções  Públicas  e  Sociais,
na sequência da substituição da equipa ministerial da Administração Interna e das mais recentes
decisões anunciadas pelo Governo sobre a Floresta, com previsíveis implicações para os Guardas-
Florestais,  solicitou uma reunião com o novo Ministro, com carácter  de urgência,  esperando a
marcação da mesma para breve.

O QUE HÁ DE CONCRETO NESTE MOMENTO

Foi publicada no Diário da República, de 17 de Agosto e entrou em vigor, a Lei nº76/2017 que
altera o Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios. No seu Artº 33º, é acrescentado
um nº10 que diz:”O governo cria um corpo de guardas florestais, com as competências e funções
do  antigo  Corpo  Nacional  da  Guarda  Florestal  extinto  pelo  Decreto-Lei  nº22/2006,  de  2  de
Fevereiro.”

Esta norma,  que passou a constar  da Lei  que aprova o SNDFCI,  aprovada pela Assembleia da
República, vem ao encontro da nossa persistente exigência de repor a carreira de Guarda-Florestal,
em parte já consagrada com o Decreto-Lei nº247/2015, de 23 de Outubro, que repôs a designação
da antiga carreira e definiu um estatuto próprio para a mesma.

A satisfação desta exigência, vem agora ser aprofundada, ao ficar determinado pela Assembleia da
República, em lei, que o Governo deverá criar um corpo da guarda florestal.

Por  outro  lado  e  na  sequência  dos  trágicos  incêndios  florestais  de  Junho  e  Outubro,  com
dramáticas consequências na perda de vidas humanas e de destruição de património público e
privado, entre o qual  se contam largos milhares de hectares de floresta, o Governo aprovou a
Resolução do Conselho de Ministros nº157-A/2017, de 21 de Outubro, onde se lê, no nº9 do Sub-
Capítulo I.B) Profissionalização e capacitação, o seguinte.”Lançar procedimentos concursais para a
admissão...de guardas florestais...”.

Esta medida, contraria pela primeira vez e de há muito, aquilo que está definido no nº3 do Artº5º,
do Decreto-Lei nº22/2006, quanto à extinção, à medida que ficarem vagos os lugares, da carreira
de Guarda-Florestal.

Estas duas decisões relativas aos Guardas-Florestais, serão da maior importância quanto ao seu
futuro, se forem tomadas pelo Governo as adequadas medidas que confirmem o que de forma



muito genérica foi agora aprovado.

MAS AS DÚVIDAS QUANTO ÀS MEDIDAS EM CONCRETO SÃO MUITAS

Daquilo que tem sido tornado público pelos membros do Governo, incluindo o Primeiro-Ministro,
sobre o futuro do corpo de guardas florestais, designadamente, as informações dadas por aqueles
na  Assembleia  da  República,  no  âmbito  da  discussão  do  Orçamento  do  Estado  para  2018,
confirmam a ideia que o Governo não tem ainda ideias claras sobre o que poderá vir a fazer, pelo
que diversas  hipóteses  já  postas  a  circular  sobre  o  futuro  dos  Guardas-Florestais,  serão mera
especulação. 

A Federação teve acesso às respostas dadas pelo Ministro da Administração Interna, a perguntas
feitas  pela  CGTP-In,  no  Conselho  Nacional  Florestal,  que  reuniu  no  passado  dia  15,  sobre  os
Guardas- Florestais. As perguntas foram as seguintes:

1. A que entidade pretende o Governo atribuir a tutela do corpo da guarda-florestal?
Resposta do MAI: A tutela, no imediato, vai manter-se na GNR. Não é assunto tabu, uma 
futura alteração desta situação. Mas, neste momento, está tudo em estudo.

2. Qual o número de guardas florestais que irão ser recrutados para reforçar o Corpo?
Resposta do MAI: Não adiantou um número em concreto. Limitou-se a dizer que vai ser  
reforçado.

3. Quando decorrerá o procedimento concursal?
Resposta do MAI: Não disse nada.

Consideramos que estas respostas do MAI vêm confirmar que muita coisa está por decidir e que
poderá não ser decidido tão cedo. 

Sobre a tutela dos Guardas-Florestais, a Federação considera que é possível manter os mesmos
sob a alçada da GNR, integrados no SEPNA, compondo o Corpo da Guarda Florestal as equipas de
protecção florestal, reforçadas em efectivos e distribuídas por maior área de território. 

Quanto  ao  reforço  do  número  de  efectivos,  defendemos  que  no  ano  de  2018,  deverão  ser
recrutados 200 novos guardas-florestais, dando início a um programa anual de recrutamento que
se prolongue até 2022.

Quanto à previsível data de abertura do procedimento concursal para o recrutamento de novos
guardas-florestais,  defendemos  que  a  mesma  deverá  ser  célere,  ainda  que  seja  necessário
proceder à alteração do Decreto-Lei nº247/2015, já que no mesmo diploma legal, por culpa do
então governo e da GNR, não existem normas de recrutamento para a carreira. Sem estas normas
que,  previamente,  deverão  ser  negociadas  com  a  nossa  Federação,  não  será  possível  abrir
qualquer processo de recrutamento.

O QUE SABEMOS ESTAR PROPOSTO PARA VOTAÇÃO A INCLUIR NO OE/2018

Até  à  data  limite  (17/11)  de  apresentação  de  alterações  ao  OE/2018,  por  parte  dos  Grupos
Parlamentares, foram entregues as seguintes propostas:

 PCP – reforço de 200 guardas-florestais,  com uma verba de 2 milhões de euros para o
efeito;



 BE – aprovação de regime de suplementos remuneratórios que garantam níveis idênticos
aos dos militares do SEPNA;

 CDS – abertura de concursos para guardas-florestais e de promoção para mestres florestais
e mestres-florestais principais.

Quaisquer  destas  medidas,  a  serem  aprovadas  pela  Assembleia  da  República,  constando  do
OE/2018, terão uma importância muito significativa para os Guardas-Florestais e para a satisfação
das  suas  principais  reivindicações.  Logo  que  tenhamos  conhecimento  da  versão  final  do  OE,
faremos a sua avaliação e daremos conta do que vier a sua votado.

Mais uma vez se prova que sem a acção da nossa Federação e dos Sindicatos que a compõem, sem
a organização dos Guardas-Florestais nestes mesmos Sindicatos e sem a persistente e prolongada
luta levada a cabo, com expressão maior ou menor consoante as condições existentes em cada
momento, não seria possível:

 Ter consagrado em lei a criação do corpo de guarda florestal. Os termos em que esta
medida se irá concretizar e a influência que a mesma possa vir  a ter nas condições de
trabalho dos Guardas-Florestais, também dependerá da nossa intervenção neste processo.

 Ter uma resolução do Governo, de recrutamento de novos efectivos para a carreira de
Guarda-Florestal.  Basta  recordar  que,  em  Julho,  o  então  Secretário  de  Estado  da
Administração  Interna  nos  comunicou  que  a  posição  do  Governo  sobre  a  extinção  da
carreira era irrevogável. Como agora se comprova, com a nossa luta, o que é irrevogável
num dia, pode não o ser dias depois. Foi assim com o vínculo de nomeação em 2012; foi
assim com a  recriação da carreira e a definição da natureza de órgão de polícia criminal,
em 2015.
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