
AOS GUARDAS FLORESTAIS DO SEPNA/GNR

SEAI MARCA REUNIÃO 
PARA 25 DE MARÇO!

O Secretário de Estado da Administração Interna, marcou para o próximo dia 25 de 
Março, a reunião que a Federação vem exigindo há largo tempo, para a negociação 
da Proposta Reivindicativo dos Guardas Florestais do SEPNA/GNR. Mais uma vez, só 
perante  a  possibilidade  de  se  concretizar  uma  acção  de  luta  à  porta  do  MAI, 
conseguimos o objectivo pretendido.

Conforme referimos no nosso comunicado do início deste mês, a Federação enviou ao Ministro da 
Administração Interna, em 25 de Fevereiro, um ofício em que anunciámos a vontade de promover  
uma vigília à porta do MAI, a 21 de Março, caso até ao próximo dia 17, este não marcasse a reunião  
pretendida.

Foi na sequência do envio deste ofício que o SEAI nos contactou, marcando a reunião, como já se 
disse, para 25 de Março, uma reunião na qual consideramos indispensável que o MAI apresente 
propostas  de solução para o conjunto de problemas apresentados e que constam da Proposta 
Reivindicativa.

Estas  propostas  deverão,  no  essencial,  pôr  cobro  à  actual  situação dos Guardas Florestais  do 
SEPNA/GNR que embora exerçam as funções de um órgão de polícia criminal e de policiamento e 
fiscalização florestal, da caça e da pesca em águas interiores, têm um estatuto profissional que em 
nada corresponde com a dignidade que as suas obrigações justificam.

A ausência de respostas para esta questão fundamental, deve fazer-nos levar à continuação da 
acção reivindicativa, definindo a marcação de uma outra acção de luta dos Guardas Florestais do 
SEPNA/GNR, a concretizar no decurso do mês de Abril.

DECISÃO DO GOVERNO DE AUMENTO  DA DURAÇÃO DE TRABALHO SEMANAL
TAMBÉM AFECTA OS GUARDAS FLORESTAIS

O CARI da GNR remeteu à Federação um projecto de alteração do regulamento de horário de 
trabalho dos guardas florestais  do SEPNA, em que se prevê a passagem da duração de 
trabalho para 35 horas semanais e de 7 horas por dia, no cumprimento da jornada contínua, o  
que representa mais uma machadada nos direitos adquiridos, em matéria de condições de 
trabalho e de remuneração.



O horário de jornada contínua foi arduamente alcançado pelos guardas florestais, em 2002, quando 
a nossa Federação negociou, pela primeira vez um regulamento de horário de trabalho,  com a 
Direcção-Geral das Florestas, tendo então ficado consagrado que a duração semanal de trabalho 
era reduzida para 32,5 horas e a diária para 6 horas e 30 minutos.

Em 2007, após a integração dos guardas florestais no SEPNA, foi negociado novo regulamento com 
o CG/GNR, em que a duração semanal e de diária de trabalho se mantiveram. Agora, devido à 
decisão do Governo de aumentar a carga horária para as quarenta horas semanais, da generalidade 
dos  trabalhadores  da  Administração  Pública,  também  os  horários  de  duração  inferior  são 
obrigatoriamente afectados,  com um aumento proporcional,  pelo que a GNR está a proceder  à 
alteração do regulamento.

Esta decisão, representa um recuo em matéria de condições de trabalho, dos Guardas Florestais,  
porquanto a fixação da jornada contínua, com a redução da carga horária diária e semanal, resultou 
do reconhecimento da especificidade e penosidade das funções exercidas e um agravamento das já 
degradada situação salarial, resultante dos sucessivos cortes e congelamentos anuais verificados.  
Com o aumento da duração de trabalho, sem a exigível compensação, vamos ter mais uma redução 
do valor da hora de trabalho.

A Federação, no parecer que remeteu ao CARI/GNR, que pode ser consultado na nossa página na 
internet,  em  www.fnstfps.pt,  colocou toda esta argumentação para recusar  o  aumento da carga 
horária dos guardas florestais.

Naturalmente que na reunião com o Secretário de Estado da Administração Interna, a realizar no 
dia  25  de  Março,  este  será  mais  um  dos  assuntos  a  debater.  Esta  passa  a  ser  mais  uma 
reivindicação a colocar: A REPOSIÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE TRINTA E DOIS HORAS E MEIA 
PARA A JORNADA CONTÍNUA!

Lisboa, 7 de Março de 2014

A Direcção Nacional
da FNSTFPS

http://www.fnstfps.pt/







