
AOS VIGILANTES DA NATUREZA DO ICNF

GOVERNO FAZ PROPAGANDA ELEITORAL
À CUSTA DOS VIGILANTES DA NATUREZA

A  Federação  Nacional  dos  Sindicatos  dos  Trabalhadores  em  Funções  Públicas  e
Sociais  (FNSTFPS)  considera  um  acto  de  perfeita  propaganda  eleitoral,  o  que  se
passou na sexta-feira, dia 25, na Reserva Natural do Estuário do Tejo, onde foram
entregues  os  novos  uniformes  aos  Vigilantes  da  Natureza  do  Instituto  da
Conservação da Natureza e das Florestas que, há muito, já deveriam estar na posse
destes trabalhadores e em uso.

Como se de uma benesse especial se tratasse e não uma obrigação do Governo, a atribuição de
equipamento e uniformes para a garantia de condições de trabalho dignas, foi transformada numa
acção de propaganda com a presença do Secretário de Estado do Ordenamento do Território e da
Conservação da Natureza. 

O mesmo que durante o mandato não foi capaz ou não quis, garantir a manutenção da carreira de
Vigilante da Natureza, nem deu qualquer passo no sentido da negociação com os representantes
dos  trabalhadores,  nomeadamente  a  nossa  Federação,  de  uma carreira  especial  devidamente
revalorizada, da actualização do suplemento de risco, penosidade e insalubridade, da actualização
do conteúdo funcional e do reforço efectivo do número de vigilantes da natureza.

Deste modo, consideramos que a distribuição dos uniformes aos Vigilantes da Natureza, não pode
ser  entendido  senão  como  a  satisfação  de  uma  reivindicação  há  muito  colocada  pelos
trabalhadores da carreira e o cumprimento da obrigação que cabe ao Governo, através do ICNF.

Os vigilantes da natureza têm todas as razões para se congratularem, não com o Governo, mas sim
com o facto de a sua prolongada luta ter visto satisfeita uma das suas pretensões.

Agora,  é  preciso  perspectivar  o  prosseguimento  da  acção  reivindicatica,  tendo  por  principal
objectivo a consagração, pelo futuro governo, da carreira especial de Vigilante da Natureza e do
respectivo estatuto.

A FNSTFPS, logo que tome posse o novo governo, irá apresentar ao Ministro que tutelar o ICNF, o
conjunto de reivindicações entregues ao actual e que nunca mereceram satisfação.

Lisboa, 28 de Setembro de 2015
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