
AOS VIGILANTES DA NATUREZA

CONTINUAM A FALTAR RESPOSTAS 

PARA A REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA

O Secretário  de  Estado do Ordenamento  do Território  e  da  Conservação da  Natureza  continua  sem
apresentar  à  nossa Federação qualquer proposta visando a reestruturação da carreira de Vigilante  da
Natureza. Isto mesmo foi confirmado na reunião realizada hoje, 7 de Novembro, no MAOTE.

Para além de só estarem presentes na reunião, o Secretário de Estado e dois representantes do ICNF, o
que deixou de fora, na abordagem dos problemas dos vigilantes da natureza, aqueles que são tutelados
pela APA e pelas CCDR, não foram apresentadas pelo Secretário de Estado, quaisquer soluções para o
conjunto  de reivindicações  contidas  no memorando que lhe foi  dirigido  em Abril  passado e que  se
consubstanciam na:

-Definição da carreira, como de regime especial;
-Reposição do vínculo de nomeação;
-Actualização do conteúdo funcional da carreira;
-Adopção de uma medida extraordinária de descongelamento de vagas para a carreira de vigilante da
natureza;
-Integração no vencimento do valor, actualizado, do suplemento de risco;
-Aprovação de horários específicos;
-Revisão do regulamento de uniformes.

Recorde-se que, na reunião de 27 de Março passado, o Secretário de Estado se comprometeu em analisar
o  memorando  que  posteriormente  lhe  foi  remetido  e  de  o  dirigir  a  todas  as  entidades  que  tutelam
vigilantes da natureza, o que efectivamente não aconteceu, à excepção do ICNF.

De Abril para cá, surgiram duas novas questões que tornam imperioso o início de um processo negocial
connosco, em torno da carreira de vigilante da natureza:

-Por um lado, a entrada em vigor da Lei nº75/2014, de 12 de Setembro, que determina a integração
dos trabalhadores das carreiras não revistas nos termos da Lei nº12-A/2008, na tabela remuneratória
única(TRU), aprovada pela Portaria nº1553-C/2008. Isto implica que seja aprovada uma nova tabela
remuneratória  da  carreira  que  altere  a  fixada  no  Decreto-Lei  nº470/99(regime  de  trabalho  dos
vigilantes da natureza).

-Por outro lado, o Governo está em aprovar um novo regime de suplementos que fará a revisão de
todos os regimes actualmente em vigor e dos respectivos suplementos atribuídos, onde se inclui o de
risco, dos vigilantes da natureza. Por aquilo que conhecemos do projecto governamental e ao qual a



nossa Federação não deu acordo, na fase de processo negocial, este tem por intenção fundamental,
suprimir suplementos, pelo que é imperioso, desde já, que se reafirme relativamente à carreira de
vigilante da natureza que há toda a legitimidade na sua atribuição.

Perante o carácter improdutivo desta reunião, como já se disse, por ausência quer de parte das entidades
que tutelam vigilantes da natureza, quer por não ter sido apresentada qualquer resposta para as questões
colocadas no memorando de Abril, reafirmámos a necessidade de ser feita uma nova reunião, que essa
sim, envolva todas as partes.

O Secretário de Estado, em resposta, transmitiu-nos que, deste modo, iria remeter ao Secretário de Estado
da Administração Pública o dossier dos vigilantes da natureza, com a proposta de coordenação da parte
deste de um processo negocial, considerando que a carreira é tutelada pelo MAOTE e pela PCM e por
três secretarias de estado ao nível ministerial, e por sete organismos: ICNF, APA e CCDR.

TEMOS DE DEFENDER A CARREIRA!

A Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, considera que é
imperioso  que  os  vigilantes  da  natureza  que  prestam  funções  no  ICNF,  na  APA e  nas  CCDR  se
mobilizem para defender a carreira, com as condições que propugnamos e que foram apresentadas ao
SEOTCN. Só assim garantiremos o seu futuro.

A  manutenção  da  parte  do  Governo,  de  uma  postura  de  indiferença  perante  as  reivindicações
apresentadas, deverá levar-nos a considerar a possibilidade da concretização de uma acção de luta ainda
no ano em curso.

Por isso, apelamos aos vigilantes da natureza para que:

 Se SINDICALIZEM;
 Se INFORMEM;
 Se ORGANIZEM;
 E LUTEM!

Lisboa, 12 de Novembro de 2014

A FNSTFPS


