
AOS GUARDAS-FLORESTAIS DO SEPNA/GNR

GREVE NACIONAL DOS GUARDAS-FLORESTAIS
20, 21 e 22 de Julho

VIGÍLIA JUNTO AO MAI-LISBOA
20 de Julho, às 11.00 horas

PELA ATRIBUIÇÃO DOS SUPLEMENTOS
DE FUNÇÃO E DE ESCALA

O Governo continua, teimosamente, a recusar a atribuição dos suplementos de função e de escala aos
Guardas-Florestais do SEPNA/GNR, perpetuando a injustiça resultante de estes terem deveres  específicos e
funções idênticas  às dos militares da GNR adstritos ao SEPNA,  mas remunerações que,  em média,  são
350,00 euros mais baixas que as daqueles.

Na terceira reunião de negociação do projecto de decreto-lei  de alteração ao 247/2015, realizada no dia
16/07, o Secretário de Estado da Protecção Civil comunicou que o governo não aceitou incluir uma norma de
atribuição  dos  suplementos  remuneratórios  aos  guardas-florestais,  o  que  poria  cobro  à  discriminação
existente  relativamente  aos  profissionais  de  outros  grupos  policiais,  com a  natureza  de  órgão de  polícia
criminal, a quem são atribuídos suplementos.

O projecto que em breve será aprovado pelo Governo, estabelece que a carreira de guarda-florestal deixará
de  ser  a  extinguir  quando  vagar,  passando  o  Decreto-Lei  nº247/2015  a  incluir  normas  de  ingresso,  que
permitirão, no imediato, o recrutamento de 200 novos elementos, fazendo com que o número de efectivos
seja reforçado e rejuvenescida a carreira.

Esta decisão do governo é o resultado da luta travada durante mais de dez anos contra a extinção da carreira e
pela sua dignificação, o que em parte foi conseguido com a aprovação do Decreto-Lei nº247/2015 e agora
com este diploma que se espera que seja aprovado rapidamente.

Importa ainda salientar  que a alteração que irá ser  introduzida no nº1 do artº47º,  do DL 247/2015,  por
proposta da Federação, irá clarificar que as bonificações previstas no DL 111/98, de 20% e no DL229/2005, de
15%, contarão para o cálculo da pensão.



Foi, é e será a luta, que garantirá a dignificação da carreira de Guarda-florestal e determinará a salvaguarda
dos seus direitos. Depois de conseguirmos alcançar o fim da extinção da carreira, precisamos de prosseguir a
luta pelo direito aos suplementos remuneratórios.

Por  isso,  apelamos  a  que  os  guardas-florestais  participem  na  VIGÍLIA  do  próximo  dia  20  e  na  GREVE
NACIONAL, de 20, 21 e 22.

A LUTA CONTINUA!  

PELO DIREITO AOS SUPLEMENTOS!
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