
AOS VIGILANTES DA NATUREZA
DAS ÁREAS PROTEGIDAS (ICNF)

EMITIDO AVISO PRÉVIO DE GREVE PARA OS DIAS
27 DE MARÇO A 5 DE ABRIL

-PELO ADIANTAMENTO DAS AJUDAS DE CUSTO PARA A DESLOCAÇÃO
EM SERVIÇO, EM DIAS SUCESSIVOS, NAS OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO

-PELA ATRIBUIÇÃO DE CONDIÇÕES DE ALOJAMENTO DIGNAS
-POR CONDIÇÕES DE TRABALHO ADEQUADAS AO EXERCÍCIO

DAS FUNÇÕES DE FISCALIZAÇÃO

A Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais(FNSTFPS)
emitiu  um  Aviso  Prévio  de  Greve,  para  os  dias  27  de  Março  a  5  de  Abril,  para  permitir  aos
Vigilantes da Natureza que manifestem a sua exigência pela atribuição de condições de trabalho
dignas, nas operações de fiscalização que previsivelmente irão decorrer na época da Páscoa e que
obrigarão à sua deslocação por dias sucessivos para diferentes zonas do País.

Nos anos anteriores, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas manifestou um total
desrespeito pelo direito dos Vigilantes da Natureza ao adiantamento das ajudas de custo, para
assim poderem suportar as despesas com refeições e uma manifesta indiferença pela necessidade
de garantir àqueles condições dignas de alojamento, nos locais para onde foram deslocados.

A isto, somam-se o facto de só terem sido avisados da deslocação por dias sucessivos, no prazo de
tempo de tal modo curto que lhes causou perturbações de ordem familiar e pessoal. Lembra-se
aqui que os Vigilantes da Natureza não têm estatuto militar ou policial que lhes imponha este tipo
de disponibilidade e prontidão para com o ICNF, sendo tal manifestamente abusivo por parte dos
seus  dirigentes.  E,  também,  a  inaceitável  consideração de  que  o  tempo de  deslocação  não  é
contabilizado para efeitos de pagamento das ajudas de custo a que os trabalhadores têm direito.

E, ainda, a questão de nas Áreas Protegidas ou sítios da Rede Natura para onde são deslocados,
não estar garantida a presença de um trabalhador do ICNF ali sediado que conheça o terreno e
permita uma orientação adequada dos Vigilantes da Natureza.

A FNSTFPS dirigiu já ao Presidente do ICNF um ofício em que reclama:



 O adiantamento das ajudas de custo para a deslocação em serviço, em dias sucessivos, nas
operações de fiscalização;

 A atribuição de condições de alojamento dignas;
 Condições de trabalho adequadas ao exercício das funções de fiscalização.

Não havendo resposta favorável por parte do Presidente do ICNF a estas pretensões, só restará aos
Vigilantes da Natureza não comparecerem ao trabalho, ao abrigo do Aviso Prévio de Greve emitido
pela FNSTFPS, nos dias 27 de Março a 5 de Abril,  para inviabilizarem a sua deslocação para a
operação de fiscalização que estiver marcada.

O GOVERNO CONTINUA SEM DAR RESPOSTA À EXIGÊNCIA
DE VALORIZAÇÃO DA CARREIRA DE VIGILANTE DA NATUREZA

O  Governo  continua  sem  dar  resposta  à  exigência  de  valorização  da  carreira  de  Vigilante  da
Natureza, convertendo a mesma em carreira especial  e de actualização do regime de trabalho
aprovado com o Decreto-Lei nº470/99, de 6 de Novembro, designadamente, quanto à atribuição
do suplemento de risco que deverá ser actualizado e ter um âmbito mais abrangente, cobrindo a
disponibilidade permanente, as variações nos horários e nos dias de descanso, a penosidade e a
insalubridade.

Quer o Ministério do Ambiente, quer o da Agricultura, quando reúnem com a nossa Federação,
fazem  promessas  no  sentido  de  apreciarem  este  problema  e  de  negociarem  connosco  uma
solução. Contudo, o tempo vai passando e as promessas não passam disso!

A revitalização da carreira, com a admissão de novos efectivos, que deveria ter uma expressão
significativa, com a admissão, pelo menos de 100 vigilantes da natureza, em 2017 e outros 100, em
2018, está a ser feita a “conta-gotas”, com natural prejuízo para a protecção do Ambiente e da
Natureza.

Como ficou provado, com a aprovação do Decreto-Lei nº470/99, aos trabalhadores – e, neste caso
aos Vigilantes da Natureza – os governos não dão nada de bandeja. Na altura, foi necessário levar
por  diante  diversas  acções  de luta,  até  que conseguimos  obrigar  o  Ministério  do Ambiente  a
negociar o regime de trabalho com a revalorização da carreira e mais tarde, todo o Governo, a
aprovar o que foi acordado.

AGORA NÃO SERÁ DIFERENTE!

Os Vigilantes da Natureza têm de se mobilizar para defenderem a dignificação da carreira e do
seu estatuto profissional e, melhores condições de trabalho.

Os Vigilantes da Natureza têm de reforçar a sua organização, com a sindicalização nos Sindicatos
da Função Pública que esta Federação integra.
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