
AOS GUARDAS FLORESTAIS DO SEPNA/GNR

MAI ADMITE PÔR FIM À EXTINÇÃO DA CARREIRA

Na reunião realizada, no passado dia 18 de Junho, entre a nossa Federação e o
assessor do Secretário de Estado da Administração Interna, Dr. Luís Pinhel, foi-
nos transmitido que o MAI está disponível para negociar a revisão do Decreto-Lei
nº22/2006,  na  parte  referente  à  extinção  da carreira  florestal  e  do  regime de
trabalho dos Guardas Florestais, aprovado pelo Decreto-Lei nº111/98.

Em contrapartida, foi-nos também comunicado que para o MAI está fora de questão a possibilidade de
integração dos elementos da carreira florestal, na carreira militar.

Relativamente  às  restantes  matérias,  sobre  as  quais  pedimos  que o  MAI  se  pronunciasse,  foi-nos
transmitido o seguinte:

 Orgão de Polícia Criminal-o MAI ainda não tem posição definida sobre a matéria.
 Uniformes-O MAI pretende ver este assunto resolvido rapidamente.
 Licença de uso e porte de arma-O MAI quer esta situação resolvida com a revisão do 111/98.
 Passe de livre circulação em transporte público-o MAI só aceita a sua atribuição no quadro

das limitações legais em vigor.

Perante o que nos foi transmitido, propusémos que seja aprovado um protocolo negocial entre o MAI e a
Federação, que defina o calendário das reuniões e os termos em que a negociação deverá decorrer.
Concretamente, as reuniões deverão realizar-se de quinze em quinze dias e a base de discussão, será
o articulado do Decreto-Lei nº111/98 e da parte que interessa, para o efeito, do Decreto-Lei nº22/2006.
Esta proposta foi aceite, tendo sido marcada a primeira reunião, para o próximo dia 10/07, às
11.00horas, sendo que na mesma já participarão representantes da GNR.

Propusémos, igualmente, que nesta primeira reunião, deverão ser discutidos dois pontos:

 O ESTATUTO DA CARREIRA
 integração na estrutura da GNR;
 natureza das funções;
 posicionamento relativo;
 remunerações.

 OS UNIFORMES 
 revisão do regulamento;
 modelo de uniforme.

Esta proposta foi aceite.

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS SINDICATOS DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS
Rua Rodrigues Sampaio, 138-3º    1150-282 LISBOA                              Telf: 21 317 24 80   Email: fnstfps@fnstfps.pt



O QUE SE PODE CONCLUIR DESTA REUNIÃO

Do que nos foi transmitido nesta reunião, podemos tirar como positivo, o facto de, pela primeira vez, o
MAI ter assumido o que quer e o que não quer, embora ainda tenha deixado de fora a questão do OPC. 

Assim, relativamente à carreira há agora uma porta aberta para a sua discussão, embora, pelo menos
para já,  outra  se tivesse fechado,  com a recusa da possibilidade da integração dos elementos  da
carreira florestal, na carreira militar. Se esta solução fosse adoptada, praticamente, todos os problemas
a montante seriam automaticamente resolvidos: opc, remunerações, aposentação, duração de trabalho,
uniformes, entre outros.

De todo o modo,  está  admitida  a negociação,  no âmbito  do estatuto  da carreira,  de questões tão
importantes para o dia a dia dos Guardas Florestais, como sejam, a integração na estrutura da GNR, a
natureza das funções, onde a questão do OPC é, para nós, fundamental, o posicionamento relativo da
carreira, as remunerações atribuídas e a duração de trabalho. 

Convém realçar que, na nossa perspectiva, o MAI deverá, como insistentemente temos reivindicado,
reconhecer os elementos da carreira florestal, como Orgão de Polícia Criminal. Outra coisa não fará
sentido,  tendo  em  conta  as  funções  exercidas  pelos  Guardas  Florestais,  conforme  o  previsto  no
DL111/98 e também, as consequências negativas para o cumprimento das atribuições do SEPNA, em
matéria de policiamento do cumprimento da legislação florestal, da caça e da pesca, bem como na
investigação das causas dos incêndios florestais.

Consideramos,  igualmente  positiva  a  disponibilidade  para  negociar,  no  imediato,  a  revisão  do
regulamento de uniformes e a definição do novo modelo.

O passo que agora foi dado, resultou da persistente vontade da nossa Federação em ver concretizadas
as reivindicações dos Guardas Florestais  e da luta travada pelos mesmos, em que tem tido papel
fundamental de mobilização e factor imprescindível de unidade, o Grupo de Trabalho.

Mas, o resultado final, consubstanciado na melhoria do estatuto da carreira, em todas as suas vertentes,
só será possível,  se os Guardas Florestais  se mantiverem esclarecidos,  unidos e mobilizados para
defenderem os seus direitos e um futuro profissional mais digno.

UNIDOS, ORGANIZADOS E MOBILIZADOS VENCEREMOS!

Lisboa 19 de Junho de 2014

A FNSTFPS
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