
AOS GUARDAS FLORESTAIS DO SEPNA/GNR

ENCERRADAS AS NEGOCIAÇÕES DO ESTATUTO
- SEM ACORDO QUANTO ÀS REMUNERAÇÕES -

A Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais e o Governo
deram  por  encerradas,  dia  3  de  Agosto,  as  negociações  do  Estatuto  da  Carreira  de  Guarda
Florestal.  Da  nossa  parte,  não  houve  acordo quanto  à  questão  das  remunerações  (salários  e
suplementos), devendo o projecto seguir agora para aprovação em Conselho de Secretários de
Estado e, posteriormente, para Conselho de Ministros.

Na reunião, o Governo apresentou  nova proposta de aumento salarial -  de 5,23% em média -,
resultando num impulso mínimo não inferior a € 28,00. Na prática, o impulso mais baixo, será de €
34,33. Contudo, o Governo voltou a não aceitar a inclusão de qualquer referência aos suplementos
remuneratórios, com excepção das horas nocturnas, extraordinárias e trabalho suplementar.

Em  nosso  entender,  esta  proposta  continua  a  ser inaceitável,  porque  fica  muito  aquém  do
objectivo de equiparação aos restantes elementos policiais, designadamente,  pelo facto de não
prever, sequer, a atribuição futura de suplementos remuneratórios  e  de ser somente reposta a
designação original da carreira – GUARDA FLORESTAL -, sem a natureza de “especial”.

Deste modo, logo que se inicie  a próxima legislatura,  apresentaremos ao futuro governo uma
proposta para a criação da carreira especial e de atribuição dos suplementos, nos termos em que
já o fizemos ao Comando-Geral da GNR, em Março passado. 

Temos argumentos mais do que suficientes, incluídos no estatuto, para conseguir numa legislatura
mais favorável aos interesses dos trabalhadores, a consagração destas reivindicações.

Para  já,  importa  ter  em conta  que  a  carreira  de  Guarda  Florestal,  passará a  ter  um estatuto
melhorado, em que parte das nossas reivindicações iniciais estão consagradas:

 reposição da designação da carreira – Guarda Florestal;
 isenção de licença para detenção,  uso e porte de arma de categorias B,  C e D,  para o

pessoal no activo e aposentados;
 licença por mérito;
 patrocínio judiciário;
 regime prisional específico;



 carreira pluricategorial;
 regime específico de colocações;
 orgão de polícia criminal;
 definição de conteúdo funcional por categoria;
 definição  em  decreto-lei  (fugindo  ao  regulamento)  das  modalidade  de  horário,  com

prevalência para a jornada contínua;
 aposentação voluntária aos 60 anos de idade, sem penalizações;
 reposição da bonificação de 15%, fixada no nº2, do Artº3º, do DL nº229/2005.

É importante  realçar que, tudo  o que fica agora consagrado no estatuto,  incluindo o aumento
salarial  proposto  pelo  Governo  é,  efectivamente,  o  resultado  das  reivindicações  por  nós
apresentadas e de todo o processo de luta levado a cabo nos últimos anos. 

Se não tivéssemos reivindicado e se tivéssemos ficado “de braços cruzados”, não haveria estatuto e
passaria mais um ano sem aumentos nos salários. Pela parte do Governo, ficou bem evidente, nas
três reuniões agora realizadas (22 e 30/07 e 3/08) que não havia vontade de aprovar o que quer
que fosse!

A Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais saúda todos
os Guardas Florestais por terem demonstrado, mais uma vez, a inequívoca vontade e confiança na
luta  pela  melhoria  da  suas  condições  de  vida  e  de  trabalho,  mesmo  sabendo  das  inúmeras
dificuldades  com  que  seriam  confrontados,  ao  longo  de  todo  este  processo  e  exorta-os  a
reforçarem a sua organização sindical, com mais sindicalização e mais delegados sindicais. 

Como sempre aconteceu, foi a Federação (onde se inclui o Grupo de Trabalho) e os Sindicatos dos
Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Norte, do Centro e do Sul e Regiões Autónomas
que estiveram na primeira  linha da luta  pela satisfação das  justas  reivindicações  dos  Guardas
Florestais.

Lisboa, 4 de Agosto de 2015
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