
AOS GUARDAS FLORESTAIS DO SEPNA/GNR

CHEGA DE 
HUMILHAÇÃO!
O ESTATUTO 
DA CARREIRA FLORESTAL
TEM DE SER DIGNIFICADO
A  actual  situação  dos  Guardas  Florestais  do  SEPNA/GNR  é  de
verdadeira  humilhação,  porque embora  exerçam as funções  de  um
órgão  de  polícia  criminal  e  de  policiamento  e  fiscalização  do
cumprimento da legislação florestal,  da caça e da pesca em águas
interiores,  o  seu  estatuto  profissional  em nada  corresponde  com a
dignidade que as suas obrigações justificam.

O  Governo  e  o  Comando-Geral  da  GNR  fingem  que  estão  muito  agradecidos  aos  Guardas
Florestais pela “ajuda”que dão no cumprimento das missões do SEPNA, desde que estes foram
aqui integrados, quanto mais não seja porque contribuem e muito, para melhorar as estatísticas,
mas realmente nada fazem para uma real integração na estrutura da Guarda, seja lá qual for a
natureza do estatuto a atribuir-lhes, militar ou civil.

Os Guardas Florestais  são reconhecidos como um órgão de polícia  criminal,  designadamente
porque têm as competências atribuídas e a formação adquirida para a investigação das causas
dos incêndios florestais(Parecer 23/2012, de 25/10, do Conselho Consultivo da PGR) e como tal
devem ser tratados pela GNR, onde estão integrados. Para além disso, desenvolvem as tarefas
necessárias ao apuramento dos cálculos dos prejuízos resultantes dos incêndios florestais.  O
Governo tem de encontrar uma forma, na lei orgânica da Guarda, de definir que embora civis, os
Guardas  Florestais  são  agentes  de  polícia  como  os  militares  da  corporação,  com  funções
específicas. Não são “auxiliares” que dão jeito porque têm conhecimentos sobre a floresta, a caça
e a pesca, para serem asseguradas as missões fixadas legalmente para o SEPNA.

O Comandante-Geral  da  GNR foi  à  Assembleia  da  República  dizer  que não
convém à GNR ter um “corpo civil”para exercer as funções que estão destinadas
ao SEPNA. Mas, não foi capaz de explicar as razões desta impossibilidade, do
ponto de vista da eventual redução da eficácia do serviço, só porque os Guardas
Florestais  são “civis”.  Escudou-se com o facto  de sair  mais  caro à GNR ter
“civis”porque tem de lhes pagar trabalho nocturno e horas extraordinárias, para
alem do trabalho ao fim de semana. Nada mais falso!

Mesmo sem pagar  horas  extraordinárias  e  ajudas de custo  aos militares  da
GNR, porque a tal não é obrigado, os vencimentos base mais os suplementos
remuneratórios, são superiores em cerca de trezentos euros, por exemplo, para
qualquer  militar  com o  posto  de  cabo  e  o  mesmo tempo de  serviço  de  um



mestre-florestal. Qualquer Guarda Florestal, mesmo trabalhando em dias feriados e recebendo as
ajudas de custo, recebe menos 250 euros que um militar.

Mas, para além disso, desde que o Corpo Nacional da Guarda Florestal foi extinto, em 2006, que a
nível nacional são feitas regularmente, menos operações nocturnas e em dias feriados. Depois,
com  as  sucessivas  reduções  na  compensação  por  trabalho  prestado  à  noite,  seja  ele
extraordinário ou não, ou nos feriados, os custos com estas remunerações extraordinárias têm
vindo a reduzir-se substancialmente.

O Governo e o Comando-Geral da GNR querem “sol na eira e chuva no nabal”, porque de outro
modo já tinham resolvido o problema. Ou seja, querem as missões atribuídas ao SEPNA, que
eram do CNGF e que ambos sabem, muito bem, serem só exercidas pelos elementos da carreira
florestal. Mas, não querem dar, um passo que seja, para os equipararem aos restantes elementos
das  forças  de  segurança,  nomeadamente,  aos  militares  da  GNR,  do  ponto  de  vista  dos
suplementos remuneratórios. Aliás, nem o actual, nem os anteriores governos desde 2006, foram
capazes de explicar porque razão, não é pago aos Guardas Florestais, o suplemento de serviço
em força de segurança, quando exercem funções policiais e aos funcionários civis, sem funções
policiais, este suplemento é pago. O que querem é trabalho de qualidade por pouco dinheiro.

Como afirmámos em ofício enviado ao Ministro da Administração Interna, em 25/02/2014, a nossa
Federação está disponível  para negociar qualquer  solução que este apresente,  no sentido de
dignificar  o  futuro profissional  dos elementos da carreira  florestal,  mesmo a da integração na
carreira militar.  Naturalmente e que isto fique bem saliente, desde que tal  não represente um
retrocesso nos direitos adquiridos ao longo da carreira de guarda florestal.

Mas não podemos ficar  eternamente  à  espera  de uma solução,  pelo  que se  até  ao próximo
dia 17 de Março, o MAI não reunir connosco e, como em todas as vezes que foram alcançados
novos direitos para os Guardas Florestais, teremos de ir para a luta. Foi assim, com o 142/90, foi
assim  com  o  111/98,  foi  assim,  bem  mais  recentemente,  com  a  reposição  do  vínculo  de
nomeação(Manifestação de 18/04/2012).

Assim, se o MAI não concretizar a reunião dentro do prazo que fixámos, realizaremos uma

 VIGÍLIA, 
no dia 21 de Março, pelas 11.00 horas, 

no Terreiro do Paço em Lisboa, 
junto ao Ministério, sob o lema 

“BASTA DE HUMILHAÇÃO! 
QUEREMOS UM ESTATUTO PROFISSIONAL DIGNO!”

Março de 2014       A Direcção Nacional da FNSTFPS

     PARTICIPA!


