
AOS GUARDAS-FLORESTAIS DO SEPNA/GNR

CGA RECONHECE, FINALMENTE, REGIME LEGAL
DE APOSENTAÇÃO DOS GUARDAS-FLORESTAIS

No seguimento da interposição, por um dos Sindicatos da nossa Federação, de uma Acção Administrativa,
contra a Caixa Geral  de Aposentações,  relativa ao caso concreto de um colega Guarda-Florestal que se
aposentou aos 60 anos de idade, por esta ter aplicado o factor de sustentabilidade no cálculo da respectiva
pensão, tomámos conhecimento que a CGA corrigiu este procedimento, rectificando o valor calculado.

Como sabem, um dos aspectos mais positivos alcançado por nós, na negociação do estatuto da carreira de
Guarda-Florestal (DL247/2015, de 23/10), foi o que refere claramente que o pessoal da carreira de guarda-
florestal  pode aposentar-se voluntariamente a partir  da data em que complete 60 anos de idade,  não
perdendo quaisquer direitos, nem sofrendo quaisquer penalizações no cálculo da respectiva pensão, o que
implica, naturalmente, que o factor de sustentabilidade não deve ser considerado.

Vínhamos a verificar, com preocupação, o facto de a CGA estar a considerar o factor de sustentabilidade no
cálculo da pensão de Guardas-Florestais que se aposentaram depois de 1 de Novembro de 2015, data da
entrada em vigor do Decreto-Lei nº247/2015, de 23 de Outubro. E, no sentido de resolver o problema,
efectuámos diversas diligências para o efeito.

Agora, com esta correcção operada pela Caixa Geral de Aposentações, fica confirmada a justeza da nossa
posição no sentido de não serem penalizados no valor da pensão, os Guardas-Florestais que se aposentem
voluntariamente aos 60 anos de idade.

Alertamos todos os colegas que se aposentaram depois de 1 de Novembro de 2015, cujo valor da pensão foi
prejudicado com a aplicação do factor de sustentabilidade, para que dêem conhecimento dessa situação ao
respectivo Sindicato,  para  que seja  efectuada a reclamação junto da CGA,  para  a devida correcção da
pensão.

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA DECIDIU CRIAR CORPO DE GUARDAS FLORESTAIS

No  âmbito  da  discussão,  na  Assembleia  da  República,  do  chamado  “Pacote  Florestal”,  foi  aprovada  a
Proposta de Lei do Governo 68/XIII-2ª, com um conjunto de propostas de alteração dos diversos grupos
parlamentares, entre as quais uma com particular relevância para os Guardas-Florestais. Ao artigo 33ºda
PPL 68/XIII-2ª, foi acrescentado um nº11 (por proposta do Grupo Parlamentar do PCP), com o seguinte teor:
”O governo cria um corpo de guardas florestais, com as competências e funções do antigo Corpo Nacional
da Guarda Florestal extinto pelo Decreto-Lei nº 22/2006 de 2 de fevereiro”.

Trata-se uma medida muito importante, como princípio geral, para a salvaguarda da existência do Corpo e
da Carreira de Guarda-Florestal. Neste momento, é cedo para dizer como se irá concretizar esta medida.
Mas, no imediato, é preciso garantir:



 A revogação do nº3 do Artº5º do Decreto-Lei nº22/2006, de 2 de Fevereiro;
 O descongelamento de lugares no mapa de pessoal civil  da GNR, correspondentes à carreira de

guarda-florestal que reponha, numa primeira fase, o número de efectivos existentes em 1/05/2006,
ou seja, 495.

 O respeito pelo disposto na Lei de Bases da Política Florestal quanto ao Corpo Nacional da Guarda
Florestal;

 A negociação pelo Governo, destas matérias, com a nossa Federação.

Isto mesmo, transmitimos aos deputados da Comissão Parlamentar de Agricultura e Mar, que no passado
dia 26/07, recebeu em audiência esta Federação.

Esta  primeira  posição  assumida  pela  Federação,  na  Comissão  Parlamentar  de  Agricultura  e  Mar,  da
Assembleia  da  República,  será  igualmente  transmitida  à  Ministra  da  Administração  Interna  e  ao
Comandante-Geral da GNR, em ofício que lhes irá ser remetido muito brevemente.

GOVERNO INSISTE EM RECUSAR SATISFAÇÃO DAS REIVINDICAÇÕES

No passado dia 28 de Julho, no decurso da vigília de dirigentes e delegados sindicais dos Guardas-Florestais
junto ao MAI, a Federação foi recebida pelo Secretário de Estado da Administração Interna que reiterou, no
fundo, as posições assumidas anteriormente pelo Governo, sobre a recusa da revogação do nº3 do Artº5º,
do DL22/2006,  sobre a  extinção da carreira  e  a recusa da atribuição dos suplementos remuneratórios
propostos,  agora  com  o  argumento  de  que  a  DGAEP/Ministério  das  Finanças,   emitiu  um  parecer
desfavorável ao qual o MAI terá de se sujeitar.

Da reunião, após exaustiva argumentação da nossa parte sobre cada uma das reivindicações até agora não
satisfeitas, trouxemos o compromisso de que o MAI irá, em sede da preparação do OE/2018, tentar incluir
os  suplementos  e,  de  novo,  o  descongelamento  dos  concursos  de  promoção  da  carreira  de  Guarda-
Florestal, ainda que sem qualquer garantia de que venha a ter êxito.

Os próximos tempos irão impor um particular empenho da parte de todos, para que consigamos alcançar o
objectivo de que nunca desistimos – o de ver reposta a existência consolidada da carreira da Guarda-
Florestal. O processo de discussão e aprovação do Orçamento do Estado para 2018, que decorrerá a partir
de Setembro, poderá ser fundamental para a concretização das medidas imediatas que propomos.

Lisboa, 31 de Julho de 2017

A FNSTFPS


