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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.
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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.

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.

AGORA NÃO SERÁ DIFERENTE!
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POR ISSO, NÃO PODEMOS
ESPERAR MAIS TEMPO.
CHEGOU A HORA DE LUTAR!

