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A Federação Nacional dos Sindicatos dos 
Trabalhadores em Funções Públicas e 
Sociais saúda todos os Guardas-Florestais 
do SEPNA/GNR que aderiram de forma tão 
expressiva à greve nacional do passado dia 
21 de Agosto, para exigir a abertura da 
negociação das reivindicações apresentadas 
ao Ministério da Administração Interna.

Pelos dados recolhidos em todo o território 
nacional, a adesão à greve cifrou-se nos 95% 
dos Guardas-Florestais que deveriam estar 
ao serviço neste dia, o que expressa bem a 
sua vontade de verem concretizada a 
negociação da tabela remuneratória 
específica, a atribuição dos suplementos 
remuneratórios e a constituição do corpo 
nacional da Guarda-Florestal, com autonomia 
operacional.

Em Julho passado, o Ministro da 
Administração Interna declarou que a “breve 
trecho” apresentaria à FNSTFPS, um 
documento para negociação que reflectiria o 
conjunto das reivindicações apresentadas, o 
que não aconteceu até agora.

Fartos de esperar e de discursos que, na 
prática, não acrescentam conteúdo, os Guar-
das-Florestais do SEPNA/GNR deram, mais 
uma vez, a resposta que se justifica e o sinal 
claro de que o MAI tem de se sentar à mesa 
para negociar as reivindicações apresenta-
das.

Perante o silêncio do MAI, a Federação dirigiu 
já à Comissão Parlamentar de Trabalho, da 
Segurança Social e Inclusão, um pedido de 
audição para reclamar a intervenção da AR 
no processo e aos Grupos Parlamentares da 
Assembleia da República, pedidos de 
reunião com cada um deles, para expor as 
reivindicações dos Guardas-Florestais.

Simultaneamente, foi dirigido novo ofício à 
Secretária de Estado da Protecção Civil 
reiterando a necessidade de uma resposta à 
nossa proposta de calendário de negociação 
que lhe foi dirigida em 29 de Julho passado.

Importa reforçar a unidade e a organização 
dos Guardas-Florestais, pois só assim será 
possível alcançar a satisfação das 
reivindicações que representam uma maior 
dignificação da carreira e melhores condições 
de trabalho.

VIVA A LUTA DOS GUARDAS-FLORESTAIS!

Agosto/2022

GRANDE GREVE 
PELA NEGOCIAÇÃO 
DE UMA CARREIRA MAIS DIGNA

21 de Agosto
 


