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Recrutamento para o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P.

Durante o ano de 2023, o ICNF, I.P. fica autorizado a contratar, por tempo
indeterminado, 50 vigilantes da natureza.

Nota Justificativa:

O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF) tem, dentre as suas
muitas competências, a fiscalização, vigilância, monitorização e sensibilização das áreas
protegidas e das áreas classificadas, e uma área de intervenção de 743.220 hectares.

Em 2022, o ICNF tem 240 vigilantes da natureza nos seus quadros1, o que corresponde a
mais de 3.000 hectares a proteger por cada Vigilante da Natureza. Estes funcionários têm
também nas suas funções a recuperação e a proteção das florestas autóctones e das zonas
húmidas. Ou seja, as suas funções incluem a proteção dos parques nacionais e dos
parques naturais, das reservas naturais, da Rede Natura 2000, das matas nacionais, dos
sítios classificados e das florestas. Sucede que o número de pessoas quie integram esta

1 https://www.icnf.pt/api/file/doc/06b2bdd533797b47
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carreira especial tem vindo a diminuir, sendo necessário o reforço do Corpo Nacional de
Vigilantes da Natureza.

O LIVRE propõe o planeamento da criação de novos postos de trabalho e contratação de
recursos humanos para a carreira de Vigilante da Natureza, para os próximos 3 anos, a
concretizar pelo ICNF. Considerando que são necessários 150 novos funcionários,
propõe-se que já em 2023 o ICNF seja autorizado a contratar 50 Vigilantes da Natureza.
Com 390 Vigilantes da Natureza, o ICNF teria maior capacidade para cumprir a sua missão
e diminuiria a área por funcionário para um valor inferior aos 2.000 hectares, assim
cumprindo melhor uma função cuja importância é por todos reconhecida: vigiar e proteger a
floresta, esse recurso que tem sido tão fustigado pelos fogos..
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