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Informação 

sobre a discussão do 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 265/XIV/1.ª (BE)  

 

 

RECOMENDA A CRIAÇÃO DE SUPLEMENTOS REMUNERATÓRIOS 

PARA A CARREIRA DE GUARDA FLORESTAL 

 
O Projeto de Resolução n.º 166/XIV/1.ª (PAN) – «Recomenda a criação de suplementos 

remuneratórios para a carreira de guarda florestal», deu entrada na Assembleia da 

República em 21 de fevereiro de 2020, tendo baixado à Comissão em 9 de setembro de 

2020, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 128.º do Regimento da 

Assembleia da República, a requerimento do Grupo Parlamentar proponente, que alterou 

a indicação inicialmente transmitida (uma vez que, em 4 de março de 2020, requerera a 

subida do identificado projeto de resolução para Plenário, para agendamento da sua 

discussão). 

Intervieram na discussão na Comissão, na reunião de 16 de setembro de 2020, as Senhoras 

Deputadas Sandra Cunha (BE) e Romualda Fernandes (PS), que debateram o conteúdo 

do Projeto de Resolução nos seguintes termos: 

A Senhora Deputada Sandra Cunha (BE) fez a apresentação da iniciativa, elencando 

as funções desempenhadas pelos elementos civis da Guarda Florestal do Serviço de 

Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da Guarda Nacional Republicana (GNR) 

e salientando que tais funções eram semelhantes às desempenhadas pelos elementos 

militares do SEPNA da GNR, apesar dos primeiros auferirem remunerações inferiores a 

estes. Sublinhou também que os elementos civis do corpo da Guarda Florestal do SEPNA 

da GNR detinham maior formação para o exercício das respetivas funções, que se 

caracterizavam pela sua especificidade e especial penosidade. Consequentemente, referiu 

que o Grupo Parlamentar do BE considerava que estas duas categorias profissionais 

deveriam ser equiparadas ao nível remuneratório, designadamente através da criação de 
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suplementos remuneratórios a atribuir aos elementos civis da Guarda Florestal do SEPNA 

da GNR.      

 

A Senhora Deputada Romualda Fernandes (PS), que interveio via Skype, iniciou a sua 

intervenção afirmando que o Grupo Parlamentar do PS não podia estar de acordo com a 

posição do Grupo Parlamentar do BE, uma vez que se tratavam de carreiras distintas e 

que as funções desempenhadas também eram diferentes. Recordou que os militares do 

SEPNA da GNR tinham um horário de trabalho de 8 horas, enquanto os elementos civis 

da Guarda Florestal do SEPNA da GNR tinham um horário de trabalho de 7 horas, sendo 

que os elementos civis da Guarda Florestal do SEPNA da GNR não trabalhavam à noite. 

Realçou que os elementos civis da Guarda Florestal do SEPNA da GNR só fiscalizavam 

as atividades da caça e da pesca, sendo que os militares do SEPNA da GNR fiscalizavam 

mais atividades. Mencionou igualmente que os militares recebiam suplementos 

remuneratórios que decorriam da sua condição militar e, como tal, esses suplementos não 

poderiam ser atribuídos aos elementos civis.      

 

No final do debate, a Senhora Deputada Sandra Cunha (BE) referiu que as diferenças 

remuneratórias não podiam resultar dos horários e funções serem distintos, visto que, 

apesar de os militares do SEPNA da GNR terem funções especificas que decorriam da 

condição militar, para determinadas funções os elementos civis da Guarda Florestal do 

SEPNA estavam sujeitos à mesma carga horária dos militares, também cumpriam escalas 

e tinham mais formação. Pelo que, não se justificava a diferença salarial de 350 euros 

mensais entre as duas categorias profissionais.     

 

Palácio de S. Bento, 16 de setembro de 2020. 

 


