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SINTAP CONGRATULA-SE   

COM A APROVAÇÃO NA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA DO ESTATUTO DOS 

GUARDAS-FLORESTAIS DOS AÇORES  

 

O SINTAP encetou há já algum tempo um processo reivindicativo em torno da 

criação e valorização da carreira dos Guardas-Florestais dos Açores, que culminou na 

publicação do DLR n.º 23/2020/A de 14 de agosto, que aprovou o regime jurídico da 

atividade de polícia florestal da Região Autónoma dos Açores. 

Na sequência da aprovação deste regime jurídico da carreira especifica de 

guarda-florestal da RAA, oportunamente negociado e acordado entre a Secretaria 

Regional da Agricultura e o SINTAP, restava aprovação do seu estatuto especial de 

autoridade, traduzido na questão do uso e porte de arma, e de aposentação, à 

semelhança dos demais colegas a nível nacional, entretanto integrados na GNR. 

A propósito da questão da licença de uso e porte de arma, recorda-se que a 

mesma mereceu a apresentação de uma proposta de redação específica por parte dos 

guardas florestais nossos associados, que levou o SINTAP a apresentar, em seu nome, 

tal redação mais consentânea com a sua situação profissional, tendo-se solicitado, 

então, o especial empenhamento da Região junto da Assembleia da República com 

vista à célere e bem sucedida conclusão do respetivo processo legislativo.  

Neste contexto, e por se tratar de matéria do âmbito das atribuições e 

competências da Assembleia da República, é com particular satisfação que o SINTAP, 

na sequência das suas reivindicações e ulteriores diligências, regista a aprovação 

ocorrida ontem, no Parlamento, das propostas do PSD e do PS que reconhecem e 

atribuem, finalmente, o seu particular estatuto de autoridade e de aposentação aos 60 
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anos, esperando-se agora que se possa chegar, em sede de comissão, a um rápido 

consenso quanto ao texto final do seu diploma legal, fazendo-se, assim, a JUSTIÇA de 

há muito devida a estes trabalhadores. 

Açores, 23 de dezembro de 2023 
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