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ASSUNTO: PROJECTO DE LEI N.º 925/XIV/2.ª (Ninsc Cristina Rodrigues e João Azevedo (PS)) - 

REGULAMENTA A CARREIRA PROFISSIONAL DOS SAPADORES FLORESTAIS 

 

PARECER 

 

A Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias solicitou à 

Associação Nacional de Municípios Portugueses a emissão de parecer sobre a projeto de lei em epígrafe. 

 

Exposição de motivos 

 

Nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei n.º 8/2017, de 9 de janeiro, que estabelece o regime jurídico aplicável 

aos sapadores florestais e às equipas de sapadores florestais no território continental português e define 

os apoios públicos de que estas podem beneficiar, o sapador florestal é um trabalhador especializado com 

perfil e formação específica adequados ao exercício de atividades de silvicultura e defesa da floresta, 

designadamente: 

a) Silvicultura preventiva, na vertente da gestão de combustível florestal, com recurso a técnicas 

manuais, moto manuais, mecânicas ou fogo controlado, entre outras; 

b) Manutenção e proteção de povoamentos florestais, no âmbito da gestão florestal e do controlo de 

agentes bióticos nocivos; 

c) Silvicultura de caráter geral; 

d) Instalação, manutenção e beneficiação de infraestruturas de defesa da floresta e de apoio à gestão 

rural; 

e) Sensibilização das populações para as normas de conduta em matéria de proteção florestal e 

ambiental, nomeadamente no âmbito do uso do fogo, da gestão florestal das florestas e da 

fitossanidade; 

f) Vigilância, primeira intervenção e apoio ao combate a incêndios rurais, apoio a operações de 

rescaldo e vigilância ativa pós-rescaldo, no âmbito da proteção civil, sendo ainda um agente de 

proteção civil, nos termos da Lei de Bases da Proteção Civil, aprovada pela Lei n.º 27/2006, de 3 

de julho, na sua redação atual, com missões de intervenção de proteção civil previstas em diretivas 

operacionais específicas da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC); 

g) Ações de estabilização de emergência que minimizem os danos resultantes de processo de 

erosão, desobstrução de rede viária e linhas de água que reduzem o impacto da perda de solo, 

promovendo a recuperação do potencial produtivo. 

 

Apesar do Decreto-Lei n.º 8/2017, de 9 de janeiro, regular vários elementos relevantes para o exercício da 

função de sapador florestal, como a identificação das funções, da formação necessária, da constituição e 

criação de equipas, o elenco das entidades empregadoras e o regime jurídico de emprego, entre outros, a 

verdade é que este diploma não contempla normas referentes ao estatuto remuneratório e progressão na 

carreira.  

 

Por sua vez, com a aprovação do Decreto-Lei n.º 43/2019, de 29 de março, foi criada a Força de Sapadores 

Bombeiros Florestais, integrada no Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., prevista no 

artigo 15.º daquele diploma.  
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Apesar desta profissão ser mais recente, estes operacionais dispõem já de uma carreira regulamentada, 

nomeadamente no que diz respeito ao estatuto remuneratório. De acordo com o disposto no artigo 6.º do 

Decreto-Lei n.º 86/2019, de 2 de julho, que procede à aplicação aos bombeiros municipais das categorias 

e das remunerações previstas para os bombeiros sapadores, o regime previsto no Decreto-Lei n.º 106/2002, 

de 13 de abril, que estabelece o estatuto de pessoal dos bombeiros profissionais da administração local, é 

aplicável, com as devidas adaptações aos trabalhadores da Força de Sapadores Bombeiros Florestais do 

ICNF, I. P., consagrando este diploma, nos artigos 29.º a 32.º, disposições específicas referentes ao 

estatuto remuneratório.  

 

Neste enquadramento, a iniciativa legislativa em apreço propõe uma alteração ao Decreto-Lei n.º 86/2019, 

de 2 de julho, com o intuito de prever que aos sapadores florestais que exercem funções nas autarquias 

locais e entidades intermunicipais bem como em órgãos e serviços da administração direta e indireta do 

Estado seja aplicável o estatuto remuneratório previsto nos artigos 29.º a 32.º do Decreto-Lei n.º 106/2002, 

de 13 de abril, à semelhança do que foi feito para a Força de Sapadores Bombeiros Florestais. 

 

EXPOSIÇÃO DA ANMP 

Importa referir que, no âmbito da administração local, o estatuto remuneratório previsto nos artigos 29.º a 

32.º do Decreto-Lei n.º 106/2002, de 13 de abril, é aplicável à carreira de bombeiro profissional (sapador) 

da administração local, tratando-se de trabalhadores especializados em proteção civil integrados em corpos 

de bombeiros profissionais detidos por apenas 25 Municípios. 

Quanto ao conteúdo funcional dos bombeiros  profissionais  da  administração  local e respetivos corpos  

de  bombeiros  profissionais  (artigo 5.º e Anexo I do Decreto-Lei n.º 106/2002, de 13 de abril),  incumbe-

lhes  exercer  as  seguintes  funções:                                      

i. Combater os incêndios; 

ii. Prestar socorro às populações em caso de incêndios, inundações, desabamentos, abalroamentos 

e em todos os acidentes, catástrofes ou calamidades;             

iii. Prestar socorro a náufragos e fazer buscas subaquáticas; 

iv. Exercer  atividades  de  socorro  e  transporte  de  sinistrados  e  doentes,  incluindo  a  urgência  

pré-hospitalar;               

v. Fazer a proteção contra incêndios em edifícios públicos, casas de espetáculos e divertimento 

público e outros recintos, mediante solicitação e de acordo com as normas em vigor, 

nomeadamente prestando serviço de vigilância durante a realização de eventos públicos;                            

vi. Colaborar  em  outras  atividades  de  proteção  civil,  no  âmbito  do  exercício  das  funções  

específicas  que  lhes  forem cometidas;                                                             

vii. Emitir,  nos  termos  da  lei,  pareceres  técnicos  em  matéria  de  proteção  contra  incêndios  e  

outros  sinistros;                              

viii. Exercer atividades de formação cívica, com especial incidência nos domínios da prevenção contra 

o risco de incêndio e outros acidentes domésticos;         

ix. Participar noutras ações, para as quais estejam tecnicamente preparados e se enquadrem nos 

seus fins específicos.” 
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Em termos de formação, constata-se que um bombeiro profissional da administração local apresenta 910 

horas de formação inicial, mais 910 horas em contexto de trabalho. No caso das formações de promoção 

estão em causa mais de 200 horas, consoante a categoria do bombeiro (Despacho conjunto n.º 298/2006, 

de 31 de março e Despacho n.º 7944/2015, de 20 de junho). 

Registe-se, ainda, que os bombeiros profissionais, atentas as suas responsabilidades, podem ser 

chamados  a efetuar doze horas de trabalho contínuas e estão sujeitos a serviço de carácter permanente e 

obrigatório (artigos 23.º e 25.º do Decreto-Lei n.º 106/2002, de 13 de abril).   

Neste contexto, a ANMP entende que não é possível fazer qualquer tipo de comparação, equivalência ou 

equiparação entre a carreira e atividade de bombeiro profissional (sapador) da administração local e a 

atividade de sapador florestal. 

 

POSIÇÃO DA ANMP 

Face ao exposto, a ANMP considera que o reconhecimento e a regulamentação da carreira de sapador 

florestal não podem ser efetivados nos termos propostos pela presente iniciativa legislativa, isto é, através 

de equiparação e remissão para o estatuto remuneratório da carreira de bombeiro profissional (sapador) da 

administração local. 

Assim, a ANMP emite parecer desfavorável à proposta de lei apresentada. 

Sem prejuízo, esta Associação demonstra a sua disponibilidade para debater a matéria, sendo certo que 

as eventuais alterações a realizar têm de ser compaginadas com a alteração, desde logo, do montante do 

apoio anual atribuído pelo Estado ao funcionamento das equipas de sapadores florestais. 

 

 

Associação Nacional de Municípios Portugueses 

26 de outubro de 2021 


