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A Assembleia da República, através da Comissão de Assuntos Constitucionais, 

Direitos, Liberdades e Garantias, solicitou a emissão de um parecer escrito sobre o 

Projeto de Lei n.º 952/XIV/2.ª (Cristina Rodrigues (Nisnc) e João Azevedo (P.S.)), que 

altera o Decreto-Lei n.º 86/2019, de 2 de Julho, diploma que procede à aplicação 

aos bombeiros municipais das categorias e das remunerações previstas para os 

bombeiros sapadores.  

* 

 

I. Objeto do Projeto de Lei 

A exposição de motivos é esclarecedora sobre quais os principais objetivos da 

alteração em análise, nomeadamente: 

"(...) Os Sapadores Florestais são agentes de protecção civil, nos termos do artigo 46.º da 

Lei n.º 27/2006, de 3 de Julho, que aprova a Lei de Bases da Protecção Civil, na sua 

redacção actual, com missões de intervenção previstas em directivas operacionais 

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

(…) estes representam uma força inigualável em matéria de defesa da floresta contra 

incêndios, desenvolvendo um valioso trabalho durante o período crítico ao nível da 

vigilância, como em acções de combate, apoio ao combate, rescaldo e consolidação pós-

incêndio. 

Assunto: Projeto de Lei n.º 925/XIV/2.ª (Cristina Rodrigues (Ninsc) e João Azevedo 

(PS)) - Regulamenta a carreira profissional dos Sapadores Florestais 
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Apesar disto, aquilo que se verifica é que o seu esforço e trabalho não são devidamente 

reconhecidos, não possuindo estes uma carreira e um estatuto profissional ajustado às 

exigências da sua profissão, que defina salários ajustados à realidade e aos perigos a 

que todos os dias estão expostos. A insuficiente regulamentação tem repercussões graves 

nas condições de trabalho destes operacionais. 

(…) Face ao exposto, propomos 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 directa e indirecta do Estado é 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. (...)". 

 

II- Apreciação 

Apresentando-se como uma lei que altera aspetos relacionados com a 

remuneração dos sapadores florestais, nos termos que se mostram elencados na 

respetiva exposição de motivos, não poderemos deixar de referir que não caberá à 

Procuradoria-Geral da República tomar posição sobre as opções de política 

legislativa nesta matéria. 

Neste contexto de análise podemos dizer que, em traços gerais, parece ser de 

conferir concordância às alterações em projeto, as quais visam adequar o texto 

legislativo aos objetivos avançados na exposição de motivos, não se suscitando 

qualquer objeção do ponto de vista técnico, nem se vislumbrando qualquer questão 

do ponto de vista constitucional que mereça ser objeto de particular menção. 

 

Eis pois, o parecer do CSMP. 

 

Lisboa, 20/10/2021 


