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I. A INICIATIVA 

 

A assistência na doença do pessoal ao serviço da Guarda Nacional Republicana (GNR) 

e da Polícia de Segurança Pública (PSP) e seus familiares é assegurada pelos Serviços 

de Assistência na Doença (SAD). 

 

O projeto de lei em apreço visa que as estruturas representativas dos profissionais das 

forças de segurança supra identificadas participem na gestão e funcionamento dos SAD, 

mediante a criação de um conselho consultivo e de fiscalização, um pouco à imagem 

do que acontece com o Instituto de Proteção e Assistência na Doença, I.P. (ADSE, I.P.)1, 

em que os profissionais, através das suas estruturas representativas, possam ter acesso 

a informação e participar na gestão dos SAD através de elementos eleitos 

democraticamente. 

 

Em ordem a atingir tal objetivo, é proposto o aditamento de um artigo 31.º-A ao Decreto-

Lei n.º 158/2005, de 20 de Setembro, do seguinte teor: 

 

«Artigo 31.º-A 

Conselho consultivo e de fiscalização 

1 - O conselho consultivo e de fiscalização é o órgão de acompanhamento, controlo, 

consulta e participação na definição das linhas gerais de atuação do SAD PSP/GNR. 

2 - O conselho consultivo e de fiscalização é composto pelos seguintes elementos: 

a) Dois elementos indicados pelo membro do Governo responsável pela área das 

Finanças 

b) Dois elementos indicados pelo membro do Governo responsável pela área da 

Administração Interna; 

c) Dois elementos indicados pelo membro do Governo responsável pela área da 

Saúde; 

d) Quatro representantes eleitos por sufrágio universal e direto dos beneficiários 

titulares do SAD; 

e) Dois representantes indicados pela organização sindical mais representativa dos 

profissionais da PSP; 

 
1 Hiperligação para o sítio da Internet do Instituto de Proteção e Assistência na Doença, I.P. 
(ADSE, I.P.). 

https://www2.adse.pt/institucional/missao-e-atribuicoes/
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f) Dois representantes indicados pela organização sócio-profissional mais 

representativa dos profissionais da GNR. 

3 - O presidente do conselho consultivo e de fiscalização é eleito de entre os seus 

membros na primeira reunião. 

4 - Para além das competências previstas no artigo 31.º da lei-quadro dos institutos 

públicos, compete ainda ao conselho consultivo e de fiscalização: 

a) Emitir parecer prévio sobre: 

i) Os objetivos estratégicos do SAD; 

ii) Os planos de atividades e o orçamento; 

iii) Os planos de sustentabilidade; 

iv) O relatório de atividades e as contas anuais; 

b) Supervisionar a atividade do SAD, dispondo para o efeito da informação necessária; 

c) Emitir parecer sobre as matérias e atribuições do SAD, bem como sobre quaisquer 

outros regulamentos. 

5 - O prazo para a emissão dos pareceres referidos no presente artigo é de 30 dias a 

contar da receção dos documentos, ressalvadas as situações de justificada urgência. 

6 - Decorrido o prazo previsto no número anterior sem serem emitidos os pareceres 

considera-se a formalidade cumprida. 

7 - Podem participar nas reuniões, além dos membros do conselho consultivo e de 

fiscalização, sem direito a voto, quaisquer pessoas ou entidades cuja presença seja 

considerada necessária para esclarecimento dos assuntos em apreciação, por 

convocação do presidente do conselho consultivo e de fiscalização. 

8 - O mandato dos membros do conselho consultivo e de fiscalização tem a duração de 

três anos.» 

 

II. APRECIAÇÃO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS, REGIMENTAIS E 
FORMAIS 

 

▪ Conformidade com os requisitos constitucionais e regimentais 

A iniciativa em apreciação é apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista 

Português (PCP), ao abrigo e nos termos da alínea b) do artigo 156.º e do n.º 1 do artigo 

167.º da Constituição da República Portuguesa (Constituição)2 e da alínea b) do n.º 1 

do artigo 4.º e do n.º 1 do artigo 119.º do Regimento da Assembleia da República3 

 
2 Hiperligação para o sítio da Internet da Assembleia da República. 
3 Hiperligação para o sítio da Internet da Assembleia da República. 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
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(Regimento), que consagram o poder de iniciativa da lei. Trata-se de um poder dos 

Deputados, por força do disposto na alínea b) do artigo 156.º da Constituição e b) do n.º 

1 do artigo 4.º do Regimento, bem como dos grupos parlamentares, por força do 

disposto na alínea g) do n.º 2 do artigo 180.º da Constituição e da alínea f) do artigo 8.º 

do Regimento. 

A iniciativa tem a forma de projeto de lei, em conformidade com o disposto no n.º 2 do 

artigo 119.º do Regimento, encontra-se redigida sob a forma de artigos, tem uma 

designação que traduz o seu objeto principal e é precedida de uma exposição de 

motivos, cumprindo os requisitos formais previstos no n.º 1 do artigo 124.º do 

Regimento. 

De igual modo respeita os limites à admissão da iniciativa, previstos no n.º 1 do artigo 

120.º do Regimento, uma vez que parece não infringir a Constituição ou os princípios 

nela consignados e define concretamente o sentido das modificações a introduzir na 

ordem legislativa. 

A iniciativa deu entrada em 6 de junho de 2022, acompanhada da respetiva ficha de 

avaliação prévia de impacto de género. Foi admitida e baixou, na generalidade, à 

Comissão de Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local (13.ª), 

em 8 de junho, tendo sido anunciada no dia 9 do mesmo mês. 

 

▪ Verificação do cumprimento da lei formulário 

A Lei n.º 74/98, de 11 de novembro4, conhecida como lei formulário, contém um conjunto 

de normas sobre a publicação, identificação e formulário dos diplomas que são 

relevantes em caso de aprovação da presente iniciativa. 

O título da presente iniciativa legislativa - «Gestão democrática do Sistema de 

Assistência na Doença da GNR e PSP (Sexta alteração ao Decreto-lei n.º 158/2005, de 

20 de setembro)» - traduz o seu objeto, mostrando-se conforme ao disposto no n.º 2 do 

artigo 7.º da lei formulário. Em caso de aprovação, o título pode ser objeto de 

aperfeiçoamento formal, em sede de apreciação na especialidade ou em redação final. 

 
4 Hiperligação para o sítio da Internet da Assembleia da República. 

https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063484d364c793968636d356c6443397a6158526c63793959566b786c5a79394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259533832596a41325a44646b4d53316a4f5445334c5451785a545574595442694f53316b4d6a5a6d4e6a597a59574a695a474d756347526d&fich=6b06d7d1-c917-41e5-a0b9-d26f663abbdc.pdf&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063484d364c793968636d356c6443397a6158526c63793959566b786c5a79394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259533832596a41325a44646b4d53316a4f5445334c5451785a545574595442694f53316b4d6a5a6d4e6a597a59574a695a474d756347526d&fich=6b06d7d1-c917-41e5-a0b9-d26f663abbdc.pdf&Inline=true
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/PublicacaoIdentificacaoFormulariosDiplomas_Simples.pdf
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Através da consulta ao Diário da República Eletrónico verifica-se que o Decreto-Lei n.º 

158/2005, de 20 de setembro, foi alterado pela Lei n.º 53-D/2006, de 29 de dezembro, 

pelo Decreto-Lei n.º 105/2013, de 30 de julho, pela Lei n.º 30/2014, de 19 de maio, e 

pelos Decretos-Leis n.ºs 81/2015, de 15 de maio, e 154/2015, de 7 de agosto, pelo que, 

em caso de aprovação, esta poderá constituir a sua sexta alteração. 

A iniciativa, no seu artigo 1.º, refere o número de ordem de alteração e o elenco de 

alterações anteriores ao Decreto-Lei n.º 158/2005, de 20 de setembro, encontrando-se 

em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 6.º da lei formulário, segundo o qual 

os «diplomas que alterem outros devem indicar o número de ordem da alteração 

introduzida e, caso tenha havido alterações anteriores, identificar aqueles diplomas que 

procederam a essas alterações, ainda que incidam sobre outras normas». 

 

Sugere-se, no entanto, que a referência ao número de ordem de alteração não seja 

incluída no título da iniciativa, bastando que essa referência conste no articulado. 

Em caso de aprovação, esta iniciativa revestirá a forma de lei, nos termos do n.º 3 do 

artigo 166.º da Constituição, pelo que deve ser objeto de publicação na 1.ª série do 

Diário da República, em conformidade com o disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 3.º 

da lei formulário. 

No que respeita ao início de vigência, o artigo 4.º deste projeto de lei (que, na verdade, 

será o 3.º) estabelece que a sua entrada em vigor ocorrerá «no dia seguinte à sua 

publicação», mostrando-se assim conforme com o previsto no n.º 1 do artigo 2.º da lei 

formulário, segundo o qual os atos legislativos «entram em vigor no dia neles fixado, 

não podendo, em caso algum, o início de vigência verificar-se no próprio dia da 

publicação». 

Na presente fase do processo legislativo a iniciativa em apreço não nos parece suscitar 

outras questões em face da lei formulário. 

 

III. ENQUADRAMENTO JURÍDICO NACIONAL 

 

https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/158-2005-150711
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/158-2005-150711
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Refere o site da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP) que 

«Todos os trabalhadores, na qualidade de beneficiários, têm direito aos benefícios da 

ADSE ou de outro subsistema de saúde da Administração Pública a que estejam 

vinculados, obrigatoriamente ou por opção, independentemente do regime de protecção 

social em que estejam enquadrados, desde que paguem as respectivas quotizações e 

cumpram os requisitos definidos em regulamento aplicável a cada caso concreto (…).» 

E ainda que «Os benefícios referentes à prestação de cuidados de saúde podem ser 

utilizados em regime livre ou convencionado. Os restantes benefícios previstos na lei e 

em regulamento devem ser requeridos nos termos definidos por cada subsistema. 

A utilização dos serviços oficiais de saúde integrados no SNS, bem como a 

comparticipação do Estado nos medicamentos adquiridos nas farmácias concretizam o 

direito de todos os cidadãos à saúde, consagrado no artigo 64.º da CRP 5 , não 

constituindo, por isso, benefícios dos subsistemas de saúde»6. 

 

Atualmente, o Decreto-Lei n.º 158/2005, de 20 de Setembro7, regula o regime jurídico 

de assistência na doença da GNR e PSP. O diploma em causa foi retificado pela 

Declaração de Rectificação n.º 80/2005, de 7 de novembro; e alterado pela Lei n.º 53.º-

D/2006, de 29 de Dezembro8, pelo Decreto-Lei n.º 105/2013, de 30 de julho9, pela Lei 

n.º 30/2014, de 19 de maio10, e pelos Decretos-Leis n.os 81/2015, de 15 de maio11 e 

154/2015, de 7 de agosto12. 

 
5 Todas as referências legislativas à Constituição da República Portuguesa nesta parte da nota técnica são 
feitas para o portal oficial da Assembleia da República, salvo indicação em contrário. 
6 Informação disponível em https://www.dgaep.gov.pt/stap/infoPage.cfm?objid=5a7bb232-7d2c-43ca-ac2b-
014da0699caa&KeepThis=true&TB_iframe=true&height=580&width=520 Consulta efetuada em 
03.08.2022. 
7 Diploma consolidado retirado do sítio na Internet do Diário da República Eletrónico. Todas as referências 
legislativas nesta parte da nota técnica são feitas para o portal oficial do Diário da República Eletrónico, 
salvo indicação em contrário. Consultas efetuadas a 03/08/2022. 
8 Altera a contribuição dos beneficiários dos subsistemas de saúde da Administração Pública. Alterou o 
artigo 24.º (Descontos) do Decreto-Lei n.º 158/2005 e aditou o artigo 5.º-A (Beneficiários extraordinários). 
9 Reviu os descontos a efetuar para os subsistemas de proteção social no âmbito dos cuidados de saúde, 
concretamente da SAD, no sentido de introduzir um aumento progressivo dos mesmos. 
10 Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 158/2005, de 20 de setembro, modificando o valor dos 
descontos a efetuar para os subsistemas de proteção social no âmbito dos cuidados de saúde, 
concretamente dos serviços de assistência na doença da Guarda Nacional Republicana e da Polícia de 
Segurança Pública. 
11 Procede à quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 158/2005, de 20 de setembro. Alterou os artigos 2.º 
(Beneficiários), 5.º (Beneficiários familiares ou equiparados) e 24.º (Descontos) e aditou o artigo 5.º-B 
(Beneficiários associados). 
12  Cria o órgão de coordenação dos subsistemas públicos de saúde, estabelece os mecanismos de 
cooperação reforçada em áreas comuns destes subsistemas e define o respetivo modelo de governação. 
Revogou o artigo 19.º (Conteúdo das convenções) do Decreto-Lei n.º 158/2005. 

https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art64
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/158/2005/p/cons/20150807/pt/html
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/158-2005-583428
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/158-2005-197491
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/158-2005-197491
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/158-2005-498702
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/158-2005-25343710
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/158-2005-25343710
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/158-2005-67212152
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/158-2005-69968712
https://www.dgaep.gov.pt/stap/infoPage.cfm?objid=5a7bb232-7d2c-43ca-ac2b-014da0699caa&KeepThis=true&TB_iframe=true&height=580&width=520
https://www.dgaep.gov.pt/stap/infoPage.cfm?objid=5a7bb232-7d2c-43ca-ac2b-014da0699caa&KeepThis=true&TB_iframe=true&height=580&width=520
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Anteriormente a assistência na doença ao pessoal da GNR e da PSP era assegurada 

num quadro específico, dentro do subsistema público de saúde, do qual o Decreto-Lei 

n.º 357/77, de 31 de Agosto13, e a Portaria n.º 555/78, de 15 de Setembro14, eram os 

principais diplomas orientadores. 

 

«A estrutura e o funcionamento administrativos competiam à Secção de Assistência na 

Doença (SAD), criada na dependência do Serviço de Administração e Finanças da 

Guarda Nacional Republicana, da Guarda Fiscal e da 5.ª Repartição da Polícia de 

Segurança Pública» (artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 357/77). 

As Portarias n.os 1091/2007, de 18 de dezembro; 1620/2007, de 26 de dezembro; 

283/2012, de 18 de setembro; e 691/2015, de 16 de setembro, aplicam o Decreto-Lei 

n.º 158/2005. As duas primeiras aprovam a definição do regime jurídico aplicável aos 

beneficiários extraordinários dos sistemas de assistência na doença ao pessoal ao 

serviço da GNR e da PSP; a Portaria n.º 283/2012, de 18 de setembro,  define o 

montante a suportar pelos beneficiários, ao abrigo de convenções ou protocolos 

celebrados com os serviços de assistência na doença da GNR e da PSP e aprova o 

clausulado tipo de convenções; e a Portaria n.º 691/2015, aprova o regime aplicável aos 

beneficiários associados dos SAD, da GNR e da PSP. 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 5/2015, de 22 de janeiro, determinou a 

constituição de uma equipa técnica visando o estudo de um modelo de governação 

transversal ao subsistema da ADSE, ao subsistema da assistência na doença dos 

militares das Forças Armadas (ADM), ao subsistema de assistência na doença da 

Guarda Nacional Republicana (SAD/GNR)15 e ao subsistema de assistência na doença 

da Polícia de Segurança Pública (SAD/PSP)16. 

O referido modelo de governação deveria dar resposta aos objetivos de promover ou 

reforçar a articulação entre os subsistemas da ADSE, ADM, SAD/GNR e SAD/PSP, 

aprofundando sinergias e otimizando a gestão dos recursos, nomeadamente no âmbito 

da contratação de fornecimentos e serviços, contemplar a participação dos Ministérios 

das Finanças, da Defesa Nacional, da Administração Interna e da Saúde, bem como de 

 
13 Revogado pelo Decreto-Lei n.º 158/2005, de 20 de Setembro. 
14 Idem. 
15 Informação disponível em https://www.gnr.pt/sadGNR.aspx Consulta efetuada em 03.08.2022 
16 Informação disponível em https://www.psp.pt/ Consulta efetuada em 03.08.2022 

https://files.dre.pt/1s/1977/08/20100/20922093.pdf
https://files.dre.pt/1s/1977/08/20100/20922093.pdf
https://files.dre.pt/1s/1978/09/21300/19291931.pdf
https://dre.pt/dre/analise-juridica/portaria/1091-2007-3657693
https://dre.pt/dre/analise-juridica/portaria/1620-2007-627806
https://dre.pt/dre/analise-juridica/portaria/283-2012-176279
https://dre.pt/dre/analise-juridica/portaria/691-2015-70297459
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/283-2012-176279
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66305584/details/normal?l=1
https://www.gnr.pt/sadGNR.aspx
https://www.psp.pt/Pages/sobre-nos/documentacao/instrumentos-gestao.aspx?RootFolder=%2FDocuments%2FInstrumentos+de+Gest%C3%A3o%2FAssist%C3%AAncia+na+doen%C3%A7a&FolderCTID=0x0120000FA25636A4BBCE4F912DF67BA0D4E3E6&View=%7BG_545B968F_3ACA_4FA2_A662_ED7C7C76DA85%7D
https://www.gnr.pt/sadGNR.aspx
https://www.psp.pt/
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representantes dos vários tipos de beneficiários titulares, e acautelar a manutenção ou 

o reforço da identidade, autonomia, representatividade, expressão orçamental distinta e 

especificidades próprias de cada um dos referidos subsistemas públicos de saúde. 

Assim, o Decreto-Lei n.º 154/2015, de 7 de agosto, veio criar o órgão de coordenação 

dos subsistemas públicos de saúde, estabelecer os mecanismos de cooperação 

reforçada em áreas comuns destes subsistemas e definir o respetivo modelo de 

governação. Para efeitos do disposto no presente diploma, «consideram-se 

“convenções” todos os negócios jurídicos que tenham por objeto a realização de 

prestações de cuidados de saúde aos utentes dos subsistemas públicos de saúde, nos 

seus diferentes níveis e áreas, designadamente cuidados de saúde primários, 

hospitalares e continuados, em que podem ser partes quaisquer pessoas singulares ou 

coletivas, com ou sem fins lucrativos, em ordem a obter e a disponibilizar, com a 

necessária prontidão e continuidade, as prestações de cuidados de saúde que visam a 

prossecução dos fins dos mesmos subsistemas». 

Este diploma prevê no seu artigo 4.º a criação do Colégio de Governo dos Subsistemas 

Públicos de Saúde (CGSPS). O CGSPS tem a seguinte composição: um representante 

do Ministério da Saúde, que preside; e um representante de cada um dos subsistemas 

públicos de saúde. Os representantes são designados por despacho dos membros do 

Governo responsáveis pela área da saúde e por cada um dos subsistemas públicos de 

saúde, sob proposta, no caso em apreço, do comandante-geral da GNR, no caso da 

SAD/GNR; e do diretor nacional da PSP, no caso da SAD/PSP. 

Quanto ao modelo organizativo e de gestão destes serviços de assistência na doença 

há que reter o disposto nos artigos 23.º (Acompanhamento e controlo): 

Os SAD devem avaliar, de forma sistemática, a qualidade e a acessibilidade dos 

cuidados de saúde prestados pelas entidades convencionadas e zelar pelo integral 

cumprimento das convenções. 

E também no artigo 34.º (Avaliação da gestão): 

https://data.dre.pt/eli/dec-lei/154/2015/08/07/p/dre/pt/html
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O Ministério das Finanças e da Administração Pública procede à avaliação anual dos 

resultados de gestão dos SAD e à sua comparação com os resultados da ADSE.17] do 

Decreto-Lei n.º 158/2005, de 20 de Setembro. 

 

IV. ENQUADRAMENTO JURÍDICO NA UNIÃO EUROPEIA E INTERNACIONAL 

 

▪ Âmbito internacional 

Países analisados 

Apresenta-se, de seguida, o enquadramento internacional referente a Espanha e 

França. 

 

ESPANHA 

Neste país, é o Real Decreto Legislativo 1/2000, de 9 de junio18, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas 

(consolidado) que determina a obrigatoriedade de inclusão neste regime especial (artigo 

3.º) de, entre outros, os militares de carreira da Guarda Civil e alunos dos centros de 

formação educacional do referido Corpo. 

Este mecanismo de Segurança Social é gerido através do Instituto Social das Forças 

Armadas (ISFAS), ligado ao Ministério da Defesa (artigo 4.º), sendo um organismo 

público com personalidade jurídica pública diferenciada, património e tesouraria 

próprios, bem como autonomia de gestão (artigo 5.º). 

É através do Real Decreto 1726/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, que regula a 

forma de governação do Instituto Social das Forças Armadas. São órgãos do ISFAS o 

Consejo Rector e a Junta de Gobierno (artigo 11.º). 

É na composição da Junta de Gobierno que se encontram representantes de todas as 

associações profissionais de guardas civis com representação no Conselho da Guarda 

 
17 Atualmente as competências relativas à Administração Pública encontram-se sob a alçada do Ministério 
da Presidência. O Ministério das Finanças e da Administração Pública procede à avaliação anual dos 
resultados de gestão dos SAD e à sua comparação com os resultados da ADSE. (cf. Artigo 3.º do Decreto-
Lei n.º 32/2022, de 09 de maio. 
18  Texto retirado do portal legislativo espanhol BOE.ES. Todas as referências legislativas 
relativas a Espanha são feitas para este portal oficial, salvo indicação em contrário. Consultas 
efetuadas a 08/08/2022. 

https://data.dre.pt/eli/dec-lei/158/2005/p/cons/20150807/pt/html
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-11121
https://www.defensa.gob.es/isfas/
https://www.defensa.gob.es/isfas/
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-22306
https://www.defensa.gob.es/isfas/
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/32/2022/05/09/p/dre/pt/html
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/32/2022/05/09/p/dre/pt/html
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Civil, como determina o número 8 do artigo 14.º, tendo como competências, nos termos 

do artigo 15.º: 

a) Assegurar a aplicação dos acordos do Conselho Diretivo, bem como propor as 

medidas consideradas necessárias ao melhor cumprimento dos fins do Instituto; 

b) Informar os projetos de disposições que estabelecem ou modificam benefícios, bem 

como os convites à sua concessão; 

c) Estudar, informar e submeter ao Conselho do BCE as propostas relativas a medidas, 

planos e programas, adequados ao desenvolvimento dos mecanismos de proteção do 

Regime Especial da Segurança Social das Forças Armadas; 

d) Informar os assuntos que a Direcção submeter à sua consideração, bem como os 

que o Conselho de Administração deva conhecer; 

e) Informar, previamente à sua aprovação, todos os projetos de modificação orgânica 

do Instituto. 

Reúne-se pelo menos duas vezes por ano, bem como por convocação do seu 

Presidente, por iniciativa própria ou a pedido de um terço dos seus componentes. 

 

FRANÇA 

Neste país, os militares da Gendarmerie nationale19 beneficiam do service de santé des 

armées 20 , um serviço de apoio conjunto que abrange as forças armadas e a 

gendarmarie nationale, previsto no Article R3232-13 do Code de la Défence. 

No entanto, é o Décret n° 2010-974 du 26 août 201021 relatif à la santé et à la sécurité 

au travail ainsi qu'à la prévention médicale du personnel militaire servant au sein 

de la gendarmerie nationale que estabelece as regras aplicáveis aos militares que 

prestam serviço na Gendarmarie Nationale em matéria de saúde, segurança no trabalho 

e prevenção médica (artigo 1.º). 

No âmbito das estruturas de participação dos militares na vida da comunidade previstas 

no Code de la Défence, foram criados os conselhos consultivos de saúde e segurança, 

responsáveis por auxiliar a autoridade hierárquica na implementação das normas de 

 
19  Portal oficial, retirado de https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/. Consulta efetuada a 
08/08/2022. 
20 Portal oficial, retirado de https://www.defense.gouv.fr/sante. Consulta efetuada a 08/08/2022. 
21 Texto retirado do portal francês Legifrance.fr. Todas as referências legislativas relativas a 
França são feitas para este portal oficial, salvo indicação em contrário. Consulta efetuada a 
08/08/2022. 

https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/
https://www.defense.gouv.fr/sante
https://www.defense.gouv.fr/sante
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034590470
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006071307/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000022746829/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006071307/
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/
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saúde e segurança no trabalho (artigo 4.º), sendo a sua composição, condições de 

funcionamento e modalidades de nomeação dos seus membros fixadas por arrêté do 

Ministro do Interior. Assim, e nos termos do Arrêté du 13 mai 2011 portant création des 

conseils consultatifs d'hygiène et de sécurité pour les militaires servant au sein 

de la gendarmerie nationale, os conselhos consultivos de saúde e segurança 

substituem os anteriores conselhos consultivos de saúde e prevenção de acidentes 

existentes nas unidades da gendarmaria nacional sob o Ministério do Interior. 

A sua composição é a seguinte: 

- Presidido pelo comandante da região da gendarmarie nationale; 

- Responsável pela prevenção da organização em causa; 

- Médico de prevenção do serviço de saúde dos exércitos dos militares da organização 

em causa; 

- Membros representantes do comando, designados pelo presidente, de entre os 

suboficiais ou delegados de prevenção, os oficiais de prevenção e os comandantes de 

unidade, sendo o seu número, no máximo, igual ao dos membros representantes dos 

militares; 

- Membros representantes dos militares da Gendarmaria Nacional, a saber: 

― 3 representantes em organizações com menos de 100 militares; 

― 4 representantes em organizações com 100 a 499 militares; 

― 6 representantes em organizações com 500 a 1.499 militares; 

― 9 representantes em organizações com pelo menos 1.500 soldados. 

O comando fixa, conforme necessário, as regras de repartição entre as várias categorias 

de patentes, de modo a assegurar, durante o mandato, uma representação o mais fiel 

possível da população militar subordinada ao conselho consultivo de higiene e 

segurança em causa. 

Os representantes dos militares são nomeados por um período de três anos por sorteio 

entre os voluntários ou, na falta de número suficiente de voluntários, por sorteio entre 

todos os militares da organização. 

Um ou mais membros da rede de inspetores de saúde e segurança do Ministério do 

Interior competentes na área de responsabilidade da organização podem participar da 

reunião do conselho consultivo de saúde e segurança. 

Não possuindo competências de natureza operacional (artigo 5.º), participa na análise 

dos riscos profissionais a que podem estar expostos os militares da gendarmerie 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000024043032
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nacional (artigo 6.º), realiza, em intervalos regulares, visitas à organização militar em 

que está estabelecido, após o que dá parecer (artigo 7.º) sobre: 

― A aplicação dos requisitos e instruções legislativas e regulamentares em matéria de 

saúde e segurança no trabalho, nomeadamente os relativos às verificações periódicas 

das máquinas, instalações e dispositivos; 

― Manutenção adequada e uso adequado de dispositivos de proteção. 

Contribui ainda para a promoção da prevenção dos riscos laborais e incentiva qualquer 

iniciativa que considere útil nesta perspetiva (artigo 8.º). 

 

V. ENQUADRAMENTO PARLAMENTAR 

 

▪ Iniciativas pendentes (iniciativas legislativas e petições) 

 

Consultada a base de dados da Atividade Parlamentar (AP), verifica-se não se encontrar 

em apreciação qualquer iniciativa legislativa nem petição sobre a matéria objeto da 

presente iniciativa. 

 

VI. CONSULTAS E CONTRIBUTOS 

 

▪ Consultas facultativas 

 

Se a Comissão deliberar nesse sentido, sugere-se a consulta, por escrito, na fase de 

apreciação, na especialidade, da presente iniciativa das estruturas representativas dos 

profissionais da GNR e da PSP. 


