
Exmos. Senhores, 

Presidente da Comissão de Agricultura e Pescas 

Deputado Pedro do Carmo 

Presidente da Comissão de Ambiente e Energia 

Deputado Tiago Brandão Rodrigues 

Presidente da Comissão de Administração Pública, 

Ordenamento do Território e Poder Local 

Deputada Isaura Morais 

Assunto: Audição conjunta ao Sindicato Nacional da Protecção Civil sobre a importância dos 

Sapadores Florestais 

Os Sapadores Florestais são trabalhadores especializados, detentores de perfil e formação 

específica adequada ao exercício de actividades de silvicultura e defesa da floresta, sendo os 

únicos operacionais do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) que 

actuam durante todo o ano na floresta, contribuindo assim para a prevenção dos incêndios 

rurais e tendo também preponderante actuação nas suas acções de vigilância, no apoio ao 

combate aos fogos, seu rescaldo e nos períodos de consolidação pós-incêndio. 

Pese embora a sua importância, o seu valor, esforço e trabalho, estes profissionais não têm 

sido devidamente reconhecidos, reivindicando por diversas vezes a regulamentação da 

carreira e um estatuto profissional, considerando que a sua actividade se encontra esquecida 

no que a condições laborais diz respeito, em matérias tão variadas como inexistência ou 

escassez de equipamentos de Protecção Individual (EPI) e viaturas, insuficiência de efectivos, 

indignidade dos vencimentos, ausência da atribuição do suplemento de penosidade e 

insalubridade, falta  do subsídio de risco ou presença de abusos por parte das entidades 

empregadoras. 

Aprovado, com abstenção 
do GP PCP e ausência do 
GP BE, na reunião do dia 
06.09.2022



 

 

Por fim e diversas vezes, estes profissionais têm igualmente denunciado a falta de formação 

para o exercício das funções por si executadas, dado que nem sempre são cumpridas as horas 

de formação obrigatórias previstas na legislação, bem como a necessidade de serem 

acauteladas outras necessidades como a classificação da actividade como profissão de 

desgaste rápido, a criação de seguros de acidentes pessoais similares aos existentes para a 

função pública, ou a necessidade de se proceder à abertura de novos concursos de admissão dada a 

escassez de efectivos. 

Face ao exposto, os Deputados do Grupo Parlamentar do CHEGA, vêm requerer a Vossas Exas. 

audição conjunta, - Comissão de Agricultura e Pescas – Comissão de Ambiente e Energia - 

Comissão de Administração pública, Ordenamento do Território e Poder Local - ao Sindicato 

Nacional da Protecção Civil sobre a importância desta actividade na gestão da floresta, 

combate aos incêndios, e desafios que encontram no exercício da profissão de Sapadores 

Florestais em Portugal. 

  

Assembleia da República, 12 de Agosto de 2022 

 

Os Deputados do Grupo Parlamentar do CHEGA, 

Bruno Nunes - Pedro Frazão - Rita Matias  

 

 

 


