
 
 
 
 
 

PROTECÇÃO CIVIL 
 
 
1. ENQUADRAMENTO E CONDICIONANTES 
 
 
O artº. 25º. da Lei nº. 159/99, de 14 de Setembro, trata genericamente das competências 
municipais em matéria de Protecção Civil, com incidência especial em questões que se prendem 
com os corpos de bombeiros e com os problemas relacionados com fogos florestais. 
Uma grande condicionante geral tem de ser colocada, à cabeça, em tudo o que se prende com a 
Protecção Civil, na esfera municipal. 
Toda a legislação que, no fim dos anos oitenta e década de noventa, veio a remeter 
responsabilidades aos Municípios em matéria de Protecção Civil, foi produzida à revelia destes e 
publicada sem que fossem tomadas quaisquer medidas para dotar cada autarquia dos meios 
necessários para o exercício das novas competências que lhes foram transferidas. 
Significa isto que, à margem da aplicação de qualquer das Leis de Finanças Locais em vigor 
durante o período em que falamos, e à margem do mais elementar bom-senso, a transferência de 
competências que foi sendo efectuada em matéria de Protecção Civil, não foi, na maior parte dos 
casos, assumida pelos Municípios, em termos práticos e objectivos, por generalizada ausência dos 
meios necessários à respectiva execução. 
Excepções, que mais não fazem que confirmar a regra, foram as de Municípios que, por razões de 
riscos infelizmente concretizados em acidentes ou incidentes mais ou menos dramáticos, se viram 
pressionados, desta ou daquela forma, a desviar meios afectos ao exercício de outras 
competências, para a realização de investimentos e de despesas de funcionamento na área da 
Protecção Civil. 
Quer isto dizer que a Protecção Civil é uma das áreas, porventura das mais evidentes, em que não 
será possível avançar por novos caminhos sem consolidar o passado e o presente, isto é, sem que 
os Municípios sejam dotados dos meios necessários ao cumprimento de legislação que ficou em 
geral no papel, pela forma indevida e desarticulada como foi produzida e (não) assumida. 
Haverá pois que, à partida, negociar a transferência dos meios necessários ao exercício das 
competências “já existentes”, bem como a regulamentação da sua aplicação, frequentemente 
inexequível ou geradora de conflitos múltiplos em situação de crise. 
Entretanto, tendo o Governo assumido a transferência da responsabilidade política, ao 
pretender-se, como se deduz da Lei nº. 159/99, responsabilizar também financeiramente os 
Municípios em matéria de Protecção Civil, haverá que extrair daí as consequências para assumir 
que toda a responsabilidade formal pela segurança do cidadão, nesta óptica, seja claramente 
municipal. A assumpção deste princípio implica a reformulação da legislação nesta área e naquelas 
correlacionadas, como seja o caso da aprovação de projectos de segurança e respectivas vistorias 
e fiscalizações. 
Sendo este o enquadramento geral do problema, na óptica municipal, iremos de seguida balizar 
sinteticamente as formas de concretização das diversas alíneas do artº. 25º. da Lei 159/99, após 
o que nos referiremos a diversos outros aspectos, com relação directa ou indirecta com quaisquer 
competências municipais, em matéria de Protecção Civil, e que carecem de ser repensados e 
rectificados. 
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2. A REGULAMENTAÇÃO DO ARTº. 25º. DA LEI Nº. 159/99 - PROTECÇÃO CIVIL  
 
Refere o artº. 25º. da Lei 159/99 que: “É da competência dos órgãos municipais a realização 
de investimentos nos seguintes domínios”: 
Vejamos, alínea por alínea, as regras a que deve obedecer este conjunto de competências. 
 

a) Criação de corpos de bombeiros municipais. 
 
A matéria encontra-se presentemente regulada no DL 407/93, 14 de Dezembro, devendo ser 
alterado em conformidade com o que se passa a expor.  
A criação de corpos de bombeiros municipais não pode ser vista como uma obrigatoriedade geral, 
ou como norma imperativa, mas antes como uma competência das câmaras municipais a ser 
exercida no momento em que aquelas o entendam necessário.  
À semelhança do que hoje se passa, ao município continua a caber a decisão de criar ou não os 
corpos de bombeiros municipais.  
É que podem existir inúmeras situações em que a existência de bombeiros voluntários é 
manifestamente suficiente para ocorrer às necessidades concelhias, não se justificando de todo 
a criação de outros corpos de bombeiros. 
Mas porque o inverso também pode acontecer, ou seja, existirem corpos de bombeiros municipais 
e, no mesmo concelho, serem constituídas outras associações de bombeiros, tem que ser 
legalmente consagrado o princípio segundo o qual, a criação de quaisquer corpos de bombeiros 
está sujeita à emissão de um parecer vinculativo do município, que, caso seja favorável, procede 
igualmente à homologação do novo corpo de bombeiros. 
Existem experiências bem sucedidas de protocolização entre Municípios e Associações de 
Bombeiros Voluntários, que podem apontar caminhos para as melhores soluções, nomeadamente no 
que se refere à criação de piquetes permanentes. 
Caso existam diversos corpos de bombeiros no mesmo Município, os financiamentos terão de ser 
distribuídos numa óptica municipal de rentabilização e optimização dos meios disponíveis, e não de 
multiplicação de equipamentos idênticos por todas as unidades existentes. 
As verbas distribuídas para corpos de bombeiros, no plano nacional, devem obedecer a critérios 
que tenham em conta os riscos existentes na área respectiva, através de um “FEF” a definir e a 
regulamentar. 
 

b) Construção e manutenção de quartéis de bombeiros voluntários e municipais, no 
âmbito da tipificação em vigor. 

 
Existem presentemente quatro tipologias de quartéis. 
A transferência desta competência para os municípios implica a consignação de uma verba anual 
no Orçamento de Estado. 
Esta verba, à qual se poderão candidatar os municípios interessados, será distribuída por uma 
comissão tripartida composta por representantes do Governo, Liga Portuguesa de Bombeiros e 
ANMP.   A esta comissão caberá igualmente definir as prioridades e estabelecer critérios de 
atribuição. 
Os contratos referentes a uma mesma tipificação serão iguais para todos os municípios bem como 
o respectivo nível de comparticipação que deve atingir os 90%, para a área operacional.  
Quanto à competência relativa à manutenção dos quartéis, só será aceite pelos municípios se as 
correspondentes verbas forem elegíveis na mesma medida que as verbas para a construção, 
devendo também ser distribuídas pela referida comissão que, para tal, deverá atender a critérios  
de antiguidade, ano de construção, últimas obras de conservação, entre outros.   Só valerá a pena 
avançar se os critérios forem objectivos e transparentes. 
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c) Apoio à aquisição de equipamentos para bombeiros voluntários, no âmbito da 
tipificação em vigor. 

 
Os apoios referidos nesta alínea reportam-se àqueles que actualmente são concedidos pelo 
Serviço Nacional de Bombeiros, nos termos da alínea e) do n.º2 do artigo 4º do DL 418/80, de 29 
de Setembro. 
A transferência desta competência, do Serviço Nacional de Bombeiros para os municípios, implica 
a consignação de verba no Orçamento de Estado e a criação de uma comissão tripartida em 
termos semelhantes à proposta constante da alínea precedente.   Os apoios além destes serão 
voluntários e pontuais, como até agora. 
Quanto aos critérios de apoio, só deve ser financiável a tipificação adequada, tendo sempre como 
referência a racionalização de meios, a nível do território municipal, incluindo os corpos de 
Bombeiros Sapadores ou Municipais, se existirem. 
A tipificação actualmente em vigor nunca foi implementada e necessita ser revista de acordo com 
os seguintes princípios: 
 

• O equipamento tem que ser adequado ao território a abranger; 
• Não deve ser superior às dificuldades normalmente encontradas no terreno; 
• Tem que haver racionalização de meios por concelho, e não por corpos de bombeiros; 
• É necessário dotar com equipamento adequado para o tipo de intervenção para que está 

vocacionado. 
 

d) Construção, manutenção e gestão de instalações e centros municipais de protecção 
civil. 

 
Relacionado com o consignado nesta alínea está a previsão constante da alínea x) do n.º1 do artigo 
68, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, através da qual é atribuída competência ao presidente da 
câmara para dirigir, em estrita articulação com o serviço nacional de protecção civil, a 
coordenação das actividades a desenvolver no domínio da protecção civil, tendo em vista o 
cumprimento dos planos e programas estabelecidos. 
As competências relativas a esta matéria nunca foram objecto de qualquer financiamento pelo 
que importa agora equaciona-lo. 
A construção ou não de centros municipais de protecção civil depende de circunstâncias variadas 
e pela opção da câmara municipal em autonomizar tais serviços relativamente aos bombeiros, 
havendo múltiplas situações em que tal não se justifica., em especial nos casos onde há Bombeiros 
Sapadores ou Bombeiros Municipais.   O modelo dos serviços municipais de protecção civil, tem 
pois que ser flexível de forma a adaptar-se à realidade de cada município. 
Mas, para que as estruturas respondam a todas as necessidades, há que criar regras de 
financiamento que permitam aos municípios implementar e desenvolver estes serviços. 
Haverá que simultaneamente proceder a uma revisão geral da Lei de Bases da Protecção Civil, 
adequando-o às necessidades e à realidade actual.  
 
 



_____________________________________________Secção 3 - Protecção Civil e Polícia Municipal/  4 

 
 
A revisão da Lei deverá apontar para a coordenação por um Serviço Nacional de Protecção Civil 
(SNPC) reestruturado, com participação dos Municípios, ao mais alto nível --- Conselho Superior 
de Protecção Civil, Comissão Nacional de Protecção Civil e Comissão Nacional de Operações de 
Emergência.   Deverá ser instituído o planeamento intermunicipal por áreas homogéneas de risco.   
Deverá a Lei simultaneamente assegurar a clarificação das competências do Presidente da 
Câmara Municipal e as formas de articulação com o SNPC que respeitem a autonomia daquele. 
 

e) Construção e manutenção de infraestruturas de prevenção e apoio ao combate a 
fogos florestais. 

 
Esta actual competência da CNEFF deverá ser de imediato revista, no sentido da introdução de 
critérios objectivos e transparentes de distribuição de verbas e do reforço substancial das 
mesmas, corrigindo a actual prática daquela. 
Impõe-se que de imediato se adquira, pratique e implemente a postura de funcionamento (a que 
teve por base a sua criação em 1986) ou seja, de órgão coordenador da CEFF’s concelhias e de 
intervenção aglutinadora do diálogo com todos os parceiros responsáveis no sector, 
nomeadamente a ANMP que leve a um verdadeiro e efectivo trabalho na área da Prevenção da 
Floresta  Portuguesa. 
No imediato, a situação de esvaziamento e de falta de clareza na acção da CNEFF, tem de ser 
eliminada. 
No âmbito destas infraestruturas -– construção de caminhos corta-fogos, tanques de água, 
construção de pistas e heliportos, postos de vigia –- encontramos algumas que têm um âmbito 
supra municipal. 
Estas, as infraestruturas de âmbito supra municipal, devem ser construídas pela administração 
central em zonas determinantes, definidas e geridas com a participação de todos os municípios 
abrangidos. 
Quanto à construção ou manutenção das restantes infraestruturas, esta competência só será 
aceite pelos municípios desde que acompanhada dos meios financeiros necessários. 
A metodologia a utilizar para este efeito deverá ser semelhante à proposta nas alíneas 
precedentes.  
 

f) Articular com as entidades competentes a execução de programas de limpeza e 
beneficiação das matas e florestas. 

 
Deverá ser possibilitada a candidatura dos municípios interessados a programas comunitários que 
financiem limpezas de florestas, no âmbito do III Quadro Comunitário de Apoio. 
Entretanto, deverá ser viabilizada como receita municipal a criação de um taxa sobre a madeira 
comercializada, que apoiará o financiamento de acções deste tipo. 
Tendo em conta já algumas experiências, os Municípios poderão dinamizar, segundo novos moldes, 
a organização deste sector, criando parques de recolha, com pagamento por tonelada, à entrada 
do parque, promovendo a criação de associações de produtores florestais, a organização dos 
proprietários e produtores, bem como a apresentação de candidaturas por estes. 
Nesta oportunidade, deverá ser revista a legislação referente a Sapadores Florestais, que devem 
ser financiados a 100% pelo Governo. 
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3. QUESTÕES COM RELAÇÕES E IMPLICAÇÕES DIRECTAS EM COMPETÊNCIAS DE 

PROTECÇÃO CIVIL MUNICIPAL 
 
3.1. Um processo de descentralização para níveis do Poder mais próximos do cidadão, para ser 

coerente e eficiente, implica que as competências em jogo, ao passarem a ser exercidos 
neste novo nível, deixem de o ser pelos serviços centrais originários.   Quer isto dizer que 
não se poderá ficar com uma duplicação dos meios e recursos afectos ao exercício de 
competência --- umas nos serviços originários, outros nos serviços destinatários.   O 
contrário não seria descentralização, mas apenas complicação e aumento de recursos 
globalmente despendidos pelo Estado para o desempenho da mesma tarefa. 
Esta regra evidente tem aplicação genérica na óbvia necessidade de extinção ou, no mínimo, 
redução de tarefas e meios de serviços da Administração Central até aqui  existentes.   É 
clássico e inevitável que os serviços visados reajam contra tal movimento e procurem 
manter o “status” pré-existente, ainda que com novas roupagens.   Porém, só faz sentido 
“engordar” o local, “emagrecendo” o central. 
Os precedentes raciocínios têm aplicação directa, na matéria em estudo, no caso do 
Serviço Nacional de Bombeiros (S.N.B.), o qual deverá, como consequência da 
regulamentação a negociar, ser eventualmente extinto, ou ver necessariamente 
reformuladas as suas competências. 
Com efeito, nas áreas abrangidas pela Lei 159/99 não faz de facto sentido manter os 
actuais serviços da administração central, designadamente o S.N.B. com a orgânica e 
funções actualmente desempenhadas.  
Significa este conjunto de posições que, no futuro, o S.N.B. ou a instituição que o venha a 
substituir, deverá ter uma função normativa, inspectiva, normalizadora e enquadradora de 
formação, com respeito pela autonomia do Poder Local, descentralizando para os Municípios 
as funções anteriormente referidas. 
Consequentemente, também as verbas provenientes das companhias de seguros e que 
actualmente constituem receita do SNB têm que passar a ser entregues aos municípios, 
devendo, para efeitos de distribuição de verbas pelos municípios, ser constituído um fundo 
de solidariedade. 
 

3.2. No que se refere à formação de Bombeiros, e tendo presente que esta não pode ser 
assegurada ao nível dos Municípios (com as eventuais excepções de Lisboa e Porto, dada a 
sua dimensão ) há em primeiro lugar que optimizar os recursos existentes e assegurar a 
realização de acções de formação, sempre que logisticamente possíveis, a nível distrital ou 
local, com base em planeamento  efectuado a nível central e articulado com as necessidades 
municipais. Neste âmbito importa igualmente promover a construção, a nível distrital, de 
campos de treino operacionais que propiciem a formação adequada. 
Deverá ainda ser equacionada a hipótese de criação de cursos superiores específicos para 
esta área. 
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3.3. O vasto e substancial conjunto de questões identificadas, envolvendo revisão de legislação 
de base que se revela ultrapassada pelas realidades, obriga a que a ANMP seja tida 
também neste processo como parceiro essencial na discussão do futuro enquadramento 
para estas áreas de acção. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vilamoura, 6 de Maio de 2000 
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POLÍCIA MUNICIPAL 
 
 

O artº. 30º da Lei nº. 159/99 refere que: 
 
“Os órgãos municipais podem criar polícias municipais nos termos e com intervenção nos 
domínios a definir em diploma próprio”. 
 
A regulamentação desta matéria está já em fase avançada ,devendo ser assegurado que respeite 
as condições a seguir referidas 
Trata-se de uma competência não universal, a ser exercida pelos municípios nos termos da Lei 
140/99, de 28 de Agosto. 
Relativamente aos diplomas regulamentares, entende a ANMP que os mesmos obedeçam aos 
seguintes princípios: 
 
• Nas verbas a atribuir para implementação deste serviço, têm que constar as relativas às 

despesas de funcionamento, correspondentes às competências transferidas da PSP ou GNR 
para os municípios. Tratando-se de novas competências há que assegurar os princípios 
consignados na Lei 159/99; 

• A ANMP deve participar na definição de critérios que o Governo terá em conta para “testar” 
o modelo proposto nalguns município; 

• Porque estamos perante uma polícia essencialmente administrativa, a formação a ministrar na 
Escola de Polícia deve limitar-se à aprendizagem e manuseamento da arma e às técnicas bases 
de defesa e ataque, dando-se primordial importância às disciplinas administrativas a ministrar 
pelo CEFA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vilamoura, 6 de Maio de 2000 


