
 
                                                                                        

ORDEM DOS ADVOGADOS 
                                                                                                                      
                       CONSELHO GERAL 
               

                                                                                                      

 

 

    1 
Largo de S. Domingos, 14, 1º . 1169-060 Lisboa 

T. 21 882 35 50 . Fax: 21 886 04 31 

E-mail: cons.geral@cg.oa.pt                  https://portal.oa.pt 

 

Parecer da Ordem dos Advogados 

 

1. Assembleia da República através da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias 

solicitou à Ordem dos Advogados a emissão de parecer sobre Projeto de Lei N.º 873/XIV/2ª , apresentado  pelo PSD,  

que visa aprovar disposições específicas relativas ao exercício de funções de polícia florestal das carreiras de guarda 

florestal das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. 

 

2.   Da exposição de motivos consta o seguinte:  

 

“O Regulamento do Serviço da Polícia Florestal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 39931, de 24 de novembro de 1954, 

foi revogado pela Lei n.º 30/2006, de 11 de julho, criando um vazio legal no que se refere ao exercício de funções por 

parte destes profissionais. 

No território continental, com a publicação do DL n.º 22/2006, de 2 de fevereiro, o Corpo Nacional da Guarda Florestal 

foi extinto na Direção Geral dos Recursos Florestais e integrado na Guarda Nacional Republicana - SEPNA. Tal não 

aconteceu nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. 

Para além disso, foi publicado um novo Estatuto para a carreira de guarda-florestal (Decreto-Lei n.º 247/2015, de 23 

de outubro), sendo que o mesmo aplica-se somente ao pessoal da carreira de guarda florestal em funções na GNR-

SEPNA.  

Não obstante, aos guardas-florestais da Região Autónoma dos Açores aplica-se o aprovado pelo Decreto Regulamentar 

Regional nº 11/2013/A, de 2 de agosto e pelo Decreto-Lei n.º 111/98, de 24 de abril, sucessivamente alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 388/98, de 4 de dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 278/2001, de 19 de outubro.  

Contudo, o Decreto-Lei nº 111/98, de 24 de abril, não acautela aspetos decisivos da carreira de guarda florestal, 

designadamente, por não regular o uso e porte de arma, o poder de autoridade, o uso da força, o direito de acesso, e a 

faculdade de proceder a revistas, buscas e apreensões, prerrogativas consideradas essenciais ao desempenho das 

funções do pessoal que exerce funções de polícia florestal. 

 

Ora, o exercício de funções por parte destes profissionais, se o quisermos eficaz e digno, efetivamente implica poderes 

como o de autoridade, o uso da força, o uso e porte de arma, de proceder a revistas, buscas e apreensões e o direito de 

acesso, considerando os riscos associados à profissão e às condições em que as exercem. 
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De salientar, também, que a ausência de legislação nesse âmbito tem proporcionado, por diversas vezes, situações de 

perigo para estes profissionais, resultantes de comportamentos dos infratores, em especial no âmbito da fiscalização 

do exercício da caça ilegal. 

Assim, verifica-se que existe um conjunto de prerrogativas atinentes ao exercício de funções de polícia florestal que, 

pela sua importância e solenidade, merece ser-lhes atribuído à semelhança do que acontece com os guardas florestais 

do continente que foram integrados na GNR. 

Aos trabalhadores da carreira da guarda florestal que integram o Corpo de Polícia Florestal da Região Autónoma da 

Madeira é aplicável o Decreto Legislativo Regional n.º 29/2013/M, de 22 de agosto, alterado pelo Decreto Legislativo 

Regional n.º 2/2018/M, de 9 de janeiro, que aprova o regime legal da carreira especial dos trabalhadores afetos ao 

Corpo de Polícia Florestal da Região Autónoma da Madeira. 

 

No que se refere à aposentação para o pessoal das carreiras de guarda florestal das Regiões Autónomas dos Açores e 

da Madeira, e tendo em conta que estes trabalhadores desempenham as suas funções em situação de risco e penosidade 

e em zonas periféricas, pretende-se que fique salvaguardada a possibilidade de requererem a passagem à situação de 

aposentados logo que atinjam os 60 anos de idade, sem qualquer tipo de penalização. Ou seja, não perdendo quaisquer 

direitos, nem sofrendo quaisquer penalizações no cálculo da respetiva pensão, desde que cumprido o prazo de garantia 

do regime geral da segurança social. 

 

Na verdade, já o Decreto-Lei nº 247/2015, de 23 de outubro, prevê a possibilidade de os trabalhadores da carreira de 

guarda florestal se aposentarem voluntariamente a partir da data em que completem os 60 anos de idade, sem sofrerem 

qualquer penalização. 

Com as presentes propostas pretende-se que fiquem salvaguardas as prerrogativas que foram retiradas a estes 

profissionais com a revogação do Regulamento de Serviço de Polícia Florestal e que os polícias florestais integrados 

nas carreiras de guarda florestal das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira tenham, no mínimo, as mesmas 

prerrogativas que estão cometidas aos guardas florestais que exercem as suas funções no território continental.” 

 

3. Nessa sequência o projeto-lei em apreciação pretende aprovar disposições específicas aplicáveis ao exercício 

de funções de polícia florestal das carreiras de guarda florestal das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, quanto 

ao poder de autoridade, uso da força, detenção, uso e porte de arma e direito de acesso, bem como o regime de 

aposentação dos trabalhadores integrados na s respetivas carreiras. 
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4. É nosso entendimento que algumas das questões abordadas fazem sentido, nomeadamente a equiparação do 

regime de aposentação, a reforma dos trabalhadores integrados nas carreiras de guarda florestal da Região Autónoma 

dos Açores e da Madeira, prevendo-se a passagem à situação de aposentados, logo que atinjam o 60 anos de idade, desde 

que cumprido o prazo de garantia do regime geral da Segurança Social, não perdendo quaisquer direitos, nem sofrendo 

quaisquer penalizações no cálculo da respetiva pensão, desde que se encontrem verificadas as condições de trabalho, 

previstas na alínea b) do nº 3 do art.º 59º, da Lei do Trabalho em Funções Públicas.   

 

5. Pois só assim se poderá dar cabal cumprimento ao princípio da igualdade constitucionalmente garantido no 

art.º 13º da Constituição da República Portuguesa.  

 

6. Sendo por isso favorável a introdução do art.º 9º, à exceção do seu ponto 2, que no nosso entender não tem 

qualquer justificação.  

 

7. Também somos favoráveis ao disposto no art.º 4º e 8º, uma vez que tais regimes se justificam também em 

homenagem a tal princípio e ainda à própria finalidade do exercício de  funções de polícia ou guarda florestal.  

 

  8. No entanto, entendemos que deverão ser alteradas algumas das disposições previstas no Projeto Lei em 

análise.  

 

9. Parece-nos que o ponto 2 do art.º 2º, é excessivo devendo ser esclarecidas as circunstâncias em que tal 

“ordem” é possível, pois de outra forma poder-se-á cair numa tentação de tudo pedir , sem que haja fundamento legal 

para tal, o mesmo se passando com o ponto 3.  

 

10. Relativamente ao art.º 3º, deverá acrescentar-se no nº 1, que o pessoal que exerce funções de polícia florestal 

recorre ao uso da força nos casos previstos expressamente na lei, sempre que se revele legitimo, necessário, e 

proporcional ao objetivo visado, pois tal como se encontra formada é demasiado generalista.  

 

11. O ponto 2 do art.º 3º, deverá ser eliminado “ os meios coercivos que disponha”, pois que ao não se concretizar 

que meios coercivos são esses ,poderá haver alguma confusão e tendência para legitimar meios e formas de atuar 

excessivos, que não devem ser utilizados.  
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12. Na alínea a) desse número 2, também deverá ser eliminada a expressão “interesses ou direitos juridicamente 

protegidos”, pelos mesmos fundamentos, devendo apenas constar “para repelir uma agressão licita, atual eminente, em 

defesa própria ou de terceiros em que comprovadamente exista perigo de vida.” 

 

13. Também deverá no número 3 desse artigo 3º eliminar-se “devendo o polícia florestal esforçar-se por reduzir 

ao mínimo as lesões e danos e preservar e respeita a vida humana”, devendo acrescentar-se apenas “desde que exista 

comprovadamente perigo para a sua vida ou de terceiros, e nos demais casos previstos na lei”.      

 

14. À semelhança do que consta no Decreto Lei 247/2015 de 23 de outubro, apenas deve ser possível a detenção 

de uso e porte das armas de categoria B e C, não se vislumbrando qual o interesse e legitimidade para utilização das 

armas de categoria E, que o diploma ou a exposição de motivos não esclarece.  

 

15. Quanto ao art.º 5º, deverá ser acrescentado “quando superiormente autorizadas”, já que não pode ser um 

mero polícia florestal, com todo o devido respeito, a decidir da pertinência da realização de ações de fiscalização ou de 

prevenção.  

 

16. Quanto ao art.º 6º, deverá fazer-se constar no ponto 3 que o consentimento do visado deve ficar expresso 

em escrito assinado pelo mesmo, e ao qual deverá ser entregue no ato a respetiva cópia. 

 

17. Quanto ao art.º 7º, nº 1, deverá ainda acrescentar-se que no ato da apreensão será sempre entregue ao visado 

cópia do auto assinado pelo mesmo.  

 

18. Emitindo, por isso, em face do exposto, a Ordem dos Advogados parecer favorável ao Projeto de Lei N.º 

873/XIV/2.ª, apresentado pelo PSD, com as restrições/ alterações suprarreferidas. 

 

É este, s.m.o., o nosso parecer. 

 

Lisboa, 2 de julho de 2021 

 

 

 

Margarida Simões  

Vogal do Conselho Geral da Ordem dos Advogados 
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