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INTRODUÇÃO 

 

A Comissão Permanente de Política Geral reuniu no dia 26 de junho de 2020, 

presencial e por videoconferência, a partir da delegação de São Miguel da 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, em Ponta Delgada. 

Da agenda da reunião constava o Proposta de Decreto Legislativo Regional n.º 

63/XI (Governo) – “Regime jurídico da atividade de polícia florestal da Região 

Autónoma dos Açores”. 

A mencionada Proposta de Decreto Legislativo Regional, iniciativa do Governo, deu 

entrada na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores a 25 de maio de 

2020 e foi enviada à Comissão Permanente de Política Geral por Sua Excelência a 

Presidente da Assembleia Legislativa, para apreciação, relato e emissão de parecer.  

A Comissão de Política Geral promoveu à respetiva audição pública nos termos da 

Lei, que terminou a 30 de junho de 2020. 

 

 

CAPÍTULO I 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO 

A iniciativa, originária do Governo Regional, fundamenta-se no disposto no n.º 1 do 

artigo 45.º e na alínea f) do artigo 88.º, ambos do Estatuto Político-Administrativo 

da Região Autónoma dos Açores, com a redação que lhe foi dada pela Lei n.º 

2/2009, de 12 de janeiro. 

A competência legislativa da Região exerce-se em conformidade com o estatuído no 

n.º 4 do artigo 112.º e alínea a), do n.º 1, do artigo 227.º, da Constituição da 

República Portuguesa e no artigo 37.º do Estatuto Político-Administrativo da Região 

Autónoma dos Açores. 

 

O debate em plenário das iniciativas é precedido da apreciação pelas comissões 

especializadas permanentes, cabendo-lhes elaborar os correspondentes relatórios, 

nos termos do disposto na alínea a) do artigo 42.º do Regimento da Assembleia 

Legislativa. 
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Nos termos do disposto na Resolução da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores n.º 18/2016/A, de 6 de dezembro, alterada pela Resolução 

da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 22/2019/A, de 26 de 

novembro, a matéria em apreço é da competência da Comissão de Política Geral. 

 

CAPÍTULO II 

APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE E NA ESPECIALIDADE 

De acordo com a exposição de motivos, a apresentação da iniciativa em apreço é 

justificada, por um lado, pelas especificidades regionais e, por outro, pelas 

sucessivas alterações da legislação nacional. 

Acresce também a importância das funções de polícia florestal e de garantir “a 

continuidade e segurança jurídica relativamente às ações de fiscalização do 

cumprimento das normas em matéria de proteção do património florestal”. 

Ademais, o proponente alude à importância do Corpo de Polícia Florestal nos 

Açores, cujos profissionais, no cumprimento das suas funções, muitas vezes 

desempenhadas em ambientes externos, se encontram sujeitos a condições 

particularmente exigentes. 

Por fim, mencionar que, antes da sua aprovação em Conselho do Governo Regional, 

esta iniciativa foi sujeita a consulta pública, pelo período de trinta dias, para 

pronúncia dos cidadãos. Neste sentido, os contributos recebidos encontram-se 

anexos à proposta. 

O objeto da iniciativa encontra-se sinteticamente traduzido no seu título – “Regime 

jurídico da atividade de polícia florestal da Região Autónoma dos Açores”, 

cumprindo assim a formalidade prevista no n.º 2 do artigo 7.º do Regime Jurídico 

de Publicação, Identificação e Formulário dos Atos Normativos da Região Autónoma 

dos Açores, aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 27/2003/A, de 27 de 

maio, alterado e republicado pelo DLR n.º 14/2007/A, de 25 de junho. 

 

CAPÍTULO I 

Objeto, atribuição e competência 

 

 



 
Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores  

COMISSÃO DE POLÍTICA GERAL 

 

4 

 

Artigo 1.º 

Objeto 

O presente diploma aprova o regime jurídico da atividade de polícia florestal da 

Região Autónoma dos Açores.  

 

Artigo 2.º 

Atribuição 

O exercício de funções de polícia florestal constitui atribuição do serviço do 

departamento do Governo Regional com competência em matéria florestal, 

cinegética e de pesca em águas interiores. 

 

Artigo 3.º 

Polícia florestal 

As funções de polícia florestal são exercidas por pessoal integrado na carreira de 

guarda-florestal, podendo ainda ser exercidas pelos dirigentes dos serviços 

florestais que coordenam, ao nível de ilha, a atividade dos guardas-florestais. 

 

Artigo 4.º 

Funções 

1- O pessoal em funções de polícia florestal assegura as ações de polícia em 

matéria florestal, de caça e pesca em águas interiores, baldios e caminhos 

florestais e rurais, bem como funções de gestão do perímetro e património 

florestal, caminhos florestais, rurais e imóveis e reservas florestais de recreio. 

2- Nos termos do presente diploma e sem prejuízo das competências genéricas do 

pessoal integrado na carreira de guarda-florestal previstas nas alíneas a) e b) 

do n.º 2 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 111/98, de 24 de abril, na sua atual 

redação, compete ao pessoal em funções de polícia florestal: 

a) Fiscalizar o cumprimento da legislação em vigor, em matéria de proteção do 

património florestal, gestão de baldios, proteção dos caminhos rurais, 

florestais, imóveis e reservas florestais de recreio, gestão de recursos 

cinegéticos e do exercício da caça, bem como de exercício da pesca em 

águas interiores; 

b) Fiscalizar, em particular, o cumprimento da legislação em vigor quanto ao 

registo dos operadores que, a partir de Portugal, coloquem madeira ou 

produtos derivados da madeira no mercado interno da União Europeia ou 

que os exportem para mercados de países terceiros; 
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c) Levantar autos de notícia por infração de que tiver conhecimento no 

exercício das suas funções e adotar as medidas necessárias e urgentes para 

assegurar os meios de prova, nos termos do regime jurídico do ilícito em 

causa; 

d) Exercer funções de sensibilização e vigilância na área florestal regional; 

e) Participar na prevenção e deteção de incêndios florestais; 

f) Executar todas as ações relacionadas com a implementação da legislação de 

proteção do património florestal regional, incluindo a área do setor privado; 

g) Controlar e fiscalizar os processos de rearborização das áreas exploradas e 

de transformação de culturas; 

h) Acompanhar e orientar os trabalhos de campo inerentes à exploração 

florestal, os quais integram trabalhos de viveiros florestais, instalação e 

tratamento de povoamentos florestais; 

i) Acompanhar e orientar os trabalhos de construção e conservação de 

caminhos rurais, florestais e outras infraestruturas; 

j) Acompanhar e orientar os trabalhos de gestão de pastagens baldias, sua 

manutenção e tratamento; 

k) Acompanhar e orientar os trabalhos de manutenção e fiscalização das 

reservas florestais de recreio; 

l) Desempenhar as demais funções que lhe sejam atribuídas pela lei. 

 

CAPÍTULO II 

Exercício das funções 

 

Artigo 5.º 

Serviço permanente 

1- O exercício de funções de polícia florestal considera-se de caráter permanente e 

obrigatório. 

2- O pessoal em exercício de funções de polícia florestal, ainda que se encontre 

em período de descanso, deve tomar todas as providências necessárias para 

prevenir ou resolver quaisquer sinistros, ocorrências e infrações inerentes às 

funções que lhe estão atribuídas. 
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Artigo 6.º 

Detenção, uso e porte de arma 

1- O pessoal em exercício de funções de polícia florestal, na situação de ativo e 

que não se encontre em período experimental, mediante autorização concedida 

por despacho do diretor nacional da Polícia de Segurança Pública, seguindo, 

para o efeito, o regime jurídico das armas e suas munições, aprovado pela Lei 

n.º 5/2006, de 23 de fevereiro, na sua redação atual, tem direito ao uso e 

porte de arma. 

2- As armas são disponibilizadas pelo serviço ao pessoal em exercício de funções 

de polícia florestal, para a prossecução das suas funções, ficando cada 

trabalhador responsável pela conservação e manutenção da arma que lhe foi 

cedida, em termos a regulamentar por portaria do membro do Governo 

Regional com competência em matéria florestal, cinegética e de pesca em 

águas interiores. 

 

Artigo 7.º 

Requisição de auxílio  

1- Todo o pessoal em exercício de funções de polícia florestal é competente para, 

sempre que entender necessário ao cumprimento das funções previstas no 

artigo 4.º e, em especial, em casos urgentes, solicitar o auxílio de quaisquer 

autoridades ou agentes de autoridade. 

2- Estando presentes no local, onde haja sido praticada a infração ou o facto para 

que se torne necessário o auxílio, apenas pessoal da carreira de guarda-

florestal, deve solicitar auxílio, nos termos do número anterior, 

preferencialmente, o mais antigo dos presentes. 

 

Artigo 8.º 

Autos de notícia 

O pessoal em exercício de funções de polícia florestal é competente para levantar 

autos de notícia pelas infrações de que tiver conhecimento no exercício das suas 

funções, nos termos e com o valor probatório previstos no regime legal aplicável ao 

ilícito em causa. 
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Artigo 9.º 

Aptidão física e psíquica 

1- O pessoal em exercício de funções de polícia florestal deve manter as 

necessárias condições físicas e psíquicas ao cumprimento das mesmas. 

2- Para os efeitos do disposto no número anterior, o pessoal em exercício de 

funções de polícia florestal deve ser submetido a exames médicos e testes, 

designadamente com vista à deteção do consumo excessivo de bebidas 

alcoólicas, bem como ao consumo de estupefacientes, psicotrópicos e de outros 

produtos de efeitos análogos. 

3- A forma e periodicidade de realização dos exames e testes referidos no número 

anterior, bem como os meios a utilizar, serão definidos por portaria do membro 

do Governo Regional com competência em matéria florestal, cinegética e de 

pesca em águas interiores. 

 

Artigo 10.º 

Fardamento e identificação 

1- O pessoal que exerce funções de polícia florestal, no exercício das suas 

funções, deve apresentar-se devidamente fardado e identificado, nos termos a 

definir por portaria do membro do Governo Regional com competência em 

matéria florestal, cinegética e de pesca em águas interiores. 

2- Os artigos de fardamento são adquiridos pelo serviço do departamento do 

Governo Regional com competência em matéria florestal, cinegética e de pesca 

em águas interiores e disponibilizados ao pessoal que exerce funções de polícia 

florestal para uso exclusivo das respetivas funções, nos termos a regulamentar 

na portaria referida no número anterior. 

3- O disposto no presente artigo não é aplicável ao pessoal da carreira de guarda-

florestal que se encontre na primeira fase do curso de formação específico, nos 

termos legais. 

 

 

Capítulo III 

Deveres e direitos  
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Artigo 11.º 

Deveres e direitos gerais 

O pessoal em exercício de funções de polícia florestal está sujeito aos deveres e 

goza dos direitos previstos na lei geral aplicável aos demais trabalhadores que 

exercem funções públicas, sem prejuízo do regime próprio previsto no presente 

diploma. 

 

Artigo 12.º 

Deveres e direitos especiais 

1- Constituem deveres especiais do pessoal em exercício de funções de polícia 

florestal, os seguintes: 

a) Prestar auxílio a qualquer diligência em matéria legal e tomar a iniciativa de 

prevenir ou resolver quaisquer ocorrências ou infrações de que tenha 

conhecimento, no âmbito das funções que lhe estejam cometidas por lei; 

b) Comunicar, no prazo máximo de quarenta e oito horas, ao seu superior 

hierárquico, quando for detido ou constituído arguido, independentemente 

da natureza do processo; 

c) Manter atualizada a sua residência habitual, nos termos legais; 

d) Manter sigilo profissional, guardando segredo relativamente aos factos de 

que tenha conhecimento no âmbito das funções que lhe estejam cometidas 

por lei, que não se destinem a ser do domínio público; 

e) Não utilizar a arma de serviço, cartão de identificação, fardamento e outro 

equipamento que lhe seja cedido nos termos dos artigos 6.º e 10.º para fins 

particulares ou qualquer outro que não o exercício de funções de polícia 

florestal; 

f) Assegurar a prestação de assistência e socorros médicos às pessoas feridas 

ou afetadas em consequência da utilização de arma de fogo ou por outro 

motivo, incluindo causas naturais, tão rapidamente quanto possível; 

g) Comunicar ao seu superior hierárquico a utilização da arma de fogo e 

apresentar, no prazo de doze horas, um relato escrito, se não tiver sido 

desde logo utilizada essa via; 
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h) Comunicar de imediato à Polícia de Segurança Pública, a ocorrência de danos 

pessoais ou patrimoniais resultantes da utilização da arma de fogo e 

preservar a área onde foram efetuados os disparos e os bens atingidos, de 

maneira a evitar que os seus vestígios se apaguem ou alterem, até à 

chegada dos agentes de autoridade ao local. 

2- Constituem direitos especiais do pessoal em exercício de funções de polícia 

florestal, os seguintes: 

a) Direito a patrocínio judiciário, nos termos previstos no artigo seguinte; 

b) Formação profissional, nos termos previstos no artigo 14.º; 

c) Direito de acesso, nos termos previstos na legislação aplicável; 

d) Direito a prática de tiro, nos termos previstos no artigo 15.º; 

e) Direito a requisitar auxílio, nos termos previstos no artigo 7.º. 

 

Artigo 13.º 

Patrocínio judiciário 

1- O pessoal em exercício de funções de polícia florestal nos processos judiciais 

em que sejam demandados ou demandantes, por factos decorrentes do 

exercício das suas funções tem direito a patrocínio judiciário, a expensas do 

departamento do Governo Regional com competência em matéria florestal, 

cinegética e de pesca em águas interiores, bem como a transporte e ajudas de 

custo, quando a localização do tribunal ou das entidades policiais o justifique. 

2- O pessoal em exercício de funções de polícia florestal tem direito a patrocínio 

judiciário a expensas do departamento do Governo Regional com competência 

em matéria florestal, cinegética e de pesca em águas interiores, por atos de 

que seja vítima, no exercício das suas funções ou por causa delas.  

3- O advogado referido nos números anteriores é indicado pelo serviço do 

departamento do Governo Regional com competência em matéria florestal, 

cinegética e de pesca em águas interiores, ouvido o interessado, nos termos a 

regulamentar por portaria do membro do Governo Regional com competência 

naquelas matérias. 
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Artigo 14.º 

Formação profissional 

O pessoal em exercício de funções de polícia florestal tem direito a frequentar 

formação profissional, inicial e contínua, adequada ao pleno desempenho das 

funções que lhe estão atribuídas, à sua valorização humana e profissional, 

nomeadamente, curso de formação técnica e cívica para uso e porte de arma de 

fogo ministrado em conformidade com o regime jurídico das armas e suas 

munições, aprovado pela Lei n.º 5/2006, de 23 de fevereiro, na sua redação atual, 

curso básico de segurança e higiene no trabalho e curso de primeiros socorros e 

suporte básico de vida. 

 

Artigo 15.º 

Prática de tiro 

O pessoal em exercício de funções de polícia florestal que esteja autorizado à 

detenção, uso e porte de arma nos termos do n.º 2 do artigo 6.º ou de outra 

legislação aplicável, tem direito à prática de treino em carreira de tiro, com a arma 

de serviço, pelo menos duas vezes por ano. 

 

CAPÍTULO IV 

Revistas, buscas e apreensões 

 

Artigo 16.º 

Revistas e buscas 

O pessoal em exercício de funções de polícia florestal, com exceção dos que se 

encontram em período experimental, procede às revistas e buscas necessárias à 

obtenção de prova nos termos do regime jurídico de gestão dos recursos 

cinegéticos e do exercício da caça, aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 

3/2018/A, de 22 de fevereiro, e demais legislação aplicável. 

 

Artigo 17.º 

Apreensões 

O pessoal em exercício de funções de polícia florestal procede à apreensão 

provisória de armas, munições, animais, veículos, embarcações e outros objetos 

que serviram ou que estavam destinados a servir para a prática de uma infração, 

bem como dos produtos desta, incluindo os que tiverem sido abandonados pelo 
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infrator no local e quaisquer outros que forem suscetíveis de servir de prova, nos 

termos do regime jurídico de gestão dos recursos cinegéticos e do exercício da 

caça, aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 3/2018/A, de 22 de 

fevereiro, e demais legislação aplicável. 

 

CAPÍTULO V 

Disposições finais e transitórias 

 

Artigo 18.º 

Dia do Guarda-florestal 

 

O serviço do departamento do Governo Regional com competência em matéria 

florestal, cinegética e de pesca em águas interiores é o fiel depositário das tradições 

e do repositório da Guarda-florestal na Região Autónoma dos Açores, cujo dia 

comemorativo é o dia 25 de maio. 

 

Artigo 19.º 

Fardamento e identificação 

Enquanto não for aprovada a portaria prevista no artigo 10.º, aplica-se ao pessoal 

que exerce funções de polícia florestal, o Regulamento de Uniformes do Corpo 

Nacional da Guarda-florestal aprovado pela Portaria n.º 1026/98, de 12 de 

dezembro. 

 

Artigo 20.º 

Recompensas 

A atribuição de recompensas ao pessoal integrado na carreira de guarda florestal 

será definida por portaria do membro do Governo Regional com competência em 

matéria florestal, cinegética e de pesca em águas interiores. 

 

Artigo 21.º 

Carreira  

Em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 45.º do Decreto Legislativo 

Regional n.º 1/2020/A, de 8 de janeiro, a carreira especial de guarda-florestal da 

Região Autónoma dos Açores é revista no âmbito da estrutura orgânica do 

departamento do Governo Regional onde se insere. 
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Artigo 22.º 

Legislação especial 

Sem prejuízo do disposto no presente diploma, as matérias referentes à detenção, 

uso e porte de arma, poder de autoridade, uso da força, direito de acesso, revistas 

e buscas, apreensões e aposentação, regem-se por legislação própria. 

 

Artigo 23.º 

Regime Transitório  

Em tudo o que não contrarie o disposto no presente diploma, continua a aplicar-se, 

com as necessárias adaptações, as disposições legais do Decreto-Lei n.º 111/98, de 

24 de abril, na sua atual redação e as normas conexas com o regime nele 

estabelecido, designadamente o Despacho n.º 24836/2008, de 6 de outubro. 

 

Artigo 24.º 

Entrada em vigor 

O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. 

 

CAPÍTULO III 

DILIGÊNCIAS 

 

A iniciativa em apreço esteve em Audição Pública, publicitada no Jornal Açoriano 

Oriental, por dois dias consecutivos, a 10 e 11 de junho de 2020, respetivamente. 

A Comissão deliberou proceder à audição, sobre esta matéria, do Secretário 

Regional da Agricultura e Florestas. 

Solicitou ainda parecer escrito ao Comando Regional da PSP dos Açores, à CGTP-

IN/Açores e à UGT/Açores. 

Os pareceres rececionados são anexos ao presente relatório e dele fazem parte 

integrante. 

 

CAPÍTULO IV 

 

AUDIÇÕES 

 

 

AUDIÇÃO DO SECRETÁRIO REGIONAL DA AGRICULTURA E FLORESTAS, 

SECRETÁRIO JOÃO PONTE (26.06.2020) 

 

Iniciados os trabalhos, depois dos cumprimentos iniciais e da autorização da 

comissão para a presença da comunicação social, foi dada a palavra a Sua 
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Excelência o Secretário Regional da Agricultura e Florestas, João Ponte, que 

procedeu à apresentação da iniciativa. 

Tomando a palavra, considerou que o Regulamento do Serviço da Polícia Florestal, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 39931, de 24 de novembro de 1954, mais tarde 

revogado pela Lei n.º 30/2006, de 11 de julho, continua criando um vazio legal no 

que se refere ao exercício de funções por parte destes profissionais. 

A nível nacional, tal situação acabou por não ter impacto significativo, uma vez que 

o Corpo Nacional da Guarda Florestal foi extinto na Direção-Geral dos Recursos 

Florestais, por força do Decreto-Lei n.º 22/2006, de 2 de fevereiro, tendo o pessoal 

que integrava este corpo sido incorporado no Serviço de Proteção da Natureza e do 

Ambiente (SEPNA) da Guarda Nacional Republicana (GNR). 

Nas Regiões Autónomas tal transição não ocorreu, na medida em que, pela 

natureza e amplitude das funções de guarda-florestal, que não se cingem apenas à 

mera fiscalização, é mais do que justificada a existência de uma carreira de guarda-

florestal própria, sob dependência de cada um dos Governos Regionais. 

Adiantou que a presente proposta de DLR concretiza uma justa dignificação desta 

carreira, considerando a importância histórica e social do Polícia Florestal nos 

Açores, composto por profissionais sujeitos, normalmente, a prestação de trabalho 

no exterior em condições físicas, ambientais e de relação com os destinatários da 

sua ação, particularmente exigentes. 

Afirmou ainda que a proposta consagra algumas das matérias que eram tratadas ao 

nível dos diplomas orgânicos, mas também contempla outras que, com a revogação 

do já referido Regulamento, ficaram com um enquadramento legal frágil, 

condicionando o pleno exercício de funções por parte destes profissionais. 

Clarificou que o presente diploma consagra: 

1. O exercício de funções de polícia-florestal e de quem o exerce, possibilitando-se 

que chefias designadas para o efeito possam fazê-lo, até porque são estes que 

coordenam diariamente o trabalho dos guardas-florestais, repondo-se o regime 

estabelecido pelo diploma revogado em 2006; 

2. As competências, bem como os deveres e direitos especiais inerentes ao 

exercício das suas funções, cabendo a estes profissionais, entre outros, 

a) Assegurar o cumprimento da legislação em vigor em matéria de proteção do 

património florestal, gestão de baldios, beneficiação dos caminhos rurais, 

florestais, imóveis e reservas florestais de recreio, gestão de recursos 

cinegéticos e do exercício da caça, compete aos polícias florestais; 
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b) Levantar autos de notícia por infrações; 

c) Exercer funções de sensibilização e vigilância na área florestal regional; 

d) Bem como controlar e fiscalizar os processos de rearborização das áreas 

exploradas e de transformação de culturas. 

3. Acautela o direito da detenção, uso e porte de arma, nos termos do despacho do 

diretor nacional da polícia de Segurança Pública e do regime jurídico das armas e 

suas munições, considerando que são estes a entidade com competência para 

regular a possibilidade do uso de armas por profissionais que delas necessitem e 

que não pertençam às forças armadas e forças e serviços de segurança. 

4. Este artigo pretende acautelar que os guardas florestais continuem a poder ter 

direito ao uso e porte de arma, pois é uma prerrogativa muito importante para o 

desempenho das suas funções. E sendo esta uma matéria da competência da 

República, o nosso diploma apenas pode remeter para o despacho da PSP, que 

atualmente é a entidade que tem competência para fazê-lo. 

5. No caso do território continental, esta questão não se coloca, na medida em que 

a guarda florestal foi integrada na GNR (que é uma força de segurança), 

encontrando-se assim habilitada, nos termos da legislação aplicável, ao uso e 

porte de arma. 

6. A possibilidade de requisição de auxílio de quaisquer autoridades ou agentes de 

autoridade. 

7. A consagração do direito ao patrocínio judiciário e a formação específica. 

8. A consagração do direito à prática de treino em carreira de tiro. 

9. A consagração da atribuição de recompensas. 

Salientou que a presente proposta de DLR trata apenas das matérias relacionadas 

com o exercício das funções de Polícia Florestal na RAA, sendo que a revisão da 

carreira especial de guarda-florestal da RAA, será revista no âmbito da estrutura 

orgânica do departamento do Governo Regional onde se insere. 

Por outro lado, as disposições específicas aplicáveis ao exercício de funções de 

polícia florestal da carreira de guarda florestal da RAA, nomeadamente quanto ao 

poder de autoridade, uso da força, detenção, uso e porte de arma, direito de acesso 

e regime de aposentação, serão regidas por legislação própria uma vez que a 

Região não dispõe de competência para legislar nestas matérias. 

Complementou que, o Governo tudo está a fazer pela dignificação desta carreira 

profissional e para que quem a exerce nos Açores tenha os mesmos instrumentos 

legais em vigor dos guardas florestais do território continental. 
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Finalizou, afirmando que  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. 

Deu ainda entrada na mesa de uma informação escrita sobre a legislação 

mencionada, para efeito de rigor do relatório. 

Iniciada a primeira ronda de intervenções, foi dada a palavra ao Deputado Carlos 

Ferreira (PSD), que salientou que 14 anos depois o problema será resolvido, 

afirmando que poderia e deveria estar resolvido há muito tempo, porque ao longo 

de todo este tempo os Guardas Florestais dos Açores trabalharam num quadro de 

grande fragilidade jurídica e estiveram sujeitos a inúmeros riscos. 

Relembrou que o PSD alertou, para o mesmo, há um ano atrás, avançou com uma 

proposta de decreto legislativo regional para a regulação da atividade e com um 

projeto de resolução relativo à carreira dos Guardas Florestais.  

Colocou ainda três questões: 

1. Que razões justificam que o Governo Regional tenha levado 14 anos a 

apresentar esta proposta? 

2. Referindo-se ao artigo 6.º da proposta, questionou se o Governo Regional 

deixou de ter dúvidas sobre o uso e porte de arma? 

3. Referindo-se ao artigo 21.º da proposta, perguntou quais as intenções de 

revisão do Corpo de Polícia Florestal. 

Tomando a palavra o Secretário João Ponte, afirmou que a matéria é muito 

complexa e esta iniciativa obrigou a muito empenho, e que estamos chegados a um 

ponto sem retorno. 

Em relação ao artigo 6.º, o entendimento do Governo Regional é que a região não 

tem competência na matéria. 

Utilizando a réplica, o Deputado Carlos Ferreira (PSD), referiu que o PSD tem 

diplomas próprios, vincando que enaltece a proposta, mas que não pode ser 

esquecido o trabalho desenvolvido pelo grupo parlamentar do PSD já há um ano, 

demonstrando alguma indignação pelas mesmas ainda não terem subido a plenário.  
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Voltando à questão da revisão da carreira, afirmou que todos os itens referidos pelo 

governante estão consagrados na proposta do PSD, e como tal gostaria de obter 

posição do Governo Regional sobre a mesma. 

O Secretário João Ponte considerou que as mesmas ficam prejudicadas em função 

da apresentação do presente diploma. 

Tendo sido dada a palavra à Deputada Sónia Nicolau (PS), afirmou que é 

importante reafirmar a importância da clareza, a determinação do Governo 

Regional, a persistência e resistência tendo como objetivo a valorização da carreira 

dos Guardas Florestais. 

E insistiu sobre a estratégia de valorização, a tipicidade regional, o cumprimento de 

competências autonómicas, enalteceu o comportamento e a transparência perante 

a opinião pública. 

Afirmou ainda que, os diplomas do PSD já foram discutidos, dando indefinição da 

posição do PSD, e se não subiram a plenário, certamente a situação atual da 

COVID-19 deve ter influência. 

Terminou, questionando o Secretário João Ponte sobre o processo de construção do 

diploma. 

O Secretario João ponte esclareceu que o trabalhou começou na legislatura anterior, 

em novembro de 2016 continuou a recolha de contributos, auscultação da DROAP. 

Afirmou que nesta fase começaram a surgir duvidas, que se foram adensando, 

sobre a competência da região nesta matéria, e a relação com a Assembleia da 

República, deixando nota sobre o artigo 22.º, legislação própria. 

 

Tomando a palavra, a Deputada Catarina Cabeceiras (CDS-PP), afirmou  que 

efetivamente esta era uma lacuna existente desde 2006 à qual era urgente dar 

uma resposta, não podendo concordar com o dito anteriormente, em congratular o 

Governo Regional não ter desistido, pois, como podia o Governo desistir daquelas 

que são as suas competências, como podia desistir da nossa autonomia ou mesmo 

dos guardas florestais da região. Insistindo que mau seria se fosse essa a postura 

do Governo. 

Colocou as seguintes questões: 

- Qual o número de guardas florestais na região e se considera que existem os 

recursos humanos necessários? 
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-  Estão os serviços florestais e estes guardas florestais com os meios 

necessários para exercer as diversas funções estipuladas no artigo 4.º? 

-  Tiveram os guardas florestais a formação especifica necessária para exercer 

essas funções? 

Respondendo às questões, o Secretário João Ponte afirmou que nos Açores existem 

59 Guardas Florestais, e que têm existido ações de formação e que os meios 

necessários são colocados aos serviços dos Guardas Florestais. 

 
CAPÍTULO V 

 

SINTESE DAS POSIÇÕES DOS DEPUTADOS 
 

Com base na apreciação efetuada, a Comissão Permanente de Política Geral 

deliberou por maioria emitir o parecer favorável, com os votos favoráveis do Grupo 

Parlamentar do PS e de abstenção com reserva de posição para plenário dos Grupos 

Parlamentares do PSD, CDS-PP e da Representação Parlamentar do PCP, em relação 

à Proposta de Decreto Legislativo Regional n.º 63/XI (Governo) – “Regime jurídico 

da atividade de polícia florestal da Região Autónoma dos Açores”. 

 

A Comissão considera que a iniciativa em apreço está em condições de subir a 

plenário para ser discutida. 

 
 
Pico, 1 de julho de 2020 

 

O Relator,  

 
Marco Costa 

 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

 

O Presidente, 

 

Bruno Belo 


















