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I. Análise sucinta dos factos, situações e realidades respeitantes à iniciativa 

 

A presente iniciativa, apresentada pelos Grupos Parlamentares do CDS-PP e do PPM, 

deu entrada na Assembleia Legislativa a 14 de janeiro de 2021 e visa proceder à “primeira 

alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 26/2019/A, de 22 de novembro, 

nomeadamente aditando ao Regime Jurídico do Sistema de Proteção Civil da Região 

Autónoma dos Açores o artigo 19.º-A, com a epígrafe designada de “Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores”, conferindo-lhe a capacidade de contribuir e 

acompanhar os assuntos no âmbito da política de proteção civil. 

Importa referir que o teor e fundamento do Projeto de Decreto Legislativo ora apresentado 

são os mesmos que constam no Projeto de Decreto Legislativo n.º 58/XI, com registo de 

entrada nesta Assembleia Legislativa de 1 de julho de 2020 e, também ele, subscrito pela 

então Representação Parlamentar do PPM e pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, mas 

que, por força do términus da XI legislatura e por não ter sido debatido em Plenário, 

caducou, conforme determina o n.º 4 do artigo 45.º do Estatuto Político-Administrativo da 

Região Autónoma dos Açores. 

Assim, a análise sucinta dos factos, situações e realidades respeitantes a este Projeto de 

Decreto Legislativo Regional n.º 5/XII são os que constam da Nota Técnica emitida a 2 de 

julho de 2020 e que aqui se reproduz e atualiza: 

“De acordo com a exposição de motivos, são fundamentos deste projeto de decreto 

legislativo regional: 

“Nas regiões autónomas, de acordo com o artigo 60.º da Lei de Bases da Proteção Civil, 

os serviços de proteção civil dependem dos respetivos órgãos de governo próprio. No 

entanto, o Regime Jurídico do Sistema de Proteção Civil da Região Autónoma dos Açores 

não concretiza o papel da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores no 

âmbito da respetiva direção política. Algo que contrasta, claramente, com o estatuto 

reconhecido à Assembleia da República no âmbito da Lei de Bases da Proteção Civil. 

https://dre.pt/application/conteudo/126467884
http://base.alra.pt:82/iniciativas/iniciativas/XIEPjDLR058.pdf
https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/2009/01/00700/0017200220.pdf
https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/2009/01/00700/0017200220.pdf
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Assim, assegura-se que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores possui 

um papel decisivo no âmbito da definição da política de proteção civil regional através do 

exercício das suas competências política, legislativa e financeira.” 

 

II. Admissão, envio à Comissão competente e verificação do cumprimento do 

formulário dos atos normativos da Região Autónoma dos Açores  

 

• Admissão e envio à Comissão competente em razão da matéria 

Os Grupos Parlamentares do PPM e do CDS-PP apresentam, em conjunto, a presente 

iniciativa legislativa, que visa proceder à primeira alteração ao Decreto Legislativo 

Regional n.º 26/2019/A, de 22 de novembro, que cria o Regime Jurídico do Sistema de 

Proteção Civil da Região Autónoma dos Açores. 

Para o efeito, a iniciativa procede ao aditamento do artigo 19.º-A sob a epígrafe 

“Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores”, cuja norma pretende 

enquadrar, no âmbito das competências da ALRAA, a fiscalização da execução das 

políticas de proteção civil levadas a cabo pelo Governo Regional dos Açores, e 

estabelecer, nesta matéria, uma obrigação de audição regular da ALRAA pelo GRA, e de 

informação periódica do GRA à ALRAA. 

A iniciativa apresenta a ficha de avaliação prévia de impacto de género (AIG), elaborada 

nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 4/2018, de 9 de fevereiro, que 

estabelece o regime jurídico aplicável à avaliação prévia de impacto de género dos atos 

normativos. 

A iniciativa foi admitida por despacho do Senhor Presidente da Assembleia Legislativa, de 

15 de janeiro de 2021, e foi remetida na mesma data à Comissão de Política Geral, para 

emissão de parecer até ao 15 de fevereiro de 2021, nos termos da alínea e) do artigo 

22.º, do n.º 2 do artigo 120.º e do n.º 1 do artigo 123.º, todos do Regimento.  
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• Verificação do cumprimento do formulário dos atos normativos da Região 

Autónoma dos Açores 

O título da iniciativa “Primeira alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 26/2019/A, de 

22 de novembro – Regime Jurídico do Sistema de Proteção Civil da Região Autónoma 

dos Açores”, traduz sinteticamente o seu objeto, dando assim cumprimento ao requisito 

formal previsto no n.º 2 do artigo 7.º do Regime jurídico de publicação, identificação e 

formulário dos atos normativos na Região Autónoma dos Açores, aprovado pelo Decreto 

Legislativo Regional n.º 25/2003/A, de 27 de maio, alterado e republicado pelos Decretos 

Legislativos Regionais n.os 14/2007/A, de 25 de junho, e 19/2020/A, de 31 de julho. 

A norma do artigo 3.º (Entrada em vigor) encontra-se numerada, por lapso, como artigo 

2.º, pelo que a sua numeração deverá ser objeto de retificação. 

A norma do artigo 3.º da iniciativa prevê a sua entrada em vigor “no dia seguinte ao da 

sua publicação”, observando assim o requisito de vigência previsto no n.º 1 do artigo 3.º 

do diploma formulário regional, que estabelece a regra de que os atos normativos entram 

em vigor no dia neles fixado. 

Nesta fase do processo legislativo, a presente iniciativa legislativa parece não suscitar 

outras questões respeitantes à aplicação do diploma formulário regional. 

 

 

III. Enquadramento legal e doutrinário e antecedentes 

 

• Enquadramento legal nacional  

Conforme plasmado na Nota Técnica por nós elaborada no âmbito da Proposta de 

Decreto Legislativo Regional n.º 42/XI, apresentada pelo Governo Regional, em 16 de 

abril de 2019, versando esta mesma temática, a  Lei de Bases da Proteção Civil, Lei n.º 

27/2006, de 3 de julho, alterada pela Lei Orgânica n.º 1/2011, de 30 de novembro, e pela 

Lei n.º 80/2015, de 3 de agosto, que a republica, determina que “A proteção civil é a 

atividade desenvolvida pelo Estado, regiões autónomas e autarquias locais, pelos 

https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/2003/05/122A00/32403242.pdf
https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/2003/05/122A00/32403242.pdf
https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/2007/06/12000/40294034.pdf
https://dre.pt/application/file/a/139239690
https://dre.pt/application/conteudo/69927759
https://dre.pt/application/conteudo/69927759
https://dre.pt/application/file/146285
https://dre.pt/application/conteudo/69927759


 

5 
 

cidadãos e por todas as entidades públicas e privadas com a finalidade de prevenir riscos 

coletivos inerentes a situações de acidente grave ou catástrofe, de atenuar os seus 

efeitos e proteger e socorrer as pessoas e bens em perigo quando aquelas situações 

ocorram”, acrescentando que “tem caráter permanente, multidisciplinar e plurissectorial, 

cabendo a todos os órgãos e departamentos da Administração Pública promover as 

condições indispensáveis à sua execução, de forma descentralizada, sem prejuízo do 

apoio mútuo entre organismos e entidades do mesmo nível ou proveniente de níveis 

superiores”. 

De referir que a supracitada Lei de Bases cria, ademais, na SECÇÃO II, “Comissões e 

unidades de proteção civil”, artigo 36.º, a Comissão Nacional de Proteção Civil, que é o 

órgão de coordenação em matéria de proteção civil. 

Nesta sequência, foi criada, pelo Decreto-Lei n.º 75/2007, de 29 de março, (alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 73/2013, de 31 de maio, e revogado pelo Decreto-Lei n.º 163/2014, de 31 

de outubro), a Autoridade Nacional de Proteção Civil, “um serviço central de natureza 

operacional, da administração directa do Estado, dotado de autonomia administrativa e 

financeira e património próprio, na dependência do membro do Governo responsável pela 

área da Administração Interna”, que tem “por missão planear, coordenar e executar a 

política de proteção civil, designadamente na prevenção e reação a acidentes graves e 

catástrofes, de proteção e socorro de populações e de superintendência da atividade dos 

bombeiros, bem como assegurar o planeamento e coordenação das necessidades 

nacionais na área do planeamento civil de emergência com vista a fazer face a situações 

de crise ou de guerra”. 

A aprovação da orgânica do Ministério da Administração Interna pelo Decreto-Lei n.º 126-

B/2011, de 29 de dezembro (alterado pelo Decreto-Lei n.º 161-A/2013, de 2 de dezembro, 

pelo Decreto-Lei n.º 112/2014, de 11 de julho, pelo Decreto-Lei n.º 163/2014, de 31 de 

outubro, e pelo Decreto-Lei n.º 33/2018, de 15 de maio) veio determinar que “O Ministério 

da Administração Interna, abreviadamente designado por MAI, é o departamento 

governamental que tem por missão a formulação, coordenação, execução e avaliação das 

https://dre.pt/application/conteudo/520461
https://dre.pt/application/conteudo/513609
https://dre.pt/application/conteudo/58683383
https://dre.pt/application/conteudo/58683383
https://dre.pt/application/dir/pdfgratis/2011/12/24901.pdf
https://dre.pt/application/dir/pdfgratis/2011/12/24901.pdf
https://dre.pt/application/conteudo/263689
https://dre.pt/application/conteudo/25345903
https://dre.pt/application/file/58660558
https://dre.pt/application/file/58660558
https://dre.pt/application/file/a/115309964
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políticas de segurança interna, do controlo de fronteiras, de protecção e socorro, de 

segurança rodoviária e de administração eleitoral”. Neste sentido, e de acordo com a 

alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º, a Autoridade Nacional de Proteção Civil integra a 

administração direta do Estado, no âmbito do MAI. 

Por fim, o Decreto-Lei n.º 45/2019, de 1 de abril, que aprova a orgânica da Autoridade 

Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), surgiu, conforme plasmado no seu 

preâmbulo, “no âmbito da melhoria da eficiência da proteção civil e das condições de 

prevenção e socorro”, que “prevê a adoção de diversas medidas de modo a incrementar a 

capacidade de fazer face aos riscos”. Ademais, o “robustecimento da autoridade nacional 

responsável pela proteção civil é fundamental para o estabelecimento de uma estrutura 

capaz de responder às áreas diversas de intervenção no âmbito da proteção civil”. 

Porque conexos com a matéria em apreciação, referimo-nos aos seguintes diplomas: 

- Portaria n.º 302/2008, de 18 de abril - Normas de Funcionamento da Comissão Nacional 

de Proteção Civil. 

- Decreto-Lei n.º 112/2008, de 1 de julho - Conta de emergência que permite adotar 

medidas de assistência a pessoas atingidas por catástrofe ou calamidade. 

- Resolução n.º 25/2008, de 18 de julho - Critérios e Normas Técnicas para a Elaboração 

de Planos de Emergência de Proteção Civil. 

- Lei n.º 53/2008, de 29 de agosto - Lei de Segurança Interna. 

- Decreto-Lei n.º 72/2013, de 31 de maio (Sistema criado pelo Decreto-Lei n.º 134/2006, 

de 25 de julho, e alterado pelo Decreto-Lei n.º 114/2011, de 30 de novembro) - Sistema 

Integrado de Operações de Proteção e Socorro. 

- Despacho n.º 11198/2020, publicado no Diário da República, II série, de 13 de 

novembro: Estabelece as condições de instalação e funcionamento dos comandos 

regionais de emergência e proteção civil. 

https://dre.pt/application/conteudo/121748967
http://www.prociv.pt/bk/LEGISLACAO/Documents/Portaria%20302_2008-Comissao_Nacional_Proteccao_Civil.pdf
http://www.prociv.pt/bk/LEGISLACAO/Documents/Dec_%20Lei_112_2008.pdf
http://www.prociv.pt/bk/LEGISLACAO/Documents/Res.%20CNPC%20nº%2025-2008.pdf
https://dre.pt/application/dir/pdf1s/2008/08/16700/0613506141.pdf
https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/2013/05/10500/0319003199.pdf
https://dre.pt/application/conteudo/539218
https://dre.pt/application/conteudo/539218
https://dre.pt/application/file/146286
https://dre.pt/application/conteudo/148328071
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O Decreto-Lei n.º 44/2019, de 1 de abril, concretiza o quadro de transferência de 

competências para os órgãos municipais no domínio da proteção civil, i.e., concretiza a 

transferência de competências para os órgãos municipais no domínio da proteção civil, ao 

abrigo das alíneas a) e d) do artigo 14.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, e procede à 

segunda alteração à Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro – “Organização dos Serviços 

Municipais de Proteção Civil”, alterada pelo Decreto-Lei n.º 114/2011, de 30 de novembro. 

Por seu turno, o Decreto-Lei n.º 64/2019, de 16 de maio, veio consagrar a atribuição de 

novos benefícios sociais aos bombeiros voluntários, procedendo à quarta alteração ao 

Decreto-Lei n.º 241/2007, de 21 de junho, que define o regime jurídico aplicável aos 

bombeiros portugueses no território nacional, alterado pela Lei n.º 48/2009, de 4 de 

agosto, pelo Decreto-Lei n.º 249/2012, de 21 de novembro, que o republica, e pela Lei n.º 

38/2017, de 2 de junho. 

 

• Enquadramento legal regional e antecedentes 

Ainda de acordo com a Nota Técnica referenciada no primeiro parágrafo do capítulo 

anterior, no desenvolvimento do regime jurídico estabelecido pela Lei de Bases da 

Proteção Civil, o Decreto-Lei n.º 222/93, de 18 de junho, estabeleceu as atribuições, 

competências, constituição e regras de funcionamento dos centros operacionais de 

emergência de proteção civil. Ora, o n.º 1 do artigo 9.º do referido diploma determina que, 

nas Regiões Autónomas, tal matéria deve ser definida “por diploma dos respectivos 

órgãos de governo próprio”. 

Nesta sequência, foi aprovado o Decreto Legislativo Regional n.º 13/99/A, de 15 de abril, 

que “consagra, de acordo com a estrutura político-administrativa da Região, o nível 

regional e municipal para os centros operacionais de emergência de protecção civil nos 

Açores, introduzindo meras adaptações na sua constituição, tendo em conta a realidade 

organizacional dos órgãos de governo próprio e da administração pública regional 

autónoma”. 

https://dre.pt/application/conteudo/121748966
https://dre.pt/application/conteudo/116068877
https://dre.pt/application/conteudo/629393
https://dre.pt/application/conteudo/146221
https://dre.pt/application/conteudo/122317423
https://dre.pt/application/conteudo/639318
https://dre.pt/application/conteudo/493012
https://dre.pt/application/conteudo/493012
https://dre.pt/application/conteudo/191076
https://dre.pt/application/conteudo/107458721
https://dre.pt/application/conteudo/107458721
http://www.cvarg.azores.gov.pt/legislacao/Documents/DL%20222-93_COE%20da%20protecção%20civil.pdf
http://www.cvarg.azores.gov.pt/legislacao/Documents/DLR%2013-99-A_%20Cia%20COE%20a%20nív%20regional%20e%20municipal.pdf


 

8 
 

Foi também aprovado o Decreto Legislativo Regional n.º 7/99/A, de 19 de março, que 

estabeleceu a orgânica do Serviço Regional de Proteção Civil e de Bombeiros dos 

Açores. 

O Programa do XII Governo Regional veio determinar como objetivo, no âmbito da 

Proteção Civil, a “Otimização, alargamento e consolidação das respostas que garantam 

um sistema regional de proteção civil seguro e de excelência”, apresentando como 

medidas, de entre outras: “- Fazer o acompanhamento e as necessárias adaptações 

legislativas das matérias que digam respeito ao socorro e segurança das populações; - 

Promover ações que melhorem a articulação entre os diversos parceiros em situação de 

emergência e catástrofe”. 

Foi neste seguimento, surge o Decreto Legislativo Regional n.º 26/2019/A, de 22 de 

novembro, que “estabelece as normas estruturantes do Sistema de Proteção Civil da 

Região Autónoma dos Açores, no que se refere aos componentes do sistema de proteção 

civil, à responsabilidade sobre a respetiva política e à estruturação dos serviços de 

proteção civil” e que “o Sistema de Proteção Civil da Região Autónoma dos Açores é 

instituído em função das necessidades de proteção civil da Região e desenvolve -se em 

obediência aos princípios estabelecidos pela Lei de Bases da Proteção Civil”, para além 

de determinar a revogação dos Decretos Legislativos Regionais n.os 13/99/A, de 15 de 

abril, e 14/2004/A, de 23 de março. 

Sobre o último, cumpre referir que o mesmo declara “calamidade pública, na Região 

Autónoma dos Açores, sempre que se verifiquem acontecimentos graves provocados pela 

acção do homem ou da natureza, os quais, atingindo zonas delimitadas do arquipélago e 

causando elevados prejuízos materiais e, eventualmente, vítimas, tornem necessário, 

durante um período de tempo determinado, o estabelecimento de medidas de carácter 

excepcional destinadas a repor a normalidade das condições de vida nas zonas 

abrangidas por tais acontecimentos”. 

https://dre.pt/application/conteudo/145612
https://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/A2E9B641-2DB6-4FC7-9E81-F2B88833F46E/0/programaGovernodosA%C3%A7oresvf.pdf
https://dre.pt/application/conteudo/126467884
https://dre.pt/application/conteudo/126467884
https://dre.pt/application/conteudo/544674
https://dre.pt/application/conteudo/544674
https://dre.pt/application/conteudo/209650
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Sobre o Serviço Regional de Proteção Civil e de Bombeiros dos Açores, departamento 

que orienta, coordena e fiscaliza, nos Açores, as atividades de Proteção Civil e dos 

Corpos de Bombeiros, abaixo se elencam os seguintes diplomas:  

- Decreto Regional n.º 28/80/A, de 20 de setembro, que cria o Serviço Regional de 

Proteção Civil da Região Autónoma dos Açores, na dependência da Secretaria Regional 

da Administração Pública, com a “finalidade de prevenir os riscos corridos pela população 

e pelos respectivos bens e organizar os socorros necessários em caso de acidente, 

catástrofe, sinistro ou cataclismo que ocorra na Região em tempo de paz, bem como 

minimizar os seus efeitos”.  

- Decreto Regional n.º 21/81/A, de 10 de novembro, que surge da necessidade de 

“introdução de algumas alterações na organização estabelecida, tendentes à sua maior 

adequação às realidades políticas, administrativas e geográficas da Região”, revogando, 

assim, o anterior diploma. 

- Decreto Regulamentar Regional n.º 10/84/A, de 9 de fevereiro, que surge no âmbito do 

estipulado no artigo 15.º do diploma anterior. 

- Decreto Legislativo Regional n.º 8/87/A, de 22 de junho, que procedeu a uma revisão e 

aperfeiçoamento do enquadramento orgânico da proteção civil nos Açores vigente e 

revoga o Decreto Legislativo Regional n.º 21/81/A, de 10 de novembro. 

- Decreto Legislativo Regional n.º 7/99/A, de 19 de março (alterado pelos Decretos 

Legislativos Regionais n.os 25/2000/A, de 9 de agosto, 15/2002/A, de 30 de abril e  

39/2006/A, de 31 de outubro), que estabeleceu a orgânica do Serviço Regional de 

Proteção Civil e de Bombeiros dos Açores, revogando o Decreto Legislativo Regional n.º 

8/87/A, de 22 de junho, já referenciado anteriormente. 

- Decreto Regulamentar Regional n.º 24/2003/A, de 7 de agosto, que aprova a orgânica e 

o quadro de pessoal do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores 

(SRPCBA) e revoga os Decretos Regulamentares Regionais n.os 32/87/A, de 19 de 

https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/1980/09/21800/28392840.pdf
http://www.ivar.azores.gov.pt/SiteCollectionImages/CMS/res33C2D010510F4B2C8679A804BAAD63E3.pdf
https://dre.pt/application/file/a/660617
https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/1987/06/14000/23712372.pdf
https://dre.pt/application/conteudo/339398
https://dre.pt/application/conteudo/339398
https://dre.pt/application/conteudo/364331
https://dre.pt/application/conteudo/546002
https://dre.pt/application/conteudo/546002
http://www.cvarg.azores.gov.pt/legislacao/Documents/DRR%2024-2003-A_Aprova%20Orgânica%20SRPCBA.pdf
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novembro, 33/87/A, de 24 de novembro, 32/90/A, de 10 de outubro, 13/92/A, de 23 de 

março, e 42/92/A, de 19 de Novembro. 

- Decreto Regulamentar Regional n.º 11/2007/A, de 23 de abril, que veio alterar a 

orgânica e o quadro de pessoal do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos 

Açores. 

De referir, também, porque de relevância para a matéria, a Resolução do Conselho do 

Governo n.º 55/2019, de 16 de abril de 2019, que aprova o Plano Regional de 

Emergência de Proteção Civil dos Açores, bem como a Resolução do Conselho do 

Governo n.º 56/2019, de 16 de abril de 2019, que aprova o Regulamento do Sistema 

Integrado de Operações de Proteção e Socorro da Região Autónoma dos Açores. 

 

Antecedentes Parlamentares 

Relativamente a iniciativas legislativas com interesse para a matéria em análise, refira-se: 

V LEGISLATURA 

Proposta de Decreto Legislativo 

Regional n.º 18/1996 - Constituição de 

Centros Operacionais de Emergência de 

Proteção Civil a nível regional e 

municipal 

Governo Não foi relatado nem subiu a 
Plenário 

Proposta de Decreto Legislativo 

Regional n.º 19/1996 - Serviço Regional 

de Proteção Civil e de Bombeiros dos 

Açores 

Governo Não foi relatado nem subiu a 
Plenário 

VI LEGISLATURA 

https://dre.pt/application/conteudo/519267
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/4f91e6d4-b348-41e6-83ec-733219a7aa7f
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/4f91e6d4-b348-41e6-83ec-733219a7aa7f
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/15d00ec5-f9de-4553-9177-c5f00e7f5047
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/15d00ec5-f9de-4553-9177-c5f00e7f5047
http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/3/545
http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/3/545
http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/3/546
http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/3/546
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Proposta de Decreto Legislativo 

Regional n.º 22/1997 - Criação de 

centros operacionais de emergência de 

proteção civil a nível nacional e 

municipal 

Governo Retirado 

XI LEGISLATURA 

Projeto de Resolução n.º 61/XI - Plano 

Regional de Emergência de Proteção 

Civil dos Açores 

PSD Rejeitado, com os votos 

contra do PS e do PCP, a 

favor do PSD, CDS-PP, BE 

e PPM 

Proposta de Decreto Legislativo 

Regional n.º 42/XI - Regime Jurídico do 

Sistema de Proteção Civil da Região 

Autónoma dos Açores. 

GOVERNO Aprovado por unanimidade 

XII LEGISLATURA 

Projeto de Decreto Legislativo Regional 

n.º 58/XII – “Primeira alteração ao DLR 

n.º 26/2019/A, de 22 de novembro - 

Regime Jurídico do Sistema de Proteção 

Civil da Região Autónoma dos Açores” 

CDS-PP e PPM Não foi relatado nem subiu a 

Plenário 

 

• Enquadramento do tema com a Região Autónoma da Madeira 

O Regime Jurídico do Sistema de Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira em 

vigor por força do Decreto Legislativo Regional n.º 16/2009/M, de 30 de junho, (alterado 

pelo Decreto Legislativo Regional n.º 17/2018/M, de 20 de agosto) que, de acordo com o 

articulado no n.º 1 do artigo 1.º, “estabelece as normas enquadradoras gerais do regime 

jurídico do Sistema de Protecção Civil da Região Autónoma da Madeira, no que se refere 

http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/3/487
http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/3/487
http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/3/2827
http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/3/2979
http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/3/2979
http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/3/3155
http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/3/3155
https://dre.pt/application/conteudo/491931
https://dre.pt/application/file/a/116112696
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aos componentes do Sistema de Protecção Civil, responsabilidade sobre a respectiva 

política e estruturação dos serviços de protecção civil”.  

Cumpre, também, mencionar o Decreto Legislativo Regional n.º 17/2009/M, de 30 de 

junho, que cria o Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, e aprova a respetiva 

orgânica. 

 

IV. Iniciativas legislativas e petições pendentes sobre a mesma matéria 

 
Efetuada uma pesquisa à base de dados da ALRAA, verificou-se que, neste momento, 

não existem quaisquer iniciativas nem petições sobre matéria idêntica.  

 

V. Apreciação das consequências da aprovação e dos previsíveis encargos com a sua 

aplicação 

 
Em face da informação disponível, não parecem decorrer eventuais encargos resultantes 

da aprovação da presente iniciativa. 

http://www.prociv.pt/bk/LEGISLACAO/Documents/Decreto_Regional_17_2009_M.pdf
http://www.prociv.pt/bk/LEGISLACAO/Documents/Decreto_Regional_17_2009_M.pdf

