
 

REUNIÃO DA MESA DA SECÇÃO DE MUNICÍPIOS COM CORPOS DE BOMBEIROS DA 

 

TEMAS ABORDADOS PELA MESA DA SECÇÃO NA REUNIÃO E RESPETIVA POSIÇÃO

 

• ESTATUTO DO PESSOAL DOS BOMBEIROS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO 

LOCAL 

 

1. REGULAMENTAÇÃO DO HORÁRIO DE 

 

Mesa da Secção:  

Entende-se que o tratamento desta temática deve 

parecer da Procuradoria-Geral da República, pedido pelo Governo, sobre a “Lei das 40 Horas”.

 

2. NEGOCIAÇÃO COM A ANMP

PÚBLICA, A APLICAR AOS CORPOS

 

Mesa da Secção: 

Considera-se não fazer sentido esta possibilidade.

entender por conveniente.  

 

3. CRIAÇÃO DE CARREIRAS ESPECIAIS DE BOMBEIR

 

Mesa da Secção:  

Entende-se que não deve haver a 

quer em termos remuneratórios. 

 

Assim, passaríamos a ter uma carreira única de bombeiros profissionais da Administração Local, 

base de trabalho em termos remuneratórios

 

No entanto, procede-se à criação de posições remuneratórias complementares, inspiradas na reforma do 

regime de vínculos e carreiras, mais concretamente no Decreto

objetivo de garantir a manutenção das expe

sapadores. 

 

4. CRIAÇÃO DE UM REGIME EXCECIONAL

 

Mesa da Secção: 

 
MEMORANDO 

 

 

REUNIÃO DA MESA DA SECÇÃO DE MUNICÍPIOS COM CORPOS DE BOMBEIROS DA 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

LEIRIA, 28 DE MAIO DE 2014 

TEMAS ABORDADOS PELA MESA DA SECÇÃO NA REUNIÃO E RESPETIVA POSIÇÃO

STATUTO DO PESSOAL DOS BOMBEIROS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO 

ORÁRIO DE TRABALHO DOS BOMBEIROS SAPADORES E 

se que o tratamento desta temática deve apenas acontecer após se conhecer as 

Geral da República, pedido pelo Governo, sobre a “Lei das 40 Horas”.

ANMP DE UM ACORDO COLETIVO DE HORÁRIO DE ENTIDADE 

A APLICAR AOS CORPOS DE BOMBEIROS DOS MUNICÍPIOS. 

sentido esta possibilidade. Cada Município é que deve realizar este acordo se o 

ESPECIAIS DE BOMBEIROS PROFISSIONAIS 

se que não deve haver a diferenciação entre bombeiro municipal e sapador, quer na designação, 

 

a ter uma carreira única de bombeiros profissionais da Administração Local, 

em termos remuneratórios a carreira a dos atuais bombeiros municipais.

se à criação de posições remuneratórias complementares, inspiradas na reforma do 

regime de vínculos e carreiras, mais concretamente no Decreto-Regulamentar n.º 14/2

garantir a manutenção das expetativas criadas na legislação anterior, para os a

EXCECIONAL DE RECRUTAMENTO DE BOMBEIROS
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REUNIÃO DA MESA DA SECÇÃO DE MUNICÍPIOS COM CORPOS DE BOMBEIROS DA 

TEMAS ABORDADOS PELA MESA DA SECÇÃO NA REUNIÃO E RESPETIVA POSIÇÃO: 

STATUTO DO PESSOAL DOS BOMBEIROS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO 

APADORES E MUNICIPAIS 

conhecer as conclusões do 

Geral da República, pedido pelo Governo, sobre a “Lei das 40 Horas”. 

NTIDADE EMPREGADORA 

Cada Município é que deve realizar este acordo se o 

diferenciação entre bombeiro municipal e sapador, quer na designação, 

a ter uma carreira única de bombeiros profissionais da Administração Local, tendo por 

tuais bombeiros municipais. 

se à criação de posições remuneratórias complementares, inspiradas na reforma do 

Regulamentar n.º 14/2008, de 31/07, com o 

legislação anterior, para os atuais bombeiros 

BOMBEIROS 



 

Entende-se que a contratação de bombeiros não 

de recrutamento excecional de trabalhadores sem contrato de trabalho por tempo indeterminado em funções 

públicas. 

 

Essa exceção deve, desde já, ficar consignada na Lei de Orçamento do Estado para 2015.

 

5. CRIAÇÃO DE UM REGIME EXCECIONAL

 

Mesa da Secção: 

Considera-se que este assunto carece de uma resolução urgente. 

 

Com efeito, as chefias dos bombeiros são de carreira, tal como se verifica nas Forças de Segurança (PSP e 

GNR) e nas Forças Armadas. Estas forças

do que se tem verificado para os bombeiros dos Municípios.

 

Para o efeito, deve ser publicado 

conteúdos programáticos pré-estabelecidos.

 

Importa, ainda, regular a formação inerente a esta matéria, dentro de limites praticáveis

ponham em causa a operacionalidade dos corpos de bombeiros), a 

 

6. RECLASSIFICAÇÃO DOS ASSISTENTES 

PARA EXERCEREM FUNÇÕES OPERACIONAIS NOS 

 

Mesa da Secção: 

Concorda-se com a criação de um regime excecional que permita a transição destes assistentes operacionais 

para a carreira de bombeiro. Segundo dados da ANBP estão em causa 150 pessoas.

 

Esta exceção deve, desde já, ficar consignada na Lei de Orçamento do Estado para 

 

7. CRIAÇÃO DE UM REGULAMENTO

PROFISSIONAIS 

 

Mesa da Secção: 

Entende-se que face à especificidade da carreira, deve haver um SIADAP adaptado ao trabalho que é 

desenvolvido pelos bombeiros. 

 

Vão estudar a proposta da ANBP sobre esta matéria

 

8. CRIAÇÃO DE UM MODELO DE

 

Mesa da Secção:  

 
MEMORANDO 

 

 

que a contratação de bombeiros não deve/pode estar sujeita às limitações existentes 

cional de trabalhadores sem contrato de trabalho por tempo indeterminado em funções 

Essa exceção deve, desde já, ficar consignada na Lei de Orçamento do Estado para 2015.

EXCECIONAL EM MATÉRIA DE PROMOÇÕES/PROGRESSÕES

se que este assunto carece de uma resolução urgente.  

Com efeito, as chefias dos bombeiros são de carreira, tal como se verifica nas Forças de Segurança (PSP e 

. Estas forças têm vindo a usufruir de exceções legais neste âmbito

para os bombeiros dos Municípios. 

publicado um despacho conjunto que permita as promoções de acordo com os 

estabelecidos. 

Importa, ainda, regular a formação inerente a esta matéria, dentro de limites praticáveis

a operacionalidade dos corpos de bombeiros), a estabelecer com o CEFA.

SSISTENTES OPERACIONAIS QUE TÊM SIDO RECRUTADOS PELO

ES OPERACIONAIS NOS CORPOS DE BOMBEIROS 

com a criação de um regime excecional que permita a transição destes assistentes operacionais 

para a carreira de bombeiro. Segundo dados da ANBP estão em causa 150 pessoas. 

a exceção deve, desde já, ficar consignada na Lei de Orçamento do Estado para 2015.

REGULAMENTO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

se que face à especificidade da carreira, deve haver um SIADAP adaptado ao trabalho que é 

proposta da ANBP sobre esta matéria 

DE FARDAMENTO E DE CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO
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sujeita às limitações existentes em matéria 

cional de trabalhadores sem contrato de trabalho por tempo indeterminado em funções 

Essa exceção deve, desde já, ficar consignada na Lei de Orçamento do Estado para 2015. 

PROMOÇÕES/PROGRESSÕES 

Com efeito, as chefias dos bombeiros são de carreira, tal como se verifica nas Forças de Segurança (PSP e 

neste âmbito, ao contrário 

as promoções de acordo com os 

Importa, ainda, regular a formação inerente a esta matéria, dentro de limites praticáveis/exequíveis (que não 

com o CEFA. 

SIDO RECRUTADOS PELOS MUNICÍPIOS 

com a criação de um regime excecional que permita a transição destes assistentes operacionais 

 

2015. 

DESEMPENHO DOS BOMBEIROS 

se que face à especificidade da carreira, deve haver um SIADAP adaptado ao trabalho que é 

IDENTIFICAÇÃO UNIFORMIZADO 



 

Considera-se esta medida pertinente

 

Ficou definido que os comandantes dos corpos de bombeiros representados na mesa da Secção iriam 

analisar a matéria. 

 

9. REALIZAÇÃO DE TRABALHO

 

Mesa da Secção: 

Entende-se que os bombeiros não devem ter esta prerrog

 

10. DOTAÇÃO DE PESSOAL DO

 

Mesa da Secção: 

Deve incumbir exclusivamente a cada Município definir a

bombeiros profissionais e mistos

riscos naturais e tecnológicos, área territorial e população residente e presente. 

 

Por seu turno, os corpos de bomb

Município e não de forças militares, p

designação de “companhias”, “batalhões

 

No que especificamente respeita à estrutura de comando, cada uma das estruturas deverá estabelecer os 

concretos cargos de comando p

esses cargos, as quais devem obedecer, 

cargos de direcção intermédia da 

 

A remuneração do comandante

direção intermédia. 

 

A remuneração dos restantes elementos de comando será fixada por percentagem da remuneração do 

comandante. 

_______________________________________________________________________________________

 

• FINANCIAMENTO E TIPIFICAÇÃO

 

1. PRÉMIOS DE SEGURO - PERCENTAGENS LEGALME

 

Preconiza-se a alteração ao Regime Financeiro das Autarquias Locais

prever como receita municipal a atribuição:

 

• De uma percentagem sobre os prémios de seguro

 

 
MEMORANDO 

 

 

se esta medida pertinente. 

Ficou definido que os comandantes dos corpos de bombeiros representados na mesa da Secção iriam 

TRABALHO GRATIFICADO PELOS BOMBEIROS PROFISSIONAIS

os bombeiros não devem ter esta prerrogativa. 

DO QUADRO ATIVO E DE COMANDO 

eve incumbir exclusivamente a cada Município definir a dotação de pessoal do quadro a

bombeiros profissionais e mistos, tendo em consideração as caraterísticas de cada Município, respe

riscos naturais e tecnológicos, área territorial e população residente e presente.  

s corpos de bombeiros profissionais – e o respetivo pessoal -- dependem dire

Município e não de forças militares, pelo que se entende que não faz sentido a existência da reda

batalhões”, “regimentos”. 

No que especificamente respeita à estrutura de comando, cada uma das estruturas deverá estabelecer os 

concretos cargos de comando para cada tipologia (dotação), bem como as regras de

esses cargos, as quais devem obedecer, com as necessárias adaptações, às regras previstas na lei para os

cargos de direcção intermédia da Administração Local. 

e será fixada com base no estabelecido na lei para os referidos 

os restantes elementos de comando será fixada por percentagem da remuneração do 

_______________________________________________________________________________________

FINANCIAMENTO E TIPIFICAÇÃO 

PERCENTAGENS LEGALMENTE ATRIBUÍDAS 

ao Regime Financeiro das Autarquias Locais, no sentido

prever como receita municipal a atribuição: 

sobre os prémios de seguro: 
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Ficou definido que os comandantes dos corpos de bombeiros representados na mesa da Secção iriam 

PROFISSIONAIS 

dotação de pessoal do quadro ativo dos corpos de 

de cada Município, respetivos 

dependem diretamente do 

az sentido a existência da redação com a 

No que especificamente respeita à estrutura de comando, cada uma das estruturas deverá estabelecer os 

bem como as regras de recrutamento para 

as necessárias adaptações, às regras previstas na lei para os 

será fixada com base no estabelecido na lei para os referidos cargos de 

os restantes elementos de comando será fixada por percentagem da remuneração do 

_______________________________________________________________________________________ 

, no sentido desta Lei passar a 



 

a. Contra o fogo e de transporte de mercadorias perigosas, incluindo o seguro de carga e o seguro 

das viaturas especificamente destinadas a este 

b. Agrícolas e pecuário 

c. “Multirriscos”. 

 

Até meados dos anos 80 a receita gerada 

alíneas a) e b) - destinava-se a financiar a proteção civil municipal. A partir daquela data e at

estamos perante uma receita canalizada para a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), com o 

objetivo de subsidiar os corpos de bombeiros das 

proteção civil municipal fora deste financia

 

Justificando-se agora, mais que nunca, a reposição das 

com o objetivo de financiar a prote

bombeiros. 

 

Estima-se que o valor anual desta receita seja cerca de 30 milhões de euros.

 

2. IMPLEMENTAÇÃO DA TAXA MUNICIPAL PELA 

RISCOS E DA PROTEÇÃO CIVIL (TMPC)

 

A cobrança desta taxa pelos Municípios afigura

considerando a ausência de outros mecanismos de financiamento disponibilizados pelo Estado Central.

 
Assim, em consonância com o previsto no Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais (Lei n.º 53

de 29/12) e enquadrando a cobrança da taxa em regulamento municipal,

designadamente: 

• Atividades económicas de risco;

• Exploração de madeiras;

• Titularidade de património imobiliário;

• Infra-estruturas instaladas (rodoviárias, ferroviárias, de gás, de elet

etc.). 

 

3. PROGRAMAS DE APOIO LOGÍSTICO E FINANCEIRO

MUNICÍPIOS 

 

O regime jurídico das associações humanitárias de bombeiros (Lei n.º 32/2007, de 13

Estado apoia financeira e logisticamente as AHB, designadamente, através dos programas seguintes: 

 

• Programa Permanente de Cooperação (PPC), que visa apoiar, de modo regular, o desenvolvimento 

permanente das missões dos corpos de bombeir

• Programa de Apoio Infra

destinem à instalação dos corpos de bombeiros; 

 
MEMORANDO 

 

 

Contra o fogo e de transporte de mercadorias perigosas, incluindo o seguro de carga e o seguro 

das viaturas especificamente destinadas a este tipo de transporte; 

Agrícolas e pecuário  

Até meados dos anos 80 a receita gerada - pela percentagem sobre os prémios de seguro indicados nas 

se a financiar a proteção civil municipal. A partir daquela data e at

estamos perante uma receita canalizada para a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), com o 

objetivo de subsidiar os corpos de bombeiros das associações humanitárias de bombeiros

proteção civil municipal fora deste financiamento. 

se agora, mais que nunca, a reposição das referidas percentagens como 

com o objetivo de financiar a proteção civil municipal, em particular os Municípios detentores de corpos de 

ual desta receita seja cerca de 30 milhões de euros. 

TAXA MUNICIPAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DOMÍNIO DA PREV

(TMPC) 

A cobrança desta taxa pelos Municípios afigura-se indispensável, face à escassez de recursos e 

considerando a ausência de outros mecanismos de financiamento disponibilizados pelo Estado Central.

Assim, em consonância com o previsto no Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais (Lei n.º 53

cobrança da taxa em regulamento municipal, a mesma 

Atividades económicas de risco; 

Exploração de madeiras; 

Titularidade de património imobiliário; 

estruturas instaladas (rodoviárias, ferroviárias, de gás, de eletricidade e de abastecimento, 

GÍSTICO E FINANCEIRO PARA OS CORPOS DE BOMBEIROS DETIDOS PELO

O regime jurídico das associações humanitárias de bombeiros (Lei n.º 32/2007, de 13

Estado apoia financeira e logisticamente as AHB, designadamente, através dos programas seguintes: 

Programa Permanente de Cooperação (PPC), que visa apoiar, de modo regular, o desenvolvimento 

permanente das missões dos corpos de bombeiros;  

Programa de Apoio Infra-Estrutural (PAI), que visa apoiar o investimento em infra

destinem à instalação dos corpos de bombeiros;  
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Contra o fogo e de transporte de mercadorias perigosas, incluindo o seguro de carga e o seguro 

pela percentagem sobre os prémios de seguro indicados nas 

se a financiar a proteção civil municipal. A partir daquela data e até ao presente, 

estamos perante uma receita canalizada para a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), com o 

associações humanitárias de bombeiros, deixando a 

como receitas municipais, 

, em particular os Municípios detentores de corpos de 

S NO DOMÍNIO DA PREVENÇÃO DE 

escassez de recursos e 

considerando a ausência de outros mecanismos de financiamento disponibilizados pelo Estado Central. 

Assim, em consonância com o previsto no Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais (Lei n.º 53-E/2006, 

a mesma poderá incidir sobre, 

ricidade e de abastecimento, 

MBEIROS DETIDOS PELOS 

O regime jurídico das associações humanitárias de bombeiros (Lei n.º 32/2007, de 13/08) estabelece que o 

Estado apoia financeira e logisticamente as AHB, designadamente, através dos programas seguintes:  

Programa Permanente de Cooperação (PPC), que visa apoiar, de modo regular, o desenvolvimento 

Estrutural (PAI), que visa apoiar o investimento em infra-estruturas que se 



 

• Programa de Apoio aos Equipamentos (PAE), que visa apoiar a manutenção da capacidade 

operacional dos corpos de bombeiros.

 

Por conseguinte, deve ser criado um mecanismo legal de possibilite que os Municípios detentores de corpos 

de bombeiros possam recorrer aos programas de apoio financeiro e logísticos supra identificados.

 

Com efeito, estes corpos de bombeiros apresentam a mesma missão 

bens - que os corpos de bombeiros detidos por outras entidades, pelo que não faz sentido que não 

beneficiem dos mesmos mecanismos de apoio.

 

No entanto, esta solicitação não pode, em cas

quais devem manter-se e ser melhorados a todos os níveis.

 

4. CONTRATUALIZAÇÃO ENTRE OS 

 

Em situações específicas e excecionais, com o objetivo de

(como por exemplo, o derrame de produtos químicos), deve o Estado, obrigatoriamente, cofinanciar os 

equipamentos necessários para fazer face a estas situações por parte dos corpos de bombeiros, devendo 

estes equipamentos ser colocados em locais estratégicos nas zonas de maior risco, devendo igualmente ser 

assegurada a formação do pessoal técnico que opera estes equipamentos.

 

Com efeito, sendo a segurança uma funç

onde naturalmente está a prote

bombeiros através da contratualização

 

• O Estado contratualiza com os Municípios, atribuindo

competências/responsabilid

• Tem sido através da contratualização que os Municípios têm vindo

atividades cometidas aos gabinetes técnicos florestais, ao funcionamento dos grupos de intervenção 

permanente, a constituição e funcionamento de sapadores florestais.

 

Para além da contratualização aponta

art. 22º do Regime Financeiro das Autarquias Locais

financeiros às autarquias para obvia

serviços municipais de proteção civil.

 

Refira-se, ainda, que os meios disponíveis nalguns 

exigindo uma manutenção regular muito dispendiosa. Há que reportar de forma equitativa os custos (de 

funcionamento e de manutenção) de tal equipamento.

 

5. CRIAÇÃO DE NORMAS RIGOROSAS DE TIPIFICAÇÃ

 

 
MEMORANDO 

 

 

Programa de Apoio aos Equipamentos (PAE), que visa apoiar a manutenção da capacidade 

rpos de bombeiros. 

, deve ser criado um mecanismo legal de possibilite que os Municípios detentores de corpos 

possam recorrer aos programas de apoio financeiro e logísticos supra identificados.

bombeiros apresentam a mesma missão – proteção e socorro de pessoas e 

que os corpos de bombeiros detidos por outras entidades, pelo que não faz sentido que não 

beneficiem dos mesmos mecanismos de apoio. 

No entanto, esta solicitação não pode, em caso algum, colocar em causa os atuais programas de apoio, os 

se e ser melhorados a todos os níveis. 

E OS MUNICÍPIOS E O ESTADO, NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO 

Em situações específicas e excecionais, com o objetivo de solucionar situações de grande perigosidade 

(como por exemplo, o derrame de produtos químicos), deve o Estado, obrigatoriamente, cofinanciar os 

equipamentos necessários para fazer face a estas situações por parte dos corpos de bombeiros, devendo 

ipamentos ser colocados em locais estratégicos nas zonas de maior risco, devendo igualmente ser 

assegurada a formação do pessoal técnico que opera estes equipamentos. 

Com efeito, sendo a segurança uma função de Soberania do Estado, as atividades ligadas a

onde naturalmente está a proteção civil, podem ser asseguradas pelos Municípios e respetivos corpos de 

contratualização: 

O Estado contratualiza com os Municípios, atribuindo-lhes um conjunto de 

competências/responsabilidades e os correspondentes meios financeiros; 

Tem sido através da contratualização que os Municípios têm vindo a assegurar, por exemplo, as 

tividades cometidas aos gabinetes técnicos florestais, ao funcionamento dos grupos de intervenção 

tituição e funcionamento de sapadores florestais. 

Para além da contratualização aponta-se ainda a cooperação técnica e financeira, cujo regime consta do 

22º do Regime Financeiro das Autarquias Locais, e segundo o qual o Governo deve conceder auxílios

financeiros às autarquias para obviar circunstâncias graves que afetem drasticamente a operacionalidade d

ção civil. 

que os meios disponíveis nalguns Municípios têm, naturalmente, um uso supra municipal, 

exigindo uma manutenção regular muito dispendiosa. Há que reportar de forma equitativa os custos (de 

funcionamento e de manutenção) de tal equipamento. 

OROSAS DE TIPIFICAÇÃO DOS CORPOS DE BOMBEIROS 
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Programa de Apoio aos Equipamentos (PAE), que visa apoiar a manutenção da capacidade 

, deve ser criado um mecanismo legal de possibilite que os Municípios detentores de corpos 

possam recorrer aos programas de apoio financeiro e logísticos supra identificados.  

proteção e socorro de pessoas e 

que os corpos de bombeiros detidos por outras entidades, pelo que não faz sentido que não 

o algum, colocar em causa os atuais programas de apoio, os 

ROTEÇÃO CIVIL 

solucionar situações de grande perigosidade 

(como por exemplo, o derrame de produtos químicos), deve o Estado, obrigatoriamente, cofinanciar os 

equipamentos necessários para fazer face a estas situações por parte dos corpos de bombeiros, devendo 

ipamentos ser colocados em locais estratégicos nas zonas de maior risco, devendo igualmente ser 

tividades ligadas a esta função, 

pelos Municípios e respetivos corpos de 

lhes um conjunto de 

a assegurar, por exemplo, as 

tividades cometidas aos gabinetes técnicos florestais, ao funcionamento dos grupos de intervenção 

, cujo regime consta do 

, e segundo o qual o Governo deve conceder auxílios 

tem drasticamente a operacionalidade dos 

um uso supra municipal, 

exigindo uma manutenção regular muito dispendiosa. Há que reportar de forma equitativa os custos (de 



 

Constata-se que o regime jurídico aplicável aos corpos de bombeiros 

à revogação do Decreto Regulamentar n.º 41/97, de 7/10, o qual estabelecia o regime jurídico da tipificação 

dos corpos de bombeiros. 

 

Este diploma, até à data, não foi substituído por um novo regime de tipificação criando um vazio legal numa 

matéria tão importante como as dotações em meios humanos e em equipamentos dos corpos de bombeiros 

(profissionais e voluntários), tendo em conta a área e a população abra

estabelecimentos industriais e outros, bem como o coberto florestal.

 

Desta forma, a ANMP considera urgente 

proteção civil, que deverá assentar nas seguint

 

• As verbas a distribuir pelas estruturas de prote

grau de risco de cada zona de intervenção, bem como ao número de intervenções realizadas;

• O equipamento tem que ser 

dificuldades normalmente encontradas no terreno;

• A racionalização de mei

consoante as caraterísticas da zona de intervenção

• O equipamento tem que ser a

em consideração os riscos existentes 

• A possibilidade de criação de agrupamentos de corpos de bombeiros

humanitárias e por outras entidades) 

pertencentes a diferentes corpo

 

_______________________________________________________________________________________

 

 

 

 

28 de maio de 2014 

 
MEMORANDO 

 

 

se que o regime jurídico aplicável aos corpos de bombeiros - DL n.º 241/2007, de 27/06 

à revogação do Decreto Regulamentar n.º 41/97, de 7/10, o qual estabelecia o regime jurídico da tipificação 

ta, não foi substituído por um novo regime de tipificação criando um vazio legal numa 

matéria tão importante como as dotações em meios humanos e em equipamentos dos corpos de bombeiros 

(profissionais e voluntários), tendo em conta a área e a população abrangida, o número de alojamentos e de 

s e outros, bem como o coberto florestal. 

Desta forma, a ANMP considera urgente a criação de um rigoroso modelo de tipificação das estruturas de 

ção civil, que deverá assentar nas seguintes premissas: 

ibuir pelas estruturas de proteção civil têm que obedecer a critérios subjacentes ao 

de cada zona de intervenção, bem como ao número de intervenções realizadas;

O equipamento tem que ser adequado ao território a abranger, não devendo ser 

normalmente encontradas no terreno; 

racionalização de meios deve ter em conta uma prespetiva municipal ou su

terísticas da zona de intervenção; 

O equipamento tem que ser adequado à tipologia das intervenções realizadas, tendo uma vez mais 

riscos existentes na área respetiva. 

A possibilidade de criação de agrupamentos de corpos de bombeiros (detidos por associações 

humanitárias e por outras entidades) que integrem uma parte ou a totalidade dos elementos 

pertencentes a diferentes corpos de bombeiros cujas áreas de atuação sejam contíguas
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à revogação do Decreto Regulamentar n.º 41/97, de 7/10, o qual estabelecia o regime jurídico da tipificação 

ta, não foi substituído por um novo regime de tipificação criando um vazio legal numa 

matéria tão importante como as dotações em meios humanos e em equipamentos dos corpos de bombeiros 

ngida, o número de alojamentos e de 

ficação das estruturas de 

critérios subjacentes ao 

de cada zona de intervenção, bem como ao número de intervenções realizadas; 

a abranger, não devendo ser superior às 

tiva municipal ou supramunicipal, 

intervenções realizadas, tendo uma vez mais 

(detidos por associações 

integrem uma parte ou a totalidade dos elementos 

tuação sejam contíguas. 
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