
Anexo II – Formação
(Artº10º)

Regulamento da formação e reciclagem da carreira de polícia florestal

Artigo 1º

1-  Os  elementos  da  carreira  de  polícia  florestal  têm direito  à  formação  e  reciclagem
profissional e o dever de frequentar as acções para que sejam convocados.

2- A convocação para a frequência de cursos ou acções de formação e reciclagem está
sujeita aos princípios da eficiência, da oportunidade e da adequabilidade, atendendo às
competências e conteúdo funcional dos elementos da carreira de polícia florestal.

3-  Sempre  que  para  um  curso  ou  acção  de  formação  sejam  definidos  requisitos
específicos para os formandos, as unidades territoriais a que pertencem apenas podem
convocar os elementos da carreira florestal que reúnam aqueles requisitos.

4- Os elementos da carreira florestal pode, por sua iniciativa, frequentar formação externa,
nos termos da lei, mediante autorização prévia do Comandante-Geral da GNR.

5-  A formação  a  que  se  refere  o  número  anterior  é  objecto  de  registo  no  processo
individual  do  elemento  da  carreira  de  polícia  florestal,  mediante  requerimento  do
interessado e desde que ministrada por entidades certificadas.

Artigo 2º

1- Anualmente, até    de              , todas as unidades territoriais onde estão sediadas
equipas  de  protecção  florestal,  preenchem  formulário  aprovado  para  efeito  de
levantamento  das  necessidades  de  formação  e  reciclagem,  remetendo-o  à  unidade
orgânica com competências na área da formação.

2- O formulário é elaborado com base em critérios objectivos, que incidem sobre as áreas
directamente relacionadas com o conteúdo funcional da carreira de polícia florestal.

3- O diagnóstico das necessidades de formação e reciclagem visa identificar a formação e
reciclagem prioritária e permitir à unidade orgânica referida em 1 elaborar o plano anual
de formação.

4- O PAF é aprovado até ao dia     de             , precedido de parecer do SEPNA e contém
a actividade de formação, coordenada pela unidade orgânica com competências na área
de formação, prevista para o ano seguinte.

Artigo 3º

1- As matérias de formação e reciclagem obrigatória dos elementos da carreira de polícia
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florestal são as seguintes:

a) Organização política e administrativa;
b) Área jurídica:

1)Código Penal;
2)Código do Processo Penal;
3)Regime Geral das Contra-Ordenações;
4)Área técnica de polícia.

c)Organização policial;
d)Armamento;
e)Dendrologia;
f)Dendometria;
g)Topografia;
h)Protecção do património florestal
i)Defesa da floresta contra incêndios;
j)Caça;
l)Pesca;
m)Introdução à gestão ambiental e da conservação da natureza;
n)A Biosfera;
o)Meio Aquático;
p)Atmosfera;
q)Resíduos;
r)Ecologia;
s)Meio ambiente e Economia;
t)Poluição sonora;
u)Direito ambiental e da conservação da natureza.

Artigo 4º 

1-  Os elementos da carreira  de polícia  florestal  têm direito  à  formação contínua,  que
engloba todos os processos formativos organizados e institucionalizados subsequentes à
formação inicial,  visando a adaptação às transformações tecnológicas e técnicas, bem
como às alterações decorrentes da implementação da legislação florestal, ambiental, da
caça  e  da  pesca  e  dos  fogos  florestais,  tendo  em  vista  favorecer  a  promoção  e  a
aquisição de saberes fundamentais para o desempenho do seu conteúdo funcional.

2- Aos elementos da carreira de polícia florestal deve ser assegurada, anualmente, uma
formação prática de armamento e tiro e, pelo menos, 12 horas de formação numa das
matérias de formação obrigatória, do artigo 3º.

Artigo 5º

1-  A formação especializada visa  conferir,  desenvolver  e  aprofundar  conhecimentos e
aptidões  profissionais  relativamente  a  determinada  técnica  ou  área  do  saber,
proporcionando o exercício especializado de funções nos correspondentes domínios.
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