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Relativamente às admissões, o Orçamento do Estado para 2020 prevê a aprovação de
um plano plurianual de admissões para o período 2020-2023. Releva-se ainda o facto
de, através do Despacho n.º 969/2020/SEO, ter sido aprovada uma reserva para um
total de 1500 Guardas, a vigorar pelo prazo de 18 meses.
Referir também que o Comando Territorial de Setúbal da GNR procura agir na base da
prevenção, evitando, sempre que possível, as situações operacionais de reatividade.
Essa prevenção tem sido conseguida através da recolha de informações sobre
determinados fenómenos criminais ou sociais que possam necessitar da intervenção da
GNR, a fim de se conseguir solicitar o reforço de outros meios atempadamente.
Por outro lado, procura-se também efetuar um cuidadoso planeamento com vista a
efetuar o empenhamento dos meios da Unidade, recorrendo aos meios do
Destacamento de Intervenção e a solicitação do empenhamento dos meios externos,
atribuídos em apoio a qualquer um dos três primeiros níveis de emprego operacionais,
procurando adaptar sempre o horário de empenhamento destas forças que reforçam o
Comando de Setúbal da GNR, para que estas estejam presentes nos períodos em que as
patrulhas necessitam de maior apoio para a resolução de ocorrências.
Assim, tem-se conseguido um efetivo operacional ajustado às necessidades de
policiamento público de proximidade e de visibilidade junto das populações,
constituindo desígnio da GNR agir de forma proactiva, integradora e orientada para a
proteção dos cidadãos, otimizando e aplicando os recursos disponíveis de forma
racional e criteriosa.
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Relativamente ao Plano Plurianual de Admissões, o Orçamento do Estado para 2020
prevê que, até 2023, ingressem na GNR 6 mil militares. Releva-se ainda o facto de,
através do Despacho n.º 969/2020/SEO, ter sido aprovada uma reserva para um total
de 1500 Guardas, a vigorar pelo prazo de 18 meses.
Refira-se que, este ano, já ingressaram na GNR 389 Guardas, encontrando-se
atualmente a decorrer mais um curso com 200 formandos.
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