
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Foi tornado público as conclusões relativas ao Processo de inquérito PND-30/2020 aberto pela

Inspeção Geral da Administração Interna, sobre a atuação da GNR e da Proteção Civil no

âmbito dos incêndios que atingiram os abrigos da Agrela (Santo Tirso).

Sobre o mesmo é conhecido a referência de“não haver indícios da prática de qualquer infração

disciplinar por parte dos guardas da GNR e dos agentes da Proteção Civil no incêndio na serra

da Agrela”.

Os incêndios que deflagraram no fim-de-semana de 18 de julho de 2020 levou à morte de mais

de 75 animais, do que se conhece, sendo que muitos poderão não ter sido contabilizados.

Vários testemunhos, relatos, material fotográfico foram divulgados em que centenas de cidadãos

e cidadãs se mobilizaram para resgatar os animais que ainda se encontravam dentro dos

abrigos atingidos e aos quais foi negado acesso pela força de autoridade presente no local.

Assim, ao abrigo do disposto na alínea e) do artigo 156.º da Constituição da República

Portuguesa e da alínea e) do n.º 1 do artigo 4.º do Regimento da Assembleia da República, vêm

os signatários, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem,

requerer as seguintes informações ao ministério da administração interna:

Relatório final relativo ao Processo de inquérito PND-30/2020 aberto pela Inspeção Geral da

Administração Interna, sobre a atuação da GNR e da Proteção Civil no âmbito dos incêndios

que atingiram os abrigos da Agrela (Santo Tirso).

1.

Palácio de São Bento, 22 de dezembro de 2020

Deputado(a)s

ANDRÉ SILVA(PAN)

BEBIANA CUNHA(PAN)



Deputado(a)s

INÊS DE SOUSA REAL(PAN)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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