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Pergunta n.º 308/XIV/2.ª de 16 de outubro de 2020  

 
 
 
 
Relativamente à pergunta n.º 308, somos a informar que o distrito de Portalegre, no 

que à GNR diz respeito, é servido pelos destacamentos territoriais de Elvas, Nisa, 

Ponte de Sor e Portalegre, representando um efetivo de cerca de 500 militares. 

Estando ciente das necessidades das populações que serve, o Comando Territorial da 

GNR de Portalegre, ciente das expetativas do cidadão, tem apostado na 

implementação de estratégias de intervenção policial de natureza de atuação distinta, 

como sejam as de proteção da natureza e ambiente, trânsito e segurança rodoviária, 

investigação criminal e de intervenção de ordem pública, todas elas desenvolvidas e 

orientadas para resolução de problemas concretos de insegurança, a nível local e 

regional. 

É desígnio da GNR promover uma adequação permanente do efetivo operacional às 

necessidades de policiamento público de proximidade e de visibilidade junto das 

populações, com o intuito de 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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De referir que o Plano Plurianual de Admissões prevê, até 2023, o ingresso de cerca de 

4.900 militares nos quadros de pessoal da GNR, sendo que nos últimos quatro anos, 

ingressaram na GNR 2.753 militares.  

 
 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
 
 
A Chefe do Gabinete 
 
 
 

Joana Figueiredo 
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