
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 

Os cursos de formação de militares do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente

(SEPNA) da Guarda Nacional Republicana (GNR) são assegurados pela Agência Portuguesa do

Ambiente (APA), contando com a cooperação de outros organismos do Ministério do Ambiente,

do Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e do Ministério da

Administração Interna. Estes cursos, dirigidos a Oficiais, Sargentos e Guardas do SEPNA, são

ministrados ao abrigo do Protocolo de Colaboração entre a APA e a GNR, de 2009.

Nos termos das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, solicito ao Senhor

Presidente da Assembleia da República que remeta o presente Requerimento ao Ministério do

Ambiente, de modo a que me possa ser enviado:

O plano curricular e a estrutura curricular dos cursos de Oficiais, de Sargentos e de

Guardas do SEPNA.

Palácio de São Bento, 14 de junho de 2018

Deputado(a)s

HELOÍSA APOLÓNIA(PEV)

JOSÉ LUÍS FERREIRA(PEV)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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