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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Sob proposta do Governo, a Assembleia da República aprovou uma Lei de Programação das

Infraestruturas e Equipamentos para as Forças e Serviços de Segurança que previa o

investimento histórico de cerca de 450 milhões de euros entre 2017 e 2021.

No âmbito desta lei, para além do reforço de novos veículos, armamento, equipamento de

proteção individual, equipamento de apoio à atividade operacional, equipamento para funções

especializadas e novos sistemas de informação, que beneficiam a ação das forças de

segurança em todo o País, estão expressamente previstas intervenções de modernização no

Distrito de Braga, nomeadamente no Concelho de Vila Nova de Famalicão (Esquadra da PSP

de Vila Nova de Famalicão e Posto da GNR de Riba de Ave).

Acresce a este investimento, a aposta nos recursos humanos, que implicou, só no último ano, o

maior reforço da década na GNR, com mais de 950 novos militares que, certamente, irão

beneficiar todo o território nacional incluindo o concelho de Vila Nova de Famalicão, tendo em

conta a dimensão e especificidades do nosso território.

Este é sem dúvida um grande esforço de investimento nesta área, sobretudo comparado com o

que não vinha sendo planeado, nem feito pelo anterior Governo que nada fez nesta matéria,

com total falta de investimentos nas instalações, equipamentos e recursos das forças de

segurança.

Não obstante, apesar de recentemente ter sido garantido no debate de especialidade do

OE2019 que nenhum posto ou esquadra seriam encerrados por este Governo e do Plano de

Atividades para 2018 da GNR ter alocada uma verba de 500.000,00€ para o Posto da GNR de

Riba de Ave, persistem dúvidas junto das populações, alimentadas por alguns responsáveis

políticos, sobre o futuro do Posto Territorial da GNR de Riba de Ave e sobre a presença da

mesma no território.

Efetivamente, é verdade que o anterior Governo PSD/CDS-PP sabia perfeitamente da

necessidade de investir e melhorar substancialmente as condições do Quartel da GNR de Riba

de Ave, sendo que durante os longos anos da sua governação nada fez para resolver

satisfatoriamente este problema, tendo até transferido o Posto para o rés-do-chão de um edifício

urbano. Verdadeiramente, o anterior Governo PSD/CDS-PP não apresentou nenhum projeto,

nenhuma proposta, nenhuma candidatura, nem fez qualquer investimento público para melhorar,



de acordo com as exigências operacionais, com as necessidades dos profissionais da GNR e

das populações, as instalações do Quartel da GNR de Riba de Ave ou para avançar com a

construção de um novo Quartel para a GNR de Riba de Ave. Inversamente, com os respetivos

programas, planos e investimentos agora em curso, também sobre esta matéria o atual Governo

se distingue do anterior para muito melhor.

De salientar que no dia 08 de novembro de 2018, no âmbito do debate do Orçamento do Estado

para 2019, questionada pelo Deputado Nuno Sá sobre o futuro do Posto Territorial da GNR de

Riba de Ave, a Senhora Secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, afirmou,

relativamente a Riba de Ave, que: “a intervenção está prevista para 2019. Vamos ter de re -

instalar o posto para iniciar o procedimento de validação da instalação”.

A nossa preocupação é sobretudo assegurar que estão a ser desenvolvidas as medidas para

assegurar e se possível reforçar, condições de segurança às nossas populações e naturalmente

condições de trabalho aos profissionais desta força, tão importante nesta zona do território,

pelas múltiplas tarefas que desenvolvem, no apoio às populações. São por isso, necessários

esclarecimentos sobre a presença da GNR neste território e as medidas para o reforço no Posto

da GNR de Riba de Ave.

Face ao exposto, requer-se a Vossa Excelência que seja inquirido o Senhor Ministro da

Administração Interna, Dr. Eduardo Cabrita, no sentido de esclarecer, com a urgência possível,

as seguintes questões:

Confirma que não estão previstos quaisquer encerramentos de postos da GNR no concelho

de Vila Nova de Famalicão?

1.

O anterior Governo PSD/CDS-PP deixou alguma proposta, projeto ou estudo para novas

instalações para o Quartel da GNR de Riba de Ave?

2.

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e a Junta de Freguesia de Riba de Ave

fizeram chegar ao Governo alguma preocupação, proposta ou desenvolveram quaisquer

diligências junto do Governo para a construção de um novo Quartel para a GNR de Riba de

Ave?

3.

Que medidas estão a ser tomadas no sentido de reforçar a segurança no território do

concelho de Vila Nova de Famalicão, nomeadamente na Vila de Riba de Ave?

4.

Qual o ponto de situação das intervenções planeadas na Lei de Programação de

Investimento em Meios e Infraestruturas no concelho de Vila Nova de Famalicão?

5.

Qual o ponto de situação da verba 500.000,00€ para o Posto da GNR de Riba de Ave

alocada no Plano de Atividades da GNR?

6.

Que medidas e investimentos em instalações, meios e recursos humanos estão previstos

para a GNR no concelho de Vila Nova de Famalicão em 2019, sobretudo para o Posto

Territorial de Riba de Ave?

7.

Palácio de São Bento, 8 de janeiro de 2019

Deputado(a)s

NUNO SÁ(PS)

JOAQUIM BARRETO(PS)

LUÍS SOARES(PS)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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.


	topmostSubform[0]: 
	Page1[0]: 
	Requerimento[0]: 
	txtRequerimento[0]: 
	txtNrRequerimento[0]: 
	txtLegRequerimento[0]: 
	txtSessaoRequerimento[0]: 
	txtTipoRequerimento[0]: 

	Pergunta[0]: 
	txtPergunta[0]: X
	txtNrPergunta[0]: 1022
	txtLegPergunta[0]: XIII
	txtSessaoPergunta[0]: 4

	ColunaMesa[0]: 
	txtDataMesa[0]: 2019-01-09
	#field[1]: 

	Assunto[0]: 
	txtAssunto[0]: Posto Territorial da GNR de Riba de Ave 
	txtDestinatario[0]: Min.  da   Administração  Interna

	txtTexto[0]: 
	txtAutor[0]: 


		2019-01-08T16:39:20+0000
	Carla Correia (Assinatura Qualificada)


		2019-01-09T17:47:24+0000
	Duarte Pacheco (Assinatura Qualificada)


		2019-01-09T17:56:32+0000
	Florinda Veiga (Assinatura Qualificada)


		2019-01-08T16:39:31+0000
	Unknown signer bd909282de95c0130a96e7fefb7be0e45a1dc782


		2019-01-09T17:48:35+0000
	Unknown signer 3e85624ed4c36ccbf25fbe6972e9a6e11c326dde


		2019-01-09T17:56:43+0000
	Unknown signer 5105ecf44af0045e7f2c66011e896d2cd1f580ab




