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Resposta à Pergunta n.º 1262/XIII/4.ª de 5 de fevereiro de 2019

Na sequência da Pergunta n.º 1262/XIII/4.ª de 5 de fevereiro de 2019, formulada pelos
Senhores Deputados do CDS-PP, encarrega-me Sua Excelência, o Ministro da
Administração Interna, de informar o seguinte:
No início do ano de 2019, na Zona de Ação do Destacamento Territorial de Barcelos
(responsável pelo concelho de Vila Nova de Famalicão), verificou-se um aumento
pontual dos crimes contra o património, pelo que a Guarda, através das subunidades e
das suas diversas valências, incrementou um reforço no policiamento que culminou
com a detenção de dois grupos (5 detidos), os quais perpetravam este tipo de ilícitos
naquela Zona de Ação.
Na área de responsabilidade da PSP de Barcelos, em 2018, registou-se uma diminuição,
quer da criminalidade geral, quer da criminalidade violenta e grave. Considerando a
criminalidade denunciada nos últimos cinco anos em Famalicão, verifica-se que a
criminalidade geral tem mantido registos praticamente inalterados e a criminalidade
violenta e grave registado uma propensão para decrescer.
No Município de Famalicão a Guarda Nacional Republicana tem implementados os
Postos Territoriais de Vila Nova de Famalicão, de Joane e de Riba de Ave, no Município
de Barcelos o Posto Territorial de Barcelos e no Município de Esposende o Posto
Territorial de Esposende, num total de 209 efetivos, um aumento face a 2016 e 2017.
A PSP dispõe de um total de 105 efetivos nas Esquadras de Barcelos e de Vila Nova de
Famalicão.
Gabinete do MINISTRO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Praça do Comércio, Ala Oriental 1149-018 Lisboa, Portugal
TEL + 351 213233000 FAX +351 213232035 EMAIL gabinete.mai@mai.gov.pt - www.portugal.gov.pt

O mais recente reforço de efetivos da GNR ocorreu no final do ano de 2018, com o
ingresso exclusivamente nos Postos Territoriais da Guarda de 963 militares, incluindo o
reforço dos Postos. Foi, ainda, autorizada a abertura de 400 lugares para admissão ao
Curso de Formação de Guardas 2019, que serão integrados na GNR de acordo com a
distribuição realizada pelo Comando Geral. Este reforço representou, no distrito de
Braga, um aumento de 43 efetivos (+7,56%) face a 2017.
O eventual aumento de efetivo no Comando Distrital de Braga da PSP e,
consequentemente, nas Esquadras de Barcelos e de Vila Nova de Famalicão, será
equacionado pela Direção Nacional da PSP, de acordo com a conclusão do curso de
formação de agentes em curso. De acordo com a informação disponibilizada pela PSP,
importa salientar que, sempre que considerado necessário, no seguimento da
permanente análise da criminalidade e no quadro da atividade operacional, o efetivo
das Esquadras de Barcelos e de Vila Nova de Famalicão é reforçado com o efetivo de
outras subunidades policiais do Comando Distrital de Braga, de outros Comandos da
PSP ou da Unidade Especial de Polícia.
Com os melhores cumprimentos,

O Chefe do Gabinete

José Luís do
Rosário Barão
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