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Encarrega-me S. Exa. o Ministro da Administração Interna de informar que na sequência da 
ocorrência registada na cidade de Borba, distrito de Évora, no passado dia 2 de novembro, e 
que envolveu elementos de uma comunidade ali residente e operacionais dos Bombeiros 
Voluntários de Borba, o Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, o Secretário de 
Estado Adjunto e da Administração Interna, Antero Luís, e a Secretária de Estado para a 
Integração e as Migrações, Cláudia Pereira, reuniram-se, cinco dias depois, com o Presidente 
da Câmara Municipal de Borba, o Comandante do Corpo de Bombeiros da Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Borba e o Comandante do Comando Territorial de 
Évora da Guarda Nacional Republicana, para avaliar a situação de segurança no concelho. Do 
encontro resultou o compromisso, entre todas as partes, de aprofundamento do trabalho em 
conjunto que permita uma intervenção alargada ao nível da segurança e da integração.  
Este trabalho será desenvolvido no âmbito de um Contrato Local de Segurança, a celebrar a 
breve prazo com o município de Borba, assim como do reforço das intervenções locais já 
existentes, envolvendo entidades com competências na área da segurança, habitação, 
segurança social, mediação, bem como representantes das instituições e da comunidade locais. 
 
Sobre a ocorrência em concreto, um caso isolado segundo a GNR, importa referir que no dia 2 
de novembro, pelas 00h32, o Posto Territorial de Borba da Guarda, que conta com um efetivo 
de 20 militares, foi contactado pelos Bombeiros Voluntários de Borba a solicitar apoio para 
uma ocorrência que envolvia agressões a elementos daquela corporação, no interior das suas 
instalações. Após receção da chamada, foi imediatamente acionada uma patrulha do Posto 
Territorial de Borba que se deslocou para o local e terá demorado cerca de 3 minutos a chegar 
ao quartel daquela corporação.  
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Em simultâneo, a Sala de Situação do Comando Territorial de Évora acionou a patrulha de 
ocorrências do Posto Territorial de Vila Viçosa e uma equipa do Pelotão de Intervenção Rápida 
que se encontrava em Arraiolos, em reforço de policiamento, para o mesmo local. Da situação 
em apreço resultou a elaboração de Auto de Notícia, tendo sido identificados no mesmo, duas 
vítimas, quatro suspeitos e duas testemunhas; 
 
Os números da criminalidade do Concelho de Borba têm vindo a registar uma diminuição 
sustentada. Em 2019, e até ao dia 4 de novembro, a GNR registou 101 crimes. Segundo dados 
constantes nos relatórios anuais de segurança Interna, em 2018 foram registados 127 crimes, 
em 2017,143 crimes, em 2016, 124 crimes e em 2015, 109. 
 
      
 
      
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
 
 
A Chefe do Gabinete 
 
 

Joana Figueiredo 
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