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 REQUERIMENTO Número      /XIII (     .ª) 

 PERGUNTA Número      /XIII (     .ª) 

 

Assunto: Falta de condições nos postos da GNR no distrito de Aveiro 

 
Destinatário: Min. da Administração Interna 

 
 
Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Foram recentemente dadas a conhecer pela Associação Nacional Autónoma de Guardas da GNR um conjunto 

de denúncias sobre a falta de condições de trabalho dos profissionais da GNR no distrito de Aveiro, as quais se 

revelam manifestamente atentatórias da dignidade profissional dos militares da GNR.  

Segundo aquela Associação, a situação mais grave é a dos postos daquela força de segurança em Oliveira de 

Azeméis, Águeda, Anadia e Oliveira do Bairro, onde a degradação é tal que chega inclusivamente a chover no 

interior dos postos. Por esse motivo, os militares da GNR destacados nestes locais vêem-se forçados a ocupar 

parte substancial do interior dos seus postos com baldes e bacias de forma a evitar a degradação ou destruição 

de alguns dos seus objetos e instrumentos de trabalho. Além disso, a Associação Nacional Autónoma de 

Guardas da GNR denuncia também, em resultado da degradação crónica deste edifícios, problemas 

recorrentes de infiltrações de água e ainda a existência de amianto, com todos os problemas de saúde que lhe 

estão associados, na cobertura dos tetos daqueles postos da GNR. 

É conhecida a decisão do Ministério da Administração Interna de suspender todas as obras de requalificação e 

construção de raiz de instalações policiais que já estavam em execução até nova avaliação, não se 

desconhecendo, igualmente, a lamentável atuação do anterior governo PSD/CDS sobre esta matéria, orçando 

em baixa os valores destas obras e deixando o ónus do seu pagamento integral para o governo seguinte. Não 

obstante, cremos que situações como as que atrás relatámos, pela sua gravidade, devem merecer uma atenção 

especial da tutela. 

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo 

Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do Ministério da 

Administração Interna, as seguintes perguntas: 

1. Tem o Ministério da Administração Interna conhecimento do estado de degradação dos postos da 

GNR no distrito de Aveiro, em especial os de Oliveira de Azeméis, Águeda, Anadia e Oliveira do 

Bairro? 

2. Que medidas pensa o governo adotar para solucionar os problemas daqueles postos? 

3. Para quando se prevê o levantamento da suspensão de todas as obras de requalificação e 
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construção de raiz de instalações policiais que já estavam em execução 

Palácio de São Bento, 30 de março de 2016. 

 

 

A deputada 

 

Sandra Cunha 

 

O deputado 

 

Moisés Ferreira 

 


