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 REQUERIMENTO Número      /XII (     .ª) 

 PERGUNTA Número      /XII (     .ª) 

 

Assunto: Construção de Quartel da GNR em Riba de Ave 

 
Destinatário: Ministério da Administração Interna 

 
 
Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Há mais de uma década que a população de Riba d’Ave, bem como os militares da Guarda Nacional 

Republicana (GNR) que lá exercem as suas funções de segurança, aguardam pela resolução definitiva da 

situação em torno do seu quartel, que o mesmo é dizer, esperam pela construção do novo posto da GNR 

que lhes fora prometido. 

Na verdade, o início da discussão em torno da falta de condições do quartel da GNR em Riba d’Ave, 

por um lado, e a necessidade consequente de construir de um novo posto, por outro, remontam ao início 

dos anos 2000, tendo mesmo sido adjudicadas as obras para a construção desse novo quartel, dispondo-

se já na altura de um terreno e das respetivas dotações em PIDDAC. Todavia, o aludido projeto não chegou 

a concretizar-se por força de problemas e desentendimentos entre a empresa construtora e o Governo 

PSD/CDS, liderado, na altura, por Durão Barroso. 

Os anos passaram e a degradação daquele posto da GNR acentuou-se de tal forma que, a 5 de Junho 

de 2009, o então Ministro dos Assuntos Parlamentares, em resposta à pergunta n.º 2226/X/4.ª, que incidia 

sobre este problema concreto, anunciou o seguinte: 

“ 1. Estão neste momento em curso os procedimentos tendo em vista a celebração de contrato de 

arrendamento para a instalação do Posto Territorial da GNR de Riba d’Ave em edifício condigno e com 

boas condições de operacionalidade e de atendimento ao cidadão. 

2. A Associação Humanitária dos Bombeiros de Riba d’Ave apresentou, a 9 de Março de 2009, um 

projeto para a construção de um quartel, candidatando-se a financiamento comunitário no âmbito do QREN 

– Eixo III – Prevenção e Gestão de Riscos. A referida candidatura ainda não foi aprovada por falta de 

documentação dos interessados, oportunamente solicitada. 

Consultado o Comando Operacional Distrital de Braga sobre a previsão do início e da conclusão da 

obra, apurou-se que o início da mesma está programado para julho de 2009, prevendo-se o término para 

Julho de 2011”. 
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Passaram entretanto quase 8 anos desde a data da aludida resposta do Governo, 6 anos desde o 

prazo previsto para a conclusão desta obra, sendo o atual Governo o terceiro a exercer funções desde o 

dia em que o compromisso de construir um novo quartel da GNR foi assumido pela tutela. Porém, até à 

data a população de Riba d’Ave não só não dispõe de um novo Quartel, como nem sequer se iniciaram 

quaisquer obras para esse efeito. 

Há cerca de 4 anos, o posto da GNR desta localidade, tal era o estado de degradação do anterior 

quartel, foi transferidos provisoriamente - conforme sublinhou na altura a tutela – para o rés-do-chão de um 

edifício urbano, com habitações por cima do quartel e ladeado de lojas e de um restaurante.  

Pelo exposto, tendo sido recentemente aprovada a Lei de Programação de Infraestruturas e 

Equipamentos para as Forças e Serviços de Segurança do Ministério da Administração Interna, o Grupo 

Parlamentar do Bloco de Esquerda, com a presente pergunta, questiona o Governo sobre as medidas e 

diligências que pensa adotar no sentido de dotar a população de Riba d’Ave, bem como os militares que 

da GNR que lá exercem as suas funções, de quartel digno e adequado. 

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. Compromete-se o Governo, no contexto da execução da Lei de Programação de Infraestruturas 

e Equipamentos para as Forças e Serviços de Segurança do Ministério da Administração Interna, 

a cumprir a promessa feita à população de Riba d’Ave de lá construir um novo Quartel da GNR? 

2. Em caso afirmativo, qual o prazo estimado pelo Ministério da Administração Interna para a 

conclusão do mencionado novo quartel? 

 

Palácio de São Bento, 17 de fevereiro de 2017. 

 

 

O Deputado e a Deputada 
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Sandra Cunha 

 

 


