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Assunto: Comando da GNR de Aveiro obriga militares a realizarem caça à multa 

Destinatário: Ministério da Administração Interna 

 
 
Exmº. Senhor Presidente da Assembleia da República 

 

Chegou ao conhecimento do Bloco de Esquerda que o comando distrital da GNR de Aveiro faz das 

operações STOP o centro da sua ação, com o objetivo de ser o distrito do país com mais multas passadas 

aos cidadãos. 

Até na imprensa têm surgido notícias, nos últimos meses, sobre o autêntico “vendaval” que é a caça à multa 

em vários postos da GNR no distrito de Aveiro. O comando direciona todos os recursos para operações 

STOP, desguarnecendo os postos da GNR e descurando outras operações. 

Numa recente ocorrência no concelho de Ílhavo, onde houve troca de tiros, a chegada da GNR foi demorada 

porque teve que ser acionada uma patrulha do concelho de Albergaria-a-Velha, uma vez que os militares de 

Ílhavo e dos postos vizinhos tinham sido destacados para operações STOP. 

O papel da GNR enquanto força de proximidade foi definitivamente abandonado, para concentrar todos os 

recursos na caça à multa. Esta inversão de prioridades causa enorme mal-estar entre os militares pela 

pressão que é exercida para a multa e porque contraria aquilo que devem ser os seus deveres.  

Causa também enorme mal-estar na população, provocando perturbação social e desprotegendo bens e 

pessoas.  

Para o Bloco de Esquerda este não deve ser o papel da GNR, muito menos a sua prioridade. Mesmo no que 

toca ao respeito do código da estrada, por exemplo, as forças de segurança devem privilegiar a postura 

educativa e pedagógica e não uma postura que tem por objetivo arrecadar cada vez mais multas aos 

cidadãos. 

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 questões: 

1. Tem conhecimento desta situação? 

2. Este comportamento de priorizar as operações STOP e de orientar os militares para a multa 

resultam de alguma orientação da tutela? 
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3. Sabe qual a razão de ter sido uma patrulha de Albergaria-a-Velha a tomar conta de uma ocorrência 

no concelho de ílhavo? 

4. O governo tem conhecimento de situações em que postos da GNR no distrito de Aveiro ficam sem 

militares por estes estarem destacados em operações de trânsito? 

5. Que medidas pretende adotar para reorientar as operações da GNR no distrito de Aveiro?  

Palácio de São Bento, 21 de dezembro de 2016. 

 

O deputado e a deputada                                                                 

Moisés Ferreira 

Sandra Cunha 

 

 

 

 


