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Projeto de Resolução n.º 1363/XIV/2ª

Recomenda ao Governo que concretize a construção do novo Centro de Formação da 

Guarda Nacional Republicana (GNR) em Portalegre

O Centro de Formação da Guarda Nacional Republicana funciona, desde 1985, no antigo 

Convento de São Bernardo, em Portalegre, em instalações que se têm vindo a degradar com 

o decorrer dos anos.

A ambição e reivindicação da construção de uma nova Escola de Formação da GNR tem sido 

constante desde há muitos anos, tanto por parte da autarquia como das populações da 

região.

Em dezembro de 2018 foi assinado, entre o Município de Portalegre e o Ministério da 

Administração Interna, um Protocolo que visava a celebração de um contrato para a 

construção do novo Centro de Formação da Guarda, a executar no quadro da Lei de 

Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança. Para 

esse efeito, a autarquia cedeu, a título gratuito, um terreno de 28 hectares na zona 

industrial da cidade.

No final de 2019 foi divulgado pelo Governo, através do Ministro da Administração Interna, 

Eduardo Cabrita, “o compromisso do Ministério da Administração Interna e da Guarda 

Nacional Republicana com a cidade de Portalegre”, anunciando que já tinha sido definido o 

espaço para a instalação do novo centro de formação, e que estava programado, para o 

efeito, um investimento de 14 milhões de euros, o “maior investimento a nível nacional no 

âmbito da Guarda Nacional Republicana”.
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Um ano depois, no final de janeiro de 2020, durante o discurso cerimónia de compromisso 

de honra dos novos militares que integraram o 41.º Curso de Formação de Guardas, em 

Portalegre, o Ministro da Administração Interna voltou a anunciar a construção da nova 

escola da GNR, desta feita com um investimento de cerca de 20 milhões de euros.

Apesar dos sucessivos anúncios efetuados pelo Governo e das diligências levadas a cabo por 

diversas entidades, não houve qualquer evolução relativamente à construção do projetado 

novo Centro de Formação da GNR.

A construção desta infraestrutura deve constituir uma prioridade para o Governo, na 

medida em que a presença da Guarda Nacional Republicana em Portalegre é essencial, quer

para a modernização desta instituição, que aí forma os seus militares, quer para a

concretização de uma política de coesão territorial, desenvolvimento e revitalização do 

interior do País.

Neste sentido, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o 

Grupo Parlamentar do PSD propõe que a Assembleia da República recomende ao Governo 

que:

- Considere prioritária a construção das novas instalações do Centro de Formação da Guarda 

Nacional Republicana, em Portalegre, dando cumprimento aos compromissos assumidos e 

executando o investimento previsto na Lei de Programação de Infraestruturas e 

Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança do Ministério da Administração Interna 

(LPIEFSS).

Palácio de São Bento, 23 de junho de 2021

Os/as Deputados/as do Grupo Parlamentar do PSD


