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Nota à Imprensa
Pelotão de intervenção Rápida de Vialonga
APG/GNR reúne com a Câmara Municipal de Alenquer

Uma delegação da Associação dos Profissionais da Guarda – APG/GNR reuniu com a Câmara Municipal
de Alenquer, para abordar questões relacionadas com a eventual deslocalização do Pelotão de
Intervenção Rápida (PIR) da GNR de Vialonga para Sintra.
O Destacamento de Intervenção Rápida de Lisboa possui dois Pelotões, um localizado em Mem Martins,
outro em Vialonga. Segundo o que chegou ao conhecimento desta Associação, ambos os Pelotões
poderão ficar sedeados em Sintra.
O PIR de Vialonga abrange localidades dos concelhos de Loures, Vila Franca de Xira, Arruda dos Vinhos,
Alenquer e Sobral de Monte Agraço, tendo sobre a sua responsabilidade um elevado número de
localidades, pelo que foram solicitadas reuniões a todos os municípios da sua zona de acção.
Por princípio nada obsta a que a deslocação do Destacamento de Intervenção de Lisboa possa ocorrer,
nem que o PIR de Mem Martins possa igualmente ser deslocalizado sendo que, entendemos, deveria
manter-se o Pelotão em Vialonga, pelas óbvias vantagens que traz em termos de segurança pública e
pelo facto de implicar uma deslocação de cerca de 70 km o que acarretará custos acrescidos para os
profissionais.
Porque sempre defendemos princípios de prevenção e proximidade no exercício da segurança pública,
entendemos que esta é uma questão importante, pelo que, desde já, a APG/GNR saúda a postura
assumida pelo Presidente da Câmara Municipal de Alenquer sobre esta matéria.
A APG/GNR foi ainda informada de que seriam iniciadas as obras de construção do novo Posto e
Destacamento Territoriais de Alenquer no decorrer do próximo ano.
A Delegação Regional de Lisboa manter-se-á atenta ao desenvolvimento desta questão, aguardando
informações mais concretas sobre o seu desenvolvimento.
Lisboa, 19 de Abril de 2017
O Coordenador da Região de Lisboa
Nuno Miguel Guedes

