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Volvido ais u  a o, i põe-se u a uidada eflex o so e a i te sa atividade da Gua da Na io al Repu li a a. O p ese te elató io o stitui u a 
opo tu idade ú i a pa a a alisa  p ofu da e te todas as ações dese volvidas o ito das at i uições ue o stitue  a sua iss o, pe iti do ago a 
efetua  u a et ospetiva, esse ial pa a a p ojeç o e pla ea e to da atividade futu a. 
Nesta o fo idade, este elató io espelha, o  t a spa ia e igo , o ala ço de toda a atividade dese volvida e  7, at av s de u  exe í io de 
autoavaliaç o ue i ide, esse ial e te, a a lise  o etizaç o dos o jetivos p evia e te fixados o Quad o de Avaliaç o  e Respo sa ilizaç o 
QUAR 7  e os de ais o jetivos esta ele idos o Pla o de Atividades de 7, o stitui do u a a lise íti a, o  de o st aç o ualitativa e 
ua titativa dos esultados al a çados, te do os es os sido alvo de u  pe a e te e igo oso a o pa ha e to ao lo go do a o.  

O a o de 7 pe itiu, ais u a vez, de o st a  a vitalidade e apa idade de adaptaç o da Gua da a u  u do e  pida uda ça e evoluç o. 
Co  efeito, a Gua da foi apaz de u p i  a sua iss o o  total xito, a te do os íveis elevados de ope a io alidade e, deste odo, espo de do 
de fo a ualifi ada ao au e to de e tos tipos de i i alidade g ave e/ou o  alto i pa to so ial. 
De e t e as i ú e as ações dese volvidas pela Gua da e  7, pela sua ag itude e i po t ia o pode ía os deixa  de desta a  o e pe ha e to 
da Gua da a Ope aç o Ce te io das apa ições de F ti a, ue teve o o po to ais alto a visita papal, uja atuaç o efi ie te, dis ipli ada, 
oo de ada foi alvo das ais altos epa os e elogios ue  a ível a io al, as ta  a ível i te a io al.  

Releva-se ai da o e pe ho da Gua da os eve tos ext e os o o idos a egi o o te e e t o e  7, uja atuaç o oo de ada e t e as val ias de 
p oteç o e so o o, a ie te, t sito e o o he i e to do te e o do dispositivo te ito ial, pe itiu ue o flagelo dos i dios o tivesse sido ai da 

ais t gi o, salva do i ú e as vidas as egiões ais afetadas. 
No pla o i te a io al desta a os a assu ç o da P esid ia Po tuguesa da EUROGENDFOR – Fo ça ulti a io al, ope a io al, p -est utu ada, 
o usta, o  apa idade de eaç o pida, dotada de altos íveis de flexi ilidade e i te ope a ilidade e espe ial e te vo a io ada pa a assegu a  todas 

as issões de polí ia o ito da gest o ivil de ises - desti os ue Po tugal, at av s da Gua da, assu e pela te ei a vez e   a os após a sua 
iaç o. Du a te a P esid ia Po tuguesa, a Gua da p o u a  o ju ta e te o  as fo ças o g e es i teg a tes, efo ça  o papel da O ga izaç o 

e ua to ato  have o exe í io das fu ções de polí ia a ível i te a io al, solidifi a do as elações o  a U i o Eu opeia , a ualidade de pa ei o 
p ivilegiado o ito da gest o ivil de ises. 
Movidos pela a iç o de o t i ui os de fo a de isiva pa a ue Po tugal o ti ue a se  o side ado u  País e u  desti o segu o, a te e os a 
aposta o fo tale i e to da p oxi idade o  o Cidad o e o o t olo das p i ipais fo tes de pe igo, dedi a do-lhes o esfo ço de i ovaç o e 

ode izaç o i stitu io al, p ossegui do o o p o isso de o solida  a p estaç o de se viços de elevada ualidade, ga a tidos  po  via da 
i ple e taç o dos p ojetos de i te ope a ilidade e da e tifi aç o da ualidade do ate di e to o uad o dos apoios  ode izaç o ad i ist ativa.  
A e essidade de u a esposta ope a io al p o ta, a ti ulada e efi az, so etudo e  eve tos ext e os o o os ue o o e a  as egiões o te e 
e t o e  7, i põe a p e ia de efo ço da apa idade ope a io al e do o a do e o t olo da I stituiç o as eas de p oteç o da atu eza e 

a ie te e ao ível da e e g ia, p oteç o e so o o, elho a do os altos íveis de p ofi i ia e ex el ia, p epa aç o e t ei o das u idades 
espe ializadas. 
Na e teza de ue tudo fize os pa a elho  se vi  Po tugal e os Po tugueses, ta to o pla o do dese pe ho ope a io al – o de efo ça os a atuaç o e 
a p oxi idade e o fia ça útua o  os Cidad os, o o ta  o pla o da alo aç o e gest o efi ie te dos e u sos dispo íveis , exp esso 
pu i a e te a fi e o vi ç o, ue a Gua da a te  a sua postu a só ia e dete i ada o u p i e to da sua iss o. O gulhosos do osso 
passado, ie tes do osso valo  e o fia tes o futu o. É po  Po tugal e pelos po tugueses ue os a e u p i  o osso deve , ga a ti do a segu a ça e 
a t a uilidade pú li a, ele e tos i dispe s veis  exist ia de u  estado de di eito e de u a so iedade liv e e de o ti a. 
Be  haja ! 
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Sumário Executivo GNR EM NÚMEROS 



  RELATÓRIO DE ATIVIDADES  7 
DADOS GERAIS 23.118 EFETIVOS % 94% COMPETÊNCIA TERRITORIAL TERRITÓRIO NACIONAL % 97% COMPETÊNCIA RODOVIÁRIA REDE VIÁRIA NACIONAL % 54% POPULAÇÃO TERRITÓRIO NACIONAL % 
NOTA: 
1) VALOR % DA BARRA DE ESTADO, POSICIONA A ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA GNR NO CÔMPUTO DOS DADOS CONSTANTES DO RASI2017;  
2) OS DADOS REFERENTES AO RASI2017 INTEGRAM AS FORÇAS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONSTITUINTES DO SISTEMA DE SEGURANÇA 
INTERNA (GNR, PSP, PJ,SEF E PM). 
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AÇÕES DE PATRULHAMENTO 1.092.472 QUILÓMETROS PERCORRIDOS 88.926.775 5.573 VIATURAS 

€ 864.488.963 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL ANUAL (DESPESA) 
2.993/DIA 243.635/DIA 580 QUARTÉIS FUNCIONAIS 
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CRIMINALIDADE 
NOTA: OS DADOS REFERENTES AO RASI2017 INTEGRAM AS FORÇAS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONSTITUINTES DO SISTEMA DE SEGURANÇA INTERNA (GNR, PSP, PJ, SEF E PM) 

139.753 CRIMINALIDADE GERAL % 10.028 VIOLÊNCIA DOMÉSTICA  PARTICIPAÇÕES % 383/DIA 851 DELINQUÊNCIA JUVENIL % 21.123 DETENÇÕES EFETUADAS % 2.862 CRIMINALIDADE VIOLENTA E GRAVE % 



RELATÓRIO DE ATIVIDADES  7  
INVESTIGAÇÃO CRIMINAL  4.038 BUSCAS EFETUADAS % 1.026 VEÍCULOS APREENDIDOS % 2.978 VIATURAS RECUPERADAS 
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INVESTIGAÇÃO CRIMINAL (CONT.) 
NOTA: OS DADOS REFERENTES AO RASI2017 INTEGRAM AS FORÇAS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONSTITUINTES DO SISTEMA DE SEGURANÇA INTERNA (GNR, PSP, PJ, SEF E PM) 

2.200 ARMAS DE FOGO APREENDIDAS % 205 EXPLOSIVOS APREENDIDOS (EM KG) 36.138 MUNIÇÕES APREENDIDAS  509 DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO E VIAGEM 6/DIA 3.265 TELEMÓVEIS E MATERIAL ELETRÓNICO APREENDIDO 
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SEGURANÇA RODOVIÁRIA 1.426.091 CONDUTORES FISCALIZADOS 544.398 AUTOS LEVANTADOS 16.109 INFRAÇÕES TIPIFICADAS COMO CRIME 3.907/DIA 1.492/DIA 1.255.335 TESTES DE ÁLCOOL EFETUADOS  3.439/DIA 22.790 TESTES POSITIVOS 7.784.876 VIATURAS CONTROLADAS EM VELOCIDADE  21.328/DIA 160.642 EXCESSOS DE VELOCIDADE 

% 
% 

% 
% 



  RELATÓRIO DE ATIVIDADES  7 NOTA: OS DADOS REFERENTES AO RASI2017 INTEGRAM AS FORÇAS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONSTITUINTES DO SISTEMA DE SEGURANÇA INTERNA (GNR, PSP, PJ, SEF E PM) 
PREVENÇÃO E FISCALIZAÇÃO OCORRÊNCIAS EM AMBIENTE ESCOLAR % 17.383 AÇÕES SENSIBILIZAÇÃO E PROXIMIDADE 5.097 ESCOLAS ABRANGIDAS 652.199 ALUNOS ABRANGIDOS (AMBIENTE ESCOLAR) 1.458 4/DIA 48/DIA 
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PREVENÇÃO E FISCALIZAÇÃO AÇÕES SENSIBILIZAÇÃO E PROXIMIDADE (IDOSOS) 45.516 IDOSOS SINALIZADOS 3.213 PESSOAS COM DEFICIÊNCIA SINALIZADAS 12.995 CRIANÇAS E JOVENS SENSIBILIZADOS  QUESTÕES DE CIDADANIA E NÃO DESCRIMINAÇÃO DAS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA  

(VÍTIMAS VULNERÁVEIS) 3.424 
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PROTEÇÃO NATUREZA E AMBIENTE 
NOTA: OS DADOS REFERENTES AO RASI2017 INTEGRAM AS FORÇAS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONSTITUINTES DO SISTEMA DE SEGURANÇA INTERNA (GNR, PSP, PJ, SEF E PM) 

199.988 AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO 19.478 AUTOS DE CONTRAORDENAÇÃO 17.590 OCORRÊNCIAS DE INCENDIO INVESTIGADAS 548/DIA 7.733 DENUNCIAS VIA LINHA SOS- AMBIENTE E TERRITÓRIO % 81% DO TOTAL DE  OCORRÊNCIAS 
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PROTEÇÃO E SOCORRO 4.034 INTERVENÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS EM ATAQUE INICIAL 1.280 INTERVENÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS EM ATAQUE AMPLIADO 6.986 AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SEGURANÇA PRIVADA % 4.425 OPERAÇÕES DE PREVENÇÃO CRIMINAL REALIZADAS SEGURANÇA PRIVADA E PREVENÇÃO CRIMINAL 
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VIGILÂNCIA E CONTROLO COSTEIRO 
NOTA: OS DADOS REFERENTES AO RASI2017 INTEGRAM AS FORÇAS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONSTITUINTES DO SISTEMA DE SEGURANÇA INTERNA (GNR, PSP, PJ, SEF E PM) 

98.684 AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PATRULHAMENTO E INTERCEÇÃO TERRESTRE 152.629 EMBARCAÇÕES MONITORIZADAS (SIVICC) 15.248 AUTOS LEVANTADOS % 300/DIA 418/DIA ATIVIDADE FISCAL, TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA 6.726 PROCESSOS INVESTIGADOS % 



RELATÓRIO DE ATIVIDADES  7  € 28.308.481 MERCADORIA APREENDIDA (€) COIMAS APLICADAS (€) 4.182 CRIMES E CONTRAORDENAÇÕES TRIBUTÁRIAS/ADUANEIRAS 
€ 259.282.280 VALOR ESTIMADO DE FRAUDE E EVASÃO FISCAL (€) € 5.202.600 

% % % 
% 73.739.170 TABACO APREENDIDOS (EM CIGARROS) 



  RELATÓRIO DE ATIVIDADES  7 
SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA 
NOTA: OS DADOS REFERENTES AO RASI2017 INTEGRAM AS FORÇAS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONSTITUINTES DO SISTEMA DE SEGURANÇA INTERNA (GNR, PSP, PJ, SEF E PM) 

31.317 EVENTOS DESPORTIVOS 405.721 EVENTOS OBJETO DE MEDIDAS ESPECIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 108 AÇÕES EXERCÍCIO DE REUNIÃO/MANIFESTAÇÃO 7 INCIDENTES TÁTICO POLICIAIS % 86/DIA 
% 

% % 1.112/DIA 
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COLABORAÇÃO COM AUTORIDADES JUDICIÁRIAS AÇÕES DE COLABORAÇÃO 2.595 MANDADOS DE CAPTURA E DETENÇÃO 284 TRANSPORTES REALIZADOS 188.080 TRANSPORTE DE ÓRGÃOS E PRODUTOS BIOLÓGICOS 

% % 
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COOPERAÇÃO INTERNACIONAL (FRONTEX) 
NOTA: OS DADOS REFERENTES AO RASI2017 INTEGRAM AS FORÇAS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONSTITUINTES DO SISTEMA DE SEGURANÇA INTERNA (GNR, PSP, PJ, SEF E PM) 

147 MILITARES  ENVOLVIDOS 2.841 DIAS DE EMPREGO OPERACIONAL 11.963 MAN/DAY 15.076 MIGRANTES AUXILIADOS % 
% 1.099 MIGRANTES RESGATADOS 
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COMUNICAÇÃO E  RELAÇÕES PÚBLICAS NOTÍCIAS EMITIDAS NOS OCS (UNIVERSO MAI) 284 NOTÍCIAS E REPORTAGENS TELEVISIVAS (TEMPO DE EMISSÃO EM HORAS ) 169.764 

% 466.613 SEGUIDORES REDES SOCIAIS 465/DIA



RELáTÓRIOàDEàáTIVIDáDESàà 7



RELáTÓRIOàDEàáTIVIDáDESàà 7  



 
 

 GUARDA NACIONAL REPUBLICANA 
 RELATÓRIO DE ATIVIDADES  2017  6 

GLOSSÁRIO AD Avaliação de Desempenho ANOG Associação Nacional de Oficiais da Guarda ANSGNR Associação Nacional de Sargentos da Guarda AOG Associação dos Oficiais da Guarda AP Administração Pública APG Associação Sócio-profissional da Guarda ASPIG Associação Sócio-profissional Independente da Guarda BSC Balanced Scorecard CAF Common Assessment Framework CARI Comando de Administração dos Recursos Internos CDF Comando da Doutrina e Formação CEDD Conselho de Ética, Deontologia e Disciplina CF Classificação Funcional CFG Curso de Formação de Guardas CFO Curso de Formação de Oficiais CFS Curso de Formação de Sargentos CIMIN Comité Interministerial de Alto Nível da EUROGENDFOR CO Comando Operacional CPA Código de Procedimento Administrativo CPC Curso de Promoção a Capitão CPCB Curso de Promoção a Cabo CPLP Comunidade dos Países de Língua Portuguesa CPOS Curso de Promoção a Oficial Superior CPSA Curso de Promoção a Sargento-Ajudante CRP Constituição da República Portuguesa CSG Conselho Superior da Guarda CTER Comando Territorial D.R. Diário da República 
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DCRP Divisão de Comunicação e Relações Públicas DCSI Direção de Comunicações e Sistemas de Informação DD Direção de Doutrina DF Direção de Formação DGAEP Direção-Geral da Administração e do Emprego Público DGO/MF Direção-Geral do Orçamento/Ministério das Finanças DHCG Divisão de História e Cultura da Guarda DI Direção de Informações DIE Direção de Infraestruturas DIC Direção de Investigação Criminal DJD Direção de Justiça e Disciplina DO Direção de Operações DPERI Divisão de Planeamento Estratégico e Relações Internacionais DRF Direção de Recursos Financeiros DRH Direção de Recursos Humanos DRL Direção de Recursos Logísticos DSAD Direção de Saúde e Assistência na Doença DSEPNA Direção do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente DT Destacamento Trânsito DTER Destacamento Territorial EG Escola da Guarda EP Esquadrão Presidencial ERP Enterprise Resource Planning EUROGENDFOR Força de Gendarmerie Europeia FCAA Formação Contínua de Aperfeiçoamento e Atualização FF Fonte de Financiamento FFAA Forças Armadas FRONTEX Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira FTP Formação Técnica e Policial GGCG Gabinete do General Comandante-Geral 
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GIOP Grupo de Intervenção de Ordem Pública GIPS Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro GNR Guarda Nacional Republicana GPO Gestão por Objetivos IAVE Investigação e Apoio a Vítimas Especificas IESM Instituto de Estudos Superiores Militares IG Inspeção-Geral da Guarda IGAI Inspeção-Geral da Administração Interna IGF Inspeção Geral das Finanças INA Instituto Nacional de Administração, IP. INEM Instituto Nacional de Emergência Médica IPU Integrated Police Unit IUM Instituto Universitário Militar JSS Junta Superior de Saúde LOGNR Lei Orgânica da GNR MAI Ministério da Administração Interna MDN Ministério da Defesa Nacional MFAP Ministério das Finanças e da Administração Pública MSU Multinational Specialized Unit NEP Norma de Execução Permanente NRBQ Nuclear, Radiológico, Biológico e Químico ONU Organização das Nações Unidas OOTW Other Operations Than War OSCD Órgãos Superiores de Comando e Direção OSCE Organization for Security and Cooperation in Europe OTAN Organização Tratado Atlântico Norte PJ Polícia Judiciária POFC Programa Operacional Fatores de Competitividade PTER Posto Territorial QREN Programa Operacional Fatores de Competitividade 
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QUAR Quadro de Avaliação e Responsabilização RAFE Reforma Administrativa e Financeira do Estado RAMMGNR Regulamento de Avaliação do Mérito dos Militares da Guarda Nacional Republicana RASI Relatório Anual de Segurança Interna RCM Resolução de Conselho de Ministros RNSI Rede Nacional de Segurança Interna SAMA Sistema de Apoios à Modernização Administrativa SAMMGNR Sistema de Avaliação do Mérito dos Militares da Guarda Nacional Republicana SCI Sistema de Controlo Interno SCOT Sistema de Contraordenações de Trânsito SEE Setor Empresarial do Estado SEF Serviço de Estrangeiros e Fronteiras SEPNA Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente SGBD Sistema Gestor de Base de Dados SGG Secretaria Geral da Guarda SGPVE Sistema de Gestão do Parque de Veículos do Estado SIADAP Sistema Integrado de Avaliação e Gestão do Desempenho da Administração Pública SIADMGNR Sistema de Avaliação de desempenho dos Militares da GNR SIC Sistema de Informação Contabilística SIGLOG Sistema Integrado de Gestão Logística SIGPESS Sistema Integrado de Gestão de Pessoal SIIOP Sistema Integrado de Informações Operacionais de Polícia SIRESP Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal SIS Serviço de Informação e Segurança SIVICC Sistema Integrado de Vigilância, Comando e Controlo da Costa Portuguesa SNCP Sistema Nacional de Compras Públicas SNS Serviço Nacional de Saúde SOIRP Secção de Operações, Informações e Relações Públicas SQE Sistema de Queixa Eletrónica SSI Sistema de Segurança Interna 
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SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats TIC Tecnologias de Informação e Comunicação TSP Tourist Support Patrol UAF Unidade de Ação Fiscal UAS Unidade de Apoio de Serviços UCC Unidade de Controlo Costeiro UI Unidade de Intervenção UNT Unidade Nacional de Trânsito USHE Unidade de Segurança e Honras de Estado UTIS Unidade de Tecnologias de Informação e Segurança ZUS Zonas Urbanas Sensíveis 
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I. NOTA INTRODUTÓRIA O atual quadro de reformas assume a rutura com uma Administração Pública essencialmente burocrática, fruto do primado do Direito, dando lugar a uma nova visão, orientada para a «Gestão da Administração Pública» alicerçada na performance dos resultados, na sua economia, eficiência, eficácia e, sobretudo, em padrões de qualidade e excelência, conceitos que até então apenas se utilizavam nas instituições privadas ou em instituições do Setor Empresarial do Estado (SEE). Neste contexto de uma Nova Gestão Pública, despertou a preocupação de dotar as organizações públicas de conceitos, instrumentos, práticas e lógicas de gestão com créditos firmados no mundo empresarial, que culminou com a adoção na AP de uma cultura baseada na Gestão por Objetivos e cujo instrumento estratégico de medição da performance assenta no SIADAP - Sistema Integrado de Gestão e Avaliação da Administração Pública, considerado o pilar fundamental da Reforma da Administração e da Gestão Pública portuguesa. O Plano e o Relatório de Atividades constituem, em tal contexto, dois pilares fundamentais e complementares do enquadramento e controlo da atuação das organizações, sem os quais não é possível, nas organizações modernas, garantir uma gestão eficiente à semelhança do que acontece nas organizações modernas. Se através do Plano de Atividades se define a estratégia, se hierarquizam as opções, se programam as ações e se afetam e mobilizam os recursos disponíveis, para que se possam cumprir a missão e as múltiplas atribuições de uma forma eficiente, o Relatório de Atividades relata todo um percurso efetuado na gestão dos recursos, em função da missão e atribuições, com identificação dos desvios relativamente a todas as atividades programadas no início do ciclo de gestão anual, mediante uma avaliação circunstanciada da eficiência, eficácia e economicidade das medidas adotadas e dos resultados atingidos. Assim se permite estruturar um conjunto de informação de gestão relevante para o futuro próximo da organização. O presente Relatório de Atividades, elaborado nos termos do Decreto-Lei n.º 183/96, de 22 de setembro, e do artigo 15.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, assente na nova estrutura definida pelo Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços, enquadra e realça as atividades da GNR no que concerne à gestão económico-financeira desenvolvida no ano 2017, com o objetivo de avaliar os resultados das ações definidas no Plano de Atividades, encerrando ainda uma vincada preocupação no que diz respeito à performance e aos resultados de Autoavaliação. A elaboração do Relatório de Atividades, numa instituição com uma dimensão ímpar, pela implantação a nível nacional e multiplicidade de atribuições e valências, especialmente quando a sua atividade é exercida num quadro de contenção e rigor orçamental, é uma tarefa complexa, difícil e simultaneamente estimulante.  Com a apresentação deste Relatório, é encerrado o ciclo de planeamento e gestão das atividades desenvolvidas pela Guarda no ano transato, o qual permite identificar os desfasamentos entre o que foi programado e o que foi efetivamente realizado, bem como analisar e avaliar os desvios verificados, permitindo que, no futuro, se otimizem as ações a desenvolver, visando a prossecução da estratégia delineada por esta Força de Segurança. O presente Relatório e a autoavaliação que o integra, embora seguindo, no essencial, o esquema definido pela Tutela, não podem deixar de refletir a dimensão da Guarda Nacional Republicana, o vasto leque das suas atribuições, a multiplicidade de ações desenvolvidas e o importante papel da Instituição, através dos militares e civis que nela servem, para o reforço da segurança, da liberdade e da justiça, tanto em Portugal como além fronteiras. Evidenciam-se, assim, os resultados alcançados e os desvios verificados, explicitam-se os recursos humanos, financeiros e materiais que a Guarda teve ao seu dispor para o cumprimento da missão e apresenta-se, de forma clara e simples, a informação relevante sobre as atividades e os projetos desenvolvidos, nos termos do Plano aprovado, sem perder de vista os constrangimentos referidos, sempre envidando esforços para garantir prioritariamente a segurança dos cidadãos, sem deixar de ter em linha de conta uma conduta, dinâmica e atuação norteada pelo rigor, transparência e qualidade.   
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I.A. BREVE ANÁLISE CONJUNTURAL 1. ORIGEM E HISTÓRIA 1.1. GUARDA REAL DE POLÍCIA A Guarda Real da Polícia de Lisboa, criada, em 1801, pelo Príncipe Regente D. João, sob proposta do Intendente da Policia da Corte e do Reino, D. Diogo Inácio de Pina Manique, toma por modelo a Gendarmerie francesa (1791). Idênticas organizações militares surgem posteriormente na Europa: a Marechaussee na Holanda (1814), os Carabinieri em Itália (1814), a Gendarmerie Nationale na Bélgica (1830) e, mais tarde, a Guardia Civil em Espanha (1844). Em 1802 a Guarda é vinculada ao Exército, como tropa de linha. A sua composição inicial (642 homens e 227 cavalos) revela-se a breve trecho insuficiente para o cabal cumprimento da Missão, na área geográfica a que está adstrita. Apesar de alguns pequenos aumentos de efetivos em anos seguintes, socorre-se frequentemente da ajuda de patrulhas dos Regimentos de Cavalaria e de Infantaria, aquartelados na Capital. Superando aquela dificuldade estrutural, o Marechal General Beresford procede, em 1810, à reorganização definitiva da Guarda Real da Polícia, articulando-a em 10 Companhias de Infantaria e 4 de Cavalaria, num total de 1.326 homens e 269 solípedes, ficando instalada no Convento do Carmo a 7º. Companhia de Infantaria.  A exemplo da Guarda Real da Polícia de Lisboa, são criadas a Guarda Real da Polícia do Porto e a Divisão Militar da Guarda Real da Polícia do Rio de Janeiro.  1.2. GUARDA MUNICIPAL Em fins de maio de 1834, na sequência da guerra civil, D. Pedro, assumindo a regência em nome de sua filha D. Maria lI, dissolve as Guardas Reais da Polícia de Lisboa e Porto. Porém, cerca de um mês depois, cria a Guarda Municipal de Lisboa, com idênticas características. No ano seguinte surge a Guarda Municipal do Porto. Ambas as Guardas, sofrendo, como as anteriores, de falta de meios humanos, tentam colmatá-la com uma rigorosa seleção de pessoal, em todos os escalões de comando.  Em 1868, as duas Guardas são colocadas sob um comando único - o Comando-Geral das Guardas Municipais - sediado no Quartel do Carmo, em Lisboa, sendo-lhes introduzidas alterações de organização, de molde a compatibilizá-las com a organização do Exército, em matéria de disciplina e promoções. No que à Segurança Pública respeita, continuam subordinadas ao Ministério do Reino. 1.3. GUARDA REPUBLICANA Com o advento da República, as Guardas Municipais são extintas por Decreto do Governo Provisório, que, a título transitório - enquanto não se organiza a Guarda Nacional Republicana, como "um Corpo de Segurança Pública para todo o país"-, determina a criação, em Lisboa e no Porto, de Guardas Republicanas, sem qualquer alteração fundamental relativamente às suas antecessoras. Tratou-se de uma mera alteração de nome, de molde a fazer ressaltar o cariz do regime emergente.  O pessoal das antigas Guardas transitou maioritariamente para as novas Guardas. O Comando-Geral permaneceu no Carmo, em Lisboa, e a sua subordinação continuou como do antecedente. 1.4. GUARDA NACIONAL REPUBLICANA A Guarda Nacional Republicana (GNR) foi criada a 3 de maio de 1911, «para velar pela segurança pública, manutenção da ordem e proteção das propriedades públicas e particulares de todo o país», conforme se dispunha no artigo 1º do Decreto com força de Lei, publicado no Diário do Governo do dia seguinte.  
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Nos termos do disposto no artigo 1º da sua atual Lei Orgânica (LOGNR) - Lei n.º 63/2007, de 06 de novembro -, a GNR é uma força de segurança de natureza militar, constituída por militares organizados num corpo especial de tropas e dotada de autonomia administrativa. Tem por missão, no âmbito dos sistemas nacionais de segurança e proteção, assegurar a legalidade democrática, garantir a segurança interna e os direitos dos cidadãos, bem como colaborar na execução da política de defesa nacional, nos termos da Constituição e da lei.   A circunstância de a GNR ser integrada por militares organizados num corpo especial de tropas, permite compreender que ela colabore na execução da política de defesa nacional e, bem assim, coopere com as Forças Armadas, no âmbito das missões que lhe forem cometidas (Cfr. alínea i) nº2 artigo 3 LOGNR). Na verdade, esta situação não é inédita, sendo idêntica à que se passa, por exemplo, com a Guardia Civil, em Espanha, a Gendarmerie Nationale, em França, a Marechaussee, na Holanda, ou os Carabinieri, em Itália. Dada a sua natureza militar, a GNR encontra-se sujeita a uma dupla dependência: 
 Do membro do Governo responsável pela área da administração interna; 
 Do membro do Governo responsável pela área da defesa nacional, no que respeita à uniformização, normalização da doutrina militar, do armamento e do equipamento, na medida que as suas forças são colocadas na dependência operacional do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, através do seu Comandante-Geral, nos casos e termos previstos nas Leis de Defesa Nacional e das Forças Armadas e do regime do estado de sítio e do estado de emergência (Cfr. artigo 2.º da LOGNR). Pela sua natureza e polivalência, a GNR encontra o seu posicionamento institucional no conjunto das forças militares e das forças e serviços de segurança, sendo a única força de segurança com natureza e organização militares, pelo que se considera mais correto designá-la por Força Militar de Segurança.  Figura 1– Dupla dependência ministerial  GUARDA REAL DE POLÍCIA 

10 de Dezembro de 1801 GUARDA REPUBLICANA 
12 de Outubro de 1910 GUARDA MUNICIPAL 

Maio de 1834 GUARDA NACIONAL 
REPUBLICANA 

3 de Maio de 1911 
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2. BREVE CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE INTERNO E EXTERNO 2.1. AMBIENTE INTERNO 2.1.1. DEFINIÇÃO A Guarda Nacional Republicana é, nos termos da sua Lei Orgânica, uma força de segurança de natureza militar, constituída por militares organizados num corpo especial de tropas e dotada de autonomia administrativa. 2.1.2. ENQUADRAMENTO LEGAL Nos termos da sua Lei Orgânica1,àaàGua daàNa io alàRepu li a aà à u aàfo çaàdeàsegu a çaàdeà atu ezaà ilita ,à o stituída 
po à ilita esào ga izadosà u à o poàespe ialàdeàt opas ,à o àju isdiç oàe àtodoàoàte itó ioà a io alàeà oà a àte ito ial,à
depe de doà doà e oàdoàGo e oà espo s elàpelaà eaàdaàad i ist aç oài te a .àásàsuasàFo çasà s oà olo adasà aàdependência operacional do Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, através do seu comandante-geral, nos casos e termos previstos nas Leis de Defesa Nacional e das Forças Armadas e do Regime do Estado de Sítio e do Estado de Emergência, dependendo, nessa medida, do membro do Governo responsável pela área da defesa nacional no que respeita 
àu ifo izaç o,à o alizaç oàdaàdout i aà ilita ,àdoàa a e toàeàdoàe uipa e to .à Para além da sua Lei Orgânica, do seu Regulamento de Disciplina, Regulamento Geral do Serviço, Estatuto e Regulamento de Avaliação do Mérito dos seus militares, constituem traves mestras do enquadramento jurídico-constitucional da Guarda, a Constituição da República Portuguesa, a Lei de Segurança Interna, a Lei da Organização da Investigação Criminal, a Lei da Defesa Nacional e das Forças Armadas, a Lei das Bases Gerais do Estatuto da Condição Militar e o Regime do Estado de Sítio e do Estado de Emergência.  Apesar de ter, ao longo da sua história, sofrido os reflexos diretos dos períodos de crise ou de ameaça à ordem e à segurança nacionais, vendo aumentados ou diminuídos os seus efetivos, com variações de amplitude da ordem dos 8 mil militares, a Guarda manteve-se, contudo, como características praticamente inalteráveis e fundamentais, nomeadamente a sua organização militar e a dupla dependência governamental, do Ministro da Administração Interna e do Ministro da Defesa Nacional, e a sujeição ao Código de Justiça Militar. Pela sua natureza e polivalência, a Guarda encontra o seu posicionamento institucional no conjunto das forças militares e das forças e serviços de segurança, constituindo-se assim como uma Instituição numa posição de charneira, entre as Forças Armadas e as Forças e Serviços de Segurança. Consequentemente, a GNR é uma força especialmente apta a cobrir, em permanência, todo o espectro da conflitualidade, em quaisquer das modalidades de intervenção das Forças Nacionais e nas mais diversas situações, desde o tempo de paz e de normalidade institucional ao tempo de guerra, passando pelas situações de crise, quer a nível interno, como externo. Em situação de normalidade, a Guarda executa, fundamentalmente, as missões típicas de polícia, embora, no âmbito da execução da política de defesa nacional e em cooperação com as Forças Armadas, lhe possam ser cometidas missões militares. Em situações de estado sítio ou de emergência, face à sua natureza, organização, equipamento, armamento e formação dos seus militares, apresenta-se como a força mais indicada para atuar em situações problemáticas e de transição, entre as Polícias e as Forças Armadas, caracterizando-consolidando a sua posição como uma Força de Segurança de Natureza Militar. De igual modo, num mundo em mudança, em que as novas ameaças fazem esbater os limites entre a segurança interna e a segurança externa, a polivalência e as mais-valias da Guarda tornam-se ainda mais evidentes, colocando a Instituição na primeira linha da resposta nacional em matéria de Segurança e Defesa.                                                            1 Lei n.º 63/2007, de 6 de novembro, e Declaração de Retificação n.º 1-A/2008, de 4 de janeiro 
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 Figura 2– Posição da Guarda no Sistema Nacional de Forças Já em caso de guerra, pela sua natureza militar e pelo seu dispositivo de quadrícula (que ocupa todo o território nacional), pode, isoladamente ou em complemento, desempenhar um leque muito alargado de missões das Forças Armadas. De igual forma, pode cobrir todo o espectro de missões no âmbito das denominadas «crisis response operations» (anteriormente designadas por OOTW - Other Operations Than War  - Operações para além da Guerra), desde a fase de imposição às fases de manutenção e consolidação da paz, em complemento das Forças Armadas, com principal relevância para as fases pós-conflito, mas também as tarefas de polícia em substituição das polícias civis, nas fases posteriores e antes de alcançada a segurança e a estabilidade suficientes para que aquelas possam atuar. 2.1.3. MISSÃO LEGAL No âmbito, dos sistemas nacionais de segurança e proteção, a GNR tem como missão assegurar a legalidade democrática, garantir a segurança interna e os direitos dos cidadãos, bem como colaborar na execução da política de defesa nacional, nos termos da Constituição e da Lei. A área sob responsabilidade da Guarda é atualmente de cerca de 94% do território nacional (86.597.4 Km2), na qual residem cerca de 53,8% da população portuguesa (5.756.027 habitantes). 2.1.4. ATRIBUIÇÕES Constituem atribuições da Guarda2: 
 Garantir as condições de segurança que permitam o exercício dos direitos e liberdades e o respeito pelas garantias dos cidadãos, bem como o pleno funcionamento das instituições democráticas, no respeito pela legalidade e pelos princípios do Estado de direito;  
 Garantir a ordem e a tranquilidade públicas e a segurança e a proteção das pessoas e dos bens;  
 Prevenir a criminalidade em geral, em coordenação com as demais forças e serviços de segurança;  
 Prevenir a prática dos demais atos contrários à lei e aos regulamentos;  
 Desenvolver as ações de investigação criminal e contraordenacional que lhe sejam atribuídas por lei, delegadas pelas autoridades judiciárias ou solicitadas pelas autoridades administrativas;                                                             2 Artigo 3.º da Lei Orgânica da Guarda Nacional Republicana (Lei n.º 63/2007, de 6 de novembro, e Declaração de Retificação n.º 1-A/2008, de 4 de janeiro) 
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 Velar pelo cumprimento das leis e regulamentos relativos à viação terrestre e aos transportes rodoviários, e promover e garantir a segurança rodoviária, designadamente, através da fiscalização, do ordenamento e dadisciplina do trânsito;
 Garantir a execução dos atos administrativos emanados da autoridade competente que visem impedir oincumprimento da lei ou a sua violação continuada;
 Participar no controlo da entrada e saída de pessoas e bens no território nacional; 
 Proteger, socorrer e auxiliar os cidadãos e defender e preservar os bens que se encontrem em situações de perigo, por causas provenientes da ação humana ou da natureza;
 Manter a vigilância e a proteção de pontos sensíveis, nomeadamente infraestruturas rodoviárias, ferroviárias,aeroportuárias e portuárias, edifícios públicos e outras instalações críticas;
 Garantir a segurança nos espetáculos, incluindo os desportivos, e noutras atividades de recreação e lazer, nos termos da lei;
 Prevenir e detetar situações de tráfico e consumo de estupefacientes ou outras substâncias proibidas, através davigilância e do patrulhamento das zonas referenciadas como locais de tráfico ou de consumo;
 Participar na fiscalização do uso e transporte de armas, munições e substâncias explosivas e equiparadas que nãopertençam às demais forças e serviços de segurança ou às Forças Armadas, sem prejuízo das competênciasatribuídas a outras entidades;
 Participar, nos termos da lei e dos compromissos decorrentes de acordos, tratados e convenções internacionais, naexecução da política externa, designadamente em operações internacionais de gestão civil de crises, de paz ehumanitárias, no âmbito policial e de proteção civil, bem como em missões de cooperação policial internacional eno âmbito da União Europeia e na representação do País em organismos e instituições internacionais;
 Contribuir para a formação e informação em matéria de segurança dos cidadãos;
 Prosseguir as demais atribuições que lhe forem cometidas por lei.Constituem, ainda, atribuições da Guarda: 
 Assegurar o cumprimento das disposições legais e regulamentares referentes à proteção e conservação da naturezae do ambiente, bem como prevenir e investigar os respetivos ilícitos;
 Garantir a fiscalização, o ordenamento e a disciplina do trânsito em todas as infraestruturas constitutivas dos eixosda Rede Nacional Fundamental e da Rede Nacional Complementar, em toda a sua extensão, fora das áreasmetropolitanas de Lisboa e Porto;
 Assegurar, no âmbito da sua missão própria, a vigilância, patrulhamento e interceção terrestre e marítima, em todaa costa e mar territorial do continente e das Regiões Autónomas; 
 Prevenir e investigar as infrações tributárias, fiscais e aduaneiras, bem como fiscalizar e controlar a circulação de mercadorias sujeitas à ação tributária, fiscal ou aduaneira;
 Controlar e fiscalizar as embarcações, seus passageiros e carga, para os efeitos previstos na alínea anterior e,supletivamente, para o cumprimento de outras obrigações legais;
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 Participar na fiscalização das atividades de captura, desembarque, cultura e comercialização das espécies marinhas,em articulação com a Autoridade Marítima Nacional e no âmbito da legislação aplicável ao exercício da pescamarítima e cultura das espécies marinhas;
 Executar ações de prevenção e de intervenção de primeira linha, em todo o território nacional, em situação deemergência de proteção e socorro, designadamente nas ocorrências de incêndios florestais ou de matériasperigosas, catástrofes e acidentes graves;
 Colaborar na prestação das honras de Estado;
 Cumprir, no âmbito da execução da política de defesa nacional e em cooperação com as Forças Armadas, as missõesmilitares que lhe forem cometidas;
 Assegurar o ponto de contacto nacional para intercâmbio internacional de informações relativas aos fenómenos decriminalidade automóvel com repercussões transfronteiriças, sem prejuízo das competências atribuídas a outrosórgãos de polícia criminal.2.1.5. MISSÕES PARCELARES Das atribuições da Guarda decorrem as seguintes missões parcelares: MISSÕES POLICIAIS Compreende as missões de Polícia Criminal e de Polícia Administrativa Geral e Especializada, onde, por sua vez, as ações são desenvolvidas, com vista a assegurar a observância e a defesa da ordem jurídica globalmente considerada e a garantir a segurança e ordem públicas, a fiscalização e ordenamento da circulação rodoviária, o combate às infrações fiscais-aduaneiras e a vigilância das fronteiras. Polícia Criminal: Como Órgão de Polícia Criminal, a Guarda desenvolve um conjunto de ações que visam prevenir a criminalidade em geral e efetuar as diligências necessárias tendentes a investigar a existência de um crime, proceder à recolha de prova, determinar os seus agentes, e a sua responsabilidade e efetuar as consequentes detenções.  Polícia Administrativa: Neste âmbito, a Guarda desenvolve todo um conjunto de atividades com vista a garantir a ordem, a segurança e a tranquilidade públicas, proteger pessoas e bens, prevenir a criminalidade e contribuir para assegurar o normal funcionamento das instituições democráticas, o regular exercício dos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos e o respeito pela legalidade democrática.  É pois muito amplo e variado o campo de atuação dos militares da Guarda Nacional Republicana, abrangendo, praticamente, todas as possíveis infrações de natureza administrativa, não obstante a existência, nalguns serviços administrativos, de órgãos com competências policiais (inspeção e fiscalização) específicas. No âmbito da Polícia Administrativa, destacam-se ainda os seguintes tipos de missões específicas, para algumas das quais a Guarda dispõe de unidades ou forças especializadas:  
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 Segurança e Ordem Pública;3 
 Fiscalização e Ordenamento da Circulação Rodoviária;4 
 Polícia Fiscal e Aduaneira;5 
 Proteção da Natureza e do Ambiente.6  MISSÕES DE PROTEÇÃO E SOCORRO As missões de proteção e socorro são desempenhadas por todas as Unidades da Guarda e inserem-se na obrigatoriedade de prestação de auxílio às pessoas em perigo, quer se encontrem isoladas, quer no caso de catástrofes naturais ou outras situações de acidente grave ou calamidade.  Nestas circunstâncias, a Guarda, por iniciativa própria ou em colaboração com outras entidades, pode executar as seguintes missões:  
 Isolar e garantir a manutenção da Lei e da Ordem nas áreas afetadas;  
 Garantir o controlo do tráfego, a abertura de corredores de emergência e o controlo de acesso às áreas afetadas;  
 Coordenar as operações de movimentação das populações;                                                             3 Neste tipo de missões englobam-se todas as ações, com emprego de efetivos mais ou menos volumosos, que visam garantir a segurança e tranquilidade públicas e o restabelecimento da ordem quando alterada. Estas ações são realizadas pelas forças locais da Guarda, muitas vezes, pelas simples patrulhas dos Postos Territoriais, por forças empenhadas nas guardas de guarnição e por forças de intervenção dos Comandos Territoriais ou da Unidade de Intervenção. Está incluído nesta atividade, o denominado Serviço de Guarnição, que se determina pela segurança permanente ou eventual de inúmeros Edifícios Públicos, Altas Entidades e Estabelecimentos Prisionais. Neste âmbito, a Guarda executa Operações Estáticas de Segurança e Escoltas. Nestas últimas, destacam-se as realizadas aos movimentos de valores do Banco de Portugal, a obras de arte ou a pessoas. No que se refere à Ordem Pública, a necessidade de a manter ou restabelecer, abarca problemas complexos e melindrosos, que se escalonam desde a simples rixa de aldeia, que normalmente é resolvida pronta e eficientemente pelos limitados efetivos do Posto local da Guarda Nacional Republicana, até às situações que, para controlo ou dispersão de manifestações volumosas, organizadas e agressivas, determinam a intervenção e o empenhamento de efetivos numerosos, articulados em unidades táticas especializadas, por vezes em conjunto com outras forças policiais. Compete ao Comandante de qualquer força da Guarda utilizar todos os meios ao seu alcance, ditados pelo bom senso, pela proporcionalidade e pela prudência, para dissuadir os amotinados, persuadi-los a dispersar e restabelecer a ordem. 4 As ações de fiscalização, ordenamento e disciplina do trânsito, pelas quais se visa, em primeiro lugar, garantir a segurança dos utentes das estradas do País, são desempenhadas em todo o território continental pelas Unidades nas suas respetivas zonas de ação e por uma unidade especializada da Guarda - a Unidade Nacional de Trânsito (UNT). 5 Sem embargo do cumprimento da missão geral, existe uma unidade especialmente vocacionada para o cumprimento da missão fiscal e aduaneira - a Unidade de Ação Fiscal. À GNR, como órgão de polícia fiscal aduaneira, compete a fiscalização, o controlo e o acompanhamento de mercadorias sujeitas ao regime aduaneiro, bem como a instrução de processos de contraordenação por infrações fiscais e aduaneiras, a aplicação das respetivas coimas e a realização de quaisquer diligências solicitadas pelas autoridades judiciárias. 6 A proteção e defesa do meio ambiente, da fauna e da flora, contra as agressões de que são vítimas, constantes e quase sempre impunes, criaram no homem moderno uma sensibilidade crescente para as questões ecológicas e ambientais.  Procurando dar resposta a mais este desafio, a Guarda criou o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), instituindo no seio das suas Unidades Territoriais, equipas especializadas, dotadas de meios humanos e materiais adequados à vigilância, deteção e tratamento policial das infrações praticadas contra a natureza e o meio ambiente. 
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 Definir e implementar, em colaboração com as autoridades civis, os processos de identificação e credenciação do pessoal ligado às operações de socorro em situação de emergência;  
 Colaborar nas ações de mortuária;  
 Receber e guardar os espólios dos cadáveres;  
 Coordenar as ações tendentes a permitir a movimentação de pessoas e bens através das fronteiras;  
 Colaborar nas ações de aviso, alerta e mobilização do pessoal envolvido nas operações de socorro e no aviso e alerta às populações, cedendo, sempre que necessário e possível, meios humanos e materiais;  
 Efetuar buscas de pessoas soterradas ou desaparecidas, com recurso às suas equipas cinotécnicas especializadas para este tipo de missões.  Mais recentemente, com a criação do Grupo de Intervenção Proteção e Socorro (GIPS), a GNR viu esta área da missão significativamente desenvolvida e qualificada, especialmente no âmbito da primeira intervenção em fogos florestais.   MISSÕES HONORÍFICAS E DE REPRESENTAÇÃO DE ESTADO (HONRAS MILITARES) Consistem na prestação de Guardas e Escoltas de Honra, a Altas Entidades nacionais, a Altas Entidades estrangeiras em visita ao nosso País e aos embaixadores entre nós acreditados, abrangendo, ainda, a representação nacional no estrangeiro, em cerimónias militares.  Integram-se também nestas missões honoríficas, as guardas aos edifícios onde funcionam e se alojam os principais Órgãos de Soberania do Estado, como a Presidência da República, a Assembleia da República e a Residência Oficial do Primeiro-Ministro.  São desempenhadas pela Unidade de Segurança e Honras de Estado (USHE), constituída pelo Esquadrão Presidencial, pela Subunidade de Honras de Estado e pela Subunidade de Segurança, para além da Charanga a Cavalo e da Banda da Guarda.   MISSÕES MILITARES Como Corpo Militar que é, desde as suas mais remotas origens, a Guarda, em situações de crise ou guerra, está apta a passar, em qualquer momento, ao controlo operacional do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos consignados na Lei de Defesa Nacional e das Forças Armadas e do regime do estado de sítio e do estado de emergência, a cumprir determinadas missões militares, ordenadas através do seu Comandante-Geral. Para o efeito, as Unidades de Infantaria e de Cavalaria da Guarda, podem articular-se para o combate, respetivamente, em subunidades de atiradores e subunidades de reconhecimento a cavalo e motorizado.  Sublinha-se que o facto do conhecimento que o efetivo da Guarda tem do terreno, das populações e das infraestruturas existentes, poder constituir um excelente apoio para as forças empenhadas em operações militares no território nacional, para além das valências que pode acrescentar às Forças Nacionais destacadas em operações militares de apoio à paz, onde as características e qualificações da GNR são cada vez mais indispensáveis nos modernos Teatros de Operações.  
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As missões militares que podem ser confiadas à Guarda são, principalmente, as seguintes: ações táticas limitadas de defesa e ataque; missões de vigilância e de ligação entre forças fixas ou móveis; ações no âmbito da segurança da área de retaguarda; ações de contraguerrilha como força de quadrícula; ocupação e defesa de pontos sensíveis; combate de ruas; lançamento de patrulhas de reconhecimento, de ligação e de contra-infiltração; ações no âmbito do controlo de danos; controlo das populações, de refugiados e de transviados; e fiscalização da circulação, abertura e segurança de itinerários e proteção e regulação do movimento de colunas auto. MISSÕES INTERNACIONAIS Decorrente das relações internacionais, multilaterais ou bilaterais estabelecidas pela Instituição, diretamente ou através da tutela, podemos, genericamente, dividir o espectro do envolvimento da Guarda, no plano internacional, em missões de gestão civil de crises, de paz e humanitárias e em missões de cooperação técnica e operacional.  No que concerne às primeiras, mercê da sua dupla característica, militar e policial, a GNR está apta a desempenhar um alargado conjunto de missões e tarefas no âmbito das denominadas Operações de Apoio à Paz, que podem ir desde as missões militares, em complemento ou em cooperação com as FFAA, às missões puramente de polícia.  Neste âmbito, a participação da GNR iniciou-se em 1995, no embargo à ex-Jugoslávia, realizado no rio Danúbio, através da presença de um Oficial. Ainda no mesmo ano, em Angola, tomou parte na UNAVEM II, tendo empenhado meios sucessivamente na UNAVEM III e na MONUA, com um contingente que incluiu, para além do 2º Comandante da CIVIPOL, cerca de 65 observadores.  Já no ano 2000, pela primeira vez na sua história, a Guarda projetou para o estrangeiro uma força autossustentada, de escalão Companhia, para a missão de paz em Timor, constituindo-se na Força de Intervenção Rápida da UNTAET. Em 2003, a Guarda volta a projetar uma força para uma missão de manutenção de paz. O Subagrupamento ALFA integrou-se na Multinational Specialized Unit (MSU) da Brigada Garibaldi das Forças de Coligação no Iraque (Portaria 1164/2003, de 10 setembro, 2ª Série).  Ao abrigo da Resolução n.º 1745, de 22 de fevereiro de 2007, do Conselho de Segurança da ONU, a GNR, no âmbito da UNMIT, reforçou o Subagrupamento Bravo, que se encontrava presente em Timor desde a Resolução n.º 1704, de 25 de agosto de 2006, com as missões de policiamento, segurança física e proteção das instalações e pontos sensíveis, operações anti-insurreição, operações de busca e salvamento, captura de indivíduos perigosos e policiamento de áreas sensíveis.  No final de 2007, a Guarda deu início à sua participação na missão militar da União Europeia na Bósnia-Herzegovina (Operação ALTHEA). Tratou-se de uma missão no âmbito da EUROGENDFOR, contribuindo a Guarda com um Pelotão de ordem pública, uma Equipa de investigação criminal e cinco militares para o Quartel-General da Força, integrando uma IPU (Integrated Police Unit), composta, no seu conjunto, por duas Companhia de ordem pública, uma Unidade de Investigação, uma Unidade de Apoio Logístico e um Quartel-General. Adicionalmente, a Guarda assumiu, em obediência a um critério de rotação acordado entre os países participantes, diversos lugares de comando/chefia na missão, incluindo o comando da IPU, o comando das Companhias de ordem pública e o comando da Unidade de investigação criminal. Já no final de 2010, iniciaram-se os preparativos para a participação da Guarda numa missão da NATO, neste caso no Afeganistão. Em março de 2011 foi projetada a primeira equipa de formadores e assessores da Guarda para Wardak, colaborando no esforço internacional de criação e implementação do maior centro de formação de polícia do Afeganistão e o único de dimensão nacional. A participação da Guarda neste esforço internacional terminou em 2013 com a retração do 4.º Contingente da Guarda na NTM-A (NATO Training Mission-Afghanistan). 
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Paralelamente, a Instituição vem marcando presença em múltiplas outras missões, quer sob a égide da União Europeia quer sob a da Organização das Nações Unidas, através de participações individuais, em locais tão distantes como o Haiti, a Geórgia ou Timor-Leste. No quadro da cooperação técnico-policial com os países que integram a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), a GNR vem assegurando a realização de múltiplas ações de formação e de assessoria técnica, em Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.  A Guarda vem, ainda, tomando parte em múltiplas atividades no quadro da cooperação policial Europeia, envolvendo a participação em Grupos de Trabalho e outros fóruns, a presença permanente em algumas Instituições Europeias, como a Europol, e a participação ativa em atividades operacionais comuns, destacando-se, pela dimensão do empenhamento, as Operações coordenadas pela FRONTEX. Quanto à cooperação a nível multilateral, destaca-se a participação da Guarda na Associação FIEP e na EUROGENDFOR, de cujos destinos foi responsável em 2012, ao acumular as presidências das duas organizações. Em 2018, a Guarda voltará a assumir a presidência da EUROGENDFOR. ASSOCIAÇÃO FIEP A Associação FIEP integra Forças de tipo Gendarmerie e Polícias Europeias e Mediterrânicas com estatuto militar, tendo sido criada em 12 de Maio de 1994, pela Gendarmerie Nationale Francesa, pela Arma dei Carabinieri Italiana e pela Guardia Civil Espanhola. Muito embora a Guarda Nacional Republicana apenas tenha integrado a referida Associação no ano de 1996, Portugal é considerado como um dos Países fundadores, como se pode verificar no próprio nome, que consiste num acrónimo composto pelas iniciais dos quatro Países (França, Itália, Espanha e Portugal – FIEP).Posteriormente, aderiram as Forças da Turquia (1998), Holanda (1999), Marrocos (1999), Roménia (2002), Chile (2005), Argentina (2005), Jordânia (2010) e Qatar (2012) e as Forças da Tunísia (2016). Em 2017 aderiram as Forças da Ucrânia, da Palestina e do Brasil. Os Carabineros do Chile, a Gendarmería Nacional da Argentina, a Força de Segurança Interna do Qatar (Lakhwiya) e o Conselho Nacional de Comandantes Gerais das Polícias Militares e Corpos Militares de Bombeiros do Brasil gozam do estatuto de Membros Associados. Detêm estatuto de observadores desde 2017 a Gendarmerie Nacional do Djibouti. Dada a importância e interesse que a FIEP tem espoletado a nível global, como provam os recentes pedidos de adesão, a organização promoveu a alteração dos seus estatutos, deixando o cariz regional para passar a assumir uma dimensão global. Com a recente alteração estatutária de 2017, a organização passa a designar-se FIEP - Associação Internacional das Gendarmeries e de Forças de Polícia com estatuto militar (International Association of Gendarmeries and Police Forces with Military Statues). A Presidência da Associação FIEP é assegurada pelos vários Países Membros, em regime de rotatividade anual. Neste contexto, durante o ano de 2012, coube à Guarda assegurar a Presidência Portuguesa, tendo sido responsável por conduzir o processo de adesão da Lakhwiya, que culminou com a sua entrada formal para a Associação FIEP durante a Cimeira de Comandantes e Diretores realizada em Sintra. O principal objetivo da Associação FIEP é promover a cooperação e a troca de conhecimentos, boas práticas e experiências entre as Forças de Segurança de natureza militar dos Países que a integram. Anualmente, para além da Cimeira de Comandantes e Diretores, ocasião em que são tomadas as decisões de alto nível e definidas as linhas diretrizes para o ano que se segue, é promovido o intercâmbio de alunos entre as Escolas e Academias das Forças e são organizadas reuniões de trabalho, das Comissões de Novas Tecnologias e Logística, Assuntos Europeus, Organização dos Serviços e Recursos Humanos, assim como um Seminário Internacional. Encontram-se, atualmente, a decorrer os processos de adesão das Forças da Moldávia, da Geórgia e do Djibuti, sob condução da atual Presidência Turca da Associação. 
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EUROGENDFOR (FORÇA DE GENDARMERIE EUROPEIA) A Força de Gendarmerie Europeia (EUROGENDFOR) é uma iniciativa de cinco países da União Europeia (Portugal, Espanha, França, Itália e Holanda), todos com forças de segurança de natureza militar, visando contribuir para o desenvolvimento da Política Europeia de Segurança e de Defesa e para dotar a Europa com uma maior capacidade para conduzir operações de gestão de crises, no âmbito das Conclusões dos Conselhos Europeus de Santa Maria da Feira e de Nice.  Animados de tal objetivo, os países referidos, potenciando as mais-valias das suas Forças de Segurança com estatuto militar, decidiram criar uma Força multinacional, operacional, pré-estruturada (modular), robusta, com capacidade de reação rápida (800 elementos, no prazo de 30 dias, número este que poderá chegar aos 2300), dotada de altos níveis de flexibilidade e interoperabilidade e especialmente vocacionada para assegurar todas as missões de polícia no âmbito da gestão civil de crises, em especial missões de Substituição. A respetiva "Declaração de Intenções" foi assinada em 17 de setembro de 2004, em Noordwijk (Holanda), tendo o Tratado que institui a EUROGENDFOR sido assinado em Velsen (Holanda), em 18 de outubro de 2007. As Forças da EUROGENDFOR, constituídas para cada missão, têm capacidade para atuar em todas as fases da resposta a uma crise, desde a intervenção militar até à transferência de responsabilidades para as autoridades civis locais ou para uma organização internacional. Estão aptas a desenvolver, em tal contexto e no âmbito de um mandato internacional, todo o espectro de tarefas de polícia, designadamente missões de restabelecimento e manutenção da ordem pública, investigação criminal, vigilância e recolha de informações, controlo de tráfico de ilícitos, polícia de fronteiras, proteção e segurança de pessoas e bens e formação de formadores e de oficiais de polícia. A EUROGENDFOR está, prioritariamente, à disposição da União Europeia, embora possa atuar mediante requisição e mandato da ONU, da OSCE, da OTAN ou de outras organizações internacionais. A EUROGENDFOR participou na Missão Militar da União Europeia na Bósnia-Herzegovina (Operação ALTHEA), na qual assegurou a componente policial da Missão, na MINUSTAH (Missão das Nações Unidas no Haiti), garantindo a contribuição da UE para a situação de insegurança pós sismo, e na missão de formação da OTAN no Afeganistão (NATO Training Mission – Afghanistan), constituindo o pilar fundamental na formação e capacitação das forças de polícia afegãs. No quadro da UE, a EUROGENDFOR participa na missão Missão EUCAP Sahel Mali e na Missão EUFOR CAR, na República Centro Africana, e encontra-se em preparação a sua participação na Missão EUBAM Rafah. Já no âmbito das Nações Unidas, a EUROGENDFOR encontra-se a preparar a sua contribuição para a MINUSCA. Por fim, participará, no contexto da NATO, na Operação Resolute Support, no teatro do Afeganistão, em continuidade do trabalho desenvolvido no antecedente. Após a recente concessão do estatuto de Membro à Polónia, que antes era Parceira, a par da Lituânia, integram a EUROGENDFOR, como Membros, para além da Guarda Nacional Republicana, a Guardia Civil de Espanha, a Gendarmerie Nationale de França, a Arma dei Carabinieri de Itália, a Koninklijke Marechaussee da Holanda, a Jandarmeria Româna da Roménia e a Gendarmerie Militar Polaca. A Turquia mantém o Estatuto de Observador e participa nas iniciativas e atividades da Força através da Jandarma Turca e a Lituânia constitui-se como Parceira da EUROGENDFOR, através do Serviço de Segurança Pública Lituano. O Comité Interministerial de Alto Nível (CIMIN) é o órgão responsável pelo controlo político e pela direção estratégica da Força de Gendarmerie Europeia (EUROGENDFOR), estando-lhe atribuídas, entre outras, as seguintes competências:  
 Assegurar a coordenação político-militar entre os países participantes e, quando apropriado, entre estes e os demais países que venham a contribuir para as missões da Força; 
 Nomear o Comandante da EUROGEDFOR e o Presidente do Conselho Financeiro; 
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 Aprovar a estrutura do Quartel-General Permanente, bem como os critérios de rotação das posições-chavedeste;
 Aprovar o programa e os objetivos anuais de formação, no âmbito da EUROGENDFOR;
 Decidir sobre a participação da EUROGENDEFOR em missões, definindo o seu enquadramento e dandodiretivas gerais;
 Designar os Comandantes das Forças, estabelecer o envolvimento do Quartel-General Permanente na cadeiade Comando e aprovar a estrutura do Quartel-General e a participação de outros países nas missões;
 Decidir sobre os pedidos de adesão à EUROGENDFOR, bem como sobre a atribuição dos Estatutos deObservador e de Parceiro;
 Analisar e decidir sobre os pedidos de cooperação com a EUROGENDFOR;
 Aprovar o orçamento anual relativo ao funcionamento Quartel-General Permanente e as principais ações denatureza administrativo-financeira.Têm assento no CIMIN representantes dos Ministérios que tutelam as Forças que integram a EUROGENDFOR e dos Ministérios responsáveis pela política externa dos respetivos países. Portugal é representado no CIMIN pelos Ministérios da Administração Interna (através do representado pelo Comandante-Geral da GNR) e dos Negócios Estrangeiros. O Quartel-General Permanente da EUROGENDFOR está localizado em Itália, na cidade de Vicenza. Tem um efetivo de 36 Oficiais e Sargentos das diferentes Forças, sendo Comandado pelo Comandante da EUROGENDFOR, atualmente de nacionalidade Romena. A sua missão é, essencialmente, de planeamento operacional, monitorizando cenários de possível atuação, prevendo possíveis modalidades de intervenção e estabelecendo ligação entre os Países e as Organizações Internacionais que tutelam as missões. 2.1.6. ÂMBITO TERRITORIAL7: As atribuições da Guarda são prosseguidas em todo o Território Nacional e no mar Territorial. No caso de competência atribuídas simultaneamente à GNR e à Polícia de Segurança Pública, as áreas de responsabilidade são definidas por Portaria do Ministro da Tutela, e revistas periodicamente. Fora da área de responsabilidade territorial definida, nos termos do ponto anterior, a intervenção da Guarda depende do pedido de outra força de segurança, de ordem especial ou de imposição legal, nomeadamente, no que diz respeito ao estipulado pelo Plano de Coordenação, Controlo e Comando Operacional das FSS. Em algumas áreas específicas é cometida à Guarda a responsabilidade de atuação em todo o Território Nacional, nomeadamente, em matéria de âmbito fiscal e aduaneiro e de proteção da natureza e ambiente, mas também no que diz respeito à primeira intervenção em missões de proteção e socorro. Sempre que especifica e legalmente mandatada para o efeito, a Guarda pode ainda prosseguir a sua missão fora do Território Nacional, tanto na vertente de atuação puramente militar, como na vertente policial, nas diversas dimensões de polícia geral, gestão de crises, ambiente, área fiscal e aduaneira, e proteção e socorro. 7 Artigo 5.º da Lei Orgânica da Guarda Nacional Republicana (Lei n.º 63/2007, de 6 de novembro, e Declaração de Retificação n.º 1-A/2008, de 4 de janeiro) 
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Em 2008 verificou-se um reajustamento relevante na delimitação das áreas territoriais à responsabilidade da Guarda e da Polícia de Segurança Pública. Atualmente, a Guarda tem responsabilidade territorial sobre de 94% do Território Nacional (86.597.4 Km2), na qual residem cerca de 53,8% da população (5.756.027 habitantes). Em épocas festivas ou nos meses de Verão, pela movimentação das populações para os locais festivos ou zonas balneares a percentagem da população nas áreas de responsabilidade da Guarda sobe consideravelmente. No âmbito rodoviário a Guarda detém à sua responsabilidade a quase totalidade da rede viária nacional (cerca de 97% do Território Nacional, dos quais 99,1% das autoestradas, 96,4% das estradas nacionais e 92,3% das estradas municipais). A Guarda detêm ainda uma vasta responsabilidade no plano da vigilância, interceção e patrulhamento terrestre e marítimo, que se estende a toda a orla costeira e mar territorial do Continente e Regiões Autónomas. Por referência ao dispositivo e implantação territorial, a que se alia um conjunto diversificado de competências específicas e capacidades operacionais, é a Guarda uma força de segurança, de natureza militar, especialmente vocacionada para atuar em todo o espetro de prevenção e conflitualidade, servindo de forma próxima e desde modo, se legitimando junto da população, através da confiança das populações.   
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2.1.7. ESTRUTURA ORGÂNICA A Lei n.º 63/2007, de 6 de novembro, que aprovou a nova Orgânica da Guarda, determinou uma profunda alteração estrutural desde Corpo Especial de Tropas, substituindo o Estado-Maior do Comando-Geral por três Comandos Funcionais (para as áreas operacional, administração de recursos internos e doutrina e formação), transformando as unidades em novas unidades alicerçadas em critérios de especialização e extinguindo um escalão de comando, a Brigada Territorial.  Nesse sentido foram criados os Comandos Territoriais de âmbito Distrital e Regiões Autónomas (Madeira e Açores), as Unidades Especializadas (Unidade Nacional de Trânsito, Unidade de Ação Fiscal e Unidade de Controlo Costeiro), a Unidade de Representação (Unidade de Segurança e Honras de Estado), a Unidade de Intervenção e Reserva (Unidade de Intervenção) e o Estabelecimento de Ensino (Escola da Guarda). Assim, a Guarda passa a compreender a Estrutura de Comando, as Unidades e o Estabelecimento de Ensino.  Figura 3– Estrutura orgânica da GNR   
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2.1.8. ENQUADRAMENTO NACIONAL DEPENDÊNCIAS Nos termos da sua atual Lei Orgânica, a Guarda depende do membro do Governo responsável pela área da Administração Interna. As forças da Guarda são colocadas na dependência operacional do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, através do seu Comandante-Geral, nos casos e termos previstos nas Leis de Defesa Nacional e das Forças Armadas e do regime do estado de sítio e do estado de emergência, dependendo, nesta medida, do membro do Governo responsável pela área da Defesa Nacional no que respeita à uniformização e normalização da doutrina militar, do armamento e do equipamento.  LIGAÇÕES FUNCIONAIS PARA A EXECUÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA GUARDA Para o cumprimento da sua missão, a Guarda mantém ligações funcionais com vários departamentos do Estado ou outras instituições, entre as quais avulta a dependência funcional das Autoridades Judiciárias, instituída pelo Código de Processo Penal.  Entre as demais ligações, destacam-se as seguintes: LIGAÇÕES FUNCIONAIS ENTIDADES Âmbito Policial  (Polícia Administrativa, Geral e Especializada) Ministérios responsáveis pelas áreas da Justiça e das Finanças, dos Espetáculos e das Artes, das Alfândegas e Impostos Especiais de Consumo e das Florestas, a Autoridade Tributária e Aduaneira, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e outras Forças e Serviços de Segurança e, de um modo geral, todas as Autoridades Públicas e Autarquias Locais. Âmbito das Atribuições de Proteção e Socorro Autoridade Nacional de Proteção Civil, a Cruz Vermelha Portuguesa e o Instituto Nacional de Emergência Médica.  Âmbito das Atribuições Honoríficas Ministério dos Negócios Estrangeiros - Protocolo do Estado Âmbito Militar Ministério da Defesa Nacional, Estado-Maior General das Forças Armadas, Estados-Maiores dos Ramos Figura 4– Estrutura orgânica da GNR Assim, da conjugação destes dois preceitos e com recurso também a outra legislação avulsa, com especial destaque para o Regulamento Geral do Serviço da Guarda, pode-se afirmar que a Missão da GNR se reparte, fundamentalmente, pelas áreas da Segurança, da Proteção e da Defesa Nacional, ou seja, pelo cumprimento de missões e tarefas policiais, militares e de proteção e socorro.   



 
 

 GUARDA NACIONAL REPUBLICANA 
 RELATÓRIO DE ATIVIDADES  2017  30 

2.2. AMBIENTE EXTERNO Sem prejuízo de uma análise e reflexão mais pormenorizada, apresentam-se a seguir um conjunto de aspetos que caracterizam a envolvente externa à Guarda Nacional Republicana. Atualmente, já não é possível estabelecer fronteiras entre segurança interna e externa. A dimensão holística e a desterritorialização das ameaças são agora os novos paradigmas de todas as estratégias de combate à insegurança. A globalização acelerada estende as ameaças e os problemas à escala planetária. Após os ataques terroristas de Nova Iorque, de Madrid e de Londres, assiste-se a uma redefinição das estratégias de segurança, para fazer face a uma nova tipologia de ameaças, caracterizadas pelo esbater dos limites entre os conceitos de segurança interna e segurança externa. Assim, a abordagem do conceito de segurança começa a ser efetuada numa perspetiva alargada, abrangendo não só a indispensável dimensão da defesa, mas incluindo, também, outros domínios como os da política, economia, diplomacia, transportes e comunicações, educação e cultura, saúde, ambiente, ciência e técnica. Procura-se, por um lado, evidenciar a cooperação e a solidariedade entre os vários setores, como elementos essenciais, e, por outro lado, fazer face a riscos e ameaças que ocorram à escala global. Com efeito, o conceito de Segurança alargou-se,à assi ,à aà easà o-t adi io ais ,à o oà oà t fi oà deà d ogaà eà de seres humanos, o crime organizado, os problemas ambientais, a imigração ilegal, os fluxos migratórios desregulados e as catástrofes naturais ou tecnológicas, entre outras, que outrora não eram consideradas no âmbito das políticas de segurança dos Estados e das organizações internacionais. Na verdade a crescente globalização que se vem verificando na atualidade, caraterizada pela complexidade e multiplicidade de atores e relações societais, a que corresponde uma premente densificação do conceito de segurança, exige, de modo permanente, da Guarda Nacional Republicana uma capacidade de antecipação, acompanhamento e adaptação aos fenómenos criminais, às ameaças e riscos à segurança das pessoas e bens, assegurando a proteção da sociedade como um todo. Este desafio, de sempre, no atual ambiente de governance da segurança, constitui uma preocupação de todos e deve ser um pressuposto inegável do planeamento institucional, nos quadros de resposta nacional e internacional. Por seu turno, a crise económica e o crescimento do fosso entre ricos e pobres, faz aumentar o número de excluídos e marginais da sociedade, criando condições para a eclosão de conflitos e convulsões sociais graves.  De igual modo, cada vez mais extensas regiões do globo entram em crise social, que, evoluindo amiúde para convulsões e guerras internas, obrigam a Europa a, cada vez mais, intervir no exterior. Portugal e, consequentemente a Guarda não pode ficar alheio a tal resposta e vê, também, desviados significativos recursos humanos e materiais para tais missões, designadamente através das participações em missões internacionais com forças constituídas. Paralelamente, a crise de valores nas sociedades modernas, com reflexos no coração da estrutura social, o aumento da mutabilidade e o crescente grau de exigência dos cidadãos, fruto de uma maior consciência da cidadania, tornam mais difícil e complexo o papel de quem tem funções de autoridade. Exigem mais conhecimento, novas abordagens, recurso às novas tecnologias e grande flexibilidade e mobilidade. Pelo contexto internacional em que Portugal se insere, importa ainda referir a permeabilidade das fronteiras, que se traduz numa livre circulação de pessoas, bens e informação, que carreia para o ambiente de segurança inúmeros perigos e ameaças, aproximando as dimensões externa e interna, global e local, que devem conferir à atuação policial um necessário alargamento da área de influência. O atual contexto da segurança interna caracteriza-se, entre outros aspetos, pelo aumento de algumas categorias de criminalidade (violenta e organizada) e pela crescente mediatização de tudo o que tem a ver com o crime, a polícia e a justiça, originando que o sentimento de insegurança dos cidadãos seja muito superior ao que seria expectável face à realidade criminal do nosso país, cujo combate constitui um dos desafios fundamentais das sociedades modernas. Na senda, as forças de polícia de natureza militar assumem-se como inegável mais-valia, ao desempenharem a função de forças de charneira, entre as restantes forças e serviços de segurança civis e as Forças Armadas. 
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Por referência ao largo espectro de intervenção da Guarda, consolidado nas atribuições legais e área de responsabilidade policial, urge a necessidade de continuarem a ser desenvolvidos esforços conducentes à especialização técnica e científica dos seus recursos, ao avanço da componente tecnológica, à reformulação dos modelos de intervenção e à aposta em novos processos de coordenação e de cooperação, no plano interno ou ao nível das relações com outros atores e sistemas internacionais, com a finalidade de provir para melhor servir. Existem, por isso, fatores críticos e ameaças para a segurança individual e coletiva da sociedade portuguesa que se traduzem em novas exigências de reorganização, de flexibilidade e de atuação das forças de segurança, destacando-se as seguintes: 
 Crescente possibilidade de manifestações e outras ações de protesto, com repercussões na segurança e na tranquilidade públicas; 
 Assimetrias de desenvolvimento regional e a existência de aglomerados periféricos das grandes cidades; 
 Concentração sazonal de grandes massas humanas nos espaços turísticos; 
 Dimensão dos problemas ambientais; 
 Novas formas de criminalidade transnacional (tráfico de drogas e de seres humanos, contrabando, descaminho e imigração clandestina), potenciada pelas crescentes dificuldades na vigilância da fronteira marítima e pela desestruturação do modelo de fronteiras nacionais; 
 A permanente evolução das tecnologias da informação, das comunicações e dos transportes, associadas à globalização, servem de desígnio às complexas organizações dedicadas ao crime e ao terrorismo sem fronteiras, reclamando a cooperação europeia e crescente participação de Portugal em missões internacionais. Este novo ambiente de segurança, caraterizado por novos desafios decorrentes da atual conjuntura económico-financeira, social, tecnológica, ambiental e mesmo político-legal, obriga a um posicionamento inequívoco da Guarda na arquitetura dos sistemas de segurança, proteção e defesa nacionais. Tal, associado a uma necessidade de legitimação social das atuações, pugna por uma forma habitual de moldar estruturas, atitudes e procedimentos, perspetivando os grandes desígnios que redundam nas causas da falta de segurança de modo geral, que quando não são as reais razões, potenciam o sentimento de insegurança.  Nesta senda, a atitude de qualquer instância de controlo formal não pode deixar de ser sagaz e oportuna, aberta à mudança e à adoção das medidas necessárias no âmbito dos conceitos, no plano das estruturas e dos processos, que perspetivem uma resposta mais eficaz aos desafios que se colocam num mundo em profunda alteração de paradigmas. Consequentemente, para fazer face à complexidade do atual ambiente de segurança e às exigências de índole social, económica e informacional do mundo contemporâneo, a Guarda deve guiar-se pela premissa da constante abertura à mudança, ciente de que tanto ao nível da genética organizacional, como no campo estrutural e operacional, a ideia de transformação deve ser uma constante. Um dos principais desígnios do Comando da Guarda é sedimentar a Instituição como uma referência, através da valorização do vetor humano e da gestão do conhecimento, conjugando esforços que permitam fomentar a coesão institucional, promover a proximidade junto das populações, motivar todos os que integram quadros militares e civis e, na sequência, orientar os objetivos estratégicos, também pela dignificação das funções, em referência à disponibilidade decorrente da condição militar, como fator distintivo para o exercício da atividade policial, que deve ser compensada. Importa, assim, num processo de gestão que se prevê exigente, que seja adotado um conjunto de medidas capazes de garantir a completa articulação entre o Ministério da Administração Interna, a Guarda Nacional Republicana e as demais Forças e Serviços de Segurança, para que as estratégias e as ações a empreender sejam todas realizadas, rentabilizando os recursos disponíveis. 
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3. TIPIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E FATORES DISTINTIVOS Face às atribuições que lhes estão cometidas, torna-se necessário que os serviços públicos identifiquem os serviços que prestam/fornecem e analisem a sua pertinência perante a mutação permanente em que a sociedade se encontra. Pretende-se, pois, que os organismos respondam, com eficácia, às reais necessidades dos seus clientes, apelando, para o efeito, à capacidade de inovação e à criatividade dos seus profissionais, no sentido de detetarem novos produtos e serviços que vão ao encontro dos interesses dos utentes. Neste sentido, os serviços devem questionar-se, permanentemente, numa perspetiva de reflexão, quanto: 
 À validade do que fazem; 
 À relação custo/benefício; 
 À oportunidade do que produzem; 
 Às potencialidades de que dispõem para a realização de novos produtos. Neste sentido, a Guarda Nacional Republicana tem readaptado a sua missão, reformulando o que se encontra legalmente preceituado à realidade e às reais necessidades dos seus utentes. 3.1. TIPIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 
 Manter a ordem e a tranquilidade públicas, a segurança e a proteção das pessoas e dos bens; 
 Prevenir a criminalidade e a prática dos demais atos contrários à lei e aos regulamentos; 
 Desenvolver as ações de investigação criminal e contraordenacional que lhe sejam atribuídas por lei, delegadas pelas autoridades judiciárias ou solicitadas pelas autoridades administrativas; 
 Promover e garantir a segurança rodoviária, designadamente através da fiscalização, do ordenamento e da disciplina do trânsito; 
 Participar no controlo da entrada e saída de pessoas e bens no território nacional e europeu; 
 Proteger, socorrer e auxiliar os cidadãos e defender e preservar os bens que se encontrem em situações de perigo, por causas provenientes da ação humana ou da natureza; 
 Manter a vigilância e a proteção de pontos sensíveis, nomeadamente infraestruturas rodoviárias, ferroviárias, aeroportuárias e portuárias, edifícios públicos e outras instalações críticas; 
 Assegurar o cumprimento das disposições legais e regulamentares referentes à proteção e conservação da natureza e do ambiente, bem como prevenir e investigar os respetivos ilícitos; 
 Prevenir e investigar as infrações tributárias, fiscais e aduaneiras, bem como fiscalizar e controlar a circulação de mercadorias sujeitas à ação tributária, fiscal ou aduaneira 
 Participar na fiscalização das atividades de captura, desembarque, cultura e comercialização das espécies marinhas; 
 Executar ações de prevenção e de intervenção de primeira linha, em todo o território nacional, em situação de emergência de proteção e socorro, designadamente nas ocorrências de incêndios florestais ou de matérias perigosas, catástrofes e acidentes graves; 
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 Colaborar na prestação das honras de Estado; 
 Cumprir, no âmbito da execução da política de defesa nacional e em cooperação com as Forças Armadas, as missões militares que lhe forem cometidas.  3.2. FATORES DISTINTIVOS Dada a natureza da GNR, como força militar, esta aporta os seguintes fatores distintivos e/ou diferenciadores:  
 Choque: Caracterizado pela capacidade de intervenção reforçada ou musculada na totalidade do espectro dos grandes eventos. 
 Massa: Derivada da implementação territorial, da capacidade e de apoio mútuo entre unidades, o que permite uma rápida concentração de meios no local e no momento adequado. 
 Mobilidade: Acentua a capacidade de projeção e de apoio logístico de forças em todo o Território Nacional. 
 Flexibilidade e Modularização: Caracterizada pela capacidade de organização e de articulação de unidades constituídas, permitindo exponenciar a capacidade de manobra e a unidade de comando. 
 Prontidão, Disponibilidade e Disciplina: Enraizados nos valores e nos deveres inerentes à condição militar. Exercidos através das seguintes valências: 
 Intervenção Pesada: Pela utilização de equipamento e armamento militar, bem como de outros meios especiais, dos quais se destacam os NRBQ (Nuclear, Radiológico, Biológico e Químico). 
 Cavalaria: Utilização, exclusiva, de forças a cavalo no patrulhamento preventivo e na manutenção e restabelecimento da ordem pública. 
 Cinotecnia: Reconhecida credibilidade, a nível nacional e internacional, na área da formação e no empenhamento operacional dos meios cinotécnicos. 
 Trânsito e Segurança Rodoviária: Pela existência de uma Unidade Nacional de Trânsito, altamente especializada no âmbito da fiscalização, do ordenamento e da disciplina do trânsito. 
 Controlo de Fronteiras Externas: Especialmente através da Unidade de Controlo Costeiro, concretizada na vigilância e no patrulhamento e na interceção terrestre ou marítima, em toda a costa e mar territorial do continente e das Regiões Autónomas. 
 Fiscal e Aduaneiro: Através da Unidade de Ação Fiscal, unidade especializada de âmbito nacional com competência específica de investigação para o cumprimento da missão tributária, fiscal e aduaneira cometida à Guarda. 
 Informação Criminal: Elevada capacidade de recolha de informação, face à dispersão territorial do dispositivo. 
 Operações Especiais: Através da resolução de incidentes tático-policiais, intervenção em ações de contraterrorismo, e em situações de violência concertada e de elevada perigosidade, complexidade e risco. 
 Proteção da Natureza: Combate às agressões ambientais e da natureza, através do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente, uma vez que o seu dispositivo se encontra implementado a nível nacional. 
 Seguranças e Honras de Estado: Através da proteção e segurança às instalações dos Órgãos de Soberania e pela prestação de honras de Estado.  
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4. PRINCIPAIS UTILIZADORES / DESTINATÁRIOS / INTERESSADOS (STAKEHOLDERS) A identificação dos principais clientes, assume especial atenção e relevância na análise do ambiente externo, face à diversidade de atribuições da Guarda. Os stakeholders, enquanto pessoas, organizações ou grupos suscetíveis de influenciar ou ser influenciados, constituem-se como partes interessadas nas atividades desempenhadas e/ou nos resultados obtidos pela Guarda na condução da sua missão e das suas atribuições.  O estudo dos stakeholders, do qual se apresenta a matriz abaixo, procurou considerar a organização Guarda como pertencente a um sistema aberto, com múltiplas relações de influência, por se entender que estas não são autoindependentes ou autossuficientes. Assim, identificados e analisados os interessados na atividade desenvolvida pela Guarda, ressalta a existência de pessoas ou de grupos específicos com interesse no produto final. Em face disso, e como se demonstra no quadro abaixo, após uma categorização de cada um dos intervenientes, é possível saber quem são os stakeholders, em função do seu nível de poder, que podem obstruir ou impedir o progresso da atividade, bem como quem são os que têm poder ou a influência para contribuir para o sucesso da Guarda.  Por outro lado, importa igualmente analisar os stakeholders à luz do seu nível de interesse, pois tal é fundamental para a definição da postura a adotar.  São, pois, estas influências mútuas nas relações existentes que vão atuar, direta ou indiretamente, na escolha da estratégia a ser implementada para a tomada de decisão. Do vasto, complexo e diferenciado conjunto de Stakeholders, destacamos os cidadãos em geral, as entidades públicas, a Tutela – MAI, os Oficiais, Sargentos, Guardas e Civis que integram o mapa de efetivos de pessoal da Guarda e a comunicação social. Existindo outros, estes são os atores que mais interagem com a Guarda e relativamente aos quais a GNR deve ser vista como um interlocutor de competência, confiança e cooperação.   Figura 5 – Stakeholders    NÍVEL DE INTERESSE
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STAKEHOLDERS CARACTERÍSTICAS O QUE ESPERAM DE NÓS O QUE ESPERAMOS DELES GRAU DE PODER GRAU DE INFLUÊNCIA GRAU DE INTERESSE INTERNOS GCG/GNR  CULTURA MILITAR
 COMANDANTE-GERAL DA GNR  COOPERAÇÃO SÓLIDA E DE CONFIANÇA 

 GESTÃO EFICAZ E EFICIENTE  ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS 
 PERSUASÃO E INFLUÊNCIA
 INTERLOCUTOR ELEVADO ELEVADO ELEVADO OFICIAIS, SARGENTOS, GUARDAS E CIVIS/GNR  OFICIAIS, SARGENTOS, GUARDAS E CIVIS QUE INTEGRAM O MAPA DE PESSOAL DA GUARDA  RECONHECIMENTOPROFISSIONAL 

 PROGRESSÃO NA CARREIRA
 BOM AMBIENTE DE TRABALHO 
 ORIENTAÇÕES CLARAS EPRECISAS  CUMPRIMENTO DA MISSÃO

 COMPETÊNCIA E EMPENHO
 ESPÍRITO DE MISSÃO
 ESPÍRITO DE SACRIFÍCIO 
 SOLIDARIEDADE E ENTREAJUDA 
 DISCIPLINA E COESÃO MILITAR MÉDIO ELEVADO ELEVADO ASSOCIAÇÕES PROFISSIONAIS  ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA GUARDA (AOG) 

 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DEOFICIAIS DA GUARDA (ANOG) 
 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DESARGENTOS DA GUARDA (ANSGNR) 
 ASSOCIAÇÃO SÓCIO-PROFISSIONAL DA GUARDA (APG) 
 ASSOCIAÇÃO SÓCIO-PROFISSIONAL INDEPENDENTE DA GUARDA (ASPIG) 
 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DEGUARDAS (ANAG)  DIÁLOGO 

 SENSIBILIDADE PARA COM OS ASSUNTOS APRESENTADOS 
 DEFESA DOS INTERESSES DOSASSOCIADOS 
 MELHORES CONDIÇÕES DETRABALHO  ESPÍRITO CRÍTICO CONSTRUTIVO 

 LEALDADE E CLAREZA
 DEFESA DOS INTERESSES DOSASSOCIADOS COM OBJETIVOS ATINGÍVEIS MÉDIO MÉDIO ELEVADO 

EXTERNOS CIDADÃOS  POPULAÇÃO RESIDENTE OUEM TRÂNSITO NAS ÁREAS À RESPONSABILIDADE DA GUARDA  GARANTE DA SEGURANÇA EDO BEM-ESTAR 
 PROTEÇÃO
 RESPOSTA PRONTA ÀS SOLICITAÇÕES 
 VISIBILIDADE E PROXIMIDADE  RECONHECIMENTO DO TRABALHO DESENVOLVIDO 

 COLABORAÇÃO MÉDIO MÉDIO ELEVADO FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS  FORNECEDORES
 PRESTADORES DE SERVIÇOS  CUMPRIMENTO DOS CONTRATOS 

 TRANSPARÊNCIA DE PROCEDIMENTOS  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEQUALIDADE 
 CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES 
 FLEXIBILIDADE REDUZIDO REDUZIDO MÉDIO ENTIDADES PÚBLICAS  ORGANISMOS GOVERNAMENTAIS 

 TRIBUNAIS
 AUTARQUIAS
 FORÇAS ARMADAS
 OUTRAS ENTIDADES  COMPETÊNCIA

 COLABORAÇÃO
 CONFIANÇA 
 COOPERAÇÃO ESTRATÉGICA  COMPETÊNCIA

 COLABORAÇÃO
 CONFIANÇA 
 COOPERAÇÃO ESTRATÉGICA MÉDIO ELEVADO ELEVADO ENTIDADES PRIVADAS  ONG

 ASSOCIAÇÕES 
 CLUBES
 OUTRAS  PROFICIÊNCIA 

 COLABORAÇÃO
 SEGURANÇA E PROTEÇÃO
 RESPOSTA PRONTA ÀS SOLICITAÇÕES  COLABORAÇÃO

 CONFIANÇA 
 CUMPRIMENTO DOS COMPROMISSOS REDUZIDO MÉDIO MÉDIO 
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STAKEHOLDERS CARACTERÍSTICAS O QUE ESPERAM DE NÓS O QUE ESPERAMOS DELES GRAU DE PODER GRAU DE INFLUÊNCIA GRAU DE INTERESSE 
EXTERNOS TUTELA – MAI  DECISOR POLÍTICO 

 DISPONIBILIZA SERVIÇOS PARTILHADOS 
 AVALIADOR
 INSPEÇÃO
 DEFINE ORÇAMENTO
 DEFINE CARTA DE MISSÃODO COMANDANTE-GERAL 
 APROVA QUAR/OBJETIVOS
 APROVA O MAPA DEPESSOAL  CUMPRIMENTO DA MISSÃO EDAS DIRETIVAS E INSTRUÇÕES 

 GESTÃO CRITERIOSA E RACIONAL DOS RECURSOS 
 PRESTAÇÃO DE UM SERVIÇODE QUALIDADE 
 COOPERAÇÃO ESTRATÉGICA
 COMPETÊNCIA
 DISCIPLINA 
 PRONTIDÃO
 LEALDADE  DEFINIÇÃO DE OBJETIVOSCLAROS E EXEQUÍVEIS 

 DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS 
 DEFESA DOS INTERESSESINSTITUCIONAIS E DO PESSOAL 
 COOPERAÇÃO ESTRATÉGICA
 APOIO 
 RECONHECIMENTO ELEVADO ELEVADO ELEVADO OUTRAS FORÇAS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA NACIONAIS  POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 

 POLÍCIA JUDICIÁRIA 
 SERVIÇO DE ESTRANGEIROS EFRONTEIRAS 
 DIREÇÃO-GERAL DAS ALFÂNDEGAS E DOS IMPOSTOS ESPECIAIS SOBRE O CONSUMO 
 SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES
 OUTROS  COOPERAÇÃO

 CONFIANÇA 
 PARTILHA DE INFORMAÇÃO  COOPERAÇÃO

 CONFIANÇA 
 PARTILHA DE INFORMAÇÃO REDUZIDO MÉDIO ELEVADO OUTRAS FORÇAS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA ESTRANGEIROS  GUARDIA CIVIL (ESPANHA)

 GENDARMERIE NATIONALE(FRANÇA) 
 ARMA DEI CARABINIERI(ITÁLIA) 
 ROYAL MARECHAUSSEE (HOLANDA) 
 GENDARMERIE ROMENA
 JANDARMA TURCA
 OUTROS  COOPERAÇÃO

 CONFIANÇA 
 PARCERIAS
 FORMAÇÃO  COOPERAÇÃO

 CONFIANÇA 
 PARCERIAS
 FORMAÇÃO REDUZIDO MÉDIO ELEVADO COMUNICAÇÃO SOCIAL  TELEVISÃO

 RÁDIO 
 JORNAIS
 REVISTAS
 OUTROS  COLABORAÇÃO

 TRANSPARÊNCIA
 TRANSMISSÃO OPORTUNADE INFORMAÇÕES  CONFIANÇA 

 RESPEITO
 RECONHECIMENTO MÉDIO ELEVADO ELEVADO Figura 6 – Análise dos Stakeholders
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5. METODOLOGIA Este relatório possibilita, aos níveis mais elevados da hierarquia, uma visão integrada da atividade da Guarda desenvolvida em 2017, permitindo realizar uma avaliação global do desempenho das suas Unidades Orgânicas, face aos objetivos superiormente fixados. A base documental a que se socorreu, para além da legislação que regula a organização e funcionamento da Guarda, contemplou ainda os seguintes elementos: 
 Programa do XXI Governo Constitucional; 
 Relatório Anual de Segurança Interna – RASI 2016 - Orientações Estratégicas 
 Orçamento de Estado para 2017; 
 Proposta de Orçamento de Estado para 2017; 
 Lei de Organização da Investigação Criminal (Lei n.º 49/2008, de 27 de agosto); 
 Estratégia da Guarda 2020 – Uma estratégia de futuro; 
 Plano Estratégico da Guarda 2020; 
 Objetivos Estratégicos definidos no Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) para 2015-2020. A existência de um QUAR aprovado para o ano económico de 2017, permite a adoção de uma metodologia na elaboração do presente relatório de atividades, em moldes semelhantes à estrutura do plano de atividades referente aquela data, procedendo-se à divisão de Projetos/Atividades em concorrentes e não concorrentes para os objetivos operacionais, alinhados com os objetivos de nível estratégico, cuja vigência se estende a médio prazo (entre 3 a 5 anos). O presente Relatório de Atividades foi elaborado em obediência ao Decreto-Lei 183/96, de 27 de setembro, tendo por objetivo identificar projetos, atividades e ações programadas e desenvolvidas, no sentido do cabal cumprimento da missão e atribuições da Guarda, dando especial enfoque aos recursos utilizados para a sua concretização. 



 



 Capítulo II ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO 
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1. MISSÃO RESTABELECIDA Assegurar a legalidade democrática, garantir a segurança interna e os direitos dos cidadãos, no âmbito dos sistemas nacionais de segurança e proteção, bem como colaborar na execução da política de defesa nacional.  2. CENTRO DE GRAVIDADE O Centro de Gravidade Estratégico da Guarda é a Sociedade e incorpora: 
 As Pessoas – focalizado nos Cidadãos; 
 O Território – compreendendo de forma direta o Território Nacional e o mar territorial e, subsidiariamente, o espaço estratégico de interesse nacional conjuntural; 
 Os Movimentos – determinados designadamente ao nível da utilização da rede viária e na orla costeira; 
 As Instituições Democráticas – enquanto garante da Soberania do Estado, compete-lhe garantir o seu normal funcionamento, a sua segurança, representação e honras de Estado.  Figura 7 – Centro de Gravidade 3. VISÃO Ser uma Força de Segurança humana, próxima e de confiança que se distinga pela excelência do serviço que presta e seja reconhecida como referência nacional e internacional no domínio da segurança.  4. NÍVEL DE AMBIÇÃO A Guarda Nacional Republicana é uma Instituição de natureza militar, moderna, responsável e respeitada e, no âmbito das suas atribuições e na área geográfica de responsabilidade, constituí uma força de amplo espectro operacional, presente e 
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próxima que age de forma proactiva, integradora e orientada para a proteção dos Cidadãos, das Instituições Democráticas e dos seus bens, prevenindo e reprimindo a criminalidade, contribuindo para o fortalecimento do sentimento de segurança, consolidando as sinergias criadas com a Sociedade, em especial com as Forças Armadas e Forças e Serviços de Segurança nacionais e estrangeiras.  5. VALORES O alinhamento dos valores corporativos com a missão e com a visão da Guarda são um fator determinante para o fortalecimento e desenvolvimento de uma nova cultura organizacional em busca da excelência. Os valores a seguir apresentados têm como pressuposto fundamental a condição militar, que representa uma entrega total, pelo que encerra uma exigência constante de disponibilidade, de frequente renúncia a comodismos, de sacrifícios sem conta e, muitas vezes, com enormes incompreensões, a que se associa a prossecução de um ideal de servir. Há valores éticos e restrições voluntariamente assumidas que não têm paralelo em qualquer outra instituição, de que o juramento de doação da vida pela Pátria e a disponibilidade permanente, sem restrições, são aspetos únicos da condição militar. Ser-se militar é, mais do que uma profissão, uma condição. Os valores Institucionais representam as crenças e convicções dominantes, constituindo-se como elementos motivadores para um esforço conjugado que representará unidade e coerência na prossecução do serviço público. Enquanto elemento singular no quadro do Sistema de Segurança Nacional - por sua vez composto pelos subsistemas de Segurança Interna; de Segurança do Estado (Serviços de Informações); de Proteção Civil e de Defesa Nacional – a Guarda Nacional Republicana constitui-se como uma Instituição verdadeiramente ÚNICA, caraterizada pela constância dos valores institucionais alinhados com esta unicidade.  Figura 8 – Valores Entre outros, constituem valores institucionais: 
 União (Coesão) – na relação de compromisso entre os seus membros para com a própria Instituição, no cumprimento da missão. A união entre os elementos da Instituição assegura a superação das dificuldades no cumprimento da missão, inexequíveis se a atuação decorrer de forma isolada; 
 Disciplina – na exata observância das leis e regulamentos, bem como das ordens e instruções emanadas pela cadeia hierárquica em matéria de serviço, em obediência aos princípios inerentes à condição de militar; 
 Conhecimento e Inovação – aà a uisiç oà deà o he i e toà esse ialà pa aà u à dese ol i e toà i telige te àvocacionado para a melhoria da segurança e liberdade dos Cidadãos, promovendo a inovação no desenvolvimento 
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da atividade policial, antecipando ameaças e riscos que comprometam os direitos, liberdades e garantias constitucionalmente consagrados; 
 Competência e Isenção – no saber agir consciente e reconhecido, sempre com independência em relação a interesses ou a pressões de qualquer índole, implicando a mobilização, a integração e transferência de conhecimento, recursos e aptidões que agreguem valor à organização e aos seus elementos. 
 Lealdade e Responsabilidade – na obrigação do desempenho de funções em subordinação aos objetivos do serviço e na prossecução do interesse público, na absoluta observância das leis do Estado. No velar pelo seu cumprimento, no respeito pelas autoridades que têm por missão assegurar a execução dessas mesmas leis e na plena obediência às ordens por elas emanadas. A responsabilidade traduz-se no exercício responsável da autoridade, no compromisso perante a sociedade, moldando a atuação por critérios de rigor, transparência e isenção, aos quais se associa a presença constante de superiores padrões morais e éticos.  6. PRINCÍPIOS Além dos valores institucionais, deve ainda a conduta institucional nortear-se, em permanência, pelos seguintes princípios: 
 Cultura Militar e de Segurança – são as referências essenciais na atitude profissional de permanente aprendizagem para melhor servir o Cidadão em geral pugnando pelo estrito cumprimento dos deveres militares, segundo elevados padrões de disciplina, lealdade e espírito de camaradagem e disponibilidade que aglutinam a Instituição, fomentando o espírito de corpo; 
 Qualidade e rigor – pela competência no serviço público de proximidade e permanente aprofundamento do conhecimento, constante avaliação de resultados e divulgação de boas práticas de prevenção e pro-atividade em busca da sublimidade; 
 Responsabilidade a ounta ility  – como conduta ética e símbolo de responsabilidade objetiva perante a sociedade; 
 Transparência – traduz-se na clareza, lisura e equidade como a Instituição desenvolve a atividade de prestação de um serviço público, procurando fortalecer a legitimidade social da sua ação, bem como o reconhecimento do seu valor estratégico nos sistemas nacionais de segurança, proteção e defesa; 
 Integridade Institucional – por referência às pessoas, ao território, aos movimentos e às instituições democráticas, para alcançar: 

o A excelência, pela eficiência, eficácia e pioneirismo no serviço de segurança; 
o A cooperação, balizada pela ética, através da partilha de competências e ideias com os restantes atores; 
o A valorização das pessoas, pelo serviço direcionado às competências e capacidades individuais e pela realização pessoal dos militares e civis que servem na Instituição; 
o O comprometimento perante a sociedade, de modo resiliente em relação às atribuições legais institucionais, e para com os militares e civis que servem na Guarda em relação aos objetivos comuns, por referência a elevados padrões éticos e respeito pelos princípios do Estado de Direito Democrático. 
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 Figura 9 – Princípios  7. DEONTOLOGIA MILITAR Trata da aplicação das regras gerais da moral ao caso concreto da condição militar, descrevendo e justificando a conduta do bom soldado, não porém ao nível das prescrições legais, mas sim das exigências da sua natureza enquanto homem (cultura institucional e valores éticos). CÓDIGO DE HONRA DO MILITAR DA GUARDA 
 O militar da Guarda observa em todas as circunstâncias as características da condição militar e cumpre, rigorosa e responsavelmente, os seus deveres militares e estatutários.  
 O militar da Guarda, como "soldado da lei", impõe-se à consideração, respeito e simpatia das populações, através de uma impoluta integridade de caráter, reconhecida a honestidade, esmerada educação, exemplar comportamento moral e cívico, boa conduta nos procedimentos da sua vida pública e privada e respeitável ambiente familiar.  
 O militar da Guarda como agente da força pública, atua sempre de acordo com a autoridade em que está investido, só recorrendo ao uso da força nos casos expressamente previstos na lei, quando absolutamente necessário e apenas na medida exigida pelo cumprimento das suas funções.  
 O militar da Guarda só utiliza as armas para repelir uma agressão iminente ou em execução, em defesa própria ou de terceiros e para vencer a resistência violenta à execução de um serviço no exercício das suas funções e manter o princípio de autoridade, após intimação formal aos resistentes de obediência e esgotados todos os outros meios para o conseguir.  
 O militar da Guarda cumpre sempre o dever que a lei impõe de servir a coletividade e de proteger todas as pessoas contra atos ilegais, em conformidade com o alto grau de responsabilidade que a sua profissão exige.  
 O militar da Guarda respeita a dignidade humana e defende e protege os direitos fundamentais de toda a pessoa.  
 O militar da Guarda não comete, instiga ou tolera, qualquer ato de tortura ou qualquer outro castigo ou tratamento cruel, inumano ou degradante, nem invoca ordem dos seus superiores ou circunstâncias excecionais para os justificar.  
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 O militar da Guarda vela para que a saúde das pessoas à sua guarda esteja plenamente protegida e toma imediatamente medidas para que os cuidados médicos lhe sejam dispensados sempre que tal se imponha.  
 O militar da Guarda não só não comete quaisquer atos de corrupção, como deve rigorosamente combatê-los e opor-se-lhes quando deles tenha conhecimento.  
 O militar da Guarda diligencia permanentemente pelo cumprimento da sua missão em condições morais, profissionais e psicológicas que protejam a imparcialidade, a integridade e a dignidade da sua função, face às prescrições legais respeitadoras dos direitos humanos fundamentais.  
 O militar da Guarda é pessoalmente responsável pelos atos e omissões que tenha executado ou ordenado e que sejam contrários aos direitos fundamentais da pessoa.  
 O militar da Guarda mantém sigilo quanto aos factos e matérias de caráter confidencial de que toma conhecimento no exercício das suas funções, a menos que exigências do serviço ou necessidades da justiça tal não permitam.  
 O militar da Guarda respeita a lei e opõe-se, em todas as circunstâncias e com toda a sua capacidade, a todo e qualquer ato que a viole, agindo prontamente quando este puder provocar prejuízo imediato ou irreparável, ou, caso contrário, esforça-se por impedir as suas consequências e a sua repetição, informando hierarquicamente.  
 O militar da Guarda tem a preocupação permanente de dignificar este corpo militar através do seu aprumo e da forma como se apresenta uniformizado.  
 O militar da Guarda tem sempre como lema a honra pessoal e o engrandecimento da pátria. CÓDIGO DE CONDUTA DO MILITAR DA GUARDA É dever de todo o militar da Guarda: 
 Cumprir a Missão de acordo com a Causa Pública, o Interesse Público e a Lei.  
 Servir a Coletividade Nacional e proteger todas as pessoas contra os atos ilegais.  
 Respeitar e proteger a dignidade humana. 
 Defender e proteger os direitos fundamentais de toda a pessoa.  
 Só aplicar a força em último caso e quando for exigido pelo cumprimento das suas funções.  
 Só recorrer às armas de fogo em legítima defesa, quando o presumido delinquente opuser resistência armada e se não for possível a utilização de outros meios.  
 Não divulgar informações de caráter confidencial a não ser no cumprimento das suas funções ou quando as necessidades de justiça o exigirem.  
 Não infringir, instigar ou tolerar atos de tortura ou de qualquer outro tipo de castigo cruel, inumano ou degradante.  
 Não praticar o abuso da autoridade. 
 Combater e opor-se vigorosamente a todos os atos de corrupção. 
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8. SÍMBOLOS8 A Guarda e as suas Unidades, incluindo as Unidades constituídas para atuar fora do território nacional e o estabelecimento de ensino, têm direito ao uso do Estandarte Nacional. A Guarda tem direito a brasão de armas, bandeira heráldica, hino, marcha, selo branco e condecoração privativa (Medalha de D. Nunes Alvares Pereira – Mérito da Guarda Nacional Republicana). As Unidades da Guarda têm direito a brasão de armas, selo branco a bandeiras heráldicas, que, nas Subunidades, tomam a forma de guião de mérito. O Comandante-Geral tem direito ao uso de galhardete.  Os símbolos e a condecoração referidos, bem como o regulamento de atribuição desta, são aprovados por Portaria do Ministro da tutela. O Dia da Guarda é comemorado a 3 de maio, em evocação da Lei que criou a atual instituição nacional, em 1911.  As Unidades da Guarda têm direito a um dia festivo para a consagração da respetiva memória histórica, definido por despacho do Comandante-Geral.  9. DESENVOLVIMENTO DE MEDIDAS PARA UM REFORÇO POSITIVO DO DESEMPENHO ANÁLISE SWOT Para delinear a estratégia, adotou-se a análise SWOT, que permite identificar os fatores críticos, articulando a análise das vulnerabilidades e das potencialidades da Instituição e, simultaneamente, a análise do ambiente interno e externo, nomeadamente dos fatores que se constituem como principais ameaças e oportunidades. A matriz SWOT, permite-nos balancear o jogo de forças entre os pontos fracos e fortes da Instituição, por um lado, e as ameaças e oportunidades, por outro. SWOT – Potencialidades 
 Elevada coesão e cultura institucional decorrente da sua natureza militar; 
 Forte Identidade e vocação gendármica9; 
 Amplo espetro de atuação operacional (no âmbito da segurança interna, das missões militares e da gestão civil de crises); 
 Implantação e presença efetiva em todo o TN; 
 Inserção simultânea nos sistemas nacionais de segurança, proteção e defesa; 
 Capacidade de projeção e articulação de forças/unidades constituídas de polícia;                                                            8  Artigo 7º e 8º da Lei Orgânica da Guarda Nacional Republicana (Lei n.º 63/2007, de 6 de novembro, e Declaração de Retificação n.º 1-A/2008, de 4 de janeiro) 9 Decorre da expressão francesa Gendarmerie que pretende sintetizar os elementos identitários comuns às forças de segurança de natureza militar, caraterizados por um espetro alargado de competências nos domínios da segurança interna, proteção e socorro, bem ainda como no âmbito da defesa nacional. 
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 Forças de Intervenção em elevado nível de prontidão, com capacidade de deslocamento e emprego em todo o TN; 
 Capacidade de intervenção rápida, conjunta e combinada, nas diferentes áreas do espaço estratégico de interesse nacional (permanente e conjuntural); 
 Referência nacional nos domínios da fiscalização, ordenamento e disciplina do trânsito, com capacidade operacional para assegurar a responsabilidade na rede viária; 
 Capacidade especialmente vocacionada para a segurança dos Órgãos de Soberania, e infraestruturas críticas e, supletivamente, para a prestação de Honras de Estado; 
 Referência nacional no emprego operacional de solípedes e canídeos; 
 Capacidade fundamental no plano da vigilância, interceção e patrulhamento terrestre e marítimo, da orla costeira e mar territorial do Continente e Regiões Autónomas; 
 Competências exclusivas no âmbito fiscal e aduaneiro; 
 Referência nacional/valência exclusiva nas áreas da proteção da natureza e ambiente; 
 Agente determinante no domínio da 1.ª intervenção em missões de proteção e socorro em TN; 
 Capacidade de inspeção judiciária subaquática; 
 Elevada qualidade da formação dos RH, nos domínios técnico-científico, físico, ético e comportamental, com formação em contexto militar; 
 Cooperação reforçada com forças congéneres nos espaços regional, mediterrânico, europeu e internacional; 
 Prestígio e reconhecimento internacional alcançado por via das boas-práticas internas e do desempenho externo; 
 Ampla experiência e credibilidade em operações internacionais jus post bellum. SWOT – Condicionamentos 
 Crescente complexidade da gestão de recursos e dos mecanismos de decisão; 
 Interoperabilidade dos diferentes sistemas de gestão; 
 Infraestruturação e migração para a RNSI; 
 Intermitências na afetação e emprego dos recursos disponíveis; 
 Perda gradual de efetivos e aumento das atribuições institucionais (missões/responsabilidades operacionais); 
 Avaliação do desempenho na Categoria de Guardas; 
 Desgaste do parque imobiliário, automóvel e afeto ao serviço marítimo; 
 Meios operacionais sujeitos a elevado desgaste; 
 Limitações em infraestruturas vocacionadas para o treino tático-policial; 
 Limitações em meios adequados para operação no mar territorial em condições adversas de navegação; 
 Limitações na capacidade de gestão operacional integrada; 
 Envelhecimento tendencial dos recursos humanos; 
 Assimetria das qualificações escolares entre gerações, com impacto nas expetativas dos recursos humanos mais qualificados; 
 Capacidade de cibersegurança em fase de desenvolvimento inicial.   
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SWOT – Desafios 
 Mediatização do fenómeno securitário e crescente consciencialização da opinião pública sobre os assuntos da segurança; 
 Implementação de novos modelos de policiamento; 
 Ponderação sobre o justo balanceamento entre a exploração de alternativas de gestão dos recursos (procura de ganhos de eficiência por via do outsourcing), com a manutenção da autossuficiência de serviços essenciais definidores da Instituição Militar; 
 Evolução da Governance da segurança e fomento de parcerias locais, regionais e internacionais; 
 Políticas de racionalização e modernização administrativa; 
 Acesso a fundos estruturais e de investimento no âmbito do acordo de parceria Portugal 2020; 
 Participar na formação de forças congéneres, integrar a rede europeia de escolas de polícia e partilhar lições aprendidas; 
 Otimizar as condições para criação de um Centro de Excelência para formação e treino de unidades constituídas de polícia; 
 Afirmação e consolidação, no quadro de atuação da NATO, ONU e UE, das forças de cariz gendármico; 
 Integrar organismos internacionais e participação em operações no âmbito da componente externa da Segurança Interna; 
 Participação ativa em fóruns internacionais nos domínios da segurança; 
 Reforço da cooperação com instituições e agências europeias e internacionais; 
 Reforço da cooperação com as Forças e Serviços de Segurança da CPLP; 
 Reforço dos laços e parcerias entre membros da EUROGENDFOR e FIEP; 
 Normalização e certificação de processos e procedimentos; 
 Desenvolvimento de infraestruturas tecnológicas com impacto na eficácia operacional; 
 Requalificação e modernização de infraestruturas e equipamentos das FSS; 
 Participação na operacionalização da estratégia nacional de desenvolvimento sustentado em matéria ambiental e de ordenamento do território; 
 Desenvolvimento permanente da estratégia genética; 
 Aprofundamento da presença nos quatro pilares da Segurança Nacional (Defesa Nacional; Segurança de Estado; Segurança Humana; e Segurança Interna); 
 Alinhamento do processo de formação dos RH segundo o paradigma da formação por competências; 
 Exploração das dimensões subjacentes à utilização do espaço aéreo, subaquático e subsolo para ações nos domínios da proteção da natureza e ambiente, proteção e socorro, controlo costeiro, segurança rodoviária e ordem pública; 
 Assegurar a presença e atuação progressiva no mundo ciber, afirmando a Guarda como determinante no mundo real e no mundo virtual; 
 Obter mais-valias operacionais do desenvolvimento e utilização de novas tecnologias.   
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SWOT – Constrangimentos 
 Complexidade das questões relacionadas com a segurança, aumento das assimetrias sociais e da evolução demográfica; 
 Desterritorialização, mobilidade e sofisticação da criminalidade; 
 Criminalidade associada ao novo quadro de ameaças globais; 
 Fenómenos de criminalidade associados às novas tecnologias; 
 Dimensão da criminalidade transnacional organizada; 
 Deficiente interoperabilidade dos sistemas de informação existentes nas diferentes FSS; 
 Insuficiente coordenação entre os diversos atores dos sistemas ligados à segurança nacional; 
 Impacto da crise económica e financeira mundial na ordem interna dos Estados; 
 Impacto no sentimento de insegurança da população decorrente da redução dos apoios sociais; 
 Riscos associados à retração da presença do Estado em Território Nacional; 
 Ausência de referenciais que enformem uma cultura forte de segurança e cidadania por parte das populações; 
 Aumento do sentimento de descrença das populações nas instâncias de controlo formal; 
 Défice de pensamento estratégico estruturado e de continuidade, no âmbito da segurança interna; 
 Atuação das FSS sujeita a um forte escrutínio mediático; 
 Crescente competição institucional entre FSS; 
 Complexidade do Sistema de Segurança Interna, com impactos ao nível da coordenação e articulação de esforços nos patamares estratégico e operacional; 
 Emergência de novos delitos e formas de violência e crescente desenvolvimento do fenómeno das incivilidades (perda de autoridade); 
 Fenómeno da urbanização/metropolização da sociedade gerador de assimetrias regionais potenciadoras de insegurança.  10. OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS EM 2017 10.1. ORIENTAÇÕES GERAIS Visando a prossecução do modelo prefigurado na Missão e Visão institucionais, norteados pelos valores que caraterizam a Guarda Nacional Republicana, elegeram-se quatro Linhas de Orientação Estratégica que visam a orientação do esforço coletivo da Instituição Guarda Nacional Republicana, no sentido da concretização da visão do Comandante-Geral para o período 2015-2020. A definição deste horizonte visa garantir, através do alinhamento entre os instrumentos estratégicos e os demais instrumentos de gestão, a estabilidade e sustentabilidade das políticas e estratégias organizacionais, bem como o inequívoco compromisso dos diferentes níveis de Comando e Direção/gestão organizacional com as estratégias e objetivos organizacionais de médio prazo. Constituem Linhas de Orientação Estratégica da Guarda Nacional Republicana:   
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FORÇA DE “EGURANÇA PRE“ENTE E PRÓXIMA  - REFORÇAR A CONFIANÇA DOS CIDADÃOS NA INSTITUIÇÃO Uma força de segurança com a dispersão e presença territorial da Guarda obriga-se a procurar a proximidade ao Cidadão, para através de uma melhor interação criar uma relação de confiança mútua com a população, legitimando-se socialmente. Nesse sentido, constitui desígnio da Guarda o reforço do patrulhamento comunitário e de proximidade, orientado para a proteção dos cidadãos em geral e, em particular, das pessoas especialmente vulneráveis, como as mulheres, as crianças, os jovens, os idosos e as vítimas de maus-tratos. Neste domínio, importa consolidar uma atuação que tem sido caracterizada pelo sucesso alcançado junto das populações, quer pela utilização das tecnologias de informação potenciadoras de uma maior interação Guarda-Cidadão, quer sobretudo pelo impacto dos Programas Especiais de Prevenção e Policiamento (PEPP), numa orientação que tem primado pelo sucesso do patrulhamento de proximidade e segurança comunitária. Importa ainda fortalecer a cooperação e colaboração com as diversas entidades de apoio social locais no combate ao isolamento, à pobreza, à discriminação e à exclusão social, mostrando, em permanência, abertura ao estabelecimento de parcerias com entidades locais e com atores relevantes da sociedade civil. Constituirá prioridade da Guarda uma abordagem proactiva e disponibilidade permanente na defesa e salvaguarda dos direitos fundamentais do Cidadão, privilegiando domínios como a integridade da vida humana e a proteção do património. Ainda neste domínio importará assegurar uma resposta célere e eficaz no âmbito de todas as atribuições da Guarda, mantendo o vigor na prevenção, consciencialização e repressão de comportamentos de risco. Em razão da natureza militar, posicionamento no sistema de forças nacional, implantação territorial, espetro missionário e atuação específica da Guarda em todo o território nacional, deverão ser potenciadas as sinergias que decorrem da articulação das diferentes valências operacionais, pro bono da segurança interna e, no necessário, quanto à defesa nacional.  
OTIMIZAR PARA CRIAR VALOR  - OTIMIZAR OS RECURSOS CRIANDO VALOR Cientes da complexidade da conjuntura que o País atravessa, teremos que assumir as inerentes limitações e encarar a obrigação de aplicar os recursos de forma racional e criteriosa, com o mesmo rigor que tem caracterizado a vida e a gestão da Guarda, contudo, procurando manter elevados padrões de operacionalidade. Num contexto económico-financeiro de crise, caracterizado por acrescidos esforços de contenção orçamental, é fundamental garantir novas formas de financiamento, através do concurso a linhas de financiamento comunitárias direcionadas para projetos de modernização, de equipamentos, de tecnologias e para a qualificação dos recursos humanos. O aproveitamento e obtenção de recursos disponibilizados através de fundos estruturais, de investimento ou específicos para o domínio da segurança interna constitui uma oportunidade e um desiderato fundamental para erguer novas capacidades e valorizar as existentes, possibilitando uma resposta operacional mais eficiente e, simultaneamente, mais qualificada. Nesta conjuntura, a aprovação de uma nova Lei Orgânica permitirá inequivocamente corrigir alguns constrangimentos identificados e que urge superar de forma a conferir à Guarda a eficácia e a funcionalidade necessárias. Uma tal reorganização permitirá melhorar significativamente o Comando, Coordenação e Controlo das unidades operacionais, e um controlo, gestão, e supervisão mais eficaz na áreas de apoio à atividade operacional.  Também ao nível do dispositivo territorial, importa garantir a sua adequação e efetivo operacional ajustados às necessidades de policiamento público de proximidade e de visibilidade junto das populações, mediante o incremento de afetação dos recursos humanos ao desempenho de valências operacionais, com especial enfoque em zonas consideradas de maior risco e sujeitas a flutuações sazonais. Nesta linha, a otimização da capacidade do dispositivo, visa assegurar a adequação do serviço prestado às necessidades e expectativas das populações. 
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Importará igualmente ter uma visão abrangente dos parques imobiliário e automóvel, racionalizando, beneficiando e renovando os meios que permitam à Guarda garantir e melhorar os níveis de eficiência operacional, bem como garantir as condições adequadas de trabalho aos profissionais da Instituição que diariamente exercem a exigente atividade de segurança junto das populações. 
MODERNIZAR, INOVAR E “IMPLIFICAR  - MODERNIZAR, INOVAR E SIMPLIFICAR, GARANTIDO A CELERIDADE E EFICIÊNCIA DOS PROCESSOS A modernização de procedimentos deve ser o referencial para simplificar a vida do Cidadão e permitir redirecionar os militares para o que é a essência da sua missão – a atividade em prol da segurança dos cidadãos. Com efeito, neste âmbito importa privilegiar o recurso a novas tecnologias de informação e de comunicação, mantendo a aposta na inovação tecnológica ao serviço da segurança, valorizando a formação dos recursos humanos, desmaterializando processos e simplificando procedimentos, para requalificar os serviços operacional e de apoio, potenciando uma maior articulação entre as Forças e Serviços de Segurança. Neste particular, a Guarda aspira a firmar-se como uma Instituição de vanguarda, apostando em áreas vitais como a investigação e desenvolvimento (I&D) direcionadas para as áreas core business, afetando para o efeito os seus recursos humanos mais qualificados, mantendo uma firme aposta numa sólida formação técnica e comportamental, num espírito de «learning organization» assente nas premissas «aprendizagem, renovação, inovação e partilha do conhecimento».  Entre um conjunto diversificado de medidas possíveis neste domínio, importa manter o esforço de consolidação do Sistema Integrado de Informação Criminal (SIIC) e privilegiar a partilha de informações operacionais entre as Forças e Serviços de Segurança, via Plataforma de Intercâmbio de Informação Criminal (PIIC). No contexto das políticas de racionalização e modernização importa manter a opção pelo Sistema Integrado de Informações Operacionais Policiais (SIIOP), sistema que permitirá, a par de outras medidas de simplificação e monitorização administrativa, prestar ao Cidadão um serviço policial de excelência, conferindo maior capacidade operacional no âmbito da prevenção e combate à criminalidade, ao mesmo tempo que potencia a interoperabilidade entre os sistemas dos vários parceiros que contribuem para a segurança nacional e internacional. Também ao nível das atividades de apoio e de gestão estratégica organizacional importa garantir a interoperabilidade e a comunicação entre os diversos sistemas de informação – necessariamente entre sistemas ligados à área operacional e às atividades de apoio - que possibilite suprimir redundâncias ao mesmo tempo que incrementa a qualidade de gestão e garante uma perspetiva agregada da performance institucional. Neste domínio, afirma-se igualmente essencial continuar o desenvolvimento dos sistemas de informação para apoio à Decisão, concluindo a operacionalização do SIGFORM no âmbito da formação e a desmaterialização do processamento da Informação ao nível do Comando-Geral e dos Comandos Funcionais, na senda da sua simplificação, celeridade e desburocratização.  Decorre da obrigatoriedade de adoção de medidas de modernização administrativa, a necessidade de incidir num conjunto de domínios prioritários de atuação no âmbito dos programas de recetividade ao utente e que devem enquadrar a conduta da Guarda nesta matéria, designadamente ao nível da racionalização e simplificação de formalidades, melhoria de instalações e equipamentos que constituam infraestruturas ao atendimento incidindo igualmente ao nível da formação do atendimento ao público, privilegiando a adoção de sistemas, métodos e técnicas inovadores que potenciem uma pronta resposta às solicitações legítimas dos utentes, visando o aumento da qualidade e impacte dos serviços prestados. Neste domínio, a Guarda deverá ainda ter presente a possibilidade de o futuro lhe reservar responsabilidades adicionais face à retração de serviços do Estado de algumas partes do TN. Tal probabilidade, só por si realça o relevante papel dos postos territoriais junto das populações, enquanto unidade basilar do dispositivo territorial da Guarda. 
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QUALIDADE – COOPERAR PARA MELHORAR  - INCREMENTAR A COOPERAÇÃO E ARTICULAÇÃO COM OUTROS ORGANISMOS PROCURANDO MELHORAR A QUALIDADE DO SERVIÇO A cooperação e articulação entre os diferentes organismos que concorrem para o mesmo objetivo constituem desígnio da Guarda Nacional Republicana. A garantia da cooperação institucional é não só um dever de todos os agentes do Estado, como um elemento fundamental para um Portugal mais seguro e tranquilo. Constitui escopo fundamental da estratégia institucional, a cooperação e coordenação com os diferentes atores que integram ou estão ligados aos sistemas nacionais de segurança, proteção e defesa, bem como os demais atores que diariamente interagem com a Guarda, condição essencial para obter sucesso no plano da segurança nacional. Na mesma linha, é fundamental afirmar o empenhamento Institucional na execução da política externa, através da participação, nos termos da lei e dos compromissos decorrentes de acordos, designadamente em operações internacionais de gestão civil de crises, de paz e humanitárias, no âmbito policial e de proteção civil, bem como em missões de cooperação policial internacional e no âmbito da União Europeia e na representação do País em organismos e instituições internacionais. No âmbito dos compromissos internacionais assumidos, cientes da importância para a Segurança Interna nacional da presença de uma força de segurança de natureza militar nos mais relevantes fóruns europeus e internacionais, a Guarda manterá uma postura proactiva no relacionamento e participação enquanto membro fundador de instituições como a FIEP, a Força de Gendarmerie Europeia - EUROGENDFOR e a agência FRONTEX. No caso específico da EUROGENDFOR, a Guarda manterá a disponibilidade para participação em operações de gestão de crises, no quadro da UE, da ONU, da NATO e de outras organizações internacionais, sempre que as circunstâncias o determinem. A nível externo, é fundamental manter a vitalidade das relações de cooperação com os países da CPLP, essenciais para fortalecer os laços de comunhão que a língua portuguesa encerra, bem como a sua afirmação no espaço lusófono no Atlântico Sul. O salutar relacionamento entre a Guarda e as forças congéneres dos países lusófonos, permitem potenciar a partilha de experiências e de conhecimento, imprescindível para a capacitação e requalificação dos recursos humanos. A cooperação direta com as Forças de Segurança Espanholas, especialmente com a Guardia Civil, continuará a merecer uma atenção especial sobretudo pela sua importância no quadro da segurança das regiões fronteiriças e, num âmbito mais geral, do próprio espaço Ibérico. No âmbito da «Iniciativa 5+5 Defesa - vertente gendarmeries» importa incrementar a cooperação entre os países da orla costeira do Mediterrâneo Ocidental, nomeadamente a França, Itália, Portugal, Espanha, e Malta (da margem norte) e a Argélia, Líbia, Mauritânia, Marrocos e Tunísia (da margem sul), visando assegurar condições de estabilidade, de confiança e de franca colaboração que respondam às preocupações comuns na área da segurança, designadamente em matéria de vigilância marítima, proteção civil, imigração ilegal, tráfico de seres humanos, de armas e de estupefacientes. Para os próximos anos a Guarda pretende estreitar relações com os Países da União Europeia, da CPLP, com os Reinos de Espanha e de Marrocos, preconizando para o efeito as seguintes iniciativas: 
 Incrementar uma maior e mais profunda troca de informações policiais em resultado da permanente evolução dos métodos e formas da criminalidade; 
 Reforçar os contactos a nível central e local entre os Oficiais de Ligação nas áreas temáticas de Operações, Informações, Investigação Criminal, Trânsito, Controlo Costeiro, Fiscal e Proteção da Natureza; 
 Aumentar o intercâmbio na área da Formação com a participação de militares em cursos realizados nas Congéneres, contribuindo para a uniformização de procedimentos e de formas de atuação; 
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 Potenciar os intercâmbios de informação através dos Centros de Cooperação Policial e Aduaneira (CCPA), visando adquirir um conhecimento mútuo da delinquência e criminalidade transfronteiriça; 
 Desenvolver ao nível dos serviços marítimos a possibilidade de troca de dados de navios. Do ponto de vista da estratégia organizacional, reputa-se como essencial a afirmação da Guarda no domínio da cooperação internacional, em particular nas questões de foro criminal, no âmbito da UE, de acordo com a incorporação na legislação interna das diretivas comunitárias nesta matéria. A participação da Guarda nos diversos fóruns a nível europeu – de entre as quais se destacam a EUROPOL, FRONTEX, OLAF e o CEPOL  – e a nível internacional – a INTERPOL  e AMERIPOL  – permite potenciar a ligação para continuar a fomentar a partilha de informação e de boas práticas de investigação entre pares, constituindo escopo fundamental na luta contra a criminalidade, nomeadamente a caracterizada como violenta e grave, permitindo ainda um conhecimento mais alargado sobre a mobilidade e organização dos grupos criminais de âmbito transnacional. No plano interno, constitui desígnio a adoção de métodos que visem assegurar a avaliação da performance organizacional, dando voz ativa aos seus stakeholders, percecionando as expetativas e anseios perante aquela que deve ser a resposta eficiente, firme e ajustada da Guarda face aos desafios que lhe estão cometidos. Com efeito, é fundamental garantir um papel renovado da Inspeção da Guarda, mais proactivo na procura da satisfação das legítimas expetativas das populações, intervindo e adotando dinâmicas de qualidade. Os vetores estratégicos definidos, naturalmente transversais a toda a Instituição, traduziram-se em objetivos, de nível estratégico e operacional, cuja prossecução constitui o centro da ação de comando, o farol para a orientação do esforço e a matriz para a afetação de recursos, em sede de elaboração de Plano de Atividades para o ano 2016.  Os objetivos plurianuais e anuais da Guarda, estratégicos e operacionais, estão como veremos adiante, coerentes com os desígnios do programa do XXI Governo Constitucional, das Grandes Opções do Plano em matéria de segurança interna e das Orientações Estratégicas inscritas no Relatório Anual de Segurança Interna (RASI). Nesta definição de objetivos, foram ainda considerados os princípios e estratégias de ação enformadoras do documento de Estratégia de Segurança Interna da União Europeia, apresentados adiante. Importa contudo salientar que, numa Instituição com a dimensão e as atribuições da Guarda, cujas responsabilidades são exercidas em praticamente todas as áreas do sistema alargado de segurança, proteção e defesa, os objetivos e as metas são, muito mais vastos, não se podendo confinar apenas aos objetivos definidos no QUAR.   
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 ESTRATÉGIA DE SEGURANÇA INTERNA DA UNIÃO EUROPEIA UE 2010 PRINCÍPIOS: 
 Reforço da justiça, liberdade e segurança e respeito dos direitos fundamentais, a proteção internacional, o Estado de direito e a privacidade; 
 Proteção de todos os cidadãos, especialmente dos mais vulneráveis, dando especial destaque às vítimas da criminalidade, nomeadamente o tráfico de seres humanos ou a violência baseada no sexo, bem como ainda as vítimas do terrorismo; 
 Reforço da transparência e a obrigação de prestar contas nas políticas de segurança 
 Integração, a inclusão social e a luta contra a discriminação; 
 Solidariedade entre os Estados -Membros face aos desafios que não podem ser enfrentados pelos Estados -Membros isoladamente ou onde uma ação concertada se traduz em benefícios para a UE no seu conjunto; 
 Confiança mútua chave do sucesso da cooperação. DIRETRIZES ESTRATÉGICAS DE AÇÃO: 
 Uma abordagem ampla e integral da segurança interna; 
 Garantir a supervisão democrática e judicial real das atividades em matéria de segurança; 
 Prevenção e antecipação: uma abordagem proactiva e baseada na informação; 
 Elaboração de um modelo global de intercâmbio de informações; 
 Cooperação operacional; 
 Cooperação judiciária em matéria penal; 
 Gestão integrada das fronteiras; 
 Uma aposta na inovação e na formação; 
 Dimensão externa da segurança interna/cooperação com países terceiros; 
 Flexibilidade para se adaptar aos futuros desafios. Figura 10 – Estratégia de Segurança Interna da União Europeia   
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PROGRAMA DO GOVERNO XXI GOVERNO CONSTITUCIONAL ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL SEGURANÇA INTERNA E POLÍTICA CRIMINAL EG2020 QUAR 2017/2018 PA2016/2017/2018 DOMÍNIOS PRIORITÁRIOS I. ESTABELECER AS ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS DE SEGURANÇA INTERNA EM RESPOSTA AOS PRINCIPAIS RISCOS E AMEAÇAS INTERNAS E EXTERNAS  ESTABELECIMENTO DE UM CONCEITO ESTRATÉGICO DE SEGURANÇA INTERNA CLARO, PARA A REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS INTEGRADOS DA SEGURANÇA NACIONAL, BEM COMO A ADOÇÃO DAS SEGUINTES ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS NO ÂMBITO DA SEGURANÇA INTERNA. PRINCIPAIS MEDIDAS: 
 DEFINIÇÃO DE UM QUADRO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL, ATENDENDO AOS INTERESSES PERMANENTES DA SEGURANÇA NACIONAL, ESPECIALMENTE NO ÂMBITO DO ESPAÇO DE LIBERDADE DE SEGURANÇA E DE JUSTIÇA DA UNIÃO EUROPEIA E DA CPLP.  
 DESENVOLVIMENTO DE UMA ESTRATÉGIA INTEGRADA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO TERRORISMO, AO EXTREMISMO VIOLENTO, À RADICALIZAÇÃO E AO RECRUTAMENTO, AOS NÍVEIS NACIONAL, EUROPEU E INTERNACIONAL;  
 AFIRMAÇÃO DE UMA POLÍTICA DE CONTROLOS DE FRONTEIRAS BASEADA NO PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE, NA CRIAÇÃO DE UM SISTEMA EUROPEU DE GUARDAS COSTEIRAS E DE INSTRUMENTOS DE COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO EFICAZES, PARA EFEITOS DE COMBATE À CRIMINALIDADE, EM ESPECIAL AO AUXÍLIO À IMIGRAÇÃO ILEGAL, AO TRÁFICO DE SERES HUMANOS, DE DROGAS E DE ARMAS, AO CONTRABANDO E À CONTRAFAÇÃO;  
 AMPLIAÇÃO DAS RESPONSABILIDADES E MEIOS DO CENTRO NACIONAL DE CIBERSEGURANÇA, INTEGRADA NO CUMPRIMENTO DA ESTRATÉGIA NACIONAL PARA O CIBERESPAÇO.  

QUAR 0E 04 - INTENSIFICAR O CONTROLO DAS PRINCIPAIS FONTES DE PERIGO, COM A FINALIDADE DE PREVENIR, REDUZIR E REPRIMIR A CRIMINALIDADE, BEM COMO OUTROS COMPORTAMENTOS E CONDUTAS ANTISSOCIAIS QUE POSSAM POR EM CAUSA A SEGURANÇA E A TRANQUILIDADE DOS CIDADÃOS; REFORÇAR A COOPERAÇÃO INTERNACIONAL: FIRMAR O EMPENHAMENTO DA GUARDA E DO ESTADO PORTUGUÊS NA EXECUÇÃO DA POLÍTICA EXTERNA, REFORÇANDO A PARTICIPAÇÃO NO ÂMBITO DA COOPERAÇÃO POLICIAL EUROPEIA, DESIGNADAMENTE ATRAVÉS DA CONTRIBUIÇÃO OPERACIONAL NO QUADRO DA AGÊNCIA EUROPEIA DA GUARDA DE FRONTEIRAS E COSTEIRA (FRONTEX), DETERMINADA PELO AGRAVAMENTO DA CRISE MIGRATÓRIA QUE TEM ASSOLADO A EUROPA COM ORIGEM NO NORTE DE AFRICA E NO MÉDIO ORIENTE (PRINCÍPIOS E ESPÍRITO DE SOLIDARIEDADE, RECIPROCIDADE E COOPERAÇÃO ENTRE OS ESTADOS INTEGRANTES DA EU). A EXECUÇÃO DESTE TIPO DE MISSÕES CONTRIBUI PARA O REFORÇO DE UMA ESTRATÉGIA INTEGRADA DE PREVENÇÃO INTERNACIONAL E PRESTÍGIO NACIONAL, NO ÂMBITO DO ESPAÇO DE LIBERDADE DE SEGURANÇA E DE JUSTIÇA DA UNIÃO EUROPEIA, ATENDENDO AOS INTERESSES PERMANENTES DA SEGURANÇA NACIONAL. NESTE ÂMBITO, SERÃO POTENCIADAS AS AÇÕES A DESENVOLVER NO SEIO DA CPLP, IBERPOL, FIEP, EGF, EUPST, COM PAÍSES DO NORTE DE ÁFRICA E ONDE SEJA NECESSÁRIO, ATRAVÉS DE REQUISIÇÃO DA TUTELA. A GLOBALIZAÇÃO DAS AMEAÇAS IMPÕEM O REFORÇO DA COOPERAÇÃO COM A GUARDIA CIVIL E A GENDARMERIE ROYAL MARROQUINA, POR NECESSIDADES DE SERVIÇO E PROXIMIDADE TERRITORIAL, SEM DESCURAR A INTENÇÃO DE CRIAR CARGOS FUNCIONAIS PARA OFICIAIS DA GNR NA EUROPOL E DPKO.   EDIFICAÇÃO E MELHORIA DAS CAPACIDADES OPERACIONAIS CONSOLIDAÇÃO DA CAPACIDADE DE CIBERSEGURANÇA – VISANDO CONTRIBUIR DE FORMA DECISIVA PARA O REFORÇO DA «CIDADANIA DIGITAL», TORNANDO O CIBERESPAÇO UM AMBIENTE MAIS LIVRE, SEGURO E DE DESENVOLVIMENTO SOCIETÁRIO A GUARDA CONSOLIDARÁ A SUA CAPACIDADE DE CIBERSEGURANÇA (DOMÍNIOS DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E CIBERINTELIGÊNCIA). ESTA CAPACIDADE VISA PREVENIR, PREVER E REPRIMIR, DE FORMA CADA VEZ MAIS EFICAZ, AS ATIVIDADES CRIMINAIS QUE DECORRENTES DE ATOS PREPARATÓRIOS COM ORIGEM NO CIBERESPAÇO OU AQUELAS QUE PÕEM EM RISCO A SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS CRÍTICAS NACIONAIS. 
QUAR 0E 06 - POTENCIAR AS ÁREAS DA INVESTIGAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA, FISCAL, ADUANEIRA, ASSIM COMO, NA VIGILÂNCIA, PATRULHAMENTO E INTERCEÇÃO DE TODA A COSTA E MAR TERRITORIAL DO PAÍS; QUAR 0E 07 - PRIVILEGIAR O RECURSO A NOVAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E DE COMUNICAÇÃO, VALORIZANDO A FORMAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS, DESMATERIALIZANDO ATOS E SIMPLIFICANDO PROCEDIMENTOS, VISANDO REQUALIFICAR O SERVIÇO OPERACIONAL E DE APOIO, POTENCIANDO UMA MAIOR ARTICULAÇÃO ENTRE AS FORÇAS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA; QUAR 0E 08 - MELHORAR A CAPACIDADE INTEGRADA DE COMANDO, COORDENAÇÃO E CONTROLO ARTICULADA COM GESTÃO DAS ÁREAS DE APOIO OPERACIONAL, POTENCIANDO OS SISTEMAS TECNOLÓGICOS E DE INFORMAÇÃO, DE FORMA A CONDUZIR COM EFICÁCIA ACRESCIDA OPERAÇÕES AOS NÍVEIS TÁTICO (COMANDO TERRITORIAIS) E TÁTICO-OPERACIONAL (COMANDO OPERACIONAL) QUAR 0E 10 - FIRMAR O EMPENHAMENTO DA GUARDA NA EXECUÇÃO DA POLÍTICA EXTERNA, DESIGNADAMENTE EM OPERAÇÕES INTERNACIONAIS DE RESPOSTA A CRISES, BEM COMO EM MISSÕES DE COOPERAÇÃO POLICIAL NO ÂMBITO DA UNIÃO EUROPEIA.   
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PROGRAMA DO GOVERNO XXI GOVERNO CONSTITUCIONAL ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL SEGURANÇA INTERNA E POLÍTICA CRIMINAL EG2020 QUAR 2017/2018 PA2016/2017/2018 II. MODERNIZAR E RACIONALIZAR O SISTEMA DE SEGURANÇA INTERNA  PROSSEGUIR A MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA INTERNA, DE FORMA A TORNÁ-LO MAIS EFICAZ E ADEQUADO A RESPONDER ÀS NECESSIDADES DA ATUALIDADE. PRINCIPAIS MEDIDAS:  
 REFORÇAR AS COMPETÊNCIAS DO SECRETÁRIO-GERAL DO SISTEMA DE SEGURANÇA INTERNA E CRIAR UM CENTRO DE COMANDO E CONTROLO. 
 INVESTIR NAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA AUMENTAR A EFICÁCIA E A EFICIÊNCIA DA ATIVIDADE OPERACIONAL. 
 AUMENTAR SIGNIFICATIVAMENTE O NÚMERO DE ELEMENTOS DAS FORÇAS DE SEGURANÇA EM TRABALHO OPERACIONAL, DELIMITANDO OS PERÍMETROS DE AÇÃO REALIZÁVEIS POR PESSOAL NÃO OPERACIONAL OU ADMINISTRATIVO;  
 ELABORAR UM PLANO DAS INTERVENÇÕES A REALIZAR NO ÂMBITO DA REDE DE INFRAESTRUTURAS E DE EQUIPAMENTOS, VISANDO O PLANEAMENTO PLURIANUAL PARA A ÁREA DE INVESTIMENTOS, PARA A REABILITAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E PARA A MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, COM APROVEITAMENTO DOS FUNDOS COMUNITÁRIOS;  
 REESTRUTURAR O SISTEMA DE ENSINO DAS FORÇAS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA, PARTILHANDO INFORMAÇÃO, CONHECIMENTO, COMPETÊNCIAS E RECURSOS (ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DE CURSOS COMUNS – DE NÍVEL INICIAL, INTERMÉDIO E SUPERIOR);  
 DIGNIFICAÇÃO DOS AGENTES DOS SERVIÇOS E FORÇAS DE SEGURANÇA. 

 QUAR 0E 01 - OTIMIZAR A CAPACIDADE DO DISPOSITIVO POLICIAL, REFORÇANDO OS MEIOS OPERACIONAIS E A PRESENÇA E VISIBILIDADE EM ZONAS DE MAIOR RISCO, VISANDO ASSEGURAR A ADEQUAÇÃO AO SERVIÇO PRESTADO ÀS NECESSIDADES E EXPECTATIVAS DAS POPULAÇÕES.   QUAR 0E 07 - PRIVILEGIAR O RECURSO A NOVAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E DE COMUNICAÇÃO, VALORIZANDO A FORMAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS, DESMATERIALIZANDO ATOS E SIMPLIFICANDO PROCEDIMENTOS, VISANDO REQUALIFICAR O SERVIÇO OPERACIONAL E DE APOIO, POTENCIANDO UMA MAIOR ARTICULAÇÃO ENTRE AS FORÇAS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA;   QUAR 0E 08 - MELHORAR A CAPACIDADE INTEGRADA DE COMANDO, COORDENAÇÃO E CONTROLO ARTICULADA COM GESTÃO DAS ÁREAS DE APOIO OPERACIONAL, POTENCIANDO OS SISTEMAS TECNOLÓGICOS E DE INFORMAÇÃO, DE FORMA A CONDUZIR COM EFICÁCIA ACRESCIDA OPERAÇÕES AOS NÍVEIS TÁTICO (COMANDO TERRITORIAIS) E TÁTICO-OPERACIONAL (COMANDO OPERACIONAL) III. CRIAR UM PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA DE PROXIMIDADE E DESENVOLVER OS ATUAIS PROGRAMAS  NOVA GERAÇÃO DE AÇÕES DE POLICIAMENTO DE PROXIMIDADE. PRINCIPAIS MEDIDAS: 
 ATUALIZAR E ESTABELECER UMA NOVA GERAÇÃO DE CONTRATOS LOCAIS DE SEGURANÇA; 
 INCREMENTAR A FORMAÇÃO E O PAPEL DOS CONSELHOS LOCAIS DE SEGURANÇA; 
 DESENVOLVER UM PROGRAMA DE PREVENÇÃO E SECURITIZAÇÃO ESPECÍFICO PARA AS GRANDES ÁREAS METROPOLITANAS;  
 ATUALIZAR OS PLANOS E METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO PARA A PREVENÇÃO E SEGURANÇA DE PROXIMIDADE;  
 GARANTIR A INTEGRAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DOS VÁRIOS PROGRAMAS DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA E COMPATIBILIZAR AS MISSÕES DAS VÁRIAS INSTÂNCIAS COM INTERVENÇÃO OPERACIONAL NO TERRENO – NOMEADAMENTE POLÍCIAS NACIONAIS, POLÍCIAS MUNICIPAIS, GUARDAS-NOTURNOS E FUNÇÕES DE SEGURANÇA PRIVADA;  
 DINAMIZAR A INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE VIDEOVIGILÂNCIA EM ZONAS DE RISCO;  
 ALARGAR E RECONFIGURAR A VOCAÇÃO E AS CAPACIDADES DE INTERVENÇÃO DAS COMISSÕES DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM RISCO;  
 MELHORAR E DESENVOLVER OS ATUAIS PROGRAMAS NOS DOMÍNIOS DAS POLÍTICAS DE PREVENÇÃO E DE SEGURANÇA DE PROXIMIDADE;   

 QUAR 0E 02 - REFORÇAR O PATRULHAMENTO DE PROXIMIDADE, ORIENTADO PARA A PROTEÇÃO DOS CIDADÃOS EM GERAL E, EM PARTICULAR, DAS PESSOAS ESPECIALMENTE VULNERÁVEIS, COMO AS CRIANÇAS, OS JOVENS, OS IDOSOS E AS VÍTIMAS DE MAUS-TRATOS MELHORIA DA PERFORMANCE ORGANIZACIONAL, DA QUALIDADE E DO SERVIÇO PRESTADO À SOCIEDADE ENFOQUE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO, MEDIANTE A IMPLEMENTAÇÃO DE DINÂMICAS DE QUALIDADE (REGULAÇÃO E UNIFORMIZAÇÃO DO ATENDIMENTO) E DO REFORÇO DA FORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DOS MILITARES AFETOS A TAREFAS DE ATENDIMENTO DIRETO AO PÚBLICO; MELHORIA DAS INFRAESTRUTURAS E DOS SISTEMAS DE GESTÃO E DE APOIO AO ATENDIMENTO; DESENVOLVIMENTO DE REFERENCIAIS DE COMPETÊNCIAS DOS COMANDANTES DE POSTO E DOS GUARDAS PATRULHEIROS, EM ARTICULAÇÃO COM O REFORÇO DA FORMAÇÃO NESTE DOMÍNIO; UMA CLARA APOSTA NA QUALIDADE, INOVAÇÃO E NA MELHORIA CONTÍNUA DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE E AO CIDADÃO, DANDO CORPO AO COMPROMISSO FIRMADO NA CARTA DE QUALIDADE INSTITUCIONAL, OPERACIONALIZANDO-O NOMEADAMENTE ATRAVÉS DE DINÂMICAS E PARCERIAS ESTRATÉGICAS DE FORMAÇÃO NESTE DOMÍNIO. POTENCIAR O RELACIONAMENTO DA GUARDA COM O CIDADÃO: REFORÇO DA PROXIMIDADE COM O CIDADÃO, DINAMIZANDO, POR UM LADO, OS TRADICIONAIS PROGRAMAS ESPECIAIS DE PREVENÇÃO E POLICIAMENTO COMUNITÁRIO ATRAVÉS DE PARCERIAS LOCAIS, E POR OUTRO, ATRAVÉS DA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARÁTER INOVADOR QUE FOMENTAM E POTENCIAM A INTERAÇÃO DA GUARDA COM O CIDADÃO E COM A SOCIEDADE, NUMA CLARA APOSTA DA TECNOLOGIA AO SERVIÇO DA ATIVIDADE OPERACIONAL. 
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PROGRAMA DO GOVERNO XXI GOVERNO CONSTITUCIONAL ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL SEGURANÇA INTERNA E POLÍTICA CRIMINAL EG2020 QUAR 2017/2018 PA2016/2017/2018 
 ASSEGURAR, DE FORMA INTEGRADA, O APERFEIÇOAMENTO DO CONTRIBUTO POLICIAL PARA A PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, NOMEADAMENTE ATRAVÉS DA ESPECIAL FORMAÇÃO DOS AGENTES, DO INCREMENTO DOS ESPAÇOS RESERVADOS DE ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS, DO DESENVOLVIMENTO DE MECANISMOS PRECOCES DE DESPISTAGEM DOS RISCOS NA SEQUÊNCIA DAS QUEIXAS, DA INTERAÇÃO COM AS INSTITUIÇÕES LOCAIS DE ACOMPANHAMENTO E ACOLHIMENTO.  IV. INCREMENTAR A PREVENÇÃO E O CONTROLO DA CRIMINALIDADE GRAVE, VIOLENTA E ALTAMENTE ORGANIZADA PRINCIPAIS MEDIDAS: 
 MANTER ATUALIZADAS AS ORIENTAÇÕES DE POLÍTICA CRIMINAL; 
 INTERVENÇÃO SOBRE OS FENÓMENOS DE VIOLÊNCIA ASSOCIADOS AOS ESPETÁCULOS E, PARTICULARMENTE, ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS, COM ESPECIAL INCIDÊNCIA NA DISSUASÃO NAS MANIFESTAÇÕES DE RACISMO, DE XENOFOBIA E DE INTOLERÂNCIA, PROMOVENDO-SE O COMPORTAMENTO CÍVICO E A TRANQUILIDADE NA FRUIÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS;  
 REALIZAÇÃO, REGULAR, DE OPERAÇÕES ESPECIAIS RELATIVAS AO CONTROLO DE ARMAS E MUNIÇÕES;  
 MELHORARIA DA CAPACITAÇÃO DAS FSS NO ESCLARECIMENTO CÉLERE DO CRIME GRAVE E ORGANIZADO, EM PARTICULAR DO TERRORISMO, DA CIBERCRIMINALIDADE, DOS CRIMES CONTRA A AUTODETERMINAÇÃO SEXUAL E DA CRIMINALIDADE ECONÓMICO-FINANCEIRA, EM PARTICULAR DA CORRUPÇÃO.  V. MELHORAR O SISTEMA DE PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS DE CRIME E PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO MELHORAR O SISTEMA DE PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS DE CRIME VIOLENTO E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, BEM COMO ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. PRINCIPAIS MEDIDAS: 
 REFORMA DA COMISSÃO DE PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS DE CRIMES;  
 COBERTURA NACIONAL PROGRESSIVA DOS SERVIÇOS DE APOIO À VÍTIMA DE CRIME;  
 APROFUNDAMENTO DA PREVENÇÃO E DO COMBATE À VIOLÊNCIA DE GÉNERO E DOMÉSTICA, ATRAVÉS DE UMA ESTRATÉGIA NACIONAL ABRANGENTE, (CONVENÇÃO DE ISTAMBUL E CONVENÇÃO SOBRE O TRÁFICO DE SERES HUMANOS); 
 INCREMENTO DOS MECANISMOS DA VIGILÂNCIA ELETRÓNICA E DE TELEASSISTÊNCIA NO APOIO A VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA;  
 CRIAÇÃO DE UMA REDE DE ESPAÇOS SEGUROS PARA VISITAS ASSISTIDAS E ENTREGA DE CRIANÇAS E JOVENS NO ÂMBITO DOS REGIMES DE RESPONSABILIDADES PARENTAIS. 

EDIFICAÇÃO E MELHORIA DAS CAPACIDADES OPERACIONAIS - ASSENTE NAS SEGUINTES PREMISSAS: MELHORAR O SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA GUARDA (SIG) – APOIADA NO PROJETO DE INTEROPERABILIDADE TECNOLÓGICA, A GNR IRÁ CONTINUAR A APOIAR A UNIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DA CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM SISTEMA QUE PERMITE O PROCESSAMENTO CENTRALIZADO E A PARTILHA DE INFORMAÇÕES CRITICAS TANTO INTERNA COMO EXTERNAMENTE, GARANTINDO MAIOR CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÃO CORRENTE EM TEMPO REAL, ÚTIL PARA O PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO OPERACIONAL. INCREMENTAR A EFICIÊNCIA, EFICÁCIA, USABILIDADE E INTEROPERABILIDADE DO SIIOP - NO CONTEXTO DAS POLÍTICAS DE RACIONALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO IMPORTA GARANTIR A EVOLUÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES OPERACIONAIS DE POLÍCIA (SIIOP) PARA UMA PLATAFORMA MAIS ERGONÓMICA AO TRABALHO DESENVOLVIDO PELOS MILITARES NO TERRENO E GARANTIR INTEROPERABILIDADE COM OS RESTANTES SISTEMAS DE GESTÃO DE RECURSOS INTERNOS INICIADO DO ANTECEDENTE. CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA SIVICC – CONSIDERADO DESÍGNIO NACIONAL E EUROPEU, A GUARDA MANTERÁ O ESFORÇO NA OPERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DESTE SISTEMA ATRAVÉS DO REFORÇO DE MEIOS OPERACIONAIS, DA SUA INTEGRAÇÃO E INTEROPERABILIDADE COM O SIVE ESPANHOL E COM O EUROSUR PARA ASSEGURAR A PARTILHAR DE INFORMAÇÃO EM TEMPO REAL. ALARGAR O SISTEMA ÀS REGIÕES AUTÓNOMAS, MEDIANTE A CAPTAÇÃO DE COFINANCIAMENTO. O PROJETO DE EXTENSÃO DENOMINADO SIVICC PLUS, TERÁ DUAS FASES: A PRIMEIRA ENTRE 2016-2017 COM A IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA NA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA, E A SEGUNDA, EM FASE POSTERIOR, PREVISIVELMENTE ENTRE 2018-2019, NA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES. CONSOLIDAÇÃO DA CAPACIDADE DE CIBERSEGURANÇA – VISANDO CONTRIBUIR DE FORMA DECISIVA PARA O REFORÇO DA «CIDADANIA DIGITAL», TORNANDO O CIBERESPAÇO UM AMBIENTE MAIS LIVRE, SEGURO E DE DESENVOLVIMENTO SOCIETÁRIO A GUARDA CONSOLIDARÁ A SUA CAPACIDADE DE CIBERSEGURANÇA (DOMÍNIOS DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E CIBERINTELIGÊNCIA). ESTA CAPACIDADE VISA PREVENIR, PREVER E REPRIMIR, DE FORMA CADA VEZ MAIS EFICAZ, AS ATIVIDADES CRIMINAIS QUE DECORRENTES DE ATOS PREPARATÓRIOS COM ORIGEM NO CIBERESPAÇO OU AQUELAS QUE PÕEM EM RISCO A SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS CRÍTICAS NACIONAIS. OTIMIZAÇÃO E SUPORTE DAS REDES DE COMUNICAÇÕES 
– CONSIDERANDO AS PREMISSAS ACIMA REFERIDAS, A REDES DE COMUNICAÇÕES SIRESP E RNSI, QUE PERMITEM A DISPONIBILIDADE DA MALHA DIGITAL EM TODOS OS RECURSOS DA GUARDA, ENVOLVENDO AS COMUNICAÇÕES DE VOZ CONVERGENTES FULL-DUPLEX E DE TRUKING, BEM COMO DOS SERVIÇOS APLICACIONAIS DE ÂMBITO OPERACIONAL E DE APOIO  , ATRAVÉS DA RENOVAÇÃO A ATUALIZAÇÃO DOS SEUS TERMINAIS E NÓS DE COMUTAÇÃO, BEM COMO DA MAXIMIZAÇÃO DA SUA DISPONIBILIDADE GLOBAL, ATRAVÉS DA MELHORIA DA ROBUSTEZ, SEGURANÇA E REDUNDÂNCIA DOS SEUS NÓS. MELHORIA DA INTEGRAÇÃO DAS FONTES DE INFORMAÇÃO – ABRANGENDO A DISPONIBILIDADE DE TELESERVIÇOS DE VIDEOCONFERÊNCIA, DE VIDEOVIGILÂNCIA E MULTIMÉDIA, OTIMIZANDO OS FLUXOS DESTES TIPO DE INFORMAÇÃO, QUE A NÍVEL DOS CENTROS DE DECISÃO DA GUARDA QUER INCREMENTANDO A CAPACIDADE DOS SISTEMAS DE PROCESSAMENTO, QUER CRIANDO SINERGIAS COM OUTROS SISTEMAS DO MAI. 
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PROGRAMA DO GOVERNO XXI GOVERNO CONSTITUCIONAL ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL SEGURANÇA INTERNA E POLÍTICA CRIMINAL EG2020 QUAR 2017/2018 PA2016/2017/2018 VI. MELHORAR A EFICIÊNCIA DA PROTEÇÃO CIVIL E ASCONDIÇÕES DE PREVENÇÃO E SOCORRO INCREMENTO DA EFICIÊNCIA DA PROTEÇÃO CIVIL A AS CONDIÇÕES DE PREVENÇÃO E SOCORRO FACE A ACIDENTES E CATÁSTROFES. PRINCIPAIS MEDIDAS: 
 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL, CLARIFICANDO AS COMPETÊNCIAS DAS AUTORIDADES POLÍTICAS, DE COORDENAÇÃO E OPERACIONAIS NOS NÍVEIS NACIONAL, REGIONAL, DISTRITAL E MUNICIPAL; 
 IMPLEMENTAÇÃO DA DIRETIVA OPERACIONAL PERMANENTE, EM TODOS OS PATAMARES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CIVIL (NACIONAL, REGIONAL, DISTRITAL E MUNICIPAL); 
 ENQUADRAMENTO OPERACIONAL E TERRITORIAL DO GRUPO DE INTERVENÇÃO DE PROTEÇÃO E SOCORRO (GIPS) DA GNR E DA FORÇA ESPECIAL DE BOMBEIROS (FEB) DA AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL, GARANTINDO UMA MAIOR FLEXIBILIDADE E CAPACIDADE DE INTERVENÇÃO DO DISPOSITIVO DE OPERAÇÕES DE SOCORRO E OS NECESSÁRIOS NÍVEIS DE PRONTIDÃO E DE MOBILIZAÇÃO, DURANTE TODO O ANO, EM FUNÇÃO DOS NÍVEIS DE ALERTA E DA EFETIVA OCORRÊNCIA DE SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL; 
 FORTALECIMENTO DO PATAMAR MUNICIPAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CIVIL; 
 DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE MONITORIZAÇÃO DE RISCO, DE AVISO E DE ALERTA PRECOCE, DESIGNADAMENTE EM COOPERAÇÃO COM AS UNIVERSIDADES E OS CENTROS DE INVESTIGAÇÃO, FACE A DIFERENTES SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA; 
 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE APOIO À DECISÃO OPERACIONAL, COM A GEORREFERENCIAÇÃO DE MEIOS OPERACIONAIS E COM O DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE VIDEOVIGILÂNCIA; 
 INCREMENTO DA RESILIÊNCIA NO TERRITÓRIO, MINIMIZANDO OS RISCOS ASSOCIADOS À OCORRÊNCIA DE ACIDENTES GRAVES E CATÁSTROFES, ATRAVÉS DOS INSTRUMENTOS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, BEM COMO DE INTERVENÇÕES NAS FLORESTAS, NO LITORAL E NAS CIDADES; 
 MODERNIZAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS E DA FORMAÇÃO DOS AGENTES DE PROTEÇÃO CIVIL; 
 APROFUNDAMENTO DAS CONDIÇÕES DE COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO DAS VÁRIAS VALÊNCIAS DA PROTEÇÃO CIVIL, COM RELEVO PARA O PLANEAMENTO CIVIL DE EMERGÊNCIA; 
 CRIAÇÃO DE UM PROGRAMA DE FORMAÇÃO PARA A AUTOPROTEÇÃO E PARA A CRIAÇÃO DE COMUNIDADES RESILIENTES A CATÁSTROFES; 
 ATUALIZAÇÃO DO REGIME LEGAL DA PROTEÇÃO CIVIL;
 IDENTIFICAÇÃO DAS FORMAS DE COORDENAÇÃO PERMANENTE ENTRE O SISTEMA DE PROTEÇÃO CIVIL E AS FORÇAS ARMADAS; 
 ATUALIZAR OS MECANISMOS DE ARTICULAÇÃO ENTRE AS AUTORIDADES DE PROTEÇÃO CIVIL, AS AUTORIDADES JUDICIÁRIAS, OS ÓRGÃOS DE POLÍCIA CRIMINAL E OS SERVIÇOS DE MEDICINA LEGAL EM SITUAÇÃO DE CRIME OU CATÁSTROFE DE GRANDES PROPORÇÕES. 

QUAR 0E 01 - OTIMIZAR A CAPACIDADE DO DISPOSITIVO POLICIAL, REFORÇANDO OS MEIOS OPERACIONAIS E A PRESENÇA E VISIBILIDADE EM ZONAS DE MAIOR RISCO, VISANDO ASSEGURAR A ADEQUAÇÃO AO SERVIÇO PRESTADO ÀS NECESSIDADES E EXPECTATIVAS DAS POPULAÇÕES. PROTEÇÃO E SOCORRO ATENDENDO À GEOGRAFIA, ÀS CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DO TERRENO E CONDIÇÕES CLIMATÉRICAS EXISTENTES NA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES, PREVÊ-SE, À SEMELHANÇA DO QUE JÁ ACONTECE NA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA, A POSSIBILIDADE DA CRIAÇÃO E ESTABELECIMENTO DE EQUIPAS PERMANENTES DO GRUPO DE INTERVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO DA UNIDADE DE INTERVENÇÃO DURANTE O ANO DE 2017. 
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PROGRAMA DO GOVERNO XXI GOVERNO CONSTITUCIONAL ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL SEGURANÇA INTERNA E POLÍTICA CRIMINAL EG2020 QUAR 2017/2018 PA2016/2017/2018 VII. PROMOVER A SEGURANÇA RODOVIÁRIA E DIMINUIR A SINISTRALIDADE  ATUALIZAR E DESENVOLVER A ESTRATÉGIA NACIONAL PARA A SEGURANÇA RODOVIÁRIA, A APLICAR NO PERÍODO 2016-2022, MEDIANTE AVALIAÇÃO GLOBAL DOS RESULTADOS ALCANÇADOS NOS GRUPOS DE RISCO E DA EFICÁCIA DAS MEDIDAS CORRETIVAS DOS FATORES DE RISCO NO AMBIENTE RODOVIÁRIO. PRINCIPAIS MEDIDAS: 
 LANÇAMENTO DO PLANO ESTRATÉGICONACIONAL DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA 2016-2020 
 INCENTIVAR TODOS OS MUNICÍPIOS PORTUGUESES A ELABORAR E APROVAR OS RESPETIVOS PLANOS MUNICIPAIS DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA; 
 CONCRETIZAR E ALARGAR A REDE NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE VELOCIDADE (SINCRO); 
 MELHORAR A ARTICULAÇÃO E A PARTILHA DE INFORMAÇÃO ENTRE AS TODAS AS ENTIDADES COM INFORMAÇÃO SOBRE OS VEÍCULOS OU OS SEUS PROPRIETÁRIOS E CONDUTORES E AS FORÇAS DE SEGURANÇA; 
 REFORÇAR AS MEDIDAS DE SINALIZAÇÃO DE «PONTOS NEGROS» E AUMENTAR AS AÇÕES DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DAS VIAS RODOVIÁRIAS; 
 DESENVOLVER UM PLANO NACIONAL DE PROTEÇÃO DA CIRCULAÇÃO PEDONAL E COMBATE AOS ATROPELAMENTOS;
 DESENVOLVER CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO MAIS EFICAZES CONTRA COMPORTAMENTOS DE RISCO NO AMBIENTE RODOVIÁRIO E CONCRETIZAR UM PROGRAMANACIONAL DE DISTRIBUIÇÃO, A CUSTO SIMBÓLICO, DE DISPOSITIVOS DESCARTÁVEIS DE CONTROLO DA ALCOOLEMIA EM AMBIENTES NOTURNOS. 

QUAR 0E 05 - GARANTIR UMA VISÃO CENTRALIZADA DA MISSÃO DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA E DE VIGILÂNCIA DA REDE VIÁRIA FUNDAMENTAL, VALORIZANDO A APOSTA NA PREVENÇÃO E NA FISCALIZAÇÃO SELETIVA DOS COMPORTAMENTOS DE MAIOR RISCO; SEGURANÇA RODOVIÁRIA EM MATÉRIA DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA DE VIGILÂNCIA DA REDE VIÁRIA FUNDAMENTAL, A GUARDA MANTERÁ A APOSTA NA PREVENÇÃO E NA FISCALIZAÇÃO SELETIVA DOS COMPORTAMENTOS DE MAIOR RISCO. DESENVOLVERÁ PARA O EFEITO UM CONJUNTO DIVERSIFICADO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E DE FISCALIZAÇÃO, DE ÂMBITO LOCAL E DE ÂMBITO NACIONAL, TENDO POR FINALIDADE MANTER A TENDÊNCIA DE REDUÇÃO DOS NÍVEIS DE SINISTRALIDADE RODOVIÁRIA VERIFICADOS NA ÚLTIMA DÉCADA. AINDA NESTE DOMÍNIO SERÃO DESENVOLVIDOS ESFORÇOS NO SENTIDO DA MELHORIA DAS APLICAÇÕES INFORMÁTICAS DE APOIO À ATIVIDADE OPERACIONAL, DESMATERIALIZANDO OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS QUE DECORREM DA FISCALIZAÇÃO RODOVIÁRIA E DESENVOLVENDO AS CAPACIDADES DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADE OPERACIONAL. ENQUADRA-SE NESTE CONTEXTO O ALARGAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTRAORDENAÇÕES DE TRÂNSITO (SCOT) A TODAS AS UNIDADES DA GUARDA, DE FORMA PROGRESSIVA E FASEADA AO LONGO DO ANO. COM ESTA ATUAÇÃO A GUARDA PRETENDE GARANTIR UMA VISÃO CENTRALIZADA E INTEGRADORA DA MISSÃO DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA E DE VIGILÂNCIA DA REDE VIÁRIA FUNDAMENTAL E COMPLEMENTAR. I. REORGANIZAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS LIGADAS À ÁREA DA SEGURANÇA, ATRAVÉS DE UM LEVANTAMENTO CRITERIOSO DAS NECESSIDADES EM TERMOS DE SEGURANÇA INTERNA, COM VISTA À ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE INVESTIMENTOS PLURIANUAL PARA QUALIFICAÇÃO DOS ATIVOS (INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS) DAS FORÇAS DE SEGURANÇA. SERÁ DEFINIDO, DE ACORDO COM CRITÉRIOS DE SEGURANÇA INTERNA E DE URGÊNCIA NA INTERVENÇÃO FACE À DEGRADAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS, UM PLANO DE MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS AFETOS ÀS FORÇAS DE SEGURANÇA. NESTE SENTIDO, SERÃO REANALISADAS AS OBRAS LANÇADAS SEM CRITÉRIO, E/OU COM CRITÉRIOS DE DÚBIA ROBUSTEZ, EM QUE NÃO FOI AVALIADA A SUA NECESSIDADE, A SUA CONSISTÊNCIA E A SUA SUSTENTABILIDADE ECONÓMICO-FINANCEIRA. EVITANDO, DESTA FORMA, PROJETOS LANÇADOS CASUISTICAMENTE E SEM ESTAREM ALICERÇADOS NUM PLANO NACIONAL DE REORGANIZAÇÃO E REFORMULAÇÃO DAS FORÇAS DE SEGURANÇA.  II. INVESTIMENTO NOS RECURSOS TECNOLÓGICOS, COM A IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS QUE PERMITAM AUMENTAR A EFICIÊNCIA ORGANIZACIONAL, A PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E A RESPONSABILIZAÇÃO DAS FORÇAS DE SEGURANÇA. QUAR 0E 01 - OTIMIZAR A CAPACIDADE DO DISPOSITIVO POLICIAL, REFORÇANDO OS MEIOS OPERACIONAIS E A PRESENÇA E VISIBILIDADE EM ZONAS DE MAIOR RISCO, VISANDO ASSEGURAR A ADEQUAÇÃO AO SERVIÇO PRESTADO ÀS NECESSIDADES E EXPECTATIVAS DAS POPULAÇÕES. MELHORIA DA PERFORMANCE ORGANIZACIONAL, DA QUALIDADE E DO SERVIÇO POLICIAL PRESTADO À SOCIEDADE - ASSENTE NAS SEGUINTES PREMISSAS: ENFOQUE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO, MEDIANTE A IMPLEMENTAÇÃO DE DINÂMICAS DE QUALIDADE (REGULAÇÃO E UNIFORMIZAÇÃO DO ATENDIMENTO) E DO REFORÇO DA FORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DOS MILITARES AFETOS A TAREFAS DE ATENDIMENTO DIRETO AO PÚBLICO; MELHORIA DAS INFRAESTRUTURAS E DOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE GESTÃO E DE APOIO AO ATENDIMENTO; DESENVOLVIMENTO DE REFERENCIAIS DE COMPETÊNCIAS DOS COMANDANTES DE POSTO E DOS GUARDAS PATRULHEIROS, EM ARTICULAÇÃO COM O REFORÇO DA FORMAÇÃO NESTE DOMÍNIO; TECNOLOGIA AO SERVIÇO DA ATIVIDADE OPERACIONAL: DIRIGIR O ESFORÇO DE INOVAÇÃO PARA A INTEROPERABILIDADE TECNOLÓGICA ENTRE OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (OPERACIONAIS, DE GESTÃO E DE APOIO) E ENTRE SALAS DE SITUAÇÃO, REALIZANDO O LEVANTAMENTO DOS PROCESSOS-CHAVE FUNDAMENTAIS PARA A PRETENDIDA TRANSFORMAÇÃO ORGANIZACIONAL, QUE POSSIBILITE SUPRIMIR REDUNDÂNCIAS AO MESMO TEMPO QUE INCREMENTA A QUALIDADE DE GESTÃO E GARANTE UMA PERSPETIVA AGREGADA DA PERFORMANCE INSTITUCIONAL. A INTEGRAÇÃO TOTAL DOS SISTEMAS INFORMÁTICOS NUMA PLATAFORMA ÚNICA CONSTITUI O PROJETO FUNDAMENTAL PARA TRANSFORMAR A GUARDA NUMA INSTITUIÇÃO DE VANGUARDA, QUER NO DOMÍNIO TECNOLÓGICO, COMO TAMBÉM NA ATUAÇÃO DIÁRIA JUNTO DAS POPULAÇÕES. QUAR 0E 09 - GARANTIR O CONCURSO A LINHAS DE FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO NO ÂMBITO DOS FUNDOS ESTRUTURAIS, DE INVESTIMENTO E ESPECÍFICOS E OUTRAS FORMAS DE FINANCIAMENTO PÚBLICO, FUNDAMENTAIS PARA POTENCIAR AS CAPACIDADES E VALÊNCIAS DA GUARDA; 
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PROGRAMA DO GOVERNO XXI GOVERNO CONSTITUCIONAL ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL SEGURANÇA INTERNA E POLÍTICA CRIMINAL EG2020 QUAR 2017/2018 PA2016/2017/2018 III. INVESTIMENTO NOS RECURSOS HUMANOS, RECONHECENDO AS ESPECIFICIDADES DA CONDIÇÃO POLICIAL, CONFERINDO ESPECIAL ATENÇÃO À DIGNIFICAÇÃO DOS AGENTES, DOS SERVIÇOS E FORÇAS DE SEGURANÇA.  QUAR 0E 01 - OTIMIZAR A CAPACIDADE DO DISPOSITIVO POLICIAL, REFORÇANDO OS MEIOS OPERACIONAIS E A PRESENÇA E VISIBILIDADE EM ZONAS DE MAIOR RISCO, VISANDO ASSEGURAR A ADEQUAÇÃO AO SERVIÇO PRESTADO ÀS NECESSIDADES E EXPECTATIVAS DAS POPULAÇÕES. MELHORIA DA PERFORMANCE ORGANIZACIONAL, DA QUALIDADE E DO SERVIÇO POLICIAL PRESTADO À SOCIEDADE REVISÃO DE REGIMES JURÍDICOS ESTRUTURANTES (LEI ORGÂNICA, ESTATUTO E REGULAMENTO DE AVALIAÇÃO DO MÉRITO DOS MILITARES DA GNR); DESENVOLVIMENTO DE REFERENCIAIS DE COMPETÊNCIAS DOS COMANDANTES DE POSTO E DOS GUARDAS PATRULHEIROS, EM ARTICULAÇÃO COM O REFORÇO DA FORMAÇÃO NESTE DOMÍNIO; GESTÃO DO CONHECIMENTO, QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS: VISANDO CONSOLIDAR O CONHECIMENTO E DOUTRINA INSTITUCIONAL E CAPACITAR OS MILITARES PARA O EXIGENTE EXERCÍCIO DE FUNÇÕES, ASSUME-SE A PRIORIDADE DE GARANTIR A CRIAÇÃO DA ÁREA CIENTÍFICA DOS ESTUDOS DE SEGURANÇA INTERNA E DOS FENÓMENOS CRIMINAIS NO INSTITUTO UNIVERSITÁRIO MILITAR. NO DOMÍNIO DA QUALIFICAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS A GUARDA MANTERÁ O ESFORÇO DE FORMAÇÃO GARANTINDO QUE PARTE MUITO SIGNIFICATIVA DOS SEUS RECURSOS HUMANOS BENEFICIE DE AÇÕES DE FORMAÇÃO QUE POSSIBILITEM MELHORAR A SUA PERFORMANCE AO MESMO TEMPO QUE LHES CONFERE UMA MAIOR VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL E PESSOAL. COM O DESIDERATO DE MELHORAR O SISTEMA DE FORMAÇÃO DA GUARDA SERÃO DESENVOLVIDAS EM 2017 UM CONJUNTO DE INICIATIVAS ESTRUTURAIS E QUE PROMETEM ALTERAR O PARADIGMA DE ENSINO E FORMAÇÃO. ENTRE ESSAS MEDIDAS DESTACA-SE A CONCEÇÃO DO «MODELO DA GESTÃO DA FORMAÇÃO POR COMPETÊNCIAS» (ATRAVÉS DA CRIAÇÃO DE REFERENCIAIS DE COMPETÊNCIAS), A PROGRAMAÇÃO DO «SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE» E, AINDA, A «ACREDITAÇÃO DO SISTEMA DE FORMAÇÃO DA GNR». EM COMPLEMENTO PREVÊ-SE AINDA A CONSTITUIÇÃO DO «CENTRO DE LIÇÕES APRENDIDAS DA GUARDA». NO CAMPO DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA AO SERVIÇO DA FORMAÇÃO, EM 2017 SERÁ EQUACIONADA A IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA E-LEARNING MAIS ABRANGENTE, APROVEITANDO E POTENCIANDO A UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E REDES MÓVEIS FACILITADORES DA INTERAÇÃO DA ENTIDADE FORMADORA (ESCOLA DA GUARDA E UNIDADES ESPECIALIZADAS), DOS DOCENTES E OS DISCENTES. POR FIM, TENCIONA-SE DESENVOLVER A IMPLEMENTAÇÃO DE UM PORTAL DA FORMAÇÃO (PLATAFORMA DE LEARNING MANAGEMENT SYSTEM - LMS). Figura 11 – Politicas públicas versus estratégia organizacional
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10.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS No que diz respeito aos objetivos para o ano económico de 2017, importa salientar que estes decorrem dos que foram definidos na Estratégia da Guarda 2020 – Uma estratégia de Futuro, documento que pela primeira vez na já longa História desta centenária Instituição pretende instituir uma cultura de qualidade e rigor na prestação do serviço às populações assente em modernas ferramentas de gestão de reconhecido valor e utilidade, aliando por um lado a gestão por objetivos à metodologia Balanced Scorecard, por outro, a qualidade e responsabilidade social. Com efeito, o documento Estratégia da Guarda 2020 – Uma estratégia de Futuro preconiza para a Instituição um compromisso com o futuro, impelindo todos os servidores da Guarda a cogitarem sobre o caminho que a Guarda Nacional Republicana deverá trilhar para se afirmar como Instituição de referência, reconhecida a nível nacional e internacional no domínio da segurança, pela sua postura humana, próxima e de confiança. Nesse sentido, os Objetivos Estratégicos e Operacionais que seguidamente se apresentam, foram considerados no Quadro de Avaliação e Responsabilização para 2017 submetido à aprovação de Sua Excelência a Ministra da Administração Interna.  Têm por referência a Visão e as linhas de orientação estratégicas citadas, coerentes com os princípios e estratégias de ação enformadoras do documento de Estratégia de Segurança Interna da União Europeia, alinhados com os desígnios do programa do XXI Governo Constitucional, Grandes Opções do Plano e Orientações Estratégicas inscritas no Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) em matéria de segurança interna, apresentados nas Orientações gerais do presente capítulo. Prevaleceu, na sua definição, alguma ambição, na certeza de que esta poderia funcionar como motor e catalisador do esforço, contribuindo para uma mais rápida adaptação da Instituição às novas exigências e aos novos desafios, numa linha de continuidade com aqueles que haviam sido definidos no ciclo anterior. Foram assim definidos dez grandes Objetivos Estratégicos, tomando por referência as linhas mestras das políticas públicas apresentadas, considerando os objetivos estratégicos consagrados na Estratégia da Guarda 2020 – Uma estratégia de Futuro, bem como ainda o histórico de objetivos definidos nos Quadros de Avaliação e Responsabilização anteriores (2008-2011), que à semelhança do ciclo anterior, irão nortear a estratégia organizacional da Guarda nos próximos anos, atendendo que a sua vigência se estende a um horizonte temporal de médio prazo: 
OE1. Otimizar a capacidade do dispositivo policial, reforçando os meios operacionais e a presença e visibilidade em zonas de maior risco, visando assegurar a adequação ao serviço prestado às necessidades e expectativas das populações; 
OE2. Reforçar o patrulhamento de proximidade, orientado para a proteção dos cidadãos em geral e, em particular, das pessoas especialmente vulneráveis, como as crianças, os jovens, os idosos e as vítimas de maus-tratos;  
OE3. Fomentar e potenciar uma maior interação Guarda-Cidadão, dinamizando os Programas Especiais de Prevenção e Policiamento, as parcerias locais e a utilização das redes e tecnologias de informação; 
OE4.  Intensificar o controlo das principais fontes de perigo, com a finalidade de prevenir, reduzir e reprimir a criminalidade, bem como outros comportamentos e condutas anti-sociais que possam por em causa a segurança e a tranquilidade dos cidadãos; 
OE5. Garantir uma visão centralizada da missão de segurança rodoviária e de vigilância da rede viária fundamental, valorizando a aposta na prevenção e na fiscalização seletiva dos comportamentos de maior risco. 
OE6. Potenciar as áreas da investigação e fiscalização de natureza tributária, fiscal, aduaneira, assim como, na vigilância, patrulhamento e interceção de toda a costa e mar territorial do País; 
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OE7. Privilegiar o recurso a novas tecnologias de informação e de comunicação, valorizando a formação dos recursos humanos, desmaterializando atos e simplificando procedimentos, visando requalificar o serviço operacional e de apoio, potenciando uma maior articulação entre as Forças e Serviços de Segurança; 
OE8. Melhorar a capacidade integrada de Comando, Coordenação e Controlo articulada com gestão das áreas de apoio operacional, potenciando os sistemas tecnológicos e de informação, de forma a conduzir com eficácia acrescida operações aos níveis tático (Comando Territoriais) e tático-operacional (Comando Operacional); 
OE9. Garantir o concurso a linhas de financiamento comunitário no âmbito dos fundos estruturais, de investimento e específicos e outras formas de financiamento público, fundamentais para potenciar as capacidades e valências da Guarda; 
OE10. Firmar o empenhamento da Guarda na execução da política externa, designadamente em operações internacionais de resposta a crises, bem como em missões de cooperação policial no âmbito da União Europeia. 11. PLANOS DE AÇÕES DE MELHORIA Visando concretizar as orientações plasmadas na Estratégia da Guarda, definimos as seguintes prioridades e medidas para o ano em curso, fundamentais para a melhoria sustentada do desempenho institucional, cujos efeitos impactantes se pretendem refletir a médio prazo. Estas medidas serão também abordadas no Capitulo V - em Erro! A origem da referência não foi encontrada. - Erro! A origem da referência não foi encontrada.. 

 MELHORIA DA PERFORMANCE ORGANIZACIONAL, DA QUALIDADE E DO SERVIÇO POLICIAL PRESTADO À SOCIEDADE - assente nas seguintes premissas: 
o Reforço da capacidade de planeamento, através da otimização de uma visão global e integrada dos diversos Comandos Funcionais; 
o Ajustamentos à Organização e Dispositivo, por forma a garantir a implementação das medidas necessárias no âmbito da defesa da floresta contra incêndios, bem como de reforço da presença junto dos cidadãos, respondendo aos normativos legais em vigor;  
o Enfoque no atendimento ao Cidadão, mediante a implementação de dinâmicas de qualidade (regulação e uniformização do atendimento) e do reforço da formação e sensibilização dos militares afetos a tarefas de atendimento direto ao público; 
o Melhoria das infraestruturas e dos sistemas informáticos de gestão e de apoio ao atendimento; 
o Melhoria da capacidade de Comando e Controlo Operacional, baseada numa estrutura em rede entre o CCCO e as Salas de Situação das Unidades; 
o Melhoria da interoperabilidade institucional com os restantes elementos do Sistema de Segurança Interna e das Forças Armadas; 
o Desenvolvimento de referenciais de competências dos Comandantes de Posto, dos Guardas Patrulheiros e dos militares investigadores, em articulação com o reforço da formação neste domínio; 
o Revisão de regimes jurídicos estruturantes (Lei Orgânica e Regulamento de Avaliação do Mérito dos militares da GNR); 
o Restruturação do processo de receita, promovendo uma maior eficiência e celeridade da entrega de receita ao Estado, criando automatismos e interligações entre os vários sistemas em que assenta todo o processo, reduzindo o empenho de recursos; 
o Alargamento do pagamento por referência multibanco a outras tipologias de receita, permitindo ao cidadão e às empresas uma maior comodidade nas interações com a GNR, no que tange ao pagamento dos serviços prestados pela Guarda; 
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o Orientação do esforço Institucional através do sistema de monitorização do Plano Estratégico da GNR 2020, garantindo uma visão e controlo integrado das estratégias e objetivos fixados em articulação com os demais instrumentos de gestão previsionais e de prestação de contas institucionais; 
o Uma clara aposta na Qualidade, inovação e na melhoria contínua dos serviços prestados à sociedade e ao cidadão, dando corpo ao compromisso firmado na Carta de Qualidade institucional, operacionalizando-o nomeadamente através de dinâmicas e parcerias estratégicas de formação neste domínio. 

 TECNOLOGIA AO SERVIÇO DA ATIVIDADE OPERACIONAL: 
o Dirigir o esforço de inovação para a interoperabilidade tecnológica entre os sistemas de informação (operacionais, de gestão e de apoio) e entre salas de situação, realizando o levantamento dos processos-chave fundamentais para a pretendida transformação organizacional, que possibilite suprimir redundâncias ao mesmo tempo que incrementa a qualidade de gestão e garante uma perspetiva agregada da performance institucional. 
o A integração total dos sistemas informáticos numa plataforma única constitui o projeto fundamental para transformar a Guarda numa Instituição de vanguarda, quer no domínio tecnológico, como também na atuação diária junto das populações. Para o efeito pretende-se dar continuidade aos trabalhos iniciados e garantir o cumprimento da candidatura a fundos comunitários em concurso. 

 POTENCIAR O RELACIONAMENTO DA GUARDA COM O CIDADÃO: 
o Reforço da proximidade com o Cidadão, dinamizando, por um lado, os tradicionais Programas Especiais de Prevenção e Policiamento e parcerias locais, e por outro, através da disponibilização de serviços de carater inovador que fomentam e potenciam a interação da Guarda com o Cidadão e com a Sociedade, numa clara aposta da tecnologia ao serviço da atividade Operacional. 
o Nesse sentido, a Guarda propõe-se desenvolver os projetos inovadores «Guarda Digital» e «e-Posto» visando aprofundar o relacionamento e proximidade com o cidadão, fortalecendo o sentimento de segurança e prevenindo a delinquência e criminalidade. 

 EDIFICAÇÃO E MELHORIA DAS CAPACIDADES OPERACIONAIS - assente nas seguintes premissas: 
o Melhorar o Sistema de Informações da Guarda (SIG) – através da implementação de um sistema que se fundamente no ciclo de produção de Informações doutrinário e respetivos princípios de funcionamento, apoiado numa cultura de partilha de informação assente em relações de confiança, na agilização de uma rede de contactos, canais e fluxos de informação, na reengenharia de processos e na articulação e integração dos diversos modos de pesquisa de notícias. A melhoria do SIG constitui um importante passo para unificar as informações, incrementando a capacidade de processar informação corrente em tempo real, útil para o processo de tomada de decisão operacional. 
o Proteção das infraestruturas Críticas - Atendendo à pertinência e atualidade da proteção das Infraestruturas Críticas (ICs), é urgente promover a organização, os processos, os procedimentos e os sistemas necessários à oportuna tomada de decisão que permitam a GNR adquirir uma maior capacidade de intervenção ao nível da segurança e resiliência das IC, alinhadas com o futuro Programa Europeu de Proteção de Infraestruturas Críticas (PEPIC), suportada numa abordagem transversal dos riscos a que essas infraestruturas possam estar expostas. 
o Incrementar a eficiência, eficácia, usabilidade e interoperabilidade do SIIOP - No contexto das políticas de racionalização e modernização importa garantir a evolução do Sistema Integrado de Informações Operacionais de Polícia (SIIOP) para uma plataforma mais ergonómica ao trabalho desenvolvido pelos militares no terreno e garantir interoperabilidade com os restantes sistemas de gestão de recursos internos iniciado do antecedente. 
o Consolidação do Sistema SIVICC – considerado desígnio nacional e europeu, a Guarda manterá o esforço na operação e consolidação deste sistema através do reforço de meios operacionais, da sua integração e interoperabilidade com o SIVE Espanhol e com o EUROSUR para assegurar a partilhar de informação em tempo real. 
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o Neste âmbito, é ainda intento Institucional alargar o sistema às regiões autónomas, mediante a captação de cofinanciamento. O projeto de extensão denominado SIVICC Plus, terá duas fases: a primeira entre 2018-2019, com a implementação do sistema na região autónoma da Madeira, e a segunda, em faseposterior, denominado SIVICC Ultra, previsivelmente entre 2019-2020, na região autónoma dos Açores.
o Otimizar a capacidade de coordenação da investigação criminal – visando a melhoria da resposta da Guarda na investigação criminal, proceder à recolha de prova, determinar os seus agentes, suaresponsabilidade e efetuar as consequentes detenções em cumprimento dos objetivos gerais de políticacriminal para o biénio 2017-2019.
o Consolidação da capacidade de Cibersegurança – visando contribuir de forma decisiva para o reforço da«Cidadania Digital», tornando o Ciberespaço um ambiente mais livre, seguro e de desenvolvimentosocietário a Guarda consolidará a sua capacidade de cibersegurança (domínios da segurança da informação e ciberinteligência). Esta capacidade visa prevenir, prever e reprimir, de forma cada vez mais eficaz, as atividades criminais que decorrentes de atos preparatórios com origem no ciberespaço ou aquelas que põem em risco a segurança de Informação das infraestruturas críticas nacionais, assim como a desenvolver a capacidade de recolha de informações (intelligence), nomeadamente através de metadados. Esta capacidade visa ainda apoiar internamente a atividade operacional da Guarda, em especial na área das informações, da investigação criminal e das operações.
o Consolidação do sistema de comando e controlo operacional - através de planos de formação comunsao CCCO e às Salas de Situação. Em paridade diversificar as fontes de informação disponíveis no sistema.
o Otimização e Suporte das Redes de Comunicações – Considerando as premissas acima referidas, a redes de comunicações SIRESP e RNSI, que asseguram a malha digital de suporte a todos os recursos da Guarda, envolvendo as comunicações de voz, dados e vídeo convergentes e rádio truking, através da renovação a atualização dos seus terminais e nós de comutação, bem como da maximização da sua disponibilidade,através da melhoria da robustez, segurança e redundância dos seus nós.
o Melhoria da Integração das Fontes de Informação – abrangendo a disponibilidade de teleserviços devideoconferência, de videovigilância e multimédia, otimizando os fluxos destes tipo de informação, quea nível dos centros de decisão da Guarda quer incrementando a capacidade dos sistemas de processamento, quer criando sinergias com outros sistemas do MAI.

 GESTÃO DO CONHECIMENTO, QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS:Visando consolidar o conhecimento e doutrina institucional e capacitar os militares para o exigente exercício de funções, assume-se a prioridade de garantir a criação da área científica dos Estudos de Segurança Interna e dos fenómenos criminais no Instituto Universitário Militar. No domínio da qualificação dos recursos humanos a Guarda manterá o esforço de formação garantindo que parte muito significativa dos seus recursos humanos beneficie de ações de formação que possibilitem melhorar a sua performance ao mesmo tempo que lhes confere uma maior valorização profissional e pessoal. Com o desiderato de melhorar o sistema de formação da Guarda serão desenvolvidas um conjunto de iniciativas estruturais e que prometem alterar o paradigma de ensino e formação.  Entre essas medidas destaca-se a conceção do «Modelo da Gestão da Formação por Competências» (através da criação de referenciais de competências), a programação do «Sistema de Gestão da Qualidade» e, ainda, a «Acreditação do Sistema de Formação da GNR». Em complemento prevê-se ainda a constituição do «Centro de Lições Aprendidas da Guarda». No campo da inovação tecnológica ao serviço da formação, será equacionada a implementação de um sistema e-learning mais abrangente, aproveitando e potenciando a utilização dos equipamentos e redes móveis facilitadores da interação da entidade formadora (Escola da Guarda e Unidades Especializadas), dos docentes e os discentes. Por fim, tenciona-se desenvolver a implementação de um portal da formação (plataforma de Learning Management System - LMS). 
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 REFORÇAR A COOPERAÇÃO INTERNACIONAL: Neste domínio importa firmar o empenhamento da Guarda e do Estado Português na execução da política externa, reforçando a participação no âmbito da cooperação policial europeia, designadamente através da contribuição operacional no quadro da Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (FRONTEX), determinada pelo agravamento da crise migratória que tem assolado a Europa com origem no Norte de Africa e no Médio Oriente. A participação da Guarda no esforço coletivo da FRONTEX estabelece-se no quadro dos compromissos assumidos pelo Estado Português no Tratado da União Europeia (Tratado de Lisboa), fundado nos princípios e espírito de solidariedade, reciprocidade e cooperação entre os Estados integrantes da UE. A execução deste tipo de missões contribui para o reforço de uma estratégia integrada de prevenção internacional e prestígio nacional, no âmbito do Espaço de Liberdade de Segurança e de Justiça da União Europeia, atendendo aos interesses permanentes da segurança nacional. Neste âmbito, serão potenciadas as ações a desenvolver no seio da CPLP, IBERPOL, FIEP, EGF, EUPST, com países do norte de África e onde seja necessário, através de requisição da tutela. A globalização das ameaças impõem o reforço da cooperação com a Guardia Civil e a Gendarmerie Royal Marroquina, por necessidades de serviço e proximidade territorial, sem descurar a intenção de criar cargos funcionais para oficiais da GNR na EUROPOL e DPKO. Com a assunção da Presidência Portuguesa da EUROGENDFOR, a Guarda procurará conjuntamente com as forças congéneres integrantes, reforçar o papel da Organização enquanto ator chave no exercício das funções de polícia a nível internacional, solidificando as relações com a União Europeia, na qualidade de parceiro privilegiado no âmbito da gestão civil de crises. Destacamos nesse contexto, algumas iniciativas que encetaremos junto dos parceiros durante a Presidência Portuguesa da EUROGENDFOR: 
o Visando a implementação de ferramentas de coordenação com a União Europeia, desenvolveremos esforços no sentido de tornar uma realidade a implementação de um oficial de ligação da EUROGENDFOR junto das estruturas de gestão de crises do Serviço de Ação Externa da União Europeia (EEAS). 
o Promover a criação de condições operacionais para o rápido aprontamento e projeção de unidades de polícia constituída por via da criação de uma unidade de escalão companhia, capacitada e pré-aprontada, de constituição rotativa e com exercícios periódicos agendados, que permita constituir uma “vanguard capability” para iniciar ou reforçar missões, à disposição imediata das estruturas de gestão de crises da União Europeia e das Nações Unidas; 
o Promover esforços para criar um plano de comunicação para a EUROGENDFOR, visando melhorar a visibilidade e capacidade de comunicação da Organização, com especial enfase através das redes sociais. 

 OTIMIZAR A CAPTAÇÃO DE COFINANCIAMENTO: A implementação das medidas de capacitação e transformação organizacional assumidas como prioridades na Estratégia da Guarda, carecem de instrumentos capazes de as tornar realidade. Nesse sentido, a Guarda continuará a procurar através de Fundos Comunitários (fundos europeus estruturais e de investimento e fundos específicos) obter linhas de financiamento e disponibilizá-los para o desenvolvimento e aprofundamento de capacidades. 
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III. ANÁLISE DE RESULTADOS ALCANÇADOS E DESVIOS VERIFICADOS DE ACORDO COM O QUAR 1. NOTA PRÉVIA De acordo com a Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, a avaliação de desempenho (AD) de cada serviço assenta num Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR), sujeito a avaliação permanente, do qual constam: a missão do serviço, os seus objetivos estratégicos plurianuais, os objetivos fixados anualmente (objetivos operacionais), os indicadores de desempenho, o grau de realização dos objetivos, a identificação dos desvios e respetivas causas e, finalmente, a avaliação final do desempenho do serviço. Os objetivos fixados aos serviços, no respetivo Quadro de Avaliação e Responsabilização, devem relacionar-se com os objetivos fixados aos dirigentes superiores, nas respetivas cartas de missão, contratos de gestão e aos trabalhadores, alinhando desta forma a ação de serviços, dirigentes e trabalhadores na prossecução das políticas públicas10. O Quadro de Avaliação e Responsabilização da Guarda para 2017 (QUAR 2017), reporta o seu início a 1 de janeiro de 2017, após ter sido analisado e obtido parecer favorável da Secretaria-Geral da Administração Interna, cuja validação foi realizada segundo os parâmetros indicados no quadro seguinte: Os objetivos estratégicos estão alinhados com as políticas públicas Existe adequação dos objetivos operacionais na prossecução dos objetivos estratégicos Há equilíbrio nas ponderações dos parâmetros, qualidade, eficácia e eficiência, face à missão do organismo Os indicadores de desempenho estão adequados aos objetivos que se pretendem medir (qualidade, eficácia e eficiência) O grau de ambição e credibilidade das metas, face ao histórico do serviço é positivo As fontes de verificação dos indicadores estão descritas Figura 12 – Grelha de Validação do QUAR GNR 2017 Com efeito, o QUAR da Guarda Nacional Republicana para 2017 contemplava 11 objetivos estratégicos (plenamente alinhados com a Estratégia da Guarda 2020), 9 objetivos operacionais com medição através de 45 indicadores, abarcando os principais eixos da sua missão e do seu funcionamento interno. Na definição dos referidos objetivos, pugnou-se por uma metodologia de rigor. Decidimos aproveitar a lógica e a dinâmica intrínsecas ao modelo de gestão por objetivos, para construir e negociar metas ambiciosas, na certeza de que, só assim, seria possível desenvolver capacidades em alinhamento com as demandas da Sociedade e, também, modernizar a Instituição de modo mais rápido e consistente. No decurso do ano 2017, com fundamento na necessidade de avaliação permanente do nível do cumprimento dos objetivos definidos, foram realizadas monitorizações trimestrais, com vista à identificação das principais dificuldades, constrangimentos e eventuais desvios, habilitando o Comandante-Geral a emitir diretivas e a acionar medidas corretivas conducentes à sua integral concretização. O presente relatório de autoavaliação encerra, pois, a derradeira etapa do ciclo de gestão, na medida em que permite avaliar o grau de realização dos objetivos definidos no QUAR, identificar os desvios ocorridos na sua prossecução e estabelecer um conjunto de ações que conduzam a um reforço positivo do desempenho. Nesse sentido, cumpre neste ponto efetuar uma análise individualizada da execução dos OOp, atentos os fatores conjunturais que condicionaram o desempenho da Guarda.                                                            10 Vide Deliberação do Conselho de Ministros n.º 772/2007, de 27 de dezembro 
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2. QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO2.1. APRESENTAÇÃO DO ORGANISMO 2.1.1. ORGANISMO A Guarda Nacional Republicana é, nos termos da sua Lei Orgânica, uma força de segurança de natureza militar, constituída por militares organizados num corpo especial de tropas e dotada de autonomia administrativa. 2.1.2. MISSÃO Assegurar a legalidade democrática, garantir a segurança interna e os direitos dos cidadãos, no âmbito dos sistemas nacionais de segurança e proteção, bem como colaborar na execução da política de defesa nacional. 2.1.3. VISÃO Ser uma Força de Segurança humana, próxima e de confiança que se distinga pela excelência do serviço que presta e seja reconhecida como referência nacional e internacional no domínio da segurança. 2.2.  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE1. Otimizar a capacidade do dispositivo policial, reforçando os meios operacionais e a presença e visibilidade em zonas de maior risco, visando assegurar a adequação ao serviço prestado às necessidades e expectativas das populações; OE2. Reforçar o patrulhamento de proximidade, orientado para a proteção dos cidadãos em geral e, em particular, das pessoas especialmente vulneráveis, como as crianças, os jovens, os idosos e as vítimas de maus-tratos; OE3. Fomentar e potenciar uma maior interação Guarda-Cidadão, dinamizando os Programas Especiais de Prevenção e Policiamento, as parcerias locais e a utilização das redes e tecnologias de informação; OE4.  Intensificar o controlo das principais fontes de perigo, com a finalidade de prevenir, reduzir e reprimir a criminalidade, bem como outros comportamentos e condutas anti-sociais que possam por em causa a segurança e a tranquilidade dos cidadãos; OE5. Garantir uma visão centralizada da missão de segurança rodoviária e de vigilância da rede viária fundamental, valorizando a aposta na prevenção e na fiscalização seletiva dos comportamentos de maior risco. OE6. Potenciar as áreas da investigação e fiscalização de natureza tributária, fiscal, aduaneira, assim como, na vigilância, patrulhamento e interceção de toda a costa e mar territorial do País; OE7. Privilegiar o recurso a novas tecnologias de informação e de comunicação, valorizando a formação dos recursos humanos, desmaterializando atos e simplificando procedimentos, visando requalificar o serviço operacional e de apoio, potenciando uma maior articulação entre as Forças e Serviços de Segurança; OE8. Melhorar a capacidade integrada de Comando, Coordenação e Controlo articulada com gestão das áreas de apoio operacional, potenciando os sistemas tecnológicos e de informação, de forma a conduzir com eficácia acrescida operações aos níveis tático (Comando Territoriais) e tático-operacional (Comando Operacional); OE9. Garantir o concurso a linhas de financiamento comunitário no âmbito dos fundos estruturais, de investimento e específicos e outras formas de financiamento público, fundamentais para potenciar as capacidades e valências da Guarda; 
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OE10. Firmar o empenhamento da Guarda na execução da política externa, designadamente em operações internacionais de resposta a crises, bem como em missões de cooperação policial no âmbito da União Europeia. 2.3. OBJETIVOS OPERACIONAIS No seguimento da apresentação da Estratégia do MAI 2017-2019, foram transmitidas orientações por parte da Tutela no sentido dos diferentes organismos da Rede SIADAP I – MAI introduzirem nos respetivos QUAR um conjunto de objetivos operacionais e indicadores de medida, nas áreas de Segurança Interna; Controlo de Fronteiras e Gestão dos Fluxos Migratórios; Proteção e Socorro; Segurança Rodoviária; Administração Eleitoral; e Atividades de Suporte. Nesse sentido, face à imposição ministerial descrita foram introduzidos os seguintes objetivos operacionais e indicadores de medida: OOP 006 •àMELHORáRàáàCáPáCIDáDEàINTEGRáDáàDEàCOMáNDO,àCOORDENáÇÃOàEàCONTROLOàáRTICULáDáàCOM GESTÃO DAS ÀREAS DE APOIO OPERACIONAL, POTENCIANDO OS SISTEMAS TECNOLÓGICOS E DE INFORMAÇÃO, DE FORMA A CONDUZIR COM EFICÁCIA ACRESCIDA OPERAÇÕES AOS NÍVEIS TÁTICO (COMANDO TERRITORIAIS) E TÁTICO-OPERACIONAL (COMANDO OPERACIONAL) PESO 25% 104% INDICADORES ÓRGÃO RESPONSÁVEL META QUAR 2017 EXECUÇÃO 2017 CTRL. E MONIT. EXEC. RESULTADO 2016 (REAL.) APROVADA REVISTA PESO RESULTADO TAXA I032 • TAXA DE MELHORIAS AO SIIOP IMPLEMENTADAS (N.º DE MELHORIAS IMPLEMENTADAS/N.º DE MELHORIAS PREVISTAS*100) CO CO | DCSI N.A. 50% 50% 10% 75% 150% OOP 007 •àOTIMI)áRàáàEFICIÊNCIáàEàPERFORMáNCEàORGáNI)áCIONáL,àáGILI)áNDOàáàE“TRUTURáàINTERNáàE MELHORANDO A AFETAÇÃO FUNCIONAL DE RH PESO 25% 91% INDICADORES ÓRGÃO RESPONSÁVEL META QUAR 2017 EXECUÇÃO 2017 CTRL. E MONIT. EXEC. RESULTADO 2016 (REAL.) APROVADA REVISTA PESO RESULTADO TAXA I033 •N.º DE PROPOSTAS DE REVISÃO DA LEIORGANICA APRESENTADAS (ATÉ 31 MAR) GGCG GGCG N.A. 1 1 30% 1 100% I034 •N.º DE RH REAFETADOS AO SERVIÇOOPERACIONAL CARI CARI | DRH N.A. 350 350 30% 282 80% I035 •TAXA DE EXECUÇÃO DE MEDIDAS DE EFICIENCIA ORÇAMENTAL (N.º DE MEDIDAS IMPLEMENTADAS/N.º DE MEDIDAS PROPOSTAS*100) CARI CARI | DRF N.A. 80% 80% 30% 90% 112% I036 •TAXA DE EXECUÇÃO DA LEI DE PROGRAMAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DAS FSS (VALOR DE DESPESA ANUAL EXECUTADA GNR/VALOR DE DESPESA ANUAL PREVISTA GNR*100) CARI CARI | DRF/DRL/DIE N.A. 75% 75% 10% 22% 29% Sem prejuízo da análise pormenorizada que será conduzida no ponto seguinte, salientamos que o indicador I035 tem por referência as medidas indicadas no anexo XI da circular DGO 1384 (instruções para preparação do Orçamento do Estado para 2017). No que diz respeito ao indicador I036 - TAXA DE EXECUÇÃO DA LEI DE PROGRAMAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DAS FSS, salienta-se que a sua execução resulta da partilha de responsabilidades entre a UMC/MAI e a GNR, cabendo à GNR desenvolver o esforço de levantamento de necessidades, identificação dos requisitos técnicos e funcionais e elaboração de propostas de peças de procedimento e à UMC/MAI a execução financeira da referida Lei de Programação. 
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EFICÁCIA POND. 40% 109% OOP 001 •àOTIMI)áRàá“àE“TRáTÉGIá“àDEàINTERVENÇÃOàJUNTOàDOàPÚBLICO-ALVO MAIS VULNERÁVEL, NOMEADAMENTE NO ÂMBITO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO E DE PROXIMIDADE (PEPP) PESO 35% 116% INDICADORES ÓRGÃO RESPONSÁVEL META QUAR 2017 EXECUÇÃO 2017 CTRL. E MONIT. EXEC. RESULTADO 2016 (REAL.) APROVADA REVISTA PESO RESULTADO TAXA I001 • N.º DE AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO EINFORMAÇÃO JUNTO DOS COMERCIANTES E LOJISTAS CO CO | DO 22.510 17.250 17.250 20% 18.350 106% I002 • N.º DE ELEMENTOS DA COMUNIDADE EDUCATIVA ALVO DE AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO E INFORMAÇÃO (VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DE GÉNERO, ABORDANDO EM ESPECIAL OS TEMAS DO BULLYING, DA VIOLÊNCIA EXERCIDA ATRAVÉS DE NOVAS TECNOLOGIAS E DA VIOLÊNCIA NO NAMORO) CO CO | DO 93.599 60.750 90.000 15% 95.102 106% I003 • N.º DE IDOSOS SENSIBILIZADOS NOÂMBITO DA OPERAÇÃO "IDOSOS EM SEGURANÇA" CO CO | DO 34.715 34.750 34.750 15% 34.973 100% I004 • N.º PATRULHAS REALIZADAS CO CO | DO 78.427 76.500 76.500 15% 107.419 140% I005 • N.º DE ALUNOS ALVO DE AÇÕES DESENSIBILIZAÇÃO EM MATÉRIA DE SEGURANÇA DA COMUNIDADE ESCOLAR E SOBRE O CONSUMO DE DROGA E ÁLCOOL CO CO | DO 64.845 55.750 55.750 15% 66.425 119% I006 • N.º DE DISPOSITIVOS DE FORMAÇÃOELABORADOS PARA NÚCLEOS ESCOLA SEGURA CO CO | DO 5 4 4 20% 5 125% Legenda: EXECUÇÃO SUPERIOR A 100% EXECUÇÃO ENTRE 99,00% E 99,99% EXECUÇÃO ENTRE 0,00% E 98,99% INDICADOR ANULADO META REVISTA EM ALTA META REVISTA EM BAIXA 
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OOP 002 •àFOMENTáRàEàPOTENCIáRàUMáàMáIORàINTERáÇÃOàGUáRDá-CIDADÃO, PROMOVENDO RELAÇÕES DE CONFIANÇA MÚTUA PESO 30% 101% INDICADORES ÓRGÃO RESPONSÁVEL   META QUAR 2017   EXECUÇÃO 2017 CTRL. E MONIT. EXEC. RESULTADO 2016 (REAL.) APROVADA REVISTA PESO RESULTADO TAXA I007 • N.º DE SERVIÇOS DIGITAIS IMPLEMENTADOS (ACUMULADO) DCRP DCRP 0 2 2 20% 1 50% I008 • N.º DE SEGUIDORES NAS REDES SOCIAIS (ACUMULADO) DCRP DCRP 388.137 460.000 460.000 10% 447.812 97% I009 • N.º DE INTERAÇÕES VIA PLATAFORMA ELETRÓNICA DCRP DCRP 1.404.003 2.700.000 2.700.000 10% 1.251.788 46% I010 • ÍNDICE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CONTEÚDOS AO PÚBLICO GERAL DCRP DCRP 450 812 812 20% 841 103% I011 • N.º DE EVENTOS DE DIMENSÃO NACIONAL PROMOVIDOS DCRP DCRP 18 16 16 20% 21 131% I012 • N.º DE INICIATIVAS DE ÂMBITO NACIONAL DCRP DCRP 3 2 2 20% 3 150%  OOP 003 •àREFORÇáRàáàPáRTICIPáÇÃOàDáàGUáRDáàNOàÂMBITOàDáàCOOPERáÇÃOàPOLICIáLàINTERNACIONAL, DESIGNADAMENTE NO AMBITO DA VIGILÂNCIA E CONTROLO DA FRONTEIRA EXTERNA DA UNIÃO EUROPEIA PESO 35% 108% INDICADORES ÓRGÃO RESPONSÁVEL   META QUAR 2017   EXECUÇÃO 2017 CTRL. E MONIT. EXEC. RESULTADO 2016 (REAL.) APROVADA REVISTA PESO RESULTADO TAXA I013 • N.º DE PATRULHAS DE VIGILÂNCIA MARÍTIMA E CONTROLO DA COSTA REALIZADOS CO UCC 19.297 16.650 16.650 20% 21.073 126% I014 • N.º HORAS EMPENHAMENTO/ UTILIZAÇÃO DOS MEIOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA CO UCC 22.254 16.925 16.925 20% 18.765 110% I015 • TAXA DE PARTICIPAÇÃO NAS AÇÕES FRONTEX (N.º AÇÕES FRONTEX REALIZADAS/N.º AÇÕES FRONTEX SOLICITADAS)*100 CO UCC 100% 98% 98% 20% 100% 102% I016 • N.º DE CONTROLOS MÓVEIS EFETUADOS EM CONJUNTO COM A GUARDIA CIVIL (INCLUÍ REUNIÕES E OPERAÇÕES CONJUNTAS) CO CO | DO 602 605 605 20% 602 99% I017 • N.º DE OPERAÇÕES REALIZADAS NO ÂMBITO DA EUROPEAN TRAFFIC POLICE NETWORK (TISPOL) E EURO CONTROLE ROUTE (ECR) CO CO | DO 11 9 9 20% 9 100%    
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EFICIÊNCIA POND. 30% 101% OOP 004 •àINCREMENTáRàOàCONTRIBUTOàPáRáàáàREDUÇÃOàDáà“INI“TRáLIDáDEàRODOVIãRIá PESO 25% 108% INDICADORES ÓRGÃO RESPONSÁVEL META QUAR 2017 EXECUÇÃO 2017 CTRL. E MONIT. EXEC. RESULTADO 2016 (REAL.) APROVADA REVISTA PESO RESULTADO TAXA I018 • ÍNDICE FISCALIZAÇÃO RODOVIÁRIA [(META ANUAL*PESO RELATIVO)/100] CO CO | DO 20.111 20.250 19.000 40% 19.011 100% I019 • N.º HORAS PATRULHAMENTO RODOVIÁRIO CO CO | DO 1.023.052 980.000 920.000 20% 921.920 100% I020 • TAXA ACIDENTES GRAVES COM CAUSAS DETERMINADAS (N.º ACIDENTES GRAVES COM CAUSAS DETERMINADAS/N.º ACIDENTES GRAVES)*100 CO CO | DO 95% 96% 96% 20% 96% 100% I021 • TAXA DE ESPECIALIZAÇÃO DO EFETIVO DE TRÂNSITO (N.º MILITARES ESTRUTURA TRÂNSITO QUE FREQUENTARAM FORMAÇÃO ESPECIALIZADA/N.º MILITARES ESTRUTURA TRÂNSITO)*100 CO CO | DO 10% 10% 10% 20% 14% 140% OOP 005 •àOPTIMI)áR,àINTEN“IFICáRàEàQUáLIFICáRàáàRE“PO“TáàOPERáCIONáLàNOàÂMBITOàDáàPROTEÇÃOàDA NATUREZA E DO AMBIENTE PESO 25% 100% INDICADORES ÓRGÃO RESPONSÁVEL META QUAR 2017 EXECUÇÃO 2017 CTRL. E MONIT. EXEC. RESULTADO 2016 (REAL.) APROVADA REVISTA PESO RESULTADO TAXA I022 • TAXA DE INVESTIGAÇÃO DE CAUSAS DE INCÊNDIO (N.º TOTAL DE INVESTIGAÇÕES CONDUZIDAS/N.º TOTAL DE OCORRENCIAS)*100 CO CO | DSEPNA 77% 81% 81% 20% 76% 93% I023 • N.º AÇÕES FISCALIZAÇÃO CO CO | DSEPNA 192.526 162.750 162.750 20% 199.988 122% I024 • N.º AÇÕES SENSIBILIZAÇÃO REALIZADAS CO CO | DSEPNA 2.807 2.675 2.675 20% 2.232 83% I025 • N.º PATRULHAS ÂMBITO SEPNA CO CO | DSEPNA 74.687 69.250 69.250 20% 69.991 101% I026 • TAXA DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA DOEFETIVO SEPNA (N.º MILITARES-CIVIS ESTRUTURA SEPNA QUE FREQUENTARAM FORMAÇÃO ESPECIALIZADA/N.º MILITARES-CIVIS ESTRUTURA SEPNA)*100 CO CO | DSEPNA 97% 97% 97% 20% 97% 100% 
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 OOP 006 •àMELHORáRàáàCáPáCIDáDEàINTEGRáDáàDEàCOMáNDO,àCOORDENáÇÃOàEàCONTROLOàáRTICULáDáàCOM GESTÃO DAS ÀREAS DE APOIO OPERACIONAL, POTENCIANDO OS SISTEMAS TECNOLÓGICOS E DE INFORMAÇÃO, DE FORMA A CONDUZIR COM EFICÁCIA ACRESCIDA OPERAÇÕES AOS NÍVEIS TÁTICO (COMANDO TERRITORIAIS) E TÁTICO-OPERACIONAL (COMANDO OPERACIONAL) PESO 25% 104% INDICADORES ÓRGÃO RESPONSÁVEL   META QUAR 2017   EXECUÇÃO 2017 CTRL. E MONIT. EXEC. RESULTADO 2016 (REAL.) APROVADA REVISTA PESO RESULTADO TAXA I027 • N.º DE UNIDADES/ ÓRGÃOS/ ESTABELECIMENTOS (UU/OO/EE) COM SISTEMA DE DESPACHO, ARQUIVO E GESTÃO DOCUMENTAL (SDAGD) EM OPERAÇÃO CO CO | DCSI 4 3 38 15% 39 103% I028 • TAXA DE DISPONIBILIDADE (N.º TOTAL DE HORAS DE DISPONIBILIDADE DOS SISTEMAS TECNOLÓGICOS EM EXPLORAÇÃO / N.º TOTAL HORAS ANO)*100 CO CO | DCSI 99% 98% 98% 20% 99% 101% I029 • TAXA DE CERTIFICAÇÃO DA REDE DE POSTOS DE CONTROLO (N.º DE POSTOS DE CONTROLO CERTIFICADOS/N.º DE POSTOS DE CONTROLO TOTAL*100) CO CO | DCSI N.A. 85% 85% 20% 70% 82% I030 • N.º DE INSTALAÇÕES MIGRADAS PARA IP (ACUM.) CO CO | DCSI N.A. 20 20 20% 20 100% I031 • TAXA CONCEPÇÃO DA PLATAFORMA DE MONITORIZAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO (N.º MÓDULOS CONCEBIDOS /N.º MÓDULOS TOTAIS*100) CO DPERI 80% 90% 90% 15% 100% 111% I032 • TAXA DE MELHORIAS AO SIIOP IMPLEMENTADAS (N.º DE MELHORIAS IMPLEMENTADAS/N.º DE MELHORIAS PREVISTAS*100) CO CO | DCSI N.A. 50% 50% 10% 75% 150%  OOP 007 •àOTIMI)áRàáàEFICIÊNCIáàEàPERFORMáNCEàORGáNI)áCIONáL,àáGILI)áNDOàáàE“TRUTURáàINTERNáàE MELHORANDO A AFETAÇÃO FUNCIONAL DE RH PESO 25% 91% INDICADORES ÓRGÃO RESPONSÁVEL   META QUAR 2017   EXECUÇÃO 2017 CTRL. E MONIT. EXEC. RESULTADO 2016 (REAL.) APROVADA REVISTA PESO RESULTADO TAXA I033 •N.º DE PROPOSTAS DE REVISÃO DA LEI ORGANICA APRESENTADAS (ATÉ 31 MAR) GGCG GGCG N.A. 1 1 30% 1 100% I034 •N.º DE RH REAFETADOS AO SERVIÇO OPERACIONAL CARI CARI | DRH N.A. 350 350 30% 282 80% I035 •TAXA DE EXECUÇÃO DE MEDIDAS DE EFICIENCIA ORÇAMENTAL (N.º DE MEDIDAS IMPLEMENTADAS/N.º DE MEDIDAS PROPOSTAS*100) CARI CARI | DRF N.A. 80% 80% 30% 90% 112% I036 •TAXA DE EXECUÇÃO DA LEI DE PROGRAMAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DAS FSS (VALOR DE DESPESA ANUAL EXECUTADA GNR/VALOR DE DESPESA ANUAL PREVISTA GNR*100) CARI CARI | DRF/DRL/DIE N.A. 75% 75% 10% 22% 29%   
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QUALIDADE POND. 30% 110%  OOP 008 •àPROMOVERàáàIMPLEMENTáÇÃOàDEàDINÂMICá“àDEàQUáLIDáDEàQUEàPOTENCIEMàDEàFORMáàAGREGADA A MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS E O FORTALECIMENTO DA IMAGEM INSTITUCIONAL PESO 40% 103% INDICADORES ÓRGÃO RESPONSÁVEL   META QUAR 2017   EXECUÇÃO 2017 CTRL. E MONIT. EXEC. RESULTADO 2016 (REAL.) APROVADA REVISTA PESO RESULTADO TAXA I037 • TAXA DE SERVIDORES ABRANGIDOS POR AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO E FORMAÇÃO (N.º DE SERVIDORES ABRANGIDOS/TAXA DE SERVIDORES*100) IG IG N.A. 8% 8% 30% 9% 112% I038 • N.º DE REUNIÕES NO ÂMBITO DA QUALIDADE IG IG 2 3 3 30% 3 100% I039 • N.º DE INSTRUMENTOS DE PROGRAMAÇÃO ELABORADOS CARI CARI | DRL 1 1 1 20% 1 100% I040 • N.º DE CANDIDATURAS A PRÉMIOS DE BOAS PRÁTICAS A NÍVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DPERI DPERI 2 3 3 20% 3 100%  OOP 009 •à PROMOVERà áà CERTIFICáÇÃOà DOà PROCE““Oà DEà FORMáÇÃOà Dáà GUáRDáà EMà UNIDáDE“à DEàCOMPETÊNCIA PESO 40% 112% INDICADORES ÓRGÃO RESPONSÁVEL   META QUAR 2017   EXECUÇÃO 2017 CTRL. E MONIT. EXEC. RESULTADO 2016 (REAL.) APROVADA REVISTA PESO RESULTADO TAXA I041 • N.º DE MILITARES FORMADOS EM METODOLOGIA DE COMPETÊNCIAS CDF EG 12 20 20 60% 24 120% I042 • N.º DE REFERENCIAIS DE COMPETÊNCIAS ELABORADOS CDF EG 1 1 1 40% 1 100%    



 
 

 GUARDA NACIONAL REPUBLICANA 
 RELATÓRIO DE ATIVIDADES  2017  76 

OOP 010 •àPROMOVERàáàáCE““IBILIDáDEàPÚBLICáàáOàáCERVOàBIBLIOGRãFICOàEàáOàE“PÓLIOàMU“EOLÓGICOàE FOTOGRÁFICO DA GNR PESO 20% 121% INDICADORES ÓRGÃO RESPONSÁVEL   META QUAR 2017   EXECUÇÃO 2017 CTRL. E MONIT. EXEC. RESULTADO 2016 (REAL.) APROVADA REVISTA PESO RESULTADO TAXA I043 • TAXA DE SATISFAÇÃO DOS UTILIZADORES (POR INQUÉRITO DE SATISFAÇÃO) DO ARQUIVO HISTÓRICO, BIBLIOTECA E MUSEU DHCG DHCG 93% 70,00% 70,00% 40% 99% 141% I044 • N.º DE CONTEUDOS DISPONIBILIZADOS PELO ARQUIVO HISTÓRICO, BIBLIOTECA E MUSEU (ACUMULADO) DHCG DHCG 26.192 25.900 29.000 30% 29.131 100% I045 • N.º DE UTILIZADORES DO ARQUIVO HISTÓRICO, BIBLIOTECA E MUSEU DHCG DHCG 99.942 115.000 150.000 30% 171.254 114%  2.4. RELAÇÃO ENTRE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OBJETIVOS OPERACIONAIS   OBJETIVOS OPERACIONAIS    OB 1 OB 2 OB 3 OB 4 OB 5 OB 6 OB 7 OB 8 OB 9 OB 10 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE1 • •  • • • •    OE2 • •    • •    OE3 • •    • • •  • OE4 • •         OE5    •       OE6   •  •      OE7      • • • •  OE8   • • •  •  •  OE9   •    •   • OE10   •        Figura 13 – Matriz de relações OE vs OOP QUAR 2017   
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2.5.  RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS RH PLAN. PONT. PONT. PLANEADA EFETIVOS MÉDIOS N.º TOTAL DIAS DE AUSÊNCIA REF. DIAS ÚTEIS DE TRABALHO (UERHP) POND. DIAS TOTAIS TRABALHO PREV. POND. DIAS TOTAIS TRABALHO EXEC. REF. DIAS ÚTEIS DE TRABALHO (UERHE) PONT. EXEC. DESVIO (POND. PREV. VS EXEC.) DESVIO (RH PLAN. VS EXEC.) MP2017 1 2 3 = 1 * 2 4 5 6 7 = (4 * 6) 8 = 4 * 6 - 5 9 = 8 / 4 10 = [6*(2*4)]/ 7 9 = 8- 2 10 = 1 - 4 CARREIRA ESPECIAL OFICIAIS - DIREÇÃO SUPERIOR 11 20 220 8 16 269 2.152 2.136 267 18 -2 3 OFICIAIS - DIREÇÃO INTERMÉDIA 117 16 1.872 113 653 269 30.397 29.744 263 16 0 4 OFICIAIS (RESTANTES OFICIAIS) 669 12 8.028 693 8.726 269 186.484 177.758 256 12 0 -24 SARGENTOS 2.627 8 21.016 2.589 33.884 269 696.307 662.423 256 8 0 39 GUARDAS 19.485 6 116.910 18.949 311.125 269 5.097.281 4.786.156 253 6 0 536 TOTAL PESSOAL MILITAR 22.909 148.046 22.352 354.404 6.012.621 5.658.217 60 -2 557 TÉCNICO SUPERIOR TÉCNICO SUPERIOR 58 12 696 19 265 235 4.524 4.259 221 12 0 39 CARREIRA ESPECIAL CARREIRA ESPECIAL MÉDICA 60 12 720 12 219 235 2.820 2.601 217 12 0 48 CARREIRA ESPECIAL ENFERMAGEM 1 12 12 1 0 235 235 235 235 0 -12 0 CARREIRA ESPECIAL DOCENTE 11 12 132 10 119 235 2.350 2.231 223 11 -1 1 CARREIRA ESPECIAL GUARDA FLORESTAL 318 6 1.908 303 5.139 235 71.088 65.949 218 6 0 16 CARREIRAS NÃO REVISTAS CARREIRA TEC. DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA 13 12 156 6 36 235 1.410 1.374 229 11 -1 7 CARREIRA INFORMÁTICA 5 12 60 5 103 235 1.175 1.072 214 10 -2 0 ASSISTENTE TÉCNICO ASSISTENTE TÉCNICO 150 5 750 73 1.504 235 17.096 15.592 214 5 0 77 ASSISTENTE OPERACIONAL ASSISTENTE OPERACIONAL 350 5 1.750 280 7.491 235 65.683 58.192 208 5 0 71 OUTRO PESSOAL (VIGILANTES FLORESTAIS) 144 5 720 460 0 92 42.297 42.297 92 5 0 -316 TOTAL PESSOAL CIVIL 1.110 6.904 1.168 14.876 208.677 193.801 76 -17 -58 TOTAL 24.019 154.950 23.520 369.280 6.221.298 5.852.018 136 -19 500 Figura 14 – Execução de recursos humanos QUAR 2017 
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2.6.  RECURSOS FINANCEIROS ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO PARA 2015 OE APROVADO GNR EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 1.º T 2.º T 3.º T 4.º T 01 DESPESAS COM PESSOAL 788.500.000 189.117.659 415.586.932 601.996.271 806.084.267 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 44.774.256 9.630.067 21.579.982 31.111.585 49.368.066 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.803.241 28.924 1.257.956 2.213.266 3.076.310 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 146.738 25.959 34.609 57.060 112.131 07 INVESTIMENTO 6.881.354 96.776 660.745 1.359.247 4.975.673 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.658.108 0 0 0 872.516 TOTAL  844.105.589 198.743.036 198.899.385 439.120.225 636.737.429 Figura 15 – Execução de recursos financeiros QUAR 2017  2.7. FONTES DE VERIFICAÇÃO Os objetivos constantes do QUAR da Guarda para o ano 2017 foram alvo de monitorização trimestral e sustentam-se nos documentos descritos no quadro abaixo que identifica as fontes de verificação dos indicadores QUAR.  Quanto às fontes de verificação dos indicadores de medida, salienta-se que por razões óbvias, necessariamente por questões de dimensão e de legibilidade, não foram incorporados no presente Relatório de Autoavaliação os documentos comprovativos da execução dos indicadores (compostos por mapas estatísticos, listagens extraídas de sistemas de informação, relatórios e/ou documentos finais), assinalando-se contudo o órgão responsável e a fonte de verificação associada. N.º IND DESIGNAÇÃO INDICADOR EPR FONTE DE VERIFICAÇÃO LIGAÇÃO PLANO ESTRATÉGICO DA GUARDA PERIODICIDADE I001 N.º DE AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO E INFORMAÇÃO JUNTO DOS COMERCIANTES E LOJISTAS CO BASE ESTATISTICA DOS PEPP QUAR 2016 TRIMESTRAL I002 N.º DE ELEMENTOS DA COMUNIDADE EDUCATIVA ALVO DE AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO E INFORMAÇÃO (VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DE GÉNERO, ABORDANDO EM ESPECIAL OS TEMAS DO BULLYING, DA VIOLÊNCIA EXERCIDA ATRAVÉS DE NOVAS TECNOLOGIAS E DA VIOLÊNCIA NO NAMORO) CO BASE ESTATISTICA DOS PEPP QUAR 2016 TRIMESTRAL I003 N.º DE IDOSOS SENSIBILIZADOS NO ÂMBITO DA OPERAÇÃO "IDOSOS EM SEGURANÇA" CO BASE ESTATISTICA DOS PEPP EPAR 1. ESTRATÉGIA DE CAPACIDADES E COMANDO E CONTROLO (EMPREGO OPERACIONAL) TRIMESTRAL I004 N.º PATRULHAS REALIZADAS CO BASE ESTATISTICA DOS PEPP EPAR 1. ESTRATÉGIA DE CAPACIDADES E COMANDO E CONTROLO (EMPREGO OPERACIONAL) TRIMESTRAL I005 N.º DE ALUNOS ALVO DE AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO EM MATÉRIA DE SEGURANÇA DA COMUNIDADE ESCOLAR E SOBRE O CONSUMO DE DROGA E ÁLCOOL CO RELATÓRIO DE ATIVIDADES OPERACIONAL QUAR 2016 TRIMESTRAL 
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N.º IND DESIGNAÇÃO INDICADOR EPR FONTE DE VERIFICAÇÃO LIGAÇÃO PLANO ESTRATÉGICO DA GUARDA PERIODICIDADE I006 N.º DE DISPOSITIVOS DE FORMAÇÃO ELABORADOS PARA NÚCLEOS ESCOLA SEGURA CO RELATÓRIO DE ATIVIDADES OPERACIONAL EPAR 1. ESTRATÉGIA DE CAPACIDADES E COMANDO E CONTROLO (EMPREGO OPERACIONAL) TRIMESTRAL I007 N.º DE SERVIÇOS DIGITAIS IMPLEMENTADOS (ACUMULADO) DCRP ESTATISTICA DAS REDES SOCIAIS EPAR 9. ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO TRIMESTRAL I008 N.º DE SEGUIDORES NAS REDES SOCIAIS (ACUMULADO) DCRP ESTATISTICA DAS REDES SOCIAIS EPAR 9. ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO TRIMESTRAL I009 N.º DE INTERAÇÕES VIA PLATAFORMA ELETRÓNICA DCRP RELATÓRIO DE ANUAL DE COMUNICAÇÃO QUAR 2016 TRIMESTRAL I010 ÍNDICE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CONTEÚDOS AO PÚBLICO GERAL DCRP RELATÓRIO DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS ANUAL EPAR 9. ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO TRIMESTRAL I011 N.º DE EVENTOS DE DIMENSÃO NACIONAL PROMOVIDOS DCRP RELATÓRIO DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS ANUAL EPAR 9. ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO TRIMESTRAL I012 N.º DE INICIATIVAS DE ÂMBITO NACIONAL  DCRP RELATÓRIO DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS ANUAL EPAR 9. ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO TRIMESTRAL I013 N.º DE PATRULHAS DE VIGILÂNCIA MARÍTIMA E CONTROLO DA COSTA REALIZADOS CO SITREP EPAR 1. ESTRATÉGIA DE CAPACIDADES E COMANDO E CONTROLO (EMPREGO OPERACIONAL) TRIMESTRAL I014 N.º HORAS EMPENHAMENTO/UTILIZAÇÃO DOS MEIOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA CO SITREP EPAR 1. ESTRATÉGIA DE CAPACIDADES E COMANDO E CONTROLO (EMPREGO OPERACIONAL) TRIMESTRAL I015 TAXA DE PARTICIPAÇÃO NAS AÇÕES FRONTEX (N.º AÇÕES FRONTEX REALIZADAS/N.º AÇÕES FRONTEX SOLICITADAS)*100 CO RELATÓRIO DE ATIVIDADES OPERACIONAL EPAR 1. ESTRATÉGIA DE CAPACIDADES E COMANDO E CONTROLO (EMPREGO OPERACIONAL) TRIMESTRAL I016 N.º DE CONTROLOS MÓVEIS EFETUADOS EM CONJUNTO COM A GUARDIA CIVIL (INCLUÍ REUNIÕES E OPERAÇÕES CONJUNTAS) CO RELATÓRIO DE ATIVIDADES OPERACIONAL QUAR 2016 TRIMESTRAL I017 N.º DE OPERAÇÕES REALIZADAS NO ÂMBITO DA EUROPEAN TRAFFIC POLICE NETWORK (TISPOL) E EURO CONTROLE ROUTE (ECR) CO RELATÓRIO DE ATIVIDADES OPERACIONAL QUAR 2016 TRIMESTRAL I018 ÍNDICE FISCALIZAÇÃO RODOVIÁRIA [(META ANUAL*PESO RELATIVO)/100] CO SGR V3 EPAR 1. ESTRATÉGIA DE CAPACIDADES E COMANDO E CONTROLO (EMPREGO OPERACIONAL) TRIMESTRAL I019 N.º HORAS PATRULHAMENTO RODOVIÁRIO CO SGR V3 EPAR 1. ESTRATÉGIA DE CAPACIDADES E COMANDO E CONTROLO (EMPREGO OPERACIONAL) TRIMESTRAL I020 TAXA ACIDENTES GRAVES COM CAUSAS DETERMINADAS (N.º ACIDENTES GRAVES COM CAUSAS DETERMINADAS/N.º ACIDENTES GRAVES)*100 CO RELATÓRIO DE ATIVIDADES OPERACIONAL EPAR 1. ESTRATÉGIA DE CAPACIDADES E COMANDO E CONTROLO (EMPREGO OPERACIONAL) TRIMESTRAL I021 TAXA DE ESPECIALIZAÇÃO  DO EFETIVO DE TRÂNSITO (N.º MILITARES ESTRUTURA TRÂNSITO QUE FREQUENTARAM FORMAÇÃO ESPECIALIZADA/N.º MILITARES ESTRUTURA TRÂNSITO)*100 CO SIGFORM EPAR 1. ESTRATÉGIA DE CAPACIDADES E COMANDO E CONTROLO (EMPREGO OPERACIONAL) TRIMESTRAL I022  TAXA DE INVESTIGAÇÃO DE CAUSAS DE INCÊNDIO = (N.º TOTAL DE INVESTIGAÇÕES CONDUZIDAS/N.º TOTAL DE OCORRENCIAS)*100 CO RELATÓRIO DE ATIVIDADES OPERACIONAL EPAR 1. ESTRATÉGIA DE CAPACIDADES E COMANDO E CONTROLO (EMPREGO OPERACIONAL) TRIMESTRAL I023 N.º AÇÕES FISCALIZAÇÃO CO SISTEMA DE GESTÃO SEPNA (SGSEPNA) EPAR 1. ESTRATÉGIA DE CAPACIDADES E COMANDO E CONTROLO (EMPREGO OPERACIONAL) TRIMESTRAL I024 N.º AÇÕES SENSIBILIZAÇÃO REALIZADAS CO SISTEMA DE GESTÃO SEPNA (SGSEPNA) EPAR 1. ESTRATÉGIA DE CAPACIDADES E COMANDO E CONTROLO (EMPREGO OPERACIONAL) TRIMESTRAL I025 N.º PATRULHAS ÂMBITO SEPNA CO SISTEMA DE GESTÃO SEPNA (SGSEPNA) EPAR 1. ESTRATÉGIA DE CAPACIDADES E COMANDO E CONTROLO (EMPREGO OPERACIONAL) TRIMESTRAL 
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N.º IND DESIGNAÇÃO INDICADOR EPR FONTE DE VERIFICAÇÃO LIGAÇÃO PLANO ESTRATÉGICO DA GUARDA PERIODICIDADE I026 TAXA DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA DO EFETIVO SEPNA (N.º MILITARES-CIVIS ESTRUTURA SEPNA QUE FREQUENTARAM FORMAÇÃO ESPECIALIZADA/N.º MILITARES-CIVIS ESTRUTURA SEPNA)*100 CO SISTEMA DE GESTÃO SEPNA (SGSEPNA) EPAR 1. ESTRATÉGIA DE CAPACIDADES E COMANDO E CONTROLO (EMPREGO OPERACIONAL) TRIMESTRAL I027 N.º DE UNIDADES/ÓRGÃOS/ESTABELECIMENTOS (UU/OO/EE) COM SISTEMA DE DESPACHO, ARQUIVO E GESTÃO DOCUMENTAL (SDAGD) EM OPERAÇÃO CO SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL QUAR 2016 TRIMESTRAL I028 TAXA DE DISPONIBILIDADE (N.º TOTAL DE HORAS DE DISPONIBILIDADE DOS SISTEMAS TECNOLÓGICOS EM EXPLORAÇÃO / N.º TOTAL HORAS ANO)*100 CO SITREP QUAR 2016 TRIMESTRAL I029 TAXA DE CERTIFICAÇÃO DA REDE DE POSTOS DE CONTROLO (N.º DE POSTOS DE CONTROLO CERTIFICADOS/N.º DE POSTOS DE CONTROLO TOTAL*100) CO RELATÓRIO DE ATIVIDADES OPERACIONAL EPAR 02. ESTRATÉGIA PARA AS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO COMUNICAÇÃO (TIC) TRIMESTRAL I030 N.º DE INSTALAÇÕES MIGRADAS PARA IP (ACUM.) CO RELATÓRIO DE ATIVIDADES OPERACIONAL EPAR 02. ESTRATÉGIA PARA AS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO COMUNICAÇÃO (TIC) TRIMESTRAL I031 TAXA CONCEPÇÃO DA PLATAFORMA DE MONITORIZAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO=(N.º MÓDULOS CONCEBIDOS /N.º MÓDULOS TOTAIS*100) CO SIGRI QUAR 2016 TRIMESTRAL I032 TAXA DE MELHORIAS AO SIOP IMPLEMENTADAS = [(N.º DE MELHORIAS IMPLEMENTADAS/N.º DE MELHORIAS PREVISTAS)*100] CO SIIOP ESTRATÉGIA MAI 2017-2019 TRIMESTRAL I033 N.º DE PROPOSTAS DE REVISÃO DA LEI ORGANICA APRESENTADAS (ATÉ 31 MAR) GGCG PROPOSTA LEI ORGANICA ESTRATÉGIA MAI 2017-2019 TRIMESTRAL I034 N.º DE RH REAFETADOS AO SERVIÇO OPERACIONAL CARI PREENCHER QUADRO I.34 ESTRATÉGIA MAI 2017-2019  E EPAR 03 - ESTRATÉGIA DE RH TRIMESTRAL I035 TAXA DE EXECUÇÃO DE MEDIDAS DE EFICIENCIA ORÇAMENTAL = [(N.º DE MEDIDAS IMPLEMENTADAS/N.º DE MEDIDAS PROPOSTAS)*100] CARI PREENCHER QUADRO I.35 ESTRATÉGIA MAI 2017-2019 TRIMESTRAL I036 TAXA DE EXECUÇÃO DA LEI DE PROGRAMAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DAS FSS = [(VALOR DE DESPESA ANUAL EXECUTADA GNR/VALOR DE DESPESA ANUAL PREVISTA GNR)*100] CARI PREENCHER QUADRO I.36 ESTRATÉGIA MAI 2017-2019 TRIMESTRAL I037 TAXA DE SERVIDORES ABRANGIDOS POR AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO E FORMAÇÃO (N.º DE SERVIDORES ABRANGIDOS/TAXA DE SERVIDORES*100) IG RELATÓRIO DO GTNQ EPAR 8. ESTRATÉGIA DE QUALIDADE TRIMESTRAL I038 N. DE REUNIÕES NO ÂMBITO DA QUALIDADE IG RELATÓRIO DO GTNQ EPAR 8. ESTRATÉGIA DE QUALIDADE TRIMESTRAL I039 N.º DE INSTRUMENTOS DE PROGRAMAÇÃO ELABORADOS CARI INSTRUMENTOS DE PROGRAMAÇÃO EPAR 5. ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO TRIMESTRAL I040 N.º DE CANDIDATURAS A PRÉMIOS DE BOAS PRÁTICAS A NÍVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DPERI RELATÓRIO DE ATIVIDADES QUAR 2016 TRIMESTRAL I041 N.º DE MILITARES FORMADOS EM METODOLOGIA DE COMPETÊNCIAS CDF DOSSIER TECNICO PEDAGÓGICO EPAR 8. ESTRATÉGIA DE FORMAÇÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO TRIMESTRAL I042 N.º DE REFERENCIAIS DE COMPETÊNCIAS ELABORADOS CDF MANUAL DE REGISTO DA ELABORAÇÃO DE REFERNCIAIS DE COMPETENCIAS EPAR 8. ESTRATÉGIA DE FORMAÇÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO TRIMESTRAL I043 TAXA DE SATISFAÇÃO DOS UTILIZADORES (POR INQUÉRITO DE SATISFAÇÃO) DO ARQUIVO HISTÓRICO, BIBLIOTECA E MUSEU DHCG RELATÓRIO DO INQUERITO DE SATISFAÇÃO QUAR 2016 TRIMESTRAL I044 N.º DE CONTEUDOS DISPONIBILIZADOS PELO ARQUIVO HISTÓRICO, BIBLIOTECA E MUSEU (ACUMULADO) DHCG RELATÓRIO DE ATIVIDADES EPAR 9. ESTRATÉGIA PARA A VALORIZAÇÃO DA HISTÓRIA E CULTURA DA GUARDA TRIMESTRAL I045 N.º DE UTILIZADORES DO ARQUIVO HISTÓRICO, BIBLIOTECA E MUSEU (ACUMULADO DESDE A ABERTURA)  DHCG RELATÓRIO DE ATIVIDADES EPAR 9. ESTRATÉGIA PARA A VALORIZAÇÃO DA HISTÓRIA E CULTURA DA GUARDA TRIMESTRAL Figura 16 – Listagem de fontes de verificação QUAR 2017 
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COD.  INDICADOR EPR 1 FONTE DE VERIFICAÇÃO PERIODICIDADE RH EXECUÇÃO RECURSOS HUMANOS CARI/DRH MAPA DE PESSOAL (SIGRI) TRIMESTRAL RF EXECUÇÃO RECURSOS FINANCEIROS CARI/DRF MAPA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL (GERFIP) TRIMESTRAL Figura 17 – Listagem de fontes de verificação QUAR 20172.8. QUADRO RESUMO INDICADORES SUPERADOS INDICADORES ATINGIDOS NÃO ATINGIDOS ANULADOS (EM SEDE DE REVISÃO) I001 I002 I003 I004 I005 I006 I010 I011 I012 I013 I014 I015 I018 I019 I021 I023 I025 I027 I028 I031 I032 I035 I037 I041 I043 I044 I045 I016 I017 I018 I019 I020 I026 I030 I033 I038 I039 I040 I042 I044 I007 I008 I009 I022 I024 I029 I034 I036 N.A. Figura 18 – Quadro resumo indicadores QUAR 2017 
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2.9. BREVE ANÁLISE 2.9.1. EXECUÇÃO POR PARAMETRO/GLOBAL Dos 10 objetivos operacionais constantes do QUAR/GNR 2017, verifica-se que, apesar dos fatores condicionantes referidos, todos eles apresentam taxas de realização elevadas, o que manifesta o esforço de todas as estruturas da Guarda, para a prossecução das metas estabelecidas junto da Tutela para o ano económico que agora encerra.  Note-se contudo que a baixa execução registada no indicador I036 - TAXA DE EXECUÇÃO DA LEI DE PROGRAMAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DAS FSS, cuja execução compete em primeira linha à UMC/MAI, prejudica de forma irremediável o nível de execução do Objetivo operacional que lhe está associado. Por se tratar de um indicador que partilha responsabilidades ao nível da execução e que depende de fatores exógenos não diretamente controláveis pela Guarda Nacional Republicana, é entendimento que a avaliação global da Instituição não deverá ser prejudicada. Em seguida são apresentados os resultados da avaliação por parâmetros, bem como as ponderações definidas em sede de elaboração do QUAR 2017. A análise ao quadro permite verificar a concretização dos objetivos operacionais das dimensões Eficácia, Eficiência e Qualidade, com uma graduação global de Objetivo Superado. A avaliação final do organismo é, necessariamente positiva, uma vez que apesar dos diversos constrangimentos que foram surgindo, apresenta uma taxa de execução global situada em 107%. Considerando este desempenho e tendo a Guarda vindo a atingir, de uma forma sustentada, elevados níveis de performance, tanto nas áreas da missão contempladas nos objetivos do QUAR como em todas as demais, num ano particularmente difícil, sujeito a severas restrições orçamentais, plenamente se justifica a Classificação BOM em sede de avaliação final da performance do desempenho organizacional. PARÂMETROS PESO RESULTADO RESULTADO PONDERADO AVALIAÇÃO GLOBAL QUANTITATIVA QUALITATIVA EFICÁCIA 40% 109% 44% 107% BOM EFICIÊNCIA 30% 101% 30% QUALIDADE 30% 110% 33% Figura 19 – Quadro resumo indicadores QUAR 2017   
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 2.9.2. GRAU DE EXECUÇÃO POR OBJETIVO  Figura 20 – Taxa de execução dos objetivos QUAR 2017  2.9.3. GRAU DE EXECUÇÃO POR INDICADOR  Figura 21 – Taxa de execução dos indicadores QUAR 2017   
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JUSTIFICAÇÃO DOS DESVIOS Sem prejuízo de nos capítulos seguintes desenvolvermos uma análise mais aprofundada de todos os indicadores de medida, faremos no presente relatório de autoavaliação uma análise sintética dos indicadores de medida que superaram de forma significativa as metas definidas, bem como daqueles indicadores que, por diversas razões, não foram atingidos. IND. EXECUÇÃO OO DESCRIÇÃO DO INDICADOR JUSTIFICAÇÃO DO DESVIO IND 007 50% DCRP I007 • N.º DE SERVIÇOS DIGITAIS IMPLEMENTADOS (ACUMULADO) O Plano de Atividades e o Quadro de Avaliação e Responsabilização para 2017 continham a ambição de implementar dois serviços digitais direcionados para uma maior proximidade e interação entre a Guarda e o Cidadão. Apesar dos esforços desenvolvidos nesse sentido, bem como do conjunto de melhoramentos que foram e têm sido realizados ao nível do sítio institucional e redes sociais, apenas foi possível concretizar um serviço digital e disponibiliza-lo aos cidadãos.  IND 009 46% DCRP I009 • N.º DE INTERAÇÕES VIA PLATAFORMAELETRÓNICA Os resultados apresentados neste indicador foram condicionados pela alteração do algoritmo de contagem de acessos disponibilizado pela  Google ocorrido em 2016-2017. Na fase de planeamento do QUAR 2017 tal critério não eram conhecido, pelo que não foi possível antecipar o comportamento e evolução do indicador de medida. IND 022 94% CO DSEPNA I022 • TAXA DE INVESTIGAÇÃO DE CAUSAS DE INCÊNDIO (N.º TOTAL DE INVESTIGAÇÕES CONDUZIDAS/N.º TOTAL DE OCORRENCIAS)*100 Em 31 de dezembro o indicador registava uma taxa de execução de 76%, representando uma execução global de 93% face à meta inicialmente aprovada e fixada em 81%. Num ano particularmente atípico, de onde resultaram as tragédias de Junho e Outubro, face ao muito elevado número de ocorrências de grande magnitude e à sua ocorrência já perto do final do ano (recorda-se que parte muito significativa das ocorrências ocorreu em finais de outubro numa época tradicionalmente de chuva), apenas foi possível concluir a investigação em meados de janeiro-fevereiro de 2018, apresentando o indicador atualmente uma taxa de 81% (21.760 registos totais dos quais 17.590investigações concluídas). IND 024 83% CO DSEPNA I024 • N.º AÇÕES SENSIBILIZAÇÃO REALIZADAS Face ao grande número de incêndios ocorridos no País e à área ardida, houve necessidade de direcionar o efetivo SEPNA para ações de vigilância e proteção da floresta, situação que provocou uma diminuição das ações de sensibilização face ao nível projetado para 2017. IND 029 83% CO DCSI I029 • TAXA DE CERTIFICAÇÃO DA REDE DEPOSTOS DE CONTROLO (N.º DE POSTOS DE CONTROLO CERTIFICADOS/N.º DE POSTOS DE CONTROLO TOTAL*100) Em 31 de dezembro o indicador registava uma taxa de execução de 70%, representando uma execução global de 82% face à meta inicialmente aprovada e fixada em 85%. Existem 27 Postos de Controlo nos Comandos e Unidades da GNR, dos quais 19 certificados, encontrando-se os restantes em processo de instalação e certificação (adaptação do espaço físico aos requisitos do GNS e pagamento da taxa de certificação.  Prevê-se contudo que em meados de 2018 estejam concluídos os restantes processos de certificação. IND 034 81% CARI DRH I034 •N.º DE RH REAFETADOS AO SERVIÇOOPERACIONAL O quantitativo de 350 militares a reafectar do serviço administrativo ao serviço operacional resultaria da afetação ao serviço operacional de 328 militares por cessação de funções de militares em bares/messes e ainda através do preenchimento dos 150 lugares na carreira Assistente Técnico previstos no Mapa de Pessoal de 2017. O desvio verificado resulta do facto de nem todos os militares colocados na sequência do processo de externalização de bares/messes terem sido afetos ao serviço operacional, assim como não foram ocupados os 150 lugares da carreira de Assistente Técnico (em 31DEC17 existiam apenas 74 lugares ocupados). IND 036 29 CARI DRL I036 •TAXA DE EXECUÇÃO DA LEI DE PROGRAMAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DAS FSS (VALOR DE DESPESA ANUAL EXECUTADA GNR/VALOR DE DESPESA ANUAL PREVISTA GNR*100) O desenvolvimento dos procedimentos aquisitivos, ao abrigo da LPIE, é da competência da Secretaria-Geral do MAI, através da DSUMC. Em tempo, a GNR encaminhou as especificações técnicas e restantes peças procedimentais, àquela Entidade, relativas a todas as necessidades previstas nas medidas EPI, EFE, TIC, EAAO e Armamento. A baixa execução prende-se com dificuldades na DSUMC na concretização dos procedimentos aquisitivos. 
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2.9.4. GRAU DE EXECUÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS  Figura 22 – Taxa de execução dos recursos humanos em UERHP – unidades equivalentes de recursos humanos planeados - QUAR 2017   Figura 23 – Análise comparativa de recursos humanos planeados vs executados - QUAR 2017  
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES  2017  86 Figura 24 – Dias de ausência por trabalhador/categoria- QUAR 2017 2.9.5. GRAU DE EXECUÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS Figura 25 – Recursos Financeiros (Execução) - QUAR 2017 
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2.9.6. ANÁLISE DA PRODUTIVIDADE ÍNDICES FÓRMULA DE CÁLCULO CÁLCULO RESULTADO TAXA DE CONCRETIZAÇÃO GLOBAL DOS OBJETIVOS MÉDIA PONDERADA DA TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS DE EFICÁCIA, EFICIÊNCIA E QUALIDADE 109% x 40% + 101% x 30% + 110% x 30% 107% TAXA DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS RECURSOS HUMANOS PLANEADOS 23.520 24.019 97,92% ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE TAXA DE CONCRETIZAÇÃO GLOBAL DOS OBJETIVOS TAXA DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 107,00% 97,92% 109,27 Figura 26 - Análise da produtividade - QUAR 2017 2.9.7. ANÁLISE CUSTO-EFICÁCIA ÍNDICES FÓRMULA DE CÁLCULO CÁLCULO RESULTADO TAXA DE CONCRETIZAÇÃO GLOBAL DOS OBJETIVOS MÉDIA PONDERADA DA TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS DE EFICÁCIA, EFICIÊNCIA E QUALIDADE 109% x 40% + 101% x 30% + 110% x 30% 107% TAXA DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DESPESA EXECUTADA ORÇAMENTO CORRIGIDO 864.488.963 844.105.589 102,41% ÍNDICE DE RENTABILIDADE TAXA DE CONCRETIZAÇÃO GLOBAL DOS OBJETIVOS TAXA DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 107% 102.41%% 104,48 Figura 27 - Análise de custo-eficácia - QUAR 2017 2.9.8. PRINCIPAIS CONDICIONANTES DA ATIVIDADE EM 2017 Constrangimentos de natureza orçamental impediram a realização de alguns dos objetivos operacionais contratualizados. Em resultado, houve necessidade de redefinir metas e indicadores, renegociando-os com a tutela conforme indicado em 2.3 - OBJETIVOS OPERACIONAIS.  2.9.9. ANÁLISE DAS CAUSAS DE INCUMPRIMENTO DE AÇÕES OU PROJETOS NÃO EXECUTADOS OU COM RESULTADOS INSUFICIENTES Esta análise será apresentada, de forma detalhada, no Capitulo IV do presente relatório. 
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2.9.10. MONITORIZAÇÃO DO QUAR Os objetivos constantes do QUAR da Guarda para o ano 2017 foram alvo de monitorização trimestral e sustentam-se nos documentos descritos no ponto 2.7 - FONTES DE VERIFICAÇÃO que identifica as fontes de verificação dos indicadores QUAR. O reporte de monitorização foi realizado na plataforma colaborativa da SGMAI. A nível interno, foram realizadas reuniões de apresentação e de acompanhamento do QUAR 2017 com os diversos órgãos intervenientes. Nos termos definidos na alínea d) do artigo 8.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro conjugado com o Ofício Circular 13/GDG/08 da Direcção-Geral da Administração e do Emprego Público submeteu-se à consideração a revisão de algumas metas de indicadores de medida, fundada em situações ou acontecimentos não previsíveis (e como tal, não suscetíveis de ser antecipados). Sobre este pedido de revisão importa salientar que a quase totalidade dos indicadores revistos, decorrem de uma maior capacidade e proficiência da Guarda expressa nos resultados alcançados nos 2.º e 3.º trimestre. Por tal motivo, em 30 de setembro foi solicitada à SGMAI a revisão «em alta» das metas destes indicadores, corrigindo e limitando eventuais situações geradoras de superação das metas contratualizadas superiores aos convencionados 125%. No que diz respeito aos indicadores 2; 18; 19; 27; 44 e 45, face às circunstâncias referidas no documento de Revisão do QUAR 2017, houve necessidade de solicitar a alteração dos indicadores. 
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3. APRECIAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS3.1. INQUÉRITOS E QUESTIONÁRIOS DE SATISFAÇÃO E AUDIÇÃO DE DIRIGENTES INTERMÉDIOS E DEMAIS TRABALHADORES NA AUTOAVALIAÇÃO DO SERVIÇO O artigo 15.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, define os moldes em que deve ser realizada a autoavaliação do Serviço, e cujo detalhe procura aferir com rigor, não só os resultados alcançados e os desvios verificados de acordo com o QUAR previamente estabelecido, mas também a medida em que esses resultados conferiram uma perceção e impacto de quantidade e qualidade dos serviços prestados junto dos seus stakeholders. Por esse propósito, a legislação e as estruturas com atribuições em matéria de planeamento, estratégia e avaliação, conferem uma importância acrescida à manifestação de satisfação dos utilizadores, colaboradores e dirigentes, sugerindo que, em sede de autoavaliação, cada organismo promova a apreciação, por parte dos utilizadores, da quantidade e qualidade dos serviços prestados, bem como a audição de dirigentes intermédios e demais trabalhadores, indicando-se para o efeito a metodologia utilizada, período de realização do inquérito/questionário, dimensão da amostra, taxa de respostas e nível de satisfação apurado. Contudo, considerando a especificidade da GNR e da função policial, resultante da missão e atribuições, não é evidentemente possível proceder à audição dos utentes/utilizadores nos moldes sugeridos, isto porque a própria realidade dos demais serviços e organismos do Estado é bastante diferente das especificidades de uma organização militar que promove a segurança das pessoas e bens.  Repare-se, a propósito, que a legislação dá particular importância nesta apreciação aos serviços prestadores de serviços a utilizadores externos, numa lógica de fornecedor/prestador de serviços ou bens (que neste caso cumpre ao próprio Estado desenvolver), e, por outro lado, ao cliente/utente/beneficiário, numa relação por norma não conflituante. No caso específico da GNR, ou qualquer outra força de segurança, a relação entre o prestador e o prevaricador é potencialmente conflituante, pelo que a apreciação deste será tendencialmente negativa em relação ao prestador e ao serviço prestado, de que beneficia, por regra a generalidade da população. Quanto às populações, sabido que as suas opiniões são altamente influenciadas por fatores subjetivos, designadamente pelo sentimento ou sensação de segurança, e sendo certo que tal não tem correspondência direta com o melhor ou pior serviço prestado pelas forças de segurança, não se vislumbra credível a sua auscultação sem o adequado estudo que permita dirimir os efeitos perversos associados. De igual forma, a audição de dirigentes intermédios e demais trabalhadores sugerida, não é passível de aplicação imediata, quer pela própria dimensão da população alvo de amostra (cerca de 23.000 militares e civis em funções), exigindo meios tecnológicos auxiliares para a sua concretização, quer pela necessidade da manutenção da coesão e da disciplina, uma vez que a natureza militar obriga ao exercício da ação de comando, por vezes conflituante com os interesses pessoais dos indivíduos, em prol dos superiores interesses coletivos da Organização e do País. Acresce referir que para ambos os casos (audição de stakeholders internos e externos), a dimensão da amostra é tal que seria incomportável a realização dessa audição com recurso a meios internos, havendo, por esse motivo, necessidade de se recorrer ao mercado especializado para garantir o cumprimento desse pequeno quesito, com os elevados custos que certamente lhe estão associados e que por, força das apertadas restrições orçamentais ao nível da despesa do Estado, a 
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Guarda não possui nem lhe é possível desviar mais recursos financeiros para atividades que são marginais ao seu core business. Importa ainda referir que a própria Tutela tem consciência das dificuldades subjacentes a este exercício de avaliação, o que determinou a dispensa de tal exercício nos Relatórios de Atividades anteriores. Destaque-se aliás o papel determinante da extinta DGAI (atual SGMAI) em organizar diversas iniciativas junto dos parceiros onde necessariamente se incluem as Forças e Serviços de Segurança, no sentido de identificar o conjunto de benefícios, mas também de dificuldades, que a avaliação dos stakeholders comporta. Entre essas iniciativas merecem particular evidência as diversas conferências, seminários, e workshops realizados subordinados às complexas temáticas inerentes à «medição do desempenho policial» e «qualidade e certificação dos serviços prestados pelas Forças e Serviços de Segurança», de onde se extraíram conclusões valiosas para promover à perceção e impacto de quantidade e qualidade dos serviços prestados junto dos stakeholders.  Em tal contexto, e apesar das ações que foram sendo desenvolvidas, compreendendo a importância da apreciação interna e externa dos serviços prestados por qualquer Organização, mas querendo fazê-lo num quadro de rigor e com uma base científica, o Comando da Guarda decidiu, no âmbito do presente Relatório de Autoavaliação, não proceder ao exercício de avaliação, por parte dos stakeholders, relativamente aos serviços prestados pela Instituição. 
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4. AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLO INTERNO Toda a atividade de gestão exige, para a concretização da sua eficácia, um bom sistema de controlo, sendo ambos os sistemas, o de gestão e o de controlo, indissociáveis. O controlo financeiro da Administração Pública (AP) designa toda a forma de controlo das Finanças Públicas (património, rendimentos, receitas, despesas, orçamento, contabilidade e tesouraria) que tenha por objetivo e critério verificar se a atividade financeira obedece aos princípios, normas ou regras de legalidade e regularidade que a regem e verificar se realiza os seus objetivos e resultados esperados, segundo critérios económicos ou técnicos de boa gestão (economia, eficácia, eficiência e equidade). A publicação do Decreto-Lei n.º 166/98, de 25 de junho, veio dar corpo ao sistema nacional de controlo interno (SCI), um sistema progressista e moderno, onde o Controlo Interno ou Administrativo, consiste na verificação, acompanhamento, avaliação e informação sobre a legalidade, regularidade e boa gestão relativamente a atividades, programas, projetos ou operações de entidades de direito público ou privado, com interesse no âmbito da gestão ou tutela governamental, em matéria de finanças públicas e outros interesses financeiros público, nos termos da Lei11.  Figura 28 – Sistema de Controlo da AP12 ((adaptado: Manual de Auditoria TC)) O SCI encontra-se colocado na dependência do Governo e em articulação com o Ministério das Finanças, compreendendo o domínio orçamental, económico, financeiro e patrimonial, e visa assegurar o exercício coerente e articulado do controlo no âmbito da AP. Está organizado em três níveis, para que cada nível controle o anterior, constituindo-se assim uma rede, que se pretende fiável e exaustiva, de controlo interno. O 1º nível do controlo interno é exercido por órgãos especializados, dotados de independência técnica, mas inseridos na estrutura interna da organização, que no caso da Guarda é assegurado pela Inspeção-Geral da Guarda (IG), funcionando na dependência direta do Comandante-Geral, sendo o órgão responsável pelo desenvolvimento de ações inspetivas e de auditoria ao nível superior da Guarda, competindo-lhe apoiar o Comandante-Geral no exercício das suas funções de controlo                                                            11 Cfr. Artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 166/98 de 25 de junho. 12 A articulação dos sistemas de controlo interno e externo constitui um importante meio para assegurar a eficiência do sistema global de controlo e a transparência de processos. 
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e avaliação da atividade operacional, da formação, da administração dos meios humanos, materiais e financeiros e do cumprimento das disposições legais aplicáveis e dos regulamentos e instruções internos, bem como no estudo e implementação de normas de qualidade. A adoção de uma estratégia de qualidade no seio institucional visa, em primeira linha e de uma forma agregada, a melhoria contínua do serviço prestado à Sociedade, com especial enfoque no Cidadão. É para o Cidadão que o principal compromisso da Guarda se dirige. Neste contexto, a Guarda tem uma atuação proativa, de visibilidade, e preventiva, de auxílio e proteção, recorrendo a todos os meios legítimos para prevenir e evitar a prática de ilícitos criminais e contraordenacionais. A Guarda procura em permanência manter um relacionamento adequado com os cidadãos, usando correção, cortesia e boa conduta, preservando a confiança e prestando auxílio, informação e esclarecimento. Nesta ótica, no âmbito da certificação prevista pela norma ISO 9001:2015 - Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), a Guarda iniciou o acompanhamento de um Plano de Certificação de um Posto de Atendimento, que preconiza as seguintes etapas (duração de 24 meses): 
 Etapa 1 – Certificação do piloto do Posto (duração de 12 meses): a) Sensibilização e envolvimento inicial; b) Designação de uma equipa de implementação; c) Diagnóstico do Posto; d) Desenvolvimento do SGQ do Posto; e) Retenção de informação adequada; f) Formação; g) Auditoria interna; h) Revisão pela gestão; i) Auditoria externa e certificação. 
 Etapa 2 – Replicação do piloto certificado (duração de 10 meses) 
 Etapa 3 – Certificação do Posto ao nível nacional (duração de 2 meses) Também à Direção de Recursos Financeiros através da Divisão de Controlo e de Auditoria Interna competem determinadas atribuições de auditoria e controlo interno no âmbito administração financeira da Guarda, embora sob a cúpula do Comando de Administração de Recursos Internos (CARI) que por sua vez assegura o comando e direção da atividade da Guarda nos domínios da administração dos recursos humanos, materiais e financeiros.  À Divisão de Controlo e de Auditoria Interna cumpre, entre outras atribuições, nomeadamente promover a uniformidade da administração financeira da Guarda, garantindo a coordenação e o apoio adequado aos órgãos e serviços de si dependentes tecnicamente, bem como exercer a autoridade técnica e a realização de auditorias no âmbito da administração financeira, propondo, sempre que se justifique, a realização de inspeções ou auditorias com recurso a entidades internas ou externa, colaborar ainda com a Inspeção da Guarda na auditoria dos procedimentos e da gestão financeira dos demais serviços e das unidades da Guarda. A Lei Orgânica da GNR, estabeleceu ainda um conjunto de órgãos, que apesar de nem todos eles integrarem o SCI, se mostram competentes para exercerem um controlo interno efetivo da atividade prosseguida pela Guarda no quadro da sua Missão e atribuições legais, bem como das atividades cometidas aos militares e civis que nela prestam serviço. Falamos concretamente dos órgãos de conselho - Conselho Superior da Guarda (CSG), o Conselho de Ética, Deontologia e Disciplina (CEDD) e a Junta 
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Superior de Saúde (JSS), e ainda não menos importante, da Direção de Justiça e Disciplina (DJD), a quem, entre outras atribuições, compete apoiar o Comandante-Geral na administração da justiça e da disciplina da Guarda, sendo por esse motivo, órgãos com uma importância singular na condução e manutenção da disciplina e coesão militar. Sem prejuízo de no presente ponto se apresentarem as principais atividades desenvolvidas pelos órgãos internos de inspeção e auditoria, será realizado um breve percurso visando a aferição do ambiente de Ambiente de Controlo, Estrutura organizacional, Atividades e procedimentos de controlo administrativo e relativamente à Fiabilidade dos sistemas de informação. Por motivo de dimensão o formulário que caracteriza o anexo 2 da Orientação Técnica do CCAS, de 12 de janeiro de 2009, é tratado no Anexo V.1. - Avaliação do Sistema de Controlo Interno. 4.1. AMBIENTE DE CONTROLO 4.1.1. VALORIZAÇÃO DE VALORES ÉTICOS E DE CONDUTA O alinhamento dos valores corporativos com a missão e com a visão da Guarda são um fator determinante para o fortalecimento e desenvolvimento de uma nova cultura organizacional em busca da excelência. Decorrente do que anteriormente foi exposto relativamente aos valores prosseguidos pela GNR, importa salientar que estes brotam do seu objeto e têm como pressuposto fundamental a condição militar e a afinidade com a cultura militar, assumindo uma forte cultura organizacional, uma história, tradições, símbolos, condutas e virtudes próprios que diferenciam a Guarda, dos demais Organismos da AP e dos seus congéneres nacionais e internacionais. Consciente desta realidade diferenciadora, a Guarda aposta na valorização destas condutas éticas à atividade diária dos seus colaboradores, alinhando-os com a sua divisa «Pela Lei, Pela Grei», reforçando a sua cultura organizacional, em busca da excelência na sua atuação na defesa dos direitos e liberdades dos cidadãos, garantindo a legalidade e os mais elevados padrões de segurança e de tranquilidade públicas, nas respetivas áreas e nas matérias da sua responsabilidade, permitindo a concretização do mais alto compromisso assumido na Visão. A condição militar é significado de uma entrega total, uma exigência constante de disponibilidade, de frequente renúncia a comodismos, de sacrifícios sem conta e, muitas vezes, com enormes incompreensões, a que se associa a prossecução de um ideal de servir. Há valores éticos e restrições voluntariamente assumidas que não têm paralelo em qualquer outra instituição, de que o juramento de doação da vida pela Pátria e a disponibilidade permanente, sem restrições, são aspetos únicos da condição militar. Considerando a extrema importância dos valores e compromissos institucionais com a Qualidade como fator determinante para a melhoria do serviço prestado à Sociedade e ao Cidadão, a Guarda conduziu, no quadro da sua Estratégia para a Qualidade, à conclusão, apresentação e divulgação da Carta da Qualidade da Guarda 2017-2020. 
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4.1.2. CONTROLOS FINANCEIROS EFETIVOS Na moderna gestão pública, a concretização da sua eficácia e um bom sistema de controlo, são indissociáveis. O controlo financeiro da Administração Pública (AP) designa toda a forma de controlo das Finanças Públicas (património, rendimentos, receitas, despesas, orçamento, contabilidade e tesouraria) que tenha por objetivo e critério, verificar se a atividade financeira obedece aos princípios, normas ou regras de legalidade e regularidade que a regem e verificar se realiza os seus objetivos e resultados esperados, segundo critérios económicos ou técnicos de boa gestão (economia, eficácia, eficiência e equidade). No que diz respeito à constituição do órgão responsável pelo controlo da legalidade, como já foi referido anteriormente, a Lei Orgânica da GNR definiu que o controlo interno é exercido por órgãos especializados, dotados de independência técnica, mas inseridos na estrutura interna da organização. O órgão que detém essa alta competência é a Inspeção-Geral da Guarda (IG), funcionando na dependência direta do Comandante-Geral, sendo o órgão responsável pelo desenvolvimento de ações inspetivas e de auditoria ao nível superior da Guarda, competindo-lhe apoiar o Comandante-geral no exercício das suas funções de controlo e avaliação da atividade operacional, da formação, da administração dos meios humanos, materiais e financeiros e do cumprimento das disposições legais aplicáveis e dos regulamentos e instruções internos, bem como no estudo e implementação de normas de qualidade. Na GNR, o órgão com a responsabilidade de assessorar o Comandante do CARI no cumprimento das leis e normas da contabilidade pública, elaborar propostas orçamentais, dirigir e fiscalizar a execução dos orçamentos e, orientar e apoiar tecnicamente todos os órgãos de gestão financeira, é a Direção de Recursos Financeiros (DRF), do CARI.  Através da Divisão de Controlo e de Auditoria Interna (DCAI), a DRF promove a uniformidade da administração financeira da Guarda, garantindo a coordenação e o apoio adequado aos órgãos e serviços de si dependentes tecnicamente, bem como o exercício da autoridade técnica e a realização de auditorias no âmbito da administração financeira, propondo, sempre que se justifique, a realização de inspeções ou auditorias com recurso a entidades internas ou externas, colaborando ainda com a Inspeção da Guarda na auditoria dos procedimentos e da gestão financeira aos demais serviços e das unidades da Guarda. CONTROLOS INTERNOS Ao nível do controlo interno, por despacho do Exmo. Tenente-general Comandante-Geral é aprovado o Plano Anual de Auditorias Internas da DRF/DCAI. No ano de 2017, o programa de auditorias internas aos órgãos na dependência técnica do Comando de Administração dos Recursos Internos (CARI), estabeleceu objetivos gerais e específicos. OBJETIVOS GERAIS Como objetivos gerais das auditorias internas, temos: 
 Reforçar o sistema de controlo interno da GNR, procurando assegurar a conformidade, integridade e tempestividade da informação, bem como a salvaguarda dos ativos e ainda a prevenção e deteção de errose omissões. 



 
 

GUARDA NACIONAL REPUBLICANA 
  RELATÓRIO DE ATIVIDADES  2017  95 

 Fornecer apoio técnico e de gestão, garantindo a conformidade com as políticas, planos, procedimentos, leis e regulamentos a que a organização se encontra sujeita. 
 P o ede àaàaçõesà fo ati asà o à jo ,ào ie tadasàpa aàoà sa e à faze à e te teàp ti a ,à se p eà ueà aàpresença de situações não conformes, fosse tecnicamente viável. 
 Registar as boas práticas processuais detetadas, para elaborar um repositório organizacional, com a consequente partilha de conhecimento, por forma a melhorar e normalizar os processos organizacionais. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Os objetivos específicos das áreas auditadas, na dependência técnica do CARI, foram os seguintes: 
 Avaliar a conformidade, dos procedimentos e processos desenvolvidos na Secção de Recursos Logísticos e Financeiros, com a lei e com os normativos internos, no âmbito da contabilidade pública 
 Apoiar os órgãos auditados nas áreas identificadas como pontos fracos. 
 Transmitir orientações corretivas. 
 Desenvolver metodologias e procedimentos de controlo interno.  Na execução do Plano de Auditorias Internas, aprovado para 2017, foram realizadas, pela DRF/DCAI, as seguintes auditorias internas: ENTIDADE AÇÕES DESENVOLVIDAS DRF/DCAI COMANDO TERRITORIAL DE AVEIRO DRF/DCAI COMANDO TERRITORIAL DE BRAGA DRF/DCAI COMANDO TERRITORIAL DE COIMBRA DRF/DCAI COMANDO TERRITORIAL DE PORTALEGRE DRF/DCAI COMANDO TERRITORIAL DE SANTARÉM DRF/DCAI COMANDO TERRITORIAL DE VIANA DO CASTELO DRF/DCAI UNIDADE DE AÇÃO FISCAL Figura 29 – Auditorias internas realizadas pela DRF/DCAI 

Naàse u iaàdaàRe o e daç oà ,àpo toà ,àdoà Relató ioà .ºà / à– 2.ª S – Auditoria aos sistemas de gestão e de controlo no âmbito dos investimentos da GNR – á oà ,àdoàT i u alàdeàCo tas,àoàCáRIàto ouàa iniciativa de indicar na resposta àquele tribunal a criação de auditorias multidisciplinares. No cumprimento do Plano de Auditorias Internas Multidisciplinares de 2017, aprovado por despacho do Exmo. Tenente-general Comandante-Geral, foram realizadas as auditorias internas multidisciplinares – Recursos Humanos, Recursos Financeiros e Recursos logísticos – às seguintes Unidades da Guarda:    
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ENTIDADE AÇÕES DESENVOLVIDAS DRF/DRL/DRH COMANDO TERRITORIAL DE BEJA DRF/DRL/DRH COMANDO TERRITORIAL DE BRAGANÇA DRF/DRL/DRH  COMANDO TERRITORIAL DE CASTELO BRANCO DRF/DRL/DRH COMANDO TERRITORIAL DE LEIRIA DRF/DRL/DRH COMANDO TERRITORIAL DE SETÚBAL DRF/DRL/DRH UNIDADE DE INTERVENÇÃO DRF/DRL/DRH UNIDADE DE CONTROLO COSTEIRO Figura 30 – Auditorias multidisciplinares CARI  Foram ainda realizadas inspeções temáticas a subunidades, orientadas para o controlo de armamento e para as condições de higiene, segurança e saúde no trabalho. Aliás, nesta última vertente tratou-se da primeira inspeção específica realizada pela Guarda, materializada com estreita colaboração e apoio da Inspeção-Geral do Exército.  CONTROLOS EXTERNOS Ao nível do Controlo Externo, não se verificaram quaisquer ações por parte da Assembleia da República (controlo político) ou do Tribunal de Contas (controlo financeiro – técnico e jurisdicional) e no que concerne ao Tribunal de Contas, importa apenas referir que teve intervenção em termos do controlo prévio nos processos de contratação pública e em termos de controlo sucessivo na apreciação das contas de gerência.  4.1.3. CONTROLOS EXTERNOS E CONSTITUIÇÃO DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO CONTROLO DA LEGALIDADE  Ao nível do Controlo Externo, não se verificaram quaisquer ações por parte da Assembleia da República (controlo político) ou do Tribunal de Contas (controlo financeiro – técnico e jurisdicional). A GNR remete mensalmente para a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI), como entidade coordenadora do programa orçamental (ECPO) P007 – Segurança Interna, no qual se integra a GNR, os documentos que enformam a prestação de contas de âmbito orçamental e financeiro. De referir que as ECPO, entre outras competências13, colaboram com a Direção-Geral do Orçamento do Ministério das Finanças (MF) no acompanhamento e controlo orçamental dos programas e na concretização do Quadro Plurianual de Programação Orçamental, bem como na implementação da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso14.                                                            13 Vide Artigo 20º do Decreto-Lei n.º 32/2012, de 13 de fevereiro. 14 Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro. 
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Em conformidade, a SGMAI recolhe e centraliza a informação orçamental do universo dos organismos do MAI, no qual se inclui a GNR, assumindo a função de interlocutor técnico setorial com o MF no que respeita à execução orçamental e financeira. No que diz respeito à constituição do órgão responsável pelo controlo da legalidade, como já foi referido anteriormente, a Lei Orgânica da GNR definiu que o controlo interno é exercido por órgãos especializados, dotados de independência técnica, mas inseridos na estrutura interna da organização. O órgão que detém essa alta competência é a Inspeção da Guarda (IG), funcionando na dependência direta do Comandante-Geral. A IG é o órgão responsável pelo desenvolvimento de ações inspetivas e de auditoria ao nível superior da GNR, competindo-lhe apoiar o Comandante-Geral no exercício das suas funções de controlo e avaliação da atividade operacional, da formação, da administração dos meios humanos, materiais e financeiros, e do cumprimento das disposições legais aplicáveis e dos regulamentos e instruções internos, bem como no estudo e implementação de normas de qualidade, na execução do Plano de Corrupção e Infrações Conexas e na avaliação operacional de forças da GNR a empenhar em missões no exterior do território nacional, designadamente no quadro da Agência Europeia de Fronteiras e Guarda Costeira (Frontex). 4.1.4. INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE BOAS PRÁTICAS O plano de formação aprovado pela GNR pretende captar e incentivar os seus colaboradores, militares e civis, nomeadamente aqueles que exercem funções de direção ou chefia das diversas unidades orgânicas, o estudo, análise e desenvolvimento de boas práticas, aliás sentidas no domínio estratégico com a produção de documentos previsionais e prestação de contas com reconhecido valor entre os organismos que integram o MAI. Apesar do panorama nacional de fortes restrições orçamentais, designadamente no âmbito da Administração Pública, a Guarda promoveu internamente e em parceria com entidades de reconhecida qualificação programas de formação que visam a promoção de competências dos militares e civis afetos às diferentes Unidades, Órgãos e Serviços. No âmbito do ensino e da formação foram desenvolvidas ações de incentivo ao desenvolvimento de boas práticas mediante a produção e apresentação de estudos de investigação, de reflexão e de análise prospetiva de reconhecido valor informacional no universo da Guarda. Sempre que possível, estes conteúdos eram divulgados ao nível da página eletrónica da Guarda e da Revista da Guarda nas suas publicações trimestrais. Nesta dinâmica, reconhecendo que a identificação de boas práticas permite alavancar o desempenho organizacional, a Guarda promoveu em 2016 um conjunto de ações direcionadas para a estrutura operacional que visaram essencialmente o incentivo de criação de potenciais conteúdos e práticas que pudessem vir a ser distinguidos e difundidos. Em resultado, após a sua identificação e análise, a Guarda apresentou diversas candidaturas a prémios nacionais e internacionais, dos quais merecem particular destaque os seguintes: 
 «Ministry of Interior Award for Innovative Policing Ideas» - Emirados Árabes Unidos – com candidatura dos projetos 
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4.1.5. COMUNICAÇÃO E ALINHAMENTO ENTRE A ALTA DIREÇÃO E DIRIGENTES DAS UNIDADES ORGÂNICAS A GNR possui uma estrutura organizacional definida pela Lei n.º 63/2007, de 6 de novembro e pelo Decreto Regulamentar n.º 19/2008, de 27 de novembro. A anterior Lei Orgânica da GNR definia exaustivamente toda a organização do comando -geral, no qual se incluíam o estado-maior geral ou coordenador e o estado-maior especial ou técnico, com as respetivas repartições e chefias de serviços, num total de 20. As principais mudanças operadas pela nova lei refletem o objetivo de promover a racionalização do modelo de organização e da utilização dos recursos da Instituição. Assim, no que concerne ao comando, foi criada uma estrutura que compreende, para além do Comando da Guarda e dos respetivos órgãos de inspeção, conselho e apoio, três órgãos superiores de comando e direção, que asseguram o comando funcional, respetivamente, das áreas de operações (Comando Operacional), dos recursos humanos, materiais e financeiros (Comando da Administração dos Recursos Internos) e da doutrina e formação (Comando de Doutrina e Formação). Esta nova organização da estrutura de comando da Guarda concretiza-se a dois níveis: a lei define, além dos órgãos de inspeção, conselho e apoio do Comando da Guarda, quais as áreas abrangidas pelos órgãos superiores de comando e direção e o respetivo nível de enquadramento, habilitando o Governo a definir o número, as competências e a estrutura interna dos serviços destes órgãos, bem como o posto correspondente à respetiva chefia. A estrutura orgânica concretizada com a reestruturação da GNR, permitiu concentrar os cargos de direção superior e de direção intermédia nas diversas unidades orgânicas do Comando da Guarda e dos Órgãos Superiores de Comando e Direção, bem como disseminar pelo dispositivo territorial (unidades territoriais, especializadas, de representação e de intervenção e reserva e estabelecimento de ensino), cargos de direção intermédia sob a autoridade técnica do Comando Operacional. Esta estrutura permite, dentro do Comando da Guarda e dos Órgãos Superiores de Comando e Direção, um alinhamento estreito entre os dirigentes superiores e os dirigentes intermédios responsáveis pelas unidades orgânicas, embora a própria dimensão desses órgãos possa criar algumas dificuldades na concretização das suas atribuições parcelares. Também ao nível do exercício da autoridade técnica exercida pelos OSCD, nomeadamente o CO, por este se encontrar fisicamente distanciado das unidades territoriais, especializadas, de representação e de intervenção e reserva e estabelecimento de ensino, poderá significar a existência de constrangimentos pontuais. Apesar dos constrangimentos, uma vez que a estrutura orgânica tem um caráter vincadamente funcional, permite-se potenciar a comunicação e o alinhamento entre a alta direção e os dirigentes das unidades orgânicas, realizando-se com frequência reuniões intercalares, nomeadamente quando estão em causa projetos de singular importância para a Instituição.   
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4.2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 4.2.1. OBEDIÊNCIA AO DIPLOMA ORGÂNICO A Lei n.º 63/2007, de 6 de novembro, definiu a missão, as atribuições e as bases da organização interna da Guarda Nacional Republicana, que compreende, nomeadamente, a estrutura de comando, as unidades e o estabelecimento de ensino. No desenvolvimento do referido diploma legal, o Decreto Regulamentar n.º 19/2008, de 27 de novembro, definiu o número, as competências, a estrutura interna e o posto correspondente à chefia dos serviços de apoio diretamente dependentes do comandante-geral, e dos órgãos superiores de comando e direção, estabelecendo ainda o número máximo de unidades orgânicas flexíveis da estrutura de comando, definidas através do Despacho n.º 9634/2011, de 19 de julho, que estabeleceu ainda as suas atribuições e competências. Passados que são cerca de dez anos sobre a reestruturação operada na estrutura geral da Guarda, e identificados os constrangimentos, bem como os pontos fortes, é na perspetiva da Guarda, o momento oportuno para se proceder às alterações dessa estrutura, numa lógica de melhoria contínua. Para o efeito o Comando da Guarda submeteu à apreciação superior do membro do governo responsável pela área da administração interna uma proposta de alteração à estrutura geral da Guarda. 4.2.2. DEFINIÇÃO DE RESPONSABILIDADES E DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS Com vista ao regular funcionamento das instituições democráticas, confere a lei aos atores do direito público diversas competências decorrentes das próprias atribuições das pessoas coletivas, revestindo estas a forma de poderes jurídicos. São diversas as disposições legais que estabelecem de forma generalizada e transversal as competências próprias dos diversos serviços e organismos do Estado e ainda as disposições cuja aplicação se cifra apenas no próprio serviço e organismo como é o caso das respetivas Leis Orgânicas ou Estatutos (Lei n.º 63/2007, de 6 de novembro, que aprova a orgânica da Guarda ou o Decreto-Lei n.º 297/2009, de 14 de outubro, que aprova o Estatuto dos Militares da GNR). Neste sentido, refere-se que a Lei n.º 67/2007, de 6 de novembro, estabelece as competências próprias do Comandante-Geral, alicerçadas nas atribuições da Guarda. Saliente-se, a esse propósito, que o n.º 3, do artigo 23º, da LOGNR, além de conferir determinadas competências próprias específicas ao Comandante-Geral da GNR, reforça as competências próprias inerentes ao exercício dos cargos de direção superior de 1.º grau e, neste âmbito, o Comandante-Geral exerce ainda as competências que lhe forem delegadas e subdelegadas pelos membros do Governo responsáveis pela área da administração interna. Em 2016, à semelhança dos anos anteriores, foram, no momento do provimento de funções, realizadas diversas delegações e subdelegações de competências, prática corrente e convenientemente sedimentada na GNR, reportam-se sobretudo aos Comandantes dos Comandos Funcionais e Comandantes das Unidades e dos Comandos Territoriais em exercício de funções. 4.1.6. SISTEMA DE AVALIAÇÃO DOS COLABORADORES (MILITARES E CIVIS) A Lei n.º 66-B/2007 de 28 de dezembro, alterada pelas Leis n.ºs 64-A/2008, de 31 de Dezembro; 55-A/2010, de 31 de dezembro e 66-B/2012, de 31 de dezembro, institui o sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na 
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Administração Pública (SIADAP) aplicando-se ao desempenho dos serviços públicos, dos respetivos dirigentes e demais trabalhadores. O sistema assenta numa conceção de gestão dos serviços públicos centrada em objetivos. Neste sentido, na avaliação dos serviços, dos dirigentes e demais trabalhadores assumem um papel central os resultados obtidos em relação aos objetivos previamente fixados. Os resultados devem ser medidos mediante indicadores previamente fixados que permitam, entre outros, a transparência e imparcialidade e a prevenção da discricionariedade. O SIADAP tem uma vocação de aplicação universal à administração pública, prevendo no entanto mecanismos de flexibilidade e adaptação muito amplos de modo a enquadrar as especificidades das várias administrações, dos serviços públicos, das carreiras e das áreas funcionais do seu pessoal e das exigências de gestão. Desde 01 de janeiro de 2013, que a avaliação dos trabalhadores (SIADAP 3) tem carácter bienal e respeita ao desempenho dos dois anos civis anteriores, iniciando-se o processo com a contratualização dos parâmetros de avaliação (Resultados e Competências), durante o mês de fevereiro do ano civil em que se inicia o ciclo avaliativo, sendo a avaliação efetuada durante os meses de janeiro e fevereiro do ano seguinte àquele em que se completa o ciclo avaliativo. Na prossecução das suas atribuições, a GNR integra colaboradores militares, integrados em corpos especiais, e como tal sujeitos a um regime disciplinar e de avaliação próprios, e colaboradores civis, sujeitos e avaliados desde 2004 segundo o SIADAP - entre 2004 e 2007 através da Lei n.º 10/2004, de 22 de março, e desde 2008 segundo a citada Lei n.º 66-B/2007. O sistema específico de avaliação dos militares da GNR, aprovado pela Portaria n.º 279/2000 (2.ª série), designa-se Regulamento de Avaliação do Mérito dos Militares da Guarda Nacional Republicana (RAMMGNR) e define o sistema de avaliação do mérito dos militares da Guarda Nacional Republicana (SAMMGNR) e os princípios que regem a sua aplicação. Preceitua a citada disposição legal que nas carreiras de regime especial e corpos especiais que disponham de um sistema de avaliação de desempenho específico que ainda não tenha sido adaptado, esta se efetue de acordo com o respetivo sistema específico, até à sua adaptação nos termos do artigo 3.º e do n.º 2 do artigo 86.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro. Para o efeito, a situação descrita agrega ainda colaboradores civis de carreiras especiais e como tal sujeitos a regimes de avaliação próprios, nomeadamente pessoal da carreira médica, docentes e técnicos de diagnóstico e terapêutico. Neste sentido, o sistema de avaliação específico da GNR enquanto corpo especial, mantém-se em vigor até à sua revisão para adaptação à filosofia estabelecida no SIADAP, a qual deveria ocorrer até 31 de dezembro de 2008, sob pena de caducidade, tendo aliás a sua avaliação ocorrido mediante aquele sistema de avaliação específico. Contudo, as especificidades da organização militar impuseram que se fizesse uma profunda reflexão para a criação de um sistema de avaliação específico que não condicione a atuação da GNR nem fomente focos de instabilidade que afetem a coesão e a disciplina militar.  Com a publicação da Portaria n.º 359/2013, de 31 de dezembro, foram aprovados novos modelos de fichas de autoavaliação e avaliação do desempenho para dirigentes intermédios e trabalhadores, bem como avaliação com base nas competências. Foram também aprovados os modelos de fichas de monitorização do desempenho e de reformulação de objetivos. Assim e no que se refere ao ciclo avaliativo 2015/2016, em 31 de dezembro de 2016 foram sujeitos a avaliação o universo de civis constantes na tabela seguinte: 
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CARREIRA EFETIVOS T. SUPERIOR 19 A. TÉCNICO 76 INFORMÁTICO 5 A. OPERACIONAL 302 C. FLORESTAL 306 TOTAL 708 Figura 31 – Avaliação dos quadros civis (subsistema SIADAP 3) O processo avaliativo dos militares no ano 2017 decorreu dentro da normalidade. Foram sujeitos a avaliação anual 740 Oficiais e 2.410 Sargentos, distribuídos pelos postos a seguir indicados: CATEGORIA POSTO EFETIVOS AVALIADOS N/AVALIADOS OFICIAIS CORONEL 65 47 18 TENENTE-CORONEL 146 126 20 MAJOR 127 119 8 CAPITÃO 278 252 26 TENENTE 160 145 15 ALFERES 54 51 3 SUB-TOTAL 830 740 90 SARGENTOS SARGENTO-MOR 38 30 8 SARGENTO CHEFE 390 351 39 SARGENTO AJUDANTE 822 740 82 PRIMEIRO SARGENTO 934 906 28 SEGUNDO SARGENTO 398 383 15 SUB-TOTAL 2582 2410 172 TOTAL 3.412 2.811 262 Figura 32 – Avaliação dos militares da GNR (RAMMGNR) Quanto aos oficiais e sargentos não avaliados, foram justificados os motivos da não avaliação pelas respetivas Unidades, nos termos do RAMMGNR. Acresce ainda referir que nos termos do referido regulamento de avaliação, os guardas não estão sujeitos a avaliação individual.   
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4.1.7. POLÍTICA DE FORMAÇÃO O sistema de formação da GNR assenta num modelo sistémico, que tem como ponto de partida o desempenho competente inventariado para cada cargo ou função, consubstanciado num Referencial de Competências, a que está associado um Referencial de Formação, organizado de forma modular.  Este modelo está a ser desenhado em linha com o modelo nacional de competências que preside ao Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ), bem como ao preconizado para os curricula de nível superior de acordo com o processo de Bolonha. De igual modo, este modelo atende ao Quadro Nacional de Qualificações de 8 níveis, em alinhamento com o Quadro Europeu de Qualificações. Pretende-se ter um Quadro de Referência Organizacional de Competências, seguindo o modelo e o quadro nacional e europeu de competências, garante da certificação e homologação das Qualificações da GNR, quer a nível nacional, quer europeu. Em 2017 a Guarda realizou um diagnóstico estratégico de competências, etapa fundamental do processo formativo, uma vez que permite identificar os principais desafios e problemas com que a organização se depara, quer em termos atuais, como prospetivos. Na senda de um diagnóstico coerente e bem fundamentado, foram definidas três fontes fundamentais: 
 o projeto de investimento e modernização organizacional; 
 os relatórios de disfuncionamento operacional e das reclamações apresentadas pelos cidadãos e;
 evolução da atividade do setor da Segurança, Proteção e Defesa.Assim, na realização da Análise Interna, procedeu-se ao escrutínio das Linhas de Orientação Estratégica, definidas na Estratégia da Guarda 2020, e ao mapeamento e análise das situações em que ocorreram erros de atuação ou de procedimento, constantes nos relatórios de ocorrências e reclamações apresentadas pelos cidadãos e, na Análise Externa, procedeu-se à sistematização das forças de desenvolvimento instaladas e emergentes com potencial de impacto na atividade operacional da Guarda, referentes aos drivers de mudança organizacional identificados. Pretende-se contribuir decisivamente para a melhoria do desempenho operacional através da formação. A aquisição, atualização e certificação das competências dos militares e civis da Guarda são condição primordial para a respetiva satisfação e realização profissional e para a melhoria do desempenho operacional, sendo por isso fundamentais para a sustentação de uma organização aprendente, adaptativa e socialmente responsável. A política de formação prosseguida pela GNR, consubstanciada na estratégia parcelar para a Formação e Gestão do Conhecimento da GNR (EPAR 7) pretende garantir que, em cada militar, em qualquer função orgânica, com enfoque no patrulheiro, estejam criadas as condições potenciadoras de uma atuação competente. Tem em linha de conta as necessidades de formação de médio e longo prazo e atua sobre áreas técnicas em evolução ou áreas emergentes.  As necessidades são apuradas e as soluções de formação são definidas por prioridades de aquisição de competências, permitindo o reforço positivo das competências individuais dos colaboradores militares e civis da GNR, em prol das diferentes 
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formas de melhoria possíveis para atuação em defesa dos direitos e liberdades dos cidadãos, garantindo a legalidade e os mais elevados padrões de segurança e de tranquilidade públicas, nas respetivas áreas e nas matérias da sua responsabilidade. Ciente da importância da formação para o desenvolvimento da Guarda, a política de formação alinhada com as orientações estratégicas da Guarda Nacional Republicana, e orientada para a prestação de um serviço público e socialmente relevante, assenta entre outros, nos seguintes pilares: 
 Desenvolvimento individual, o qual é alcançado através da participação e empenho de todos os interessados na aquisição e desenvolvimento de capacidades e competências individuais, tirando o melhor partido das oportunidades e meios disponíveis; 
 Responsabilização da Guarda, através da garantia desta no que respeita ao acesso à formação para aquisição e atualização do conhecimento e reforço de capacidades e competências; 
 Alinhamento entre as necessidades de formação do efetivo com a Missão da Guarda, o qual apenas é alcançável através da definição precisa de itinerários e planos de formação sustentados em perfis funcionais devidamente caracterizados.; 
 Gestão de conhecimento, pela via da- maximização do capital intelectual na organização através da promoção de comportamentos de partilha; 
 Interação contínua com a sociedade, através do incentivo ao estabelecimento de relações de cooperação com as comunidades em que a Guarda se insere, visando a partilha de recursos e o acesso à informação e conhecimento.; 
 Diversificação das áreas pedagógicas de qualificação individual proporcionando as adequadas condições de valorização aos militares e civis afetos a todas as áreas de atividade da Guarda, com especial incidência na vertente operacional; 
 Monitorização e auditorias da formação assentes em critérios de evidência, definidos para uma correta identificação de eventuais desvios aos processos pedagógicos e introdução de medidas corretivas necessárias à melhoria do sistema de formação da GNR. A implementação de novos modelos de formação implica que os conteúdos funcionais de cada Unidade de Competência do Referencial de Competências estejam permanentemente atualizados, bem como os dos módulos do respetivo Referencial de Formação.    A manutenção desta atualização requer, não só um forte dispositivo de atualização dos Quadros de Referência Institucionais, científicos e operativos, agregados na designação interna de Doutrina, bem como a facilitação do acesso a esses conteúdos sob a forma de bibliotecas digitais, repositórios temáticos e institucionais, entre outros. Estamos a transformar gradualmente a forma de produção e atualização da Doutrina, para a qual estamos a preparar a implementação e exploração de dispositivos que vão desde a partilha e exploração de Boas-Práticas, de Lições Aprendidas e de Investigação Científica aplicada.    
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4.3. ATIVIDADES E PROCEDIMENTOS DE CONTROLO ADMINISTRATIVO 4.3.1. REGULAMENTAÇÃO DO DIPLOMA ORGÂNICO Na sequência da publicação do diploma que aprovou a orgânica da Guarda, foi aprovada a respetiva regulamentação que, sempre que tal se tem justificado, tendo em consideração a sua dimensão, complexidade e múltiplas atribuições, tem sido objeto de alteração e adaptação para melhor cumprir a missão da Guarda. 4.3.2. MANUAL DE CONTROLO INTERNO (DIFUSÃO DE CIRCULARES, NOTAS CIRCULARES, NORMAS DE EXECUÇÃO PERMANENTE E REGULAMENTOS INTERNOS)  A realização de um Manual de Controlo Interno tem por objetivo estabelecer um conjunto de regras definidoras de políticas, métodos, procedimentos de controlo e planos de organização a estarem presentes nas atividades desenvolvidas pela GNR, que permitam assegurar o desenvolvimento das atividades de forma ordenada e eficiente, incluindo a salvaguarda dos ativos, a prevenção e deteção de situações de ilegalidade, fraude e erro, a exatidão e a integridade dos registos contabilísticos, e a preparação oportuna de informação financeira viável e fidedigna. A função controlo, aqui patente, traduz um conjunto de ações destinadas a confrontar uma ação principal (controlada) com os seus objetivos ou metas e com os princípios e regras a que deve obedecer, englobando as seguintes fases: 
 Verificação crítica de conformidade ou desconformidade a um certo referencial;  
 Avaliação das respetivas causas e consequências; e  
 Eventual revisão ou ajustamento dos programas ou dos objetivos da ação programada. Para que o controlo acrescente valor às organizações, o mesmo deve fornecer, tempestivamente, elementos fiáveis sobre o que está e o que virá a acontecer, pelo que o controlo do e no tempo são essenciais para assegurar o sentido de oportunidade. O controlo deve ainda basear-se em padrões objetivos, precisos e adequadamente configurados, para além de se preocupar mais com os desvios e as exceções do que com as atividades normais. Entre as várias formas e tipos de controlo destaca-se o controlo interno, que consiste na verificação, no acompanhamento e na informação sobre a legalidade, regularidade e boa gestão relativamente a atividades, programas, projetos ou operações de entidades de direito público, assente nos princípios e objetivos do Sistema Nacional de Controlo Interno (SCI), já abordado no ponto 3. Avaliação do Sistema de Controlo Interno que integra o presente Capítulo em análise. É neste contexto que surge a necessidade dos serviços possuírem um manual de controlo interno, que lhes permita assegurar, em primeira instância, a boa gestão dos domínios orçamental (controlo da execução orçamental das receitas e despesas), económico (controlo da execução das atividades e dos programas), financeiro (controlo dos pagamentos e dos recebimentos) e patrimonial (controlo do património). Mas este manual visa, ainda, consagrar no plano interno o princípio da 

a ou ta ilit ,à ouà seja,à oà fo e i e toà deà e pli aç oà eà justificação pela execução ou cumprimento eficiente de uma responsabilidade atribuída, para além da assunção de consequências dos resultados da execução ou cumprimento. Com a implementação da ferramenta padronizada GeRFiP, foi necessário reconfigurar todos os procedimentos da área financeira e logística, pelo que estão a ser ajustados os respetivos manuais de procedimentos. Este projeto traduz-se numa 



 
 

GUARDA NACIONAL REPUBLICANA 
  RELATÓRIO DE ATIVIDADES  2017  105 

verdadeira reengenharia de processos, pelo que, só depois dos novos procedimentos se encontrarem devidamente estabilizados, consolidados e apreendidos será viável elaborar o respetivo manual de controlo interno. A sua implementação está, no entanto, condicionada pela definição da estratégia a prosseguir quanto à integração e interação entre as áreas operacionais (atividade operacional por excelência) e as áreas de apoio administrativo-financeiro (em particular as áreas financeira, patrimonial e de recursos humanos) e, necessariamente, a integração e interação entre estas e a componente estratégica a qual obviamente encerrará uma filosofia de gestão previsional alicerçada em objetivos estratégicos e operacionais na sequência do SIADAP I, bem como a opção por metodologias consagradas a nível nacional e internacional, designadamente o Balanced Scorecard (BSC) e a Common Assessment Framework (CAF). Nesse sentido, enquanto não for devidamente estabilizado o modelo de apoio administrativo logístico que se pretende implementar na Guarda, que garanta o indispensável alinhamento entre as áreas operacional, de recursos internos (recursos humanos, financeiros e materiais) e estratégica, não será possível desenhar e definir todos os processos de suporte e desenvolver um manual que permita executar e monitorizar o controlo interno. Importa, contudo, referir que, no âmbito da autoridade técnica conferida aos OSCD, têm sido difundidas diversas Circulares, Notas Circulares e, ainda, Normas de Execução Permanente (NEP) que regulam e enquadram a execução de tarefas e procedimentos em toda a latitude de atribuições cometidas à Guarda.    
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4.4. FIABILIDADE DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 4.4.1. INTEGRAÇÃO DE APLICAÇÕES INFORMÁTICAS E EXISTÊNCIA DE MECANISMOS QUE GARANTAM A FIABILIDADE, OPORTUNIDADE E UTILIDADE DOS OUTPUTS DOS SISTEMAS A integração e a interoperabilidade de aplicações informáticas existentes na Guarda constituem uma prioridade, na medida em que a sua concretização proporciona a fiabilidade e a qualidade de informação, a agilização dos processos de trabalho, e uma racionalização dos recursos afetos às diversas atividades. A realidade dos Sistemas de Informação da Guarda é caracterizada pela existência de várias aplicações, umas desenvolvidas 
i te a e te,àout asà o à e u soàaoà outsou i g ,àdesti adasàaàseto esàdeàati idadesàespe ífi osàdasàdife e tesàu idadesàorgânicas, que por vezes exploram mais de uma aplicação em ambiente fechado e com plataformas diversas, sem um contexto de integração comum, potenciando-se redundâncias, erros e pouca fiabilidade, o que acarreta problemas de gestão e manutenção. Desta forma, um desígnio tecnológico da GNR é proporcionar e facilitar a integração e a interoperabilidade entre aplicações, utilizando sempre que possível, formas de interoperabilidade adequadas, podendo fazer uso de tecnologias normalizadas 
o oàosàde o i adosà We à“e i es àouàout osà Dataàádapte s à ueàpe ita àaàpa tilhaàdeài st iasàdeà asesàdeàdados.Acresce referir que por força das frequentes alterações legislativas, sobretudo ao nível da atividade financeira e a da gestão de recursos humanos, existe a necessidade de promover simultaneamente alterações de conteúdo e a parametrização das respetivas aplicações, as quais implicam normalmente o desenvolvimento imediato de novas funcionalidades. Também neste domínio existe uma preocupação vincada de garantir a fiabilidade dos outputs, mediante uma monitorização contínua por parte dos responsáveis por cada área funcional, promovendo as ações corretivas necessárias em tempo oportuno. 4.4.2. UTILIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO PRODUZIDA NOS PROCESSOS DE DECISÃO A informação constitui um dos bens mais preciosos de uma organização, pelo que a sua qualidade, fiabilidade e segurança são fundamentais para o processo de tomada de decisão, motivo pelo qual se tem vindo a privilegiar a utilização das novas tecnologias no apoio gradual à atividade operacional e nas ações de controlo e de supervisão. No âmbito, das plataformas de apoio à decisão e de índole estratégica destacam-se: (1) o SIIOP (Sistema Integrado de Informações Operacionais Policiais) com os seus diversos módulos: principal (P), salas de situação (2S), ocorrências (O), trânsito (T), ambiente (A), documental (D) e georreferenciação (G); (2) o SIGRI (Sistema Integrado de Gestão de Recursos Internos) com os seus módulos de pessoal, vencimentos, formação, finança e orçamento, assistência na doença; (3) o STM (Sistema de Transmissão de Mensagens); e (4) o sitio da GNR na internet. O SIIOP é o sistema que garante o suporte da gestão da informação operacional policial da GNR, permitindo ao nível policial a gestão centralizada de ocorrências policiais, rodoviárias e ambientais, possibilitando efetuar o controlo das Operações da Guarda ao longo do seu dispositivo a partir dos postos e das Salas de Situação, garantindo a interoperabilidade da informação criminal com a PIIC (Plataforma da Interoperabilidade da Investigação Criminal), permite também implementar o conceito COP (Common Operating Picture) nas salas de situação dos Comandos da GNR, procurando potenciar o processo da tomada 
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de decisão através da georreferenciação dos meios operacionais, em tempo real, facilitando a intervenção e a coordenação policial mais oportuna e mais ajustada às necessidades de segurança do cidadão. A utilização desta ferramenta permite normalizar processos, integrar informação e disponibilizá-la numa lógica hierarquizada. No âmbito das atividades de suporte à atividade operacional, nomeadamente nas áreas financeira e patrimonial, onde a fiabilidade e a segurança da informação no processo de tomada de decisão encerram uma preocupação crescente, desempenham um papel preponderante o GeRFiP (plataforma de gestão de recursos financeiros em modo partilhado) e o SGRe/GNR (Sistema de Gestão da Receita da GNR).  A solução GeRFiP foi desenhada com o objetivo de normalizar os processos e apoiar as atividades de gestão financeira, orçamental e patrimonial dos órgãos e serviços da Administração Pública num contexto integrado. Esta solução, desenhada numa lógica modular, por blocos funcionais, faz parte do Programa de Gestão de Recursos da Administração Pública (GeRAll), que engloba outros projetos e soluções, tais como o de Gestão de Recursos Humanos em modo Partilhado (GeRHuP) e o de Gestão da Avaliação do Desempenho da Administração Pública (GeADAP).  Ainda no âmbito das atividades de suporte à atividade operacional, com vista à otimização do processo de decisão, a GNR continua a desenvolver uma plataforma integrada de informação, designada de Sistema Integrado de Gestão de Recursos Internos (SIGRI), que permite, através da substancial melhoria da informação e dos processos, uma utilização eficiente e oportuna no processo de tomada de decisão, com especial enfoque na gestão dos recursos humanos, no processamento e orçamentação dos vencimentos, bem como na gestão da formação, do património, da assistência na Doença e nos serviços disponibilizados ao Portal Social. A GNR também desenvolveu o conceito GNRMobile que se traduz num conceito de mobilidade para funcionar em Tablet/Smartphone, e permitir consultar em tempo real os dados operacionais residentes no SIIOP, enviar alertas de ocorrências para a respetivas salas de situação, consultar um conjunto de fichas de procedimentos para qualquer patrulheiro da GNR poder verificar o correto procedimento a tomar face às várias tipologias de ocorrências que se possa confrontar, enviar emails para o Helpdesk da GNR, consultar dados residentes na extranet do MAI, etc. O STM é uma aplicação totalmente desenvolvida com os recursos internos da Guarda que permite a desmaterialização das mensagens NATO, preconizadas na publicação ACP 127 (Allied Communications Publications), garantindo a segurança da conceção, registo, transmissão e receção das mensagens, permitindo o tratamento da correspondência com grau de classificação de segurança com o nível reservado. No âmbito da comunicação com o cidadão, a GNR desenvolveu com os seus recursos internos um novo sítio da internet que vem diariamente informando o cidadão sobre atividades, notícias de ultima hora, informação sobre sinistralidade, fiscalizações, publicações em DRE com interesse, etc., sendo um dos sites que mais consultas apresenta em território nacional. 4.4.3. COMUNICAÇÕES Os sistemas de comando e controlo da Guarda, baseiam-se em comunicações de voz, vídeo e dados, suportados em duas redes distintas, a Rede Nacional de Segurança Interna (RNSI) e o Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança da Portugal (SIRESP), ambos sob gestão do MAI. 
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A rede SIRESP, assegura as comunicações rádio, proporcionando o comando e controlo da atividade da Guarda, contribuindo ainda para a georreferenciação das patrulhas no terreno, representadas u aà Co o àOpe atio alàPi tu e à asàsalasàdeàsituação aos vários escalões. Relacionado com as comunicações rádio digitais, no âmbito das relações bilaterais entre a Guarda e a sua congénere espanhola, Guardia Civil, os Centros de Cooperação Policial e Adua ei aà CCPá ,àdispõe àdeà gate a s à ueàpossi ilitaàaàinterligação entre a rede SIRESP de tecnologia TETRA, e a rede SIRDEE de tecnologia TETRAPOL, permitindo assim a coordenação entre estas forças em operações transfronteiriças. A RNSI, é uma rede VPLS que suporta serviços de voz, dados e vídeo, interligando todas as instalações da Guarda dotadas de uma rede local, à qual são interligados os terminais de rede de dados, voz e videoconferência, sobre os quais são acedidos os vários Sistemas de Informação e Sistemas de Comunicações. Relativamente ao suporte dos vários sistemas TIC, desde 2015 foi possível proceder à extensão da cobertura digital a toda a Guarda e concomitantemente aos sistemas de informação e comunicação, permitindo assim o tratamento consistente dos dados recolhidos pelos serviços centrais, e concorrendo para a obtenção de métricas para o apoio à decisão. No que aos serviços de voz diz respeito, foi desenvolvida sobre o suporte da RNSI a interligação dos cerca de nove milhares de terminais de voz sobre IP, permitindo comunicações fixas sem custos entre si. Destes nove mil terminais, foi possível cobrir com terminais VOIP mais de metade, sendo os restantes baseados nos sistemas existentes, a substituir oportunamente por terminais com tecnologia VOIP.  Relacionado com este processo, foi igualmente possível, cancelar cerca de 5 centenas de acessos fixos de comunicações, analógicos e digitais, associados a assinaturas mensais fixas, através da migração para acessos tipo SIP-Trunk, num número reduzido a cerca de 3 dezenas, o que possibilitou uma redução dos encargos com comunicações no ano de 2017. Ao nível das comunicações em videoconferência, mantendo todas unidades e comandos da Guarda de dispositivos profissionais de videoconferência, tem contribuído para uma poupança significativa em deslocamentos e outros aspetos logísticos, relacionados com comando, coordenação e controlo a nível nacional e sectorial, bem como a interoperabilidade com outras entidades externas à Guarda. Relativamente a salas de situação em funcionamento 24/7, no último ano, foi criada a sala de situação de Fátima para suporte a grandes eventos religiosos que ocorrem naquela cidade e desenvolvido o Centro de Informações da Guarda, por forma a melhor suportar os Sistemas de Informação e Comunicação críticos de apoio à decisão no âmbito do Comando e Controlo da Guarda. 4.4.4. REQUISITOS DE SEGURANÇA DE ACESSOS AOS SI, DOS COMPUTADORES DE REDE E NA TROCA DE INFORMAÇÃO Garantir a Segurança da Informação é absolutamente fundamental para a correta exploração de todos os Sistemas da Guarda, devendo constituir uma preocupação constante na atuação da Guarda, tendo em vista evitar falhas de segurança ou acidentes que afetem o normal funcionamento dos sistemas de informação e de comunicações.  Neste âmbito, assentam em quatro pilares essenciais: 
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 A autenticidade; 
 A confidencialidade;  
 A integridade; 
 A disponibilidade da informação. Consciente de que um acidente não é completamente evitável, é necessário garantir, em qualquer circunstância, a continuidade das atividades, minimizando os prejuízos, prevenindo e reduzindo o impacto dos acidentes de segurança em duas áreas distintas: a Segurança física e a Segurança lógica. Na segurança física procura-se proteger todo o hardware e equipamentos periféricos contra situações de: 
 Incêndios; 
 Sabotagem; 
 Roubos; 
 Inundações; 
 Acentuadas alterações térmicas; 
 Interrupção de energia; 
 Falhas em equipamentos; 
 Catástrofes naturais. Na segurança lógica foram privilegiados os aspetos mais importantes, embora seja indubitável que a maioria dos danos passíveis de ocorrer incide sobre os dados. A segurança lógica diz respeito a: 
 Segurança na utilização do software; 
 Proteção de dados; 
 Proteção de processos e programas; 
 Acesso autorizado dos utilizadores. Embora seja muito importante considerar a segurança física das TIC, a falta de segurança lógica é a que mais probabilidade tem de ocorrer, podendo afetar os dados e consequentemente a informação crítica da GNR. Devido a este facto, a Guarda tem procurado em conjunto com o COSI da SGMAI atuar preventivamente, privilegiando os aspetos conducentes à implementação de barreiras que controlem o acesso aos dados. Desde inicio de 2017 tem havido um esforço de continuidade na criação de uma imagem certificada dos computadores da GNR a colocar no domínio da RNSI, onde o acesso autorizado é realizado através de um controlador de domínio, o acesso aos recursos locais e de rede têm em conta o perfil de utilizador, os programas de software são devidamente validados tendo em conta o perfil de utilizador e a administração do parque informático é feita de forma centralizada. 
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5. COMPARAÇÃO COM O DESEMPENHO DE SERVIÇOS IDÊNTICOS Neste ponto interessa essencialmente promover uma comparação entre serviços que executem serviços e tarefas semelhantes, quer a nível interno quer a nível externo. A nível interno, importa ter presente que, estando a Guarda inserida no Sistema de Segurança Interna nacional juntamente com outras forças e serviços de segurança, existem diversas atividades que se cruzam e se complementam. Contudo o espaço que a Guarda ocupa no Sistema de Segurança Interna e no sistema de forças nacional, por razões inerentes à sua natureza e especificidade, forçosamente se distingue das demais forças e serviços, que não sendo congéneres, partilham atribuições no domínio da segurança das populações. Pelos motivos expostos não parece possível tecer comparações concretas e fidedignas que permitam posicionar o seu desempenho relativamente às demais, até porque se tratam de realidades substancialmente diferentes não só no que respeita a funções executadas, mas também no que respeita às áreas de atuação, cobertura territorial e populacional. Além dos factos aduzidos anteriormente, e ainda que fosse possível realizar tal comparação, não seria exequível integrá-la no presente Relatório de Autoavaliação, porquanto os resultados do desempenho dos organismos eventualmente comparáveis, são apresentados também nos seus relatórios de atividades os quais apenas em 15 de abril serão tornados públicos. A nível externo, apesar de também a realidade ser substancialmente distinta, condicionada por fatores geográficos, cobertura territorial e populacional e fatores culturais, a existência de congéneres europeias de cariz gendármico, impõe que se estabeleçam comparações a nível da sua organização e funcionamento. Contudo, apesar dos esforços desenvolvidos no sentido de, nesta etapa, se proceder à comparação com forças congéneres (interessando estabelecê-la com a Guardia Civil, a qual constitui, à semelhança da GNR, uma força de natureza militar e de cariz gendármico), a inexistência, à data, do Balanço da Evolução da Criminalidade do Reino de Espanha referente a 2017 (Balançe da Evoluçion de la Criminalidad 2017 – Ministerio del Interior), impossibilita tal exercício. Em todo o caso, nas comparações estabelecidas nos anos anteriores, foi possível verificar que a congénere espanhola da GNR (Guardia Civil), tem observado nos últimos anos um incremento sucessivo ao nível dos seus recursos humanos bem como ao nível das dotações atribuídas através do Orçamento de Estado, que apenas em 2010 sofreu uma queda após seis anos de progressivas subidas, situação que se estende às demais forças de segurança espanholas. Nessa comparação, as forças e serviços de segurança nacionais, em particular a GNR, a situação é substancialmente diferente, verificando-se uma tendência de diminuição quer nível dos seus recursos humanos, quer ao nível das dotações atribuídas através do Orçamento de Estado. Reportando também esta análise à comparação entre unidades homogéneas da Guarda Nacional Republicana, apesar de ter sido criado em 2011 um sistema caracterizado por um conjunto de indicadores de gestão ligados à atividade operacional, as assimetrias regionais associadas a questões de diversa ordem que caracterizam e diferenciam cada área de responsabilidade onde atuam os 20 Comandos Territoriais da GNR, não permitem por si só, desenvolver uma análise do desempenho operacional por comparação entre Unidades, sem que os fatores subjetivos se sobreponham à evidência (sempre questionável) dos resultados estatísticos.   
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IV. áTIVIDáDE“àDE“ENVOLVIDá“,àPREVI“Tá“àEàNÃOàPREVI“Tá“
NOàPLáNO,àEàRE“ULTáDO“àáLCáNÇáDO“à

. ATIVIDADE OPERACIONAL

. . BáLáNÇOàDáàEXECUÇÃOàDá“àORIENTáÇÕE“àE“TRáTÉGICá“àPáRáà à

Relativa e teà aà esteà po toà dedi a osà o al e teà u aà a liseà glo alà dasà açõesà dese volvidasà pelaàGua daàNa io alà

Repu li a aàeà ueà o t i uí a àpa aàaàE e uç oàdasàO ie taçõesàEst at gi asà i s itasà oàRelató ioàá ualàdeà“egu a çaà

I te a,à elativa e teà sà edidasà deà itoà est at gi oà eleà i s itas,à se à p ejuízoà da uelas,à ueà pelaà suaà atu ezaà

espe ífi a,àseja àt atadasà osàpo tosà espetivosàdoàp ese teà elató ioà easà e u sosàhu a os,à ate iaisàeàte ológi osà

a o dadosà osàpo tosà à–àFo aç oàdeàRe u sosàHu a os,à à-àBe efi iaç oàdeàI f aest utu asàeàE uipa e toàe,àpo àfi ,à à-à

“iste asàeàTe ologiasàdeàI fo aç o,àa osàsituadosà esteà apítulo .à

Co tudo,àaài e ist iaàdeào ie taçõesàest at gi asàplas adasà aàve s oàdoàRelató ioàá ualàdeà“egu a çaàI te aàdeà à

pa aà ,àdete i aà ueàaàGua daà oàap ese teà esteàpo toà ual ue ào se vaç o.à

. . áTIVIDáDEàOPERáCIONáLàDE“ENVOLVIDáàEMà à

. . . CRIMINáLIDáDEàGERáLà

E à àaàGua daàNa io alàRepu li a aà GNR àefetuouà . àpa ti ipaçõesàdeà atu ezaà i i al,àoà ue,à elativa e teàaà

,à ep ese taàu àa s i oàdeà . àpa ti ipações,à o espo de doàaàu àau e toàdeà , %.à

Pa aàesteàau e toà o t i uí a àespe ial e teàosà i esà o t aàaàvidaàe àso iedadeà + . à asos ,àosà i esàp evistosàe à

legislaç oàavulsaà + à asos àeàosà i esà o t aàa i aisàdeà o pa hiaà + à asos .àà

áà i te p etaç oà destesà dadosà oà podeà dei a à deà leva à e à devidaà li haà deà o taà fato esà ue,à se doà eleva tesà pa aà oà

au e toà ouà oà de s i oà doà ú e oà deà i es,à oà o t i ue à ve dadei a e teà e ua toà fato à i flue iado à doà

se ti e toàdeàsegu a ça,àvistoà esulta e àdaàp oatividadeàdasàp óp iasàFo çasàeà“e viçosàdeà“egu a çaà FF““ à e.g.:à o duç oà

so àoàefeitoàdeà l oolàouàse àha ilitaç oàlegal ,àouàpo àseàe o t a e àu ili al e teàligadosàaàfato esàpa aà ujoà o t oloà

o poli ia e toà oà àoàfato àp i o dialà e.g.:ài dios .

Nesteàse tido,àseàaosà ú e osài di ados,àate ta e teàaoàsup aàe posto,à eti sse osàoàau e toàve ifi adoà oà ú e oàdeà

i diosà +à . à i es ,àosà egistosàdaà i i alidadeàpa ti ipadaàpelaàGNRàe à à if a -se-ia àu àpou oàa ai oàdosà

valo esà egistadosàe à .à

Po ,àoàde s i oàouàau e toàefetivoàdoàse ti e toàdeài segu a ça,à aà ealidade,à oàest àdepe de teàu i a e teàdaà

i i alidadeà ge alà egistada,à peloà ueà deve à se à o side adosà out asà va i veisà ueà oà i flue ia ,à desig ada e teà aà

p oatividadeàeàaàefi iaàdasàF““à oà u p i e toàdasàsuasàat i uições.à
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ROUBO“ EM FARMÁCIA“ Implica a subtração de bens de uma farmácia, incluindo medicamentos, por meio de violência ou ameaça, com ou sem emprego de arma. 
E à ,à egista a -seà  rou os a far á ias,à o ti ua doà aà se à u à dosà valo esà aisà ai osà dosà últi osà i oà a os.à

Espa ial e teàve ifi a-seà ueàape asàalgu sàdist itosà egista a àesteàtipoàdeào o ias,àsu gi doà o à aio à ú e oàdeà

asosàoàdist itoàdoàávei oà o à à ou osà %àdosà asos àeà egista do-seàosà esta tesà asosàe àFa o,àPo toàeà“etú alà o à à

asoà ada.àEstesà ou osàfo a àp ati adosàe à , %àdosà asosàpo àu ài divíduoàdoàse oà as uli o.àPa aàesteàtipoàdeàilí itoà

oà foià possívelà esta ele e à ual ue à pa et oà ua toà à idadeà dosà auto es,à oà e ta to,à e isteà aà possi ilidadeà dasà à

situaçõesà % ào o idasà oà o elhoàdeàÍlhavoà–àávei o,àte e àsidoàpe pet adasàpeloà es oài divíduo.àà

Co oà eioàdeà oaç oàfo a àutilizadasàa asà a asàe à à asosàeàa asàdeàfogoàe à ,àse doà ueà uaseàtodosàosà ou osà à

dosà à asos ào o e a àe t eàasà H àeàasà H .áàsegu daàeà ua ta-fei a,à o àdoisà asosà ada,àfo a àosàdiasàdaàse a aà

ueà egista a à aisà o o ias,à te doà asà esta tes,à fi adoà dist i uídasà pelaà te çaà eà s ado.à Qua toà aoà eioà deà fugaà

utilizado,àfoiàpossívelàve ifi a à ueàe à %àdosà asosà à asos àosàsuspeitosàfugi a àaàp àeàe àdoisà asosà u àveí uloàligei o,à

des o he e do-seà oà out oà asoà ualà oà eioà deà fugaà utilizado.àN oà foià efetuadaà ual ue à dete ç o,à e à foià egistadaà

ual ue à o se u iaàfísi aàpa aà o àasàvíti as.àOàvalo àdosà ou osàas e deuàaà€ . , .à

ROUBO“ EM OURIVE“ARIA“ Implica a subtração do património de uma ourivesaria por meio de violência ou ameaça, com ou sem emprego de arma. 
E à à egista a -seà  rou os a ourivesarias,àve ifi a do-seàu a des ida de , % -  asos àe à elaç oàaoàa oàt a satoà

à ou osàe à .àOàdist itoàdeàávei oàfoiàoàdist itoà o àoà aio à ú e oàdeàpa ti ipaçõesà esteàtipoàdeàilí ito,à o e t a doà

%àdasàpa ti ipaçõesà àdosà à asos ,àse doà ueàasà esta tesàa o te e a à osàdist itosàdoàPo toàeàFa oà o àu à asoà ada.à

Qua toà aosà suspeitos,à ve ifi a-seà ueà e à %à dosà asosà à asos à esteà tipoà deà i eà foià p ati adoà po à u à g upoà deà à

i divíduos,àse doà ueàoàout oà asoàfoiàpe pet adoàpo àu àg upoàdeà ài divíduos.àTe doàe à o taàosà asosà ueàfoiàpossívelà

a alisa à % ,àesteàtipoàdeàilí itoàfoiàp ati adoàpo ài divíduosà o àidadesà o p ee didasàe t eàosà àeàosà àa os,àapesa àdeà

osà esta tesà %àasàvíti asà oà o segui a àafi a à ualàaàidadeàapa e teàdosàsuspeitos.àE àtodosàosà asosàosàsuspeitosà

utiliza a àa asàdeàfogoà % à o oàfo aàdeàa eaçaàpa aàpe pet a àoà ou o.àOsàsuspeitosàutiliza a à o oà eioàdeàfugaà

veí ulosàligei osà % ,àfugi a àaàp à % àouàe eta a àfugaà u à oto i loà % .àà

Fa eà aoà eduzidoà ú e oà deà o o iasà oà à possívelà efetua à ual ue à estudoà so eà aà i id iaà e salà dosà asosà

pa ti ipadosà ueà seà ve ifi a a à e à feve ei o,à a ço,à julhoàeà sete o.àáà segu da-fei aà foiàoàdiaàdaà se a aàe à ueà seà

ve ifi a a à aisà asosàpa ti ipadosà à asos ,à se doà ueàosà esta tesà seà ve ifi a a à à ua taà à eà ui ta-fei a.àNoà ueà

espeitaàaoàpe íodoàho io,àve ifi a-seà ueà àdasào o iasà egista a -seàe t eàasà H àeàasà H à % .à

Fo a àdetidosà à i divíduosà eàe t eguesà à PJ,à aà se u iaàdeàu aà te tativaà deàassaltoàe àEs o iz,à have doàaà egista à

fe i e tosà u aàvíti aàdestaàatividadeàdelituosa.àOàvalo àdosà ou osà àdes o he ido.à
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ROUBO“ EM PO“TO“ DE ABA“TECIMENTO DE COMBU“TÍVEL Implica a subtração de bens de um posto de abastecimento de combustível, incluindo o próprio combustível, por meio de violência ou ameaça, com ou sem emprego de arma. 
áàGNRà egistouàe à ,à  asosàdeà ou osàe àpostosàdeàa aste i e toàdeà o ustíveis,àoà ue,à o pa adoà o àoàa oà

a te io ,àsig ifi aàu aàdes ida de , % -  asos .àEsteàtipoàdeà i eà evelouàespe ialài id iaà osàdist itosàdeàávei oà à

asos ,àB agaà ,àPo toà ,à“etú alà àeàLis oaà ,àse doàestesà i oàdist itosà espo s veisàpo à , à%àdoàtotalàdosà asosà

ve ifi adosà aà)áàdaàGNR.à

Figu aà à-àRou oàaàpostosàdeàa aste i e toàdeà o ustíveisà–àtotaisàa uaisà - à

Figu aà .áà-àRou oàaàpostosàdeàa aste i e toàdeà o ustíveisà–àpo àDist itosà - à
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Estesà i esàfo a à aio ita ia e teàpe pet adosàpo àu àouàdoisài divíduosà , % ,àosà uaisàatua àge al e teàa ados,à

deà a aàtapadaàeàt àe t eà àeà àa osà , % .à

Esteà i eà à aio ita ia e teàpe pet adoà o à e u soàaàa aàdeàfogo,àe à , %àdosà asos,àe à , %àdasàsituaçõesà o à

a aà a aàeàe à , %àdosà asosà oàfo a àutilizadasàa as,àape asà oaç oàfísi aàouàag essões.àOà eioàdeàfugaàutilizadoàfoià

aàviatu aàligei aà , % àouàaàp à , %àdosà asos .à

Osà esesàdeàfeve ei oà àeàja ei oà àfo a àosà ueà egista a à aisàpa ti ipações,àsalie ta do-seàu aà aio ài id iaà oà

ºà se est eà oà ualà seà ve ifi a a à , %à dasà situações.à Osà diasà daà se a aà ueà egista a à aio à i id iaà deà asosà

pa ti ipadosàfo a àaà ua ta-fei a,à o à %à à asos ,àsegui do-seàaàsegu daà , % àeàaàse ta-fei aàeàoàs adoà , %à ada .à

Naà aio iaàdasàsituaçõesà , %àdosà asos àoà i eàdeà ou oàe àpostosàdeàa aste i e toàdeà o ustívelàteveàluga àe à

pe íodoà otu oàe t eàasà H àeàasà H .à

Pelaàp ti aàdesteà i eàfo a àdetidosà ài divíduos,àhave doàaà egista àfe i e tosàe àseteàvíti asàdestaàatividadeàdelituosa.à

Osàvalo esà ou adosàas e de a àaà€ . , .à

ROUBO DE VIATURA“ Implica sempre a subtração de um veículo motorizado por meio de violência ou ameaça, com ou sem emprego de arma. 
áàGNRà egistouàe à ,à  rou os de viaturas,àoà ueà ep ese taàu a des ida de , % -  asos àe à elaç oàaoàa oà

t a sato.à Noà ueà o e eà à suaà dist i uiç oà espa ial,à osà dist itosà aisà afetadosà fo a :à B agaà eà Po toà o à , %à dasà

pa ti ipaçõesà à asosà ada ,à“etú alà o à , %à à asos àeàLei iaàeàLis oaà o à , %à adaà à asosà ada ,àse doàestesà uat oà

dist itosà espo s veisàpo à , %àdoàtotalàdosà asosà egistadosà aà)áàdaàGNR:à

Figu aà à-àRou oàdeàviatu asàtotaisàa uaisà - à
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Figu aà .áà-àRou oàdeàviatu asà–àpo àDist itosà - à

Qua toà aosà auto esà destesà ou os,à o stata-seà ueà , %àdasà o o iasà fo a à p ati adosà po à g uposà deà doisà ouà t sà

i divíduosàeà ueàe à , %àdosà asosàape asàfoià efe e iadoàu àú i oài divíduo.àà

Doàvalo à totalàdeào o iasà egistadas,àape asàe à %à fo a à i di iadosàsuspeitos.àNestas,àve ifi a-seà ueàaà idadeàdosà

suspeitosàseàsitua,àp edo i a te e te,à aàfai aàet iaàdosà àaosà àa osà , % .àOsà eiosàdeà oaç oà aisàutilizadosà aà

p ti aàdoà ou oàdeàviatu asàfo a àaà oaç oàfísi aà , %àdosà asos ,àseguidaàdoàusoàdaàa aàdeàfogoà , %àdosà asos àeàdeà

a aà a aà , %àdosà asos .àà

Relativa e teà àdist i uiç oà e sal,ào se va-seà ueàosà esesàdeàja ei oà à asos àeàagostoà à asosà ada àfo a àa uelesàe à

ueàseàve ifi a a à aisà ou osàdeàviatu as.àQua toà àdist i uiç oàpo àdiasàdaàse a a,àve ifi a-seà ueàsegu da-fei aà o à à

asosàeàaà ua ta-fei aà o à à asos,àfo a àosà ueà egista a à aio à ú e o,àsalie ta do-seàoàfa toàdeà oàte e àe istidoà

o o iasàaoàs ado.àN oàse doàpossívelàesta ele e àu àpa et oàdeàho iosà o oàe àa osàa te io es,àsalie ta -seàosà

pe íodosà H/ H à ào o ias àeàosàpe íodosà H/ H àeà H/ H à ào o iasà ada .àà
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Foià efetuadaà ape asà u aà dete ç oà po à esteà tipoà deà ilí ito,à te do-seà egistadoà fe i e tosà e à à víti asà destaà atividadeà

delituosa.àOsàvalo esà ou adosàas e de a àaà€ . , .à

FURTO DE VIATURA“ Implica a subtração de um veículo motorizado, agindo com ilegítima intenção de apropriação, sem o recurso a violência ou ameaça. 
Noà ueà o e eàaoàfu toàdeàviatu as,àaàGNRà egistouàe à à aàsuaà)áà . à asos,àve ifi a do-seàu aàdes idaà o side velà

- % à oà ú e oàdeàveí ulosàfu tadosàfa eàaosà egistosàdeà .à

Po àout oàlado,àta àe à ,àaàGua daà e upe ouà . àveí ulos,à e osà à ueàe à ,àaà ueà o espo deàu aàta aà

deà e upe aç oàdeàviatu as,àfa eàaà àdeà- , %.à

Figu aà à-àFu toàdeàviatu as/viatu asà e upe adasà - à

ROUBO EM RE“IDÊNCIA“ Implica sempre a subtração de bens do interior de uma residência e/ou anexos por meio de violência ou ameaça, com ou sem emprego de arma. 
áàGNRà egistouàe à à aàsuaà)áà  asos de rou os e  residê ias,àve ifi a do-seàu aàdi i uição de , %àe à elaç oà

aà à - à asos .àDeà ealça à ueà , %àdosà i esàdeà ou oàe à esid iaà à asos àfo a àpe pet adosà o t aàidosos.à

Viatu as
Re upe adas

. à

Viatu asà
Re upe adas

.
- , %

Viatu as
Fu tadas

. à

Viatu asà
Fu tadas

. à
- %
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Esteàtipoàdeà i eà evelouàespe ialài id iaà osàdist itosàdoàFa oà à asos ,àávei oà à asos ,àPo toà à asos ,àB agaà à

asos àeà“etú alàeàLei iaà à asosà ada ,àse doàestesà àdist itosà espo s veisàpo à e aàdeà , %àdoàtotalàdasàpa ti ipações.à

Figu aà à-àRou oàaàResid iasà–àtotaisàa uaisà - à

Figu aà .áà-àRou oàaàResid iasà–àpo àDist itosà - à

Osà u i ípiosàdeàLoul à à asos ,àVilaàNovaàdeàGaiaà à asos àeàá adiaà à asos àfo a àosà ueà egista a à aio à ú e oàdeà

o o iasà esteàtipoàdeàilí ito.àà

4
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Co à aseà aài fo aç oàdispo ívelàpa aà , %àdasào o ias,ào se va-seà ue,àe à , %àdosà asosàoà i eàfoiàp ati adoà

po àdoisài divíduosàeà ueàe à e aàdeà , %àdasàsituaçõesàoàfoiàpo àu àú i oài divíduo.àápu adosàdadosàso eàosàauto esà

e à %àdosà asos,à o stata-seà ueàe à , %àdasàsituaçõesàoà i eàfoiàp ati adoàpo ài divíduosà aàfai aàet iaàdosà àaosà à

a os.àáà oaç oàfísi aàfoiàoà eioà aisàutilizadoà aàp ti aàdoà i eàdeà ou oàe à esid iaà , %àdosà asos ,àseguidoàdaàa aà

deàfogoà , % àeàdaàa aà a aà , % .àTe doàsidoàpossívelàapu a àoà eioàdeàfugaàe à , %àdasàsituações,à o stata-seà

ueàasàfugasàaàp à , % àeàe àveí uloàligei oà , % àfo a àasà aisà o u s.àà

Relativa e teà àdist i uiç oà e salàdesteàtipoàdeà i e,ào se va-seà ueàosà esesàdeàju hoà à asos ,àoutu oà à asos àeà

sete oà à asos àseàdesta a a àpeloà ú e oàelevadoàdeà egistos.à

áà aio ài id iaàdeà asosàve ifi ou-seà sà ui tas-fei asà à asos ,àsegui do-seàasàsegu das-fei asà à asos .àOàpe íodoà

e t eàasà H àeàasà H ,àfoiàa ueleàe à ueàseà egistouà aio à ú e oàdeà ou osàe à esid iaà à asos .à

Pelaàp ti aàdesteà i eàfo a àdetidosàpelaàGNRà àsuspeitos,àte doàsidoà egistadosàfe i e tosàe à àvíti as.àOsàvalo esà

ou adosàas e de a àaà€ . , .à

ROUBO A TRAN“PORTE DE VALORE“ Implica a subtração dos bens transportados em meio de transporte de valores por meio de violência ou ameaça, com ou sem emprego de arma. 
áàGNR,àe à ,à egistouà à ou osàaàveí ulosàdeàt a spo teàdeàvalo es,àte do-seàve ifi adoàu àde s i oàdeà ào o iasà

e à elaç oàaoàa oàt a satoà - , % ,à oàe isti doàdadosà ueàsu sta ie àesteàde s i o.àQua toà àdist i uiç oàgeog fi a,à

ào o iaàfoià egistadaà oàdist itoàdoàPo toà Ma ga ideà–àFelguei as àeàaàout aà oàdist itoàdeà“etú alà oàMo teàdaàCapa i aà

–àál ada.

Osàdoisà ou osàfo a àefetuadosàpo àg uposàdeàdoisài divíduos,à ueàseàap ese ta a àe apuzadosàeàa adosà o àa asàdeà

fogoàeàe àa osàosà asosàe eta a àfugaàdoàlo alà u aàviatu aàligei a.à

Qua toà àa liseàte po alàu aào o iaàve ifi ou-seàe à a çoàeàaàout aàe à ove o,àa asàaoàs ado,àe t eàasà H à

eàasà H .à

E àa asàasàsituaçõesàosà ou osào o e a à ua doàosàfu io iosàdasàe p esasàdeàsegu a çaàseàe o t ava àaàefetua àoà

t a spo teàdosàsa osàdeàdi hei oà oàe te io àdasàviatu as,à u àdosà asosàpa aà a ega àu aà ai aàáTMàeà aàout aàsituaç oàaà

faze àaà e olhaàdoàdi hei oàdeàu àesta ele i e to.àDes o he e-seàosàvalo esà ou adosàpoisà oàfoià evelado.à

Pelaà p ti aà desteà i eà oà fo a à efetuadasà dete çõesà pelaà GNR,à e à egistadosà fe i e tosà e à víti as.à Osà valo esà

ou adosàs oàdes o he idos.à
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FURTO A ATM Implica a subtração ou tentativa de subtração do dinheiro acondicionado em ATM. 
áàGNRà egistouàe à àu àtotalàdeà  asos de furto/rou o a ATM,àve ifi a do-se,àassi ,àu a su ida de , %àe à elaç oà

aoàa oàt a sato.àOsàdist itosàdoàLis oaà à asos ,àPo toàeàLei iaà à ada ,àávei oà à asos àeà“etú alà à asos ,àfo a àosà

aisàafetadosà o àesteàtipoàdeào o ias.àà

N oàfoiàpossívelàapu a à i fo aç oàso eàoà ú e oàdeàauto es,àe à %àdasàsituações,àe o aàaàe pe i iaàa u uladaà

apo teàpa aàu à ú e oàdeàt sàaà uat oài divíduosàpo ào o ia.àOà eioà aisàutilizadoàpa aàefetua àosàfu tos/ ou osàfoià

o a o a e toà o àe plos oàpo à e u soàaàg s.àNosà asosàe à ueàe isteài fo aç oà , % ,àoà eioàdeàfugaàutilizadoàfoi

o veí uloàligei oà , % .

Osà esesàdeàoutu oà à asos ,àsete oà à asos àeà aioà à asos àfo a àosà ueà egista a àoà aio à ú e oàdeàsituações.à

áàse ta-fei aàfoiàoàdiaàdaàse a aà o à aio à ú e oàdeà i esà egistadosà à asos ,àseguidoàdaà ui ta-fei aà à asos .àE à

, %àdosà asosàesteàtipoàdeà i eàfoiàp ati adoà oàpe íodoà otu o/ ad ugadaà dasà H à sà H :à

Figu aà à-àFu to/ ou oàdeàáTMà–àHo ioàdasào o iasà à

N oà foià efetuadaà ual ue à dete ç oà po à esteà tipoà deà ilí ito,à po à pa teà daà GNRà e à seà egista a à víti as.à Osà valo esà

fu tados/ ou adosà oàfo a à eveladosàpelasàe tidadesà espo s veisàpelosàáTM.à

FURTO DE METAI“ NÃO PRECIO“O“ Implica o furto de cobre, alumínio e outros metais não preciosos, destacando-se as redes elétricas e telefónicas, sinais de trânsito, da via pública, de residências e de explorações agrícolas ou industriais. 
áàGNRà egistouàe à àu àtotalàdeà .  furtos de etais ão pre iosos,àoà ueà ep ese taàu aàdi i uição de , %àe à

elaç oàaà à - . à asos .àà

H / H
, %

H / H
, %

H / H
, %
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Oàfu toàdeà etaisà oàp e iososà egistouà aio ài id iaà osàdist itosàdeà“etú alà ,àávei oà à i es ,à“a ta à ,à

Lei iaà ,àPo toà àeàCoi aà ,àte do-seà egistadoà estesàseisàdist itosà e aàdeà %àdoàtotalàdasàpa ti ipações.à

Figu aà à-àFu toàdeà etaisà oàp e iososà–àpo àDist itoà - à

Figu aà à-àFu toàdeà etaisà oàp e iososà–àpo àDist itoà - à

Osà o elhosàdeà“etú al,àLei ia,àPal ela,à“a taàMa iaàdaàFei a,àVilaàNovaàdeàGaia,àál o aça,àál ei i àeàãguedaàfo a àosà ueà

egista a àoà aio à ú e oàdeào o ias.à

Osàele e tosà e olhidosà oàpe ite àefetua àaà a ate izaç oàdosàauto esàdesteàtipoàdeàilí itos.à

.

2.297

. . . . .
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Esteà i eàteveàu aàpa ti ula ài id iaà oàp i ei oàse est e,à o oàpode osàve ifi a à oàg fi oàsegui te,àati gi do-seàosà

valo esà aisà ai osà osàúlti osà esesàdoàa o.à

Figu aà -àFu toàdeà etaisà oàp e iososà–àevoluç oà à

Qua toà àdist i uiç oàpelosàdiasàdaàse a a,àoà aio à ú e oàdeà asosào o euà osàdiasàúteis.à“egu daà , % ,àte çaà , % ,à

ua taà , % ,à ui taà , % àeàse taà , % .àRelativa e teà àtipologiaàdasàvíti asàdesteàtipoàdeà i e,à , %às oàpessoasà

oletivasàeà , %às oàpessoasàsi gula es.à

Oàtipoàdeà etalà aisàfu tadoàfoiàoà o eà % ,àseguido,àaàla gaàdist ia,àdoàfe oà , % ,à o oàseàde o st aà oàg fi oà

segui te:à

Figu aà à-àFu toàdeà etaisà oàp e iososàpo àtipoàdeà etalà à

ja eiro fevereiro arço a ril aio ju ho julho agosto sete ro outu ro ove ro deze ro

TITáNIO
, % áÇO

, %
INOX
, %

áLUMINIO
, %

FERRO
, %

OUTRO
, %

COBRE
, %
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Pelaàp ti aàdoà i eàdeàfu toàdeà etaisà oàp e iososàfo a àdetidos,àaoàlo goàdoàa oàpelaàGNR,à àsuspeitos.àOsàvalo esàdoà

ate ialàfu tadoàas e de àaà€ . . , .à

ILÍCITO“ EM AMBIENTE E“COLAR 

Daàatividadeàdese volvidaàpelaàGua daà oà itoàdoàP og a aàEs olaà“egu a,àdesta a-seàaàela o aç o,à oàa oà letivoàdeà

/ ,à deà . à o o iasà e à a ie teà es ola ,à i lui doà osà esta ele i e tosà deà e si oà pú li o,à pa ti ula à eà

oope ativo.àDestes,à àfo a àdeà atu ezaà i i al.àOà ú e oàdeào o iasà oàa oàletivoà / àsof euàu àau e toà

deà , à%à +à à asos àe à elaç oàaoàa oàletivoà / .à

Figu aà à-àTotalàpa ti ipaçõesà

Noà ueà espeitaàaoàlo alàdasào o iasàdeà atu ezaà i i al,à e aàdeà à%àtive a àluga à oài te io àdosàesta ele i e tosà

deàe si o:à
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Figu aà à-àLo alàdasào o iasà i i aisà à

Daàa liseàdoàtotalàdasàpa ti ipaçõesài fe e-seà ueàasàofe sasà ài teg idadeàfísi aà àeàosàfu tosà às oàosà asosà aisà

f e ue tes,àe ua toàasàofe sasàse uaisà ,àposseàeàusoàdeàa aà ,àasàa eaçasàdeà o aà àeàosà ou osà àfo a àosà

e osàve ifi ados.àà

Noà ueà espeitaàaosàilí itosàve ifi adosà oài te io àdasàes olas,àoàg fi oàsegui teàilust aàestaà ealidade:à

Figu aà à-àTipoàdeào o iasà oài te io àdaàes olaà à

J à oàe te io à dosàesta ele i e tosàdeà e si oà pe í et oàe volve teàat à aosà à et os ,à o eada e teà oàpe í et oà

e volve te,àasào o iasàve ifi adasàe o t a -seàdis i i adasà oàg fi oà ueàseàsegue:à

INTERIORàDáàE“COLá

EXTERIORàDáàE“COLá

PERCUR“OàCá“á-
E“COLá

áMEáÇáàDEàBOMBá

FURTO

ROUBOPO““E/U“OàDEàáRMá

VáNDáLI“MO/DáNO

INJÚRIá“/áMEáÇá“

OFEN“áàINTEGRIDáDEà
FÍ“ICá PO““E/CON“UMOà

E“TUPEFáCIENTE“

OFEN“á“à“EXUáI“

OUTRO“



GUARDA NACIONAL REPUBLICANA

RELATÓRIO DE ATIVIDADE“   

Figu aà à-àTipoàdeào o iasà oàe te io àdaàes olaà à

Noàe te io àdasàes olasà aàofe saà à i teg idadeà físi aà assu e-seà o oàoà ilí itoà aisà f e ue teàeàoà ou oà o oàoà e osà

f e ue te.à

Noàpe u soàe t eàaà asaàeàaàes ola,àosàalu osàfo a à aisàsujeitosà sàofe sasà ài teg idadeàfísi aà ào o ias ,àeàaàout osà

i esà à asos .à

Figu aà à-àTipoàdeào o iasà oàpe u soà asaà–àes olaà à

FURTO

ROUBO

PO““E/U“OàDEàáRMá

VáNDáLI“MO/DáNO

INJÚRIá“/áMEáÇá“

OFEN“áàINTEGRIDáDEà
FÍ“ICá

PO““E/CON“UMOà
E“TUPEFáCIENTE“

OFEN“á“à“EXUáI“
OUTRO“

FURTO

ROUBO

PO““E/U“OàDEàáRMá

VáNDáLI“MO/DáNO

INJÚRIá“/áMEáÇá“

OFEN“áàINTEGRIDáDEà
FÍ“ICá

PO““E/CON“UMOà
E“TUPEFáCIENTE“

OFEN“á“à“EXUáI“

OUTRO“
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U aàout aàa liseà àaà elativaà à eaàdoàpaísào deàesteàtipoàdeà asosà aisàa o te e,à o fo eàdist i uiç oàgeog fi aà po à

Dist itos ,àdosàilí itosàe àa ie teàes ola à o oà o staàdoàg fi oàsegui te:à

Figu aà à–àO o iasàtotaisà i i aisàeà oà i i ais à

Figu aà à–àO o iasàtotaisà i i aisàeà oà i i ais àpo àDist itoà

Oàdist itoà ueà egistouà aisàpa ti ipaçõesàdeàilí itosà i i ais,àe à / ,àfoiàoàdeà“etú al.àOàdist itoà ueà egistouà aio à
ú e oàdeàilí itosà oà i i aisàfoiàta àoàdeà“etú al,àse doàesteàoàdist itoà ueàap ese ta,à aàglo alidade,à aio à ú e oà

deào o iasàe àa ie teàes ola .à

OCORRÊNCIá“àCRIMINáI“

OCORRÊNCIá“ààNÃOàCRIMINáI“

VI“EU

VILáàREáL

V.àCá“TELO

“ETÚBáL

“áNTáRÉM

PORTO

PORTáLEGRE

LI“BOá

LEIRIá

GUáRDá

FáRO

ÉVORá

COIMBRá

C.àBRáNCO

BRáGáNÇá

BRáGá

BEJá

áVEIRO OCORRÊNCIá“ààNÃOàCRIMINáI“

OCORRÊNCIá“àCRIMINáI“
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CRIMINALIDADE GRUPAL E DELINQUÊNCIA JUVENIL 

áàGNRà egistouàe à àu àtotalàdeà à asosàdeà i i alidadeàg upal,àve ifi a do-seàu aàdes idaàdeà- , %à - à asos àe à

elaç oàaà à . ào o ias .à

Figu aà à-àC i i alidadeàG upalà–àEvoluç oàaà àa osà

Figu aà à-àC i i alidadeàG upalà–àPo àdist itosà - à

.

.

.

.

. . . .

VI“EU

VILáàREáL

V.àCá“TELO

“ETÚBáL

“áNTáRÉM

PORTO

PORTáLEGRE

LI“BOá

LEIRIá

GUáRDá

FáRO

ÉVORá

COIMBRá

C.àBRáNCO

BRáGáNÇá

BRáGá

BEJá

áVEIRO
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Noà ueà seà efe eà à i i alidadeà juve il,à ve ifi ou-seàu aà ligei aà su idaà + ào o ias ,à sig ifi a doàu aà va iaç oàdeà

+ , %.à

ássi àe à àfo a à egistadosà à i esà espeita tesà àC i i alidadeàJuve il,à o t aàosà à asosàve ifi adosàe à .à

Estaàsu idaàest à ela io adaà o àasàsu idasàve ifi adasàdoà ú e oàdeàC i esàCo t aàasàPessoasà + à i es ,à osàC i esà

Co t aàaàVidaàe à“o iedadeà + à i es àeà osàC i esàCo t aàoàEstadoà + à i es .à

Figu aà à-àC i i alidadeàJuve ilà–àtotaisàa uaisà - à

Figu aà à-àC i i alidadeàJuve ilà–àPo àtipologiaà i i alà - à

INCÊNDIO“ FLORE“TAI“ 

Osà i diosà flo estaisà o stitue à u à flageloà pa aà aà flo estaà e à Po tugal.à Pa aà aà p osse uç oà dosà g a desà o jetivosà

est at gi osà doà Pla oà Na io alà deà Defesaà daà Flo estaà Co t aà I diosà PNDFCI ,à p o ulgadoà e à ,à oà Gove oà

esta ele euàu à o ju toàdeà etasà ujaà o etizaç oàe volveàoàe pe hoàdeàtodasàasàe tidadesà o à espo sa ilidadesà oà

“iste aàNa io alàdeàDefesaàdaàFlo estaàCo t aàI dios,àvisa doàglo al e teàeà u àho izo teàte po alàdeà àaà àaà

eduç oàdaà eaàa didaàpa aàvalo esàe uipa veisà à diaàdosàpaísesàdaà a iaà edite i a.à

Pa aàaàp osse uç oàdosào jetivosà efe idos,àdu a teàoàa oàdeà àfo a àa io adosà eiosàhu a osàeà ate iaisàvisa doàaà

p oteç oàdaàflo estaàeàp eve ç oàdeài dios,à o à aseà aàDi etivaàOpe a io alàNa io alà DON à .ºà /DECIFàdeà ,àdaà

áuto idadeàNa io alàdeàP oteç oàCivil,ào deàseàesta ele euàoà o eitoàest at gi oàdoàDispositivoàNa io alàdeàCo ateàaà

I diosàpa aàoàa oàdeà ,àp o u a doàassegu a -seàaà o ilizaç o,àp o tid o,àe pe ha e to,àa ti ulaç oàeàgest oàdosà

eiosà eà e u sos,à te doà e à vistaà ga a ti à u à elevadoà ívelà deà efi iaà oà o ateà aosà i diosà flo estaisà e à todoàoà

te itó ioà a io al.à

CRIME“àCONTRáàá“àPE““Oá“

CRIME“àCONTRáàOàPáTRIMÓNIO

CRIME“àCONTRáàáàVIDáàEMà“OCIEDáDE

CRIME“àCONTRáàOàE“TáDO

CRIME“àPREVI“Tá“àEMàLEGI“LáÇÃOàáVUL“á
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Noà itoàdaàDefesaàdaàFlo estaàCo t aàI dios,ài teg adaàope a io al e teà oà“iste aàNa io alàdeàDefesaàdaàFlo estaà

o t aàI dios,àfo a à egistadosà . à i esà o t aàosà . à i esàdeài dioà egistadosàe à .àFo a àefetuadasà à

dete çõesàdu a teà à àdetidosàe à ,àte doàsidoàela o adosà . àautosàe à àpo à o t apo toà o àosà . à

autosàdeà o t ao de aç oàe à àeà ealizadasà . àaçõesàdeàpat ulha e toàeàvigil iaàdaàflo esta.à

Fo a à egistadasà . à o o iasà deà i diosà flo estaisà . à e à ,à dasà uaisà esultouà u aà eaà a didaà deà

. , àhe ta esà . , àe à ,àse doà ueàdessasào o ias,àfo a ài vestigadasà . à à%àdasào o ias .à

á alisa doàosàdadosàdoà“iste aàdeàGest oàdeàI diosàFlo estais,àve ifi a-seà ueàaà eaàa didaàe à à . , àha àfoià

o side avel e teàsupe io àaà à . , àha .à

Figu aà à–àResultadosàatividadeàope a io alà aà eaàdeài diosàflo estaisà

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

áUTO“

CRIME“

OCORRÊNCIá“
INVE“TIGáDá“

OCORRÊNCIá“

.

.

.
PáTRULHá“

.

.

.
áREáàáRDIDá

DETENÇÕE“

%à DOàTOTáLàDEàOCORRÊNCIá“

%à DOàTOTáLàDEàOCORRÊNCIá“

%à DOàTOTáLàDEàOCORRÊNCIá“
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Figu aà à-àResultadosàdasàaçõesàdeàvigil iaà aàDFCIà-àáutosàC i eàdeàI dioà totaisàa uais à

Figu aà à-àResultadosàdasàaçõesàdeàvigil iaà aàDFCIà-àáutosàC i eàdeàI dioà detalheàpo àdist itos à

.

.

. . . . . .

.

.

.

.

. . . .

VI“EU

VILáàREáL

V.àCá“TELO

“ETÚBáL

“áNTáRÉM

PORTO

PORTáLEGRE

LI“BOá

LEIRIá

GUáRDá

FáRO

ÉVORá

COIMBRá

C.àBRáNCO

BRáGáNÇá

BRáGá

BEJá

áVEIRO

OàG upoà I te ve ç oà P oteç oà eà “o o oà teveàu à e pe ha e toà oà itoà doà o ateà eà p oteç oà daà flo estaà o t aà

i dios,à ueàseà ate ializouà u àtotalàdeà ào o iasà/àsaídasàdeàe uipasàhelit a spo tadasàe àáta ueàI i ialàeàu à

totalàdeà ào o iasà/àsaídasàdeàe uipasàhelit a spo tadasàe àáta ueàá pliado.

Pa aàal àdoàe pe ha e toàdosà eiosàeàdasàe uipasàa eas,àe istiuàai daà à saídasàdeàe uipasà te est esàe àáta ueà

I i ialàeàu àtotalàdeà àsaídasàdasàe uipasàte est esàpa aàáta ueàá pliado.

Noàtotalàe isti a à àsaídasàhelit a spo tadasàe àáTIàeàáTáàeàu àtotalàdeà àsaídasàdeàe uipasàte est e,àta àe à

áTIàeàáTá.

COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO“ FLORE“TAI“
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Figu aà à–àEvoluç oàdasàTa asàdeài vestigaç oàdasà ausasàdeài dioà

. . . PREVENÇÃOà

áàp eve ç oà o stitui-seà o oàu aàdasàfo asà aisàefi azesàdeàatuaç oà oà ueà o e eà à i i izaç oàdoàse ti e toàdeà

i segu a çaàdaàpopulaç o,àpeloà ue,àaàGua daà o ti uaàaàdedi a -lheàu aàpa teà uitoài po ta teàdasàsuasà apa idadesàeà

eiosàope a io ais.à

ái daà esteà ito,à oà GIP“à efetuouà à pat ulhasà te est esà pa aà p eve ç oà eà fis alizaç o.

F utoà doà t a alhoà dese volvidoà foià ve ifi adoà u à totalà deà à o o iasà i i aisà deà va iadaà tipologiaà eà atu eza,à

ul i a doà o à totalàdeà àdete ções.à Fo a à leva tadosàu à totalàdeà à autosàdeà itoà odovi io.à Ide tifi ou-seà à

autosà oà itoàdoàDe eto-Leià .ºà / ,à àdeàju hoà “iste aàdeàDefesaàdaàFlo estaàCo t aàI dios àeà oà itoàdoà

se viçoàpoli ialàe àge alà aisà àautosàdeà o t ao de aç o.

ái daà o oàe pe ha e toàoàGIP“àesteveàp ese teàe à àOpe açõesàPoli iaisàeàe à àOpe açõesàdeàP oteç oàeà“o o o.à

Foiàe pe hadoàe à àope açõesàdeàt a sita ilidadeàdeàvias,àpa aàal àdasà àsituaçõesàe à ueàefetuouàapoioàaàout asà

e tidadesàe àdive sasàsituações.àVe ifi ou-seàta àoàe pe ha e toàe àsituaçõesàpo tuaisàe à heiasà/à i u daçõesàeà

out osàfe ó e osà atu ais.à“alie ta-seàdeàu aàfo aàge alà oàa oàdeà ,àoàfo teàe pe ha e toàe àv iosàteat osàdeà

ope ações,à ueàad ui i a àdi e s oàeài po t iaà a io al,à o oà àe e ploàosàt gi osàa o te i e tosàdosài diosàdeà

ju hoàeàoutu o.

INVE“TIGAÇÃO DA“ CAU“A“ DE INCÊNDIO“ FLORE“TAI“

Noàg afi oàsegui te,àdeàa o doà o àosàdadosào tidosà oàSiste aàdeàGest oàdeàI diosàFlo estais,ààéàpossivelà o stata à ue 

aàGNRàte à a tidoàosà íveisààdeàefi i iaà aài vestigaç oàdasà ausasàdeài dio,àapesa àdasàflutuaçõesàe iste tesàaoà ívelà

doàefetivoàafetoàà à eaààdeà p oteç oàdaà atu ezaàeà doàau e toàdasào o ias,àso etudoà u àa oàpa ti ula e teà

atipi oà o àosàt gi osàa o te i e tosàdeàju hoàeàoutu o.
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Oàpoli ia e toàdeàp o i idade,à e te didoà oà seuà se tidoà aisà a ploà o oàu à odeloàdeàpoli ia e toà ueà i pli aà aà

ap o i aç oà sàpopulaçõesàeàoàe volvi e toàdestasà aà esoluç oàdosàseusàp óp iosàp o le asàdeàsegu a ça,à o ti uou,à à

se elha çaà deà a osà a te io es,à aà se à u aà dasà apostasà est at gi asà daà Gua daà e à at iaà deà p eve ç oà eà o ateà à

i i alidade.à F uto daà suaà í pa à dispe s oà te ito ial,à doà seuà o he i e to dasà pessoas,à dosà luga esà eà dosà o te tosà

so iais,àeàdoà e o he i e to  daàsuaàaç oàaoà ívelàdoàapoioà sàpopulações,àespe ial e teà sà aisà a e iadasàouàvíti asà

deà ual ue à esp ie deà viol iaà e ou dis i i aç o,à aà Gua daà o ti uouà aà dese volve à osà P og a asà Espe iais,à

e uad veisà esteà o eitoà deà poli ia e toà deà p o i idade,à di e io adoà pa aà aà esoluç oà dosà p o le as,à te doà sidoà

ha adaà aà i teg a à i u e asà pa e iasà deà â ito lo al,à o eada e teà asà easà daà viol iaà do sti a, doà apoioà aà

ia çasàeàjove s e à is o,àdoàapoioàeàp oteç oàaàidososàeàdoà o ateà àdis i i aç o,à àpo ezaàeà àe lus oàso ial.

Deà e t eà osà p oto olos/pa e iasà dese volvidosà e à à desta a-seà oà P oto oloà deà Coope aç oà e t eà aà GNRà eà oà

áltoà Co issa iadoà pa aà asà Mig açõesà áCM ,à visa doà dese volve à esfo çosà e à o ju toà o à oà i tuitoà deà p o ove à aà

segu a çaàeàosàdi eitosàeàga a tiasàdasàpessoasà ig a tesàeàdosà efugiados.àEsteàP oto oloàfo alizaàaài ple e taç oàdoà

P og a aà deà ápoioà aoà Mig a te,à assu i doà aà GNRà oà seuà papelà deà ato à so ialà aà o st uç oà deà u aà so iedadeà

o u it iaà eà dive sa,à t ilha doà a i hosà hu a istas,à voltadaà pa aà ovosà pa adig as,à apoiadosà e à p i ípiosà deà

poli ia e toà o u it ioà eà deàp o i idade,à oà se tidoà deà p esta à espostasà aisà pe so alizadasà eà adaptadasà aosà

p o le asà o etosà dasà pessoasà ig a tes.à A Gua daà ele ouà ta m u à p oto oloà o à oàMi ist ioà daàDefesaà

Na io al,à o àoào jetivoàdeàsi alizar asàpessoasàdefi ie tesà ilita es,àide tifi adosàeàlo alizados at av s doàP og a aàdeà

apoio aà Pessoasà o àdefi i ia.àDesta a-seà ai daà oà p oto oloà ele adoà e t eà aà GNRà eà aà Ligaàdosà Co ate tesà pa aà

ope a io aliza à aà oope aç oà oà te e oà e t eà asà est utu asà deà p o i idadeà deà a asà asà I stituições,à p ete de do-seà

o à oà efe idoà P oto oloà esta ele e à osà te osà deà oope aç o,à o à oà o jetivoà deà ide tifi a à eà efe e ia à pa aà

a o pa ha e to,à todosà osà a tigosà eà ovosà o ate tes, e à espe ialà osà aisà a e iadosà eà isolados.à

Nesteàdo í ioàespe ífi o,àaàGNRàte àdi e io adoàoàseuàesfo çoàpa aàoàsu essoàdosàP og a asàEspe iaisài ple e tadosàeà

e àdese volvi e toà e à todoàoà te itó ioà a io al,à o oà àoà asoàdosàP og a asàEs olaà “egu a,àápoioà à –à Idososà e à

“egu a ça,àCo ioà“egu oàeàCa poà“egu o.àNoà itoàdeà adaàu àdosàp og a asà e io ados,àosà ilita esàdasà“PCàdaà

Gua daà dese volve a à i i iativasà ueà visa a à a i aà deà tudoà esta ele e à u aà elaç oà deà p o i idadeà eà deà o fia ça,à

deà odoà aà t a s iti à sà populaçõesà u à fo teà se ti e toà deà segu a ça.à Pa aà al à daà p ese çaà físi aà e à lo aisà

o side adosà aisà íti osà pa aà asà pessoasà aisà vul e veis,à aà p eve ç oà asse touà uitoà asà açõesà deà se si ilizaç oà

ju toà dasà pessoas,ào ie ta do-asàeàpe suadi do-asàaàadota à edidasàdeàp oteç oàeà eaç oàaàeve tuaisàsituaçõesàe à ueà

seja à víti asà deà i e,à deà fo aà aà se ti e -seà efetiva e teà aisà segu as.à

Naà ve te teà deà apoioà so ial,à aà Gua daà te à ola o adoà o à dive sasà e tidadesà deà apoioà so ialà lo aisà oà o ateà

aoàisola e to,à à po eza,à à dis i i aç oà eà à e lus oà so ial,à e volve do-seà e à v iasà pa e ias,à uitoà po à i i iativaà

deàe tidadesàlo aisàeàe àsi alàdeà la oà e o he i e toàdaà ualidadeàdaàaç oàdosàseusà ilita esà estaà ea.à

áàGNRàte àvi doàaàdesta a -seàpeloàt a alhoàdese volvidoà oà itoàdosàP og a asàEspe iaisàdeàP eve ç oàeàPoli ia e toà

PEPP ,àosà uaisàs oào ie tadosàpa aàoàpoli ia e toàdeàp o i idadeàeàsegu a çaà o u it ia,àdedi a do-lheàe àe lusivoà

eiosà eà efetivosà sig ifi ativos.à Est oà afetosà e à e lusividadeà aosàP og a asà Espe iaisà à ilita es,à o stituídosà e à à

“eçõesàdeàP eve ç oàC i i alàeàPoli ia e toàCo u it ioà “PC à ueàdepe de ào ga i a e teàdoàdispositivoàte ito ialàdaà

Gua da.à Osà efetivosà dasà “PEà t à à suaà disposiç oà à viatu asà ligei asà eà à oto i losà e,à se p eà ueà e ess io,à s oà

efo çadosàeàapoiadosàpelosàefetivosàdeàout asàsu u idadesàeàval iasàdaàGNR.à

. . . PROGRáMá“àGERáI“àDEàPREVENÇÃOàEàPOLICIáMENTOà
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Ai daà esteà â ito,à pa aà al à dosà P og a asà Espe iaisà deà i i iativaà daà Tutela,à aà Gua daà deuà o ti uidadeà aà algu sà

p og a asà eà p ojetosà a te io es,à o oà seja à osà p og a asà deà apoioà àsà Pessoasà o à defi i iaà PáP D ,à Resid iaà

“egu aàeàTu is oà“egu oà PT“ ,àP og a aàU ive sidadeàe à“egu a ça,àI te età“egu aà-àCi e GNRatio ,àápoioàaoàMig a te,à

I vestigaç oàeàápoioàaàVíti asàEspe ífi asàeàI te lo uto esàLo aisàdeà“egu a ça,àeàaàOpe aç oàCa poà“egu oà desti adaà à

p eve ç oàeà o ateàaoàfu toàdeà etais,à asàago aàala gadaàaoàfu toàdeàp odutosàag í olasà–àazeito a,à o tiça,à asta haàeà

pi ha,àaoàt fi oàdeàse esàhu a osàeà àutilizaç oàdeàt ato esàag í olas.ààPa aàal m dosàP og a asàEspe iais,àosà ilita esàdaà

Gua daà o ti ua à e pe hados oà itoà dosà Co t atosà Lo ais deà “egu a çaà eà a t à aà suaà pa ti ipaç oà ativa,à osà

Co selhosàMu i ipais deà“egu a çaàeà asàCo issõesàdeàP oteç oàdeàC ia çasàeàJove s e àRis o,àse p eà o àoào jetivo deà

p opo io a à aisàeà elho àsegu a çaàaosà idad os.

E“COLA “EGURA 

OàP og a aàEs olaà“egu aà àdeà itoà a io alàeàest àespe ial e teàvo a io adoàpa aàaàsegu a çaàdeàtodaàaà o u idadeà

es ola .àà

áàGNRàate taàaoàfe ó e oàdaàviol iaà oà eioàes ola ,àat av sàdosàNú leosàdeàEs olaà“egu aà NE“ ,àdese volveuàeà efo çouà

asàsuasàaçõesàju toàdeàtodaàaà o u idadeàes ola à alu os,àp ofesso es,àpais,àe a egadosàdeàedu aç oàeàau ilia esàdeàaç oà

edu ativa ,àdeàfo aàaàse si iliz -laàeàaàe volv -laà asà uestõesàdaàsegu a çaà oà eioàes ola .à

Co àesteào jetivoàfo a à ealizadasàdive sasàatividades,à o eada e teàaçõesàdeàpoli ia e toàeàdeàse si ilizaç oàju toàdasà

es olas,à o ple e tadasà o àaàdist i uiç oàdeàpa fletosàalusivosàaà at iasà o oàaàp eve ç oà odovi ia,àoà ull i g,àosà

ausàt atosàeàosàa usosàse uaisàeàosàdi eitosàdasà ia ças.àEstasàaçõesàtive a à o oàpú li o-alvoàtodaàaà o u idadeàes ola .à

Noà itoàdesteàp og a a,àe à àfo a à ealizadasà . àaçõesàdeàse si ilizaç oàso eàv iasàte ti as,àtaisà o oàaà

p eve ç oà odovi ia,àaàsegu a çaà aà ua,àaàp eve ç oàdoà o su oàdeàestupefa ie tes,àaàedu aç oàa ie tal,àaàp eve ç oà

daàdeli u ia,àosà ausàt atos,àoà ull i gàeàoà i e ull i g,ài lui doà àde o st açõesàdeà eiosàeà apa idadesàeàvisitasà

deà àes olasàaosàv iosà ua t isàdaàGNR,àa a ge doàu àu ive soàdeà . àes olasàeà . àalu os.à

Figu aà à-àEs olaà“egu aà–àNu e oàdeàaçõesà à

áÇÕE“àDEà
“EN“IBILI)áÇÃO

.

DEMON“TRáÇÕE“

VI“ITá“
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ái daà oà itoàdoàP og a aàEs olaà“egu aàfoià ealizadaàaàOpe aç oà Reg essoà sàaulasàe à“egu a ça ,à ueàde o euàdeà à

aà àdeàsete o,à te doàsidoàe pe hadosà . à ilita es,àa a gidosà . àes olasàeàe volvidosà . àalu os,àaà ualà

i luiuàaà ealizaç oàdeàaçõesàdeàse si ilizaç oàso eàoàt a spo teàdeà ia çasàe àveí ulosàauto óveis.à

APOIO  − IDO“O“ EM “EGURANÇA 

Co side a doàaài po t iaàso ialàdoàfe ó e oàeàoàp og essivoàau e toàdaàpopulaç oàidosaà ue,à aà)áàdaàGNR,àviveàdeà

fo aàisoladaàe/ouàe àlo aisàisolados,àse doàu àalvoàf ilàpa aàaàp ti aàdeàatividadesà i i osas,à à a tidoàe àpe a iaà

o P og a aà ápoioà à−àIdososàe à“egu a ça ,àoà ualà o t i uiàpa aàoà efo çoàdaàsegu a çaàeàaà a ute ç oàdoàse ti e to

deà o fia çaà aàGNR.àOsào jetivosàdesteàp og a aàs oàal a çadosà o à aseà oà i u iosoà o he i e toàdaà ealidadeàdasà

pessoasàidosasàeà u àapoioàpe so alizado,àga a ti do-lhesàsegu a çaàeàse si iliza do-asàpa aàaàadoç oàdeà o po ta e tosà

ueàp evi a àouà eduza àasà o se u iasàdeàeve tuaisàp ti asà i i osasàdeà ueàpossa àse àalvo.à

Naàp osse uç oàdestesào jetivos,àaàGNRà ealizou,àat av sàdosàNú leosàIdososàe à“egu a çaà NI“ ,à o àoàapoioàdosà ilita esà

dosà Postosà Te ito iais,à dive sasà açõesà oà itoà daà suaà iss oà deà poli ia e toà deà p o i idade,à ueà v oà desdeà oà

leva ta e toà deà situaçõesà e à ueà osà idososà vive à isoladosà e/ouà e à lo aisà isolados,à at à à ealizaç oà deà açõesà deà

se si ilizaç oàeài fo aç o,àvisitas,àsi alizaç oàdeà asosàp o le ti osàeà espetivoàe a i ha e toàpa aàasàI stituiçõesàdeà

ápoioà“o ialàlo aisàeà aàpa ti ipaç oàe àe uipasà ultidis ipli a esàdeài te ve ç oàeàa o pa ha e to.à

Estasàaçõesàfo a à ealizadasàaoàlo goàdeàtodoàoàa o,à edia teà o ta tosàpessoais,àpalest asàeàdist i uiç oàdeàfolhetos,àaàfi à

deà o u i a àeàse si iliza àosàidososàpa aàosàp o edi e tosàdeàsegu a çaàaào se va àe àsituaçõesàe à ueàseja àalvoàdeà

u la,àfu toàouà ou o,à ue à aàfo aàte tada,à ue à aàfo aà o su ada.àà

Noà itoàdoà P og a aàápoioà à–àIdososàe à“egu a ça àfo a à ealizadasàasàsegui tesàope ações:à

 Ope aç oà Ce sosà“ io à à ueàde o euàe t eàosàdiasà àeà àdeà a ço,àte doàsidoà egistadosà . à idososàa

esidi àe àsituaç oàdeàvul e a ilidadeà sozi hosàe/ouàisolados ;

 Ope aç oà Idososà e à “egu a ça à ueà de o euà deà à aà à deà outu o,à te doà sidoà ealizadasà . à açõesà deà 

se si ilizaç o/i fo aç oàpa aàaàp eve ç oàdeà u las,àfu tosàeà ou os,àa a ge doà . àidosos.

APOIO À VITIMA – VIOLÊNCIA DOMÉ“TICA VD  

E à àfo a à egistadasàpelaàGNRà . ào o iasàdeàviol iaàdo sti a.à

Ma t -seàaàte d ia,àdosàúlti osàdezàa os,àdeàestaàse àu aàdasàtipologiasà i i aisà o à aio ài id ia,àeàu aàdasà

o o iasà o à aio àp eval iaà osà i esàp ati adosà o t aàasàpessoas:à
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Figu aà à-àEvoluç oà ºào o iasàdeàVDàdeà - à

Te doà e à o taà aà evoluç oà doà ú e oà glo alà deà o o iasà pa ti ipadasà àGNRàdesdeà ,à ve ifi a-seà ue,à apósà u à

au e toàdasàpa ti ipaçõesà egistadasà osàa osàdeà àaà ,à osàúlti osàseisàa osàte -seà a tidoàp ati a e teà o sta teà

o ú e oàdeào o iasàpa ti ipadasà ueà o figu a àoà i eàdeàViol iaàDo sti a,àse doà ueàe à àve ifi a-seàu a

di i uiç oà doà ú e oàdeà o o iasà pa ti ipadas.àNoà a oà deà à osà Co a dosà Te ito iaisà o deà seà egistouà oà aio à

ú e oàdeàpa ti ipaçõesàfo a :àPo toà . ;àávei oà . ;àB agaà . ;à“etú alà ;àFa oà àeàLis oaà .à

E à ,àve ifi ou-seàu aàespe ialài id iaàdesteàtipoàdeà i esà osà esesàdeàVe oà[agostoà . ,àjulhoà . àeàju hoà

]àeà osà esesàdeà aioà àsete oà .à

Figu aà à-àNºào o iasàdeàVDàpo à sà à

.

.

.

. . . . . .

.

JáN FEV MáR áBR MáI JUN JUL áGO “ET OUT NOV DE)
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Figu aà à-àNºào o iasàdeàVD,àpo àCo a doàTe ito ialà totaisàa uais à

Figu aà à-àNºào o iasàdeàVD,àpo àCo a doàTe ito ialà - à

E à à a teve-seàaàte d iaàpa aàu àa s i oàdasàpa ti ipaçõesàpelaàp ti aàdoà i eàdeàviol iaàdo sti aàaoàfi à

deàse a aàeà àsegu da-fei a,àse doà ueàoàpe íodoàdoàdiaàe à ueàseàve ifi a a à aisàpa ti ipaçõesàfoiàoàpe íodoàdaà oiteà

h- h àeàoàdaàta deà h- h .àReg aàge al,àasàsituaçõesàfo a à epo tadasà àGNRà oàp óp ioàdiaàouà oàdiaàsegui te.àNaà

aio iaà dosà asosà aà de ú iaà foià efetuadaà pelaà p óp iaà víti a,à p ese ial e teà ouà po à telefo e.à áà i te ve ç oà daàGNRà

o o eu,àge al e te,àaàpedidoàdaàvíti aàouàpo ài i iativaàdeàfa ilia es/vizi hosàouàai da,àat av sàdeàde ú iasàa ó i as.à

.

.

. . . . . . .

.

.

.

.

.

.

.

. . . .
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Noàa oàdeà ,à e aàdeà %àdosà asosà egistadosàti ha àj àhistó i oàdeào o iasàa te io esàde u iadas.àDosà asosà

egistados,à e aàdeà , %àfo a àp ese iadosàpo à e o es.àà

Dasàsituaçõesà egistadasàpelaàGNRà o à o se u iasàpa aàa s àvíti a s ,àve ifi a-seà ueàe à %àdasàsituaçõesà esulta a à

fe i e tosàligei osàeàe à , %àdosà asosàfe i e tosàg aves,àse doà aà aio iaà % àhouveàaus iaàdeàlesões.àà

“egu doàosàdadosàdispo íveis,àe à e aàdeà %àdosà asosàoàde u iadoàpossuíaàa aàeàve ifi ou-seàaàutilizaç oàdeàa a.àáà

tipologiaàdeàa aà aisàf e ue te e teàutilizadaàfoiàaàa aà a aà , % ,àsegui do-seàout asàa as/i st u e tosà % .à

áàutilizaç oàdeàa aàdeàfogoà deàdefesaàouàdeà aça ào o euàe à e aàdeà , %àdasàsituações.à

áà aio iaà dosà asosà o o euà aà asaà daà p óp iaà víti a.à áà viol iaà psi ológi aà esteveà p ese teà e à , %à . à dasà

o o iasàeàaàviol iaàfísi aàe à , %à . .àà

Ve ifi a-seà ueàoà ú e oàdeào o iasàfoiàp ati a e teàid ti oàaoà ú e oàdeàvíti asà egistadas:àdasà . ào o iasà

po àviol iaàdo sti aàfo a àide tifi adasà . àvíti asà . à ulhe esàeà . àho e s .à

áàes agado aà aio iaàdasàvíti asàs oàdoàse oàfe i i oà , % ,àp edo i a doàasà ulhe esà asadasàouà ueàvive àe àu i oà

deà fa toà , % ,à pe te e tesà aoà g upoà et ioà aisà p evale teà osà à aosà à a osà , % à eà ueà evela à oà se e à

depe de tesàe o o i a e te.àà

Osà de u iadosà s oà aio ita ia e teà ho e sà % ,à aà aio iaà asadosà ouà ueà vive à e à u i oà deà fa toà , % ,à

pe te e tesàaoàg upoàet ioà aisàp evale teàosà àaosà àa osà , % àeà evela à oàse e àdepe de tesàe o o i a e teà

, % .à

Osàp o le asà ela io adosà o àoà o su oàdeà l oolàestive a àp ese tesàe à e aàdeà , %àdosà asosà epo tadosàeàosà

p o le asà o à o su oàdeàestupefa ie tesàe à , %.à

Oà ú e oà deà dete çõesà efetuadasà pelaà GNRà oà itoà dasà o o iasà po à viol iaà do sti a,à e à à di i uiuà

ligei a e teàpa aà àpa ti ipações,à asàte doàe à o taà ueàoà ú e oàdeào o iasàta àdi i uiu,à a t -seàaà

te d ia.àà

Noàa oàdeà àaàGNRàafetouàu àtotalàdeà à ilita esàaoàate di e toàespe ializadoàdasàsituaçõesàeàvíti asàdeàviol iaà

do sti aàeàaoàp o essa e toàdesteàtipoàdeào o ias,àdispo doàaàGua da,àpa aàoàefeito,àdeà àNú leosàdeàI vestigaç oàeà

deàápoioàaàVíti asàEspe ífi asà NIáVE ,à à“eçõesàdeàI u itoàeà àsalasàdeàapoioà àvíti a.àà

Noàa oàdeà àaàGNRà egistouàu à totalàdeà . à o u i açõesàdeàestatutoàdaàvíti aà p evistoà oàa t.ºà .ºàdaàLeià .ºà

/ ,àdeà àdeàsete o ,àse doà ueàe à , %à . ào o euàaàat i uiç oàdoàestatuto,àe à , %à àoàestatutoàfoià

at i uído,à asàaàvíti aàp es i diuàdoàdi eitoà ài fo aç oàeàe à , %à àdosà asosàaàvíti aà oàp ete deuà e efi ia àdoà

estatutoàdeàvíti a.à
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Figu aà à-àNºàdeàat i uiçõesàdoàEstatutoàdaàVíti aà à

Du a teà oà a oà deà à aà GNRà foià espo s velà pelaà at i uiç oà deà à fo alà poi ts,à so à asà edidasà deà p oteç oà po à

teleassist ia.àValo àsupe io àaoàa oàdeà à o à à edidasàat i uídas.àOsàCo a dosà o à aio à ú e oàdeà edidasà

apli adasàfo a àoàCo a doàTe ito ialàdoàPo toà ;àseguidoàdeà“etú alà ;àVia aàdeàCasteloà àeàávei oà :à

Figu aà à-àNºàdeàat i uiçõesàdasà edidasàdeàP oteç oàpo àTeleassist iaà totaisàa uais .à

% %

%

NºàDEàVÍTIMá“-àáTRIBUÍDOàE“TáTUTO

NºàDEàVÍTIMá“-àáTRIBUÍDOàE“TáTUTO,à“EMàINFORMáÇÃO

NºàDEàVÍTIMá“-RECU“OUàOàE“TáTUTO
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Figu aà à-àNºàdeàat i uiçõesàdasà edidasàdeàP oteç oàpo àTeleassist ia.à

Noà total,à oà fi alà doà a oà deà à aà GNRà ti haà aà suaà eaà deà espo sa ilidadeà à edidasà ativasà deà p oteç oà po à

teleassist iaàaàvíti asàdeàviol iaàdo sti a.àà

Qua toàaàp ojetosà esteà itoàaàGNRàpa ti ipouà oàp ojetoàPROTá“I“.àOàP otasisàdesti a-seà à o st uç oàdeàu à a ualàdeà

fo aç oàpoli ialàpa aàp i ei oà o ta toàeàe a i ha e toàdaàvíti a,ài lui doàaà ealizaç oàdeà àho asàdeàfo aç oàpa aà

àp ofissio aisàdasàFo çasàdeà“egu a ça.à

Esteàp ojeto,àfi a iadoàpelaàU i oàEu opeia,àte àe àPo tugalà o oàFullàPa t e s,àaàFa uldadeàdeàDi eitoàdaàU ive sidadeà

deàLis oaàeàaàáPáVà–àásso iaç oàPo tuguesaàdeàápoioà àVíti a,à o stitui do-seàoàMáIà o oàasso iatedàpa t e .àà

áàfo aç oàdesti a-seàaàp ofissio aisàdaài vestigaç oà i i alà P“PàeàGNR à ueà ealize àoàp i ei oà o ta toà o àaàvíti a,à

ai daà ueà oàesteja àdedi adosà à i vestigaç oà i i al.àáli s,àpa aàoàp ojetoài te essa,àp efe e ial e te,àp ofissio aisà

ueà oà te ha à e e idoà fo aç oà espe ializadaà oà o ta toà o à aà víti a,à poisà aà avaliaç oà doà i pa toà daà fo aç oà

VI“EU

VILáàREáL

V.àCá“TELO

“ETÚBáL

“áNTáRÉM

PORTO

PORTáLEGRE

MáDEIRá

LI“BOá

LEIRIá

GUáRDá

FáRO

ÉVORá

COIMBRá

C.àBRáNCO
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BRáGá
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áÇORE“
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depe deàdeàseàt ata àdeàage tesà o àpou aàfo aç oàouàespe ializaç oà estaà ea,à asà ue,à oàe ta to,àa a a àpo ài lui ,à

asàsuasàatividades,àoà o ta toà o àvíti asàdeà i es.à

áoà ívelàdaàfo aç oà i ist adaàpelaàGNRà estaà at iaàe à à ealiza a -seàasàsegui tesàaçõesàdeàfo aç oàespe ífi aà

deà ilita esàdestaàGua da,àe à at iaàdeàp eve ç o,àate di e toàeàp oteç oàdasàvíti asàdeàviol iaàdo sti a:à

FORMáÇÃOà FORMáNDO“à
CáRGáàHORáRIáàà

ãREáàE“PECIFICá à

.ºàCUR“OàDEàINVE“TIGáÇÃOàEàáPOIOàáàVÍTIMá“àE“PECÍFICá“ à àHORá“à

.ºàCUR“OàDEàINVE“TIGáÇÃOàCRIMINáLàPáRáàOFICIáI“ à àHORá“à

.ºàCUR“OàDEàINVE“TIGáÇÃOàCRIMINáLàPáRáà“áRGENTO“ à àHORá“à

.ºàCUR“OàDEàINVE“TIGáÇÃOàCRIMINáLàDEàGUáRDá“ à àHORá“à

.ºàCUR“OàDEàINVE“TIGáÇÃOàCRIMINáLàDEàGUáRDá“ à àHORá“à

Fo a àf e ue tadasàasàaçõesàdeàfo aç oàespe ífi aà efe idas,àpo àu àtotalàdeà àfo a dosà àOfi iais,à à“a ge tosàeà

àGua das ,àdosàdife e tesàes alõesàdeà o a doà o àfu çõesàope a io ais.à

COMÉRCIO “EGURO 

Esteàp og a aàespe ialàdeàpoli ia e toàdeàp o i idadeàeàsegu a çaà o u it iaàte à o oàp i ipalào jetivoàaà iaç oàdeà

o diçõesàdeàsegu a çaàe àesta ele i e tosà ueàpossua à o oà a ate ísti aàdo i a teàoàate di e toàaoàpú li o.àEstaà

atividadeàasse taàe àt sàp essupostos:àaà iaç oàdeà o diçõesàefetivasàdeàsegu a çaàeàp oteç oàaosà o e ia tes;àaà pidaà

i te ve ç oàdaàGNRàe à situaçõesàdeà ou o,à fu toàouàa eaçaàg ave;àoàdese volvi e toàdu àsiste aàdeà o u i aç oàeà

gest oàdeài fo aç oà ueàpe ita,àai da,àoàa o pa ha e toàeàaàp eve ç oàdesteàtipoàdeà i i alidade.à

Nesteà ito,àaàGNR,àat av sàdosàNú leosàCo ioà“egu oà NC“ ,à o àoàapoioàdoàefetivoàdosàPostosàTe ito iais,à ealizouà

dive sasà açõesà deà se si ilizaç oà aà o e ia tes,à o à oà o jetivoà deà o t i ui à pa aà u aà aio à segu a çaà aà atividadeà

o e ial.àCo ple e ta e teàaàGNRàdist i uiuàaosàvisadosàpeloàP og a aàu àfolhetoài tituladoà P eve i à àP otege .à

Pa aàal àdestasài i iativas,àaàGNRà ealizou,àdu a teàoàa oàdeà ,àu aàope aç oà a io alà o àoào jetivoàdeàse si iliza àosà

o e ia tesà eà efo ça à asà edidasà deà segu a çaà eà p oteç oà dosà esta ele i e tosà o e iaisà eà dissuadi à aà adoç oà deà

o po ta e tosàilí itos.à

áà ope aç oà de o euà deà à aà à deà deze oà deà ,à te doà o sistidoà oà pat ulha e toà eà se si ilizaç oà deà . à

esta ele i e tos,à osà uaisà a a ge a à . à o e ia tes.à Estasà açõesà tive a à o oà fi alidadeà aà se si ilizaç oà doà

pú li o-alvoàpa aàaà e essidadeàdeàadoç oàdeà edidasàdeàp oteç oàp eve tivasàeàaàdivulgaç oàdeà o selhosàp ti osà o t aà

aào o iaàdeài ide tesà i i ais.àà
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áàGua daà efo çouàoàpat ulha e toà asàzo asà o e iaisào deàhouveà aio àaflu iaàdeàpessoas,àp ivilegia doàaàvisi ilidade,à

po àfo aàaàga a ti àu à aio àse ti e toàdeàsegu a çaàeàt a uilidadeàaosà o e ia tes,àlojistasàeà lie tes.à

TÁXI “EGURO 

Nesteàp ojetoàaàGua daàte àvi doàaà ola o a à o àasàe p esasàeàasso iaçõesà a io aisàligadasàaoàseto àdoàt a spo teàdeà

t is,àp o u a doà espo de à o à aio àefi iaà sàsoli itaçõesàdeàapoioàdestaà lasseàp ofissio al.àOà“iste aàT ià“egu oà “T“ à

àu àse viçoà o u àdasàfo çasàdeàsegu a ça,à ujaàgest oà a eà àPolí iaàdeà“egu a çaàPú li aà P“P .àEsteàsiste aàasse taà oà

e u soà sà ovasàte ologias,à o eada e teàaoàGP“,àpe iti doà sàfo çasàdeàsegu a çaàdete i a ,àaàpa ti àdoà o e toà

e à ueàoà o duto àd àoàale ta,àaàlo alizaç oàdoàt iàeàsegui àoàseuàiti e ioàe àte poà eal,àfa ulta doàai da,àoàa essoàaoà

so àa ie teàdoài te io àdoàveí ulo.à

CAMPO “EGURO 

Pa aàfaze àfa eàaoàfe ó e oàdoàfu toàdeà etaisà oàp e iosos,àoàMáIàassi ou,àe à NOV ,à o àaàEDPà–àDist i uiç o,àaàEDPà

-àRe ov veis,àaàREFER,àaàEPáLàeàaàPTàu àp oto oloàde o i adoà Ca poà“egu o .àásàe p esasàat sà efe idasà o stituí a -

se,àe t eta to,à u aàasso iaç oàde o i adaà ásso iaç oàpa aàaàP o oç oàdaà“egu a çaàdeàátivosàT i os à P“áT .àà

Nesteà ito,àaàGNR,àe t eàosàdiasà àdeàoutu oàdeà àeà àdeàja ei oàdeà ,àlevouàaàefeitoàaàOpe aç oà Ca poà“egu o ,à

ealiza doà açõesà deà se si ilizaç oà ju toà dosà ag i ulto esà eà daà populaç oà e à ge al,à aoà lo goà deà todoà oà seuà dispositivoà

te ito ial,àat av sàdeà o ta tosàpessoais,àaàfi àdeàse si iliza àeà e o e da à edidasàdeàp eve ç oàdoàfu toàdeà etaisà oà

p e iososàeàdeàp odutosàag í olas.àE àpa alelo,àlevouàaà a oàaçõesàope a io aisàdeàp eve ç oàeà ep ess oàdeàilí itosà i i ais,à

ia do,àat av sàdoà o ju toàdasàsuasàações,àu à li aàdeà aio àsegu a çaà oà eioà u al.àà

Nestaàope aç oàfo a àe pe hadosà . à ilita esàeàse si ilizadosà . àag i ulto es.àE à esultadoàdaà es a,à fo a à

detidosà à i divíduos,àdetetadosà à i es,à si alizadasà àpessoasàpo à i dí iosàdeà t fi oàdeà se esàhu a osàeàefetuadasà

dive sasàap ee sõesàdesta a do-seà o à aio à elevoàaàap ee s oàdeà . àkgàdeàazeito a,à . àkgàdeà o tiça,à àkgàdeà

pi has,àeà àveí ulos.à

IGREJA “EGURA 

EsteàP og a a,àdaài i iativaàeà oo de aç oàdoàMuseuàdaàPolí iaà Judi i ia,àe à ueàaàGNRà àu àdosàpa ei os,àte à o oà

o jetivoàp i ipalàdese volve àest at giasàdeàp eve ç oà i i al,àdeàfo aàaàe adi a àouàdi i ui àosàfu tosàdeàa teàsa aàe à

ig ejas.àNesteà ito,àaàGNRà o ti uouàaàe e e àu àesfo çoàpe a e teà e t adoà oàes la e i e toàdosà espo s veisàpelasà

ig ejasà P o osàeàássiste tes àpa aà ueàadotasse àasà e ess iasà edidasàp eve tivasàdeàsegu a ça,àdeà odoàaàevita àesteà

tipoàdeàp ti aà i i alàe/ouàaà i o a àosàefeitosàp ovo adosàpelosàfu tosàdesteài po ta teàpat i ó ioàdasàig ejasà ue,à aà

suaàess ia,àpe te eàaàtodaàaà o u idade.à
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“O“ A)ULEJO 

Noà itoàdeà ola o aç oà o àaàEs olaàdaàPolí iaàJudi i ia,àaàGua daà o ti uouàaàdese volve ,à o àa uidade,àaà iss oà ueà

lheà foià esta ele idaà deà p oteç oà daà p op iedadeà azuleja ,à fis aliza doà aà atividadeà deà o ioà ilí itoà deà azulejosà e/ouà

a tiguidades,ào deàpossaàse à o e ializadoàesteàtipoàdeà e sàdoàpat i ó ioà a io al.à

VIDEOVIGILÂNCIA 

áàvideovigil iaà aà eaàdeàju isdiç oàdaàGua daàte -seà o stituídoà o oàu aàfe a e taàfu da e talà oàapoioà àatividadeà

ope a io alàeàu aà ais-valiaà oà o t oloàeàefi i iaàdasàaçõesà ueàs oàlevadasàaà a o.à

APOIO A PE““OA“ COM DEFICIÊNCIA 

Co à oà P og a aà deà ápoioà aà Pessoasà o à Defi i iaà PáP D à aà Gua daà p ete deuà se si iliza à osà seusà ilita esà pa aà aà

p o le ti aàdaàdefi i iaàeàdaàespe ialàp oteç oà ueàaà es aà a e e,àpa aà ueàseja àga a tidosàosàdi eitosàdeàsegu a çaà

destaàpopulaç oàespe ial e teàvul e vel,àe àsituaç oàdeàpa idadeà o àosàde aisà idad osàdaàso iedadeàpo tuguesa,à ueà

seàp ete deà i lusiva.àVisou-seà ta àp opo io a àaosà ilita esàdaàGua daàaà a uisiç oàdeà fe a e tasàespe ífi asàdeà

o u i aç oà eà i fo aç oà a essívelà sà pessoasà o à defi i ia,à pa aà u aà atuaç oà e uad ada,à ualifi ada,à p ó i a,à

hu a aàeài lusiva,à o t i ui do,àassi ,àpa aàu aà elho iaà oàate di e to,àa olhi e toàeàe a i ha e toàdosà idad osà

po tado esàdeàdefi i ia.àPa aàati gi àesteàdeside ato,à oàa oàdeà àfo a àide tifi adasà . àpessoasà o àdefi i iaà

P D àe àsituaç oàdeàvul e a ilidade,àdasà uaisà àfo a àsi alizadasàaàout asài stituições.à

ái daà esteà ito,à aàGNRà o àoào jetivoàdeàp o ove àeà ga a ti à elho esà o diçõesàdeà segu a çaàeà t a uilidadeà sà

pessoasà o à defi i ia,à at av sà deà u à poli ia e toà o u it ioà asse teà aà p eve ç oà daà i i alidadeà espe ífi a,à

se si ilizouà . àpessoasà o àoào jetivoàdeàosài e tiva àaàadota à edidasàdeàp oteç oàeàp eve ç oà o t aàaàp ti aàdeà

i esàeàse si ilizouà . à ia çasàeàjove sàpa aàasà uestõesàdeà idada iaàeà oàdis i i aç oà ela io adasà o àasàPessoasà

o àDefi i ia.à

. . . PROGRáMá“àEàáÇÕE“àE“PECÍFICá“àDEàPREVENÇÃOàEàPOLICIáMENTOà

OPERAÇÃO VERÃO “EGURO – CHAVE DIRETA  NATURE)A OCA“IONAL OU “A)ONAL  

Estaàope aç oàdeàe pe ha e toàope a io alàvisa doàaàp oteç oàdaàp op iedadeàp ivada,àte àvi doàaàse àe e utada,àdesdeà

,àat av sàdu aàespe ialàaç oàdeàpat ulha e toàeàvigil iaàdasà esid iasàdosà idad osà ueàsoli ita à àGNRàesteàtipoà

deàapoio.àà

Noà itoàdestaàope aç o,àaàGNR,àe t eàosàdiasà àdeàju hoàeà àdeàsete o,àvigiouà . à esid ias,à oàte doàsidoà

egistadaà ual ue ào o ia.à
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Dasà . à esid iasà ueàade i a àaoàp og a a,à àpedidosàfo a àfeitosàpelaài te etàeà àdi eta e teà osàPostosàdaà

Gua da.àCo pa ativa e teà o àoàa oàdeà ,à fo a àvigiadasà e osà à esid iasàe à ,à o espo de doàaàu aà

di i uiç oàdeà e aàdeà %.à

PROGRAMA TOURI“T “UPPORT PATROL  T“P  NATURE)A OCA“IONAL OU “A)ONAL  

Esteàp og a aàvisaàga a ti àaàsegu a çaàdasàpessoasà ueàseàe o t a à oàgozoàdeàf iasàeàdosàseusà e s,à ue à osàlo aisà

o deàseà ealiza àg a desàeve tosà ue àe àzo asàtu ísti as,àp opo io a doà oàsóàoàau e toàdoàse ti e toàdeàsegu a çaà

eà deà p o i idade,à o oà ta à u aà i age à deà ode idadeà eà deà p ó-atividade,à e à est eitaà ola o aç oà o à asà

populações.àásàe uipasàT“Pàatua àe àtodoàoàte itó ioà a io al,àe àapoioà sàu idadesàte ito iais,àga a ti doàu aà aio à

visi ilidadeàeà o ilidade,àfaze doàusoàdeàdive sosà eios,à o oàseja àosà eiosàauto,àosà eiosà i loàeàosà eiosà oto.à

PROGRAMA RE“IDÊNCIA “EGURA  

OàP og a aà Resid iaà“egu a à o ilizaà eiosàhu a osàeà ate iais,àe à egi eàdeàe lusividade,àdasà“eçõesàdeàP og a asà

Espe iaisà dosà v iosà Desta a e toà Te ito iais,à o à oà o jetivoà deà p eve i à osà assaltosà aà esid ias,à e à pa ti ula à asà

ha itadasàpo àidosos,àest a gei osàeàpessoasàvul e veisà ueàha ita àe àlo aisàisolados.àà

Oà P og a aà Resid iaà “egu a à e o t a-seà atual e teà e à dese volvi e toà po à todoàoà dispositivoà daàGua da,à te doà

ade idoà aoà p og a a,à at à aoà o e to,à . à esid ias.à Nesteà itoà eà e à espostaà aà u à au e toà espe ífi oà doà

se ti e toàdeài segu a ça,àapósàv iosàassaltosàviole tosàpe pet adosà aà eaàdoàálga ve,àfoiàdese volvidoàu àt a alhoàdeà

poli ia e toà o u it ioà ju toà dasà o u idadesà est a gei asà eside teà e à lo aisà isolados,à o à u à siste aà deà

geo efe e iaç oà dasà esid iasà eà o à aà dist i uiç oà deà folhetosà ili guesà i gl sà eà po tugu s ,à o te doà i fo aç oà

adi io alàvisa doàaàp oteç oàeàsegu a çaàdaà o u idadeàest a gei aà eside te.à

. . . áÇÕE“àDEàPREVENÇÃOàCRIMINáLà

OPERAÇÕE“ E“PECIAI“ DE PREVENÇÃO CRIMINAL 

Noà itoàdaàLeiàdasàa as,à oàa oàdeà ,àfoiàdese adeadoàu àtotalàdeà àope açõesàespe iaisàdeàp eve ç oà i i al,à

te doàsidoàe pe hadosà . à ilita esàeàefetuadasà àdete ções.à

OUTRA“, DE PARTICULAR RELEVÂNCIA NA PREVENÇÃO E COMBATE À CRIMINALIDADE 

ásàope açõesàdese adeadasà esteà itoàvisa a ,à oàsóà uestõesàespe ífi asà oà a poàdaàp eve ç o,à o oàta àaà

ep ess oà i i alà o àoài tuitoàdeàau e ta àaàsegu a çaàeà a te àaào de àeàt a uilidadeàpú li as.àFo a àdese adeadasà

. àope ações,à asà uaisàseàe pe ha a à . à ilita es,à esulta doà aàdete ç oàdeà . àsuspeitos.à
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. . . áÇÕE“àNOàÂMBITOàDáà“EGURáNÇáàRODOVIãRIáà

RE“ULTADO“ ATIVIDADE DE FI“CALI)AÇÃO RODOVIÁRIA 

E à ,à oà itoà daà fis alizaç oà odovi ia,à fo a à e pe hadosà u à totalà deà . à ilita esà diaà di iaà à eà

pe o idosà . . à uiló et osà diaàdi iaà . ,àdesta a do-seàosàsegui tesà esultados:à

Figu aà à-àFis alizaç oàRodovi iaà à

Dasài f açõesà odovi iasàdetetadas,à . àfo a àtipifi adasà o oà i es,àdasà uaisà . à espeita àaà o duç oàso àefeitoà

doà l oolàeà . àaàfaltaàdeàha ilitaç oàlegalàpa aàoàe e í ioàdaà o duç o,àeà esta tesà à efe e tesàaàout osà otivos.àà

OPERAÇÕE“ DE “EGURANÇA RODOVIÁRIA REALI)ADA“ 

Du a teàoàa oàdeà àaàGNRàpla eouàeàe e utouà àope açõesàespe iaisàdeà t sitoàeàsegu a çaà odovi iaàdeà itoà

a io alàeà àdeà itoài te a io alà ealizadasàe àv iasàfasesàaoàlo goàdoàa o,àdaài i iativaàdaàTI“POLà (European Traffic Police Network)àeà ealizadasàsi ulta ea e teàe à àdosà àpaísesàdaàU i oàEu opeia.àE à o ju toà o àoàIMTàeà oà itoà

daào ga izaç oàECRà(Euro Control Route),àaàGNRàefetuouà àope açõesàfo adasà osàt a spo tesà odovi ios,àe pe ha doà à

ilita es,à esulta doà oà leva ta e toà deà à autosà deà o t ao de aç o.à “egue-seà u aà eveà des iç oà dasà ope açõesà

ealizadasàpelaàGua daàe à .à

OPERAÇÃO CARNAVAL  

Ope aç oàdeài te sifi aç oàdoàpat ulha e toàeàdaàfis alizaç oà odovi ia,àdi e io adosàpa aàasàviasà aisà íti asàdaà

)áà daà Gua da,à o à espe ialà i id iaà pa aà asà ueà o duze à aosà lo aisà o deà t adi io al e teà o o e à

festividadesà a avales as,à o àoào jetivoàdeà o ate àaàsi ist alidadeà odovi ia,à egula àoàt sitoàeàga a ti àoà

apoioàaàtodosàosàute tesàdasàvias,àp opo io a do-lhesàu aàdeslo aç oàe àsegu a ça.à

. .

.

.

.
.

.

.

CONDUTORE“àFI“CáLI)áDO“

áUTO“àLEVáNTáDO“

INFRáÇÕE“à EXCE““OàDEàVELOCIDáDE

INFRáÇÕE“à CINTO“àDEà“EGURáNÇá
/“I“TEMá“àDEàRETENÇÃO

INFRáÇÕE“à U“OàDEàTELEMÓVELàDURáNTEàá
CONDUÇÃO

INFRáÇÕE“à CONDUÇÃOà“OBàINFLUÊNCIáàDO
ãLCOOL

INFRáÇÕE“à FáLTáàDEàHáBILITáÇÃOàLEGáL
PáRáàCONDU)IR
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OPERAÇÃO PÁ“COA  

Ope aç oàdeài te sifi aç oàdoàpat ulha e toàeàdaàfis alizaç oà odovi ia,à o ào ie taç oàpa aàasàviasà aisà íti asà

daà)áàdaàGua da,à o àoào jetivoàdeà o ate àaàsi ist alidadeà odovi ia,à egula àoàt sitoàeàga a ti àoàapoioàaà

todosàosàute tesàdasàvias,àp opo io a do-lhesàu aàdeslo aç oàe àsegu a ça.à

OPERAÇÃO VIAGEM TRANQUILA  

Ope aç oàdeài te sifi aç oàdoàpat ulha e toàeàdaàfis alizaç oà odovi ia,à o ào ie taç oàpa aàasàviasà aisà íti asà

daà)áàdaàGua da,à o àoào jetivoàdeà o ate àaàsi ist alidadeà odovi ia,à egula àoàt sitoàeàga a ti àoàapoioàaà

todosàosàute tesàdasàvias,àp opo io a do-lhesàu aàdeslo aç oàe àsegu a ça,àpo ào asi oàdosàfe iadosàdoà sàdeà

ju ho. 

OPERAÇÃO VIA LIVRE  

Ope aç oàdeàse si ilizaç oàeàfis alizaç oà oàse tidoàdeàp eve i àeà ep i i àaà i ulaç o,àe àautoest adaàeà asàviasà

ese vadasàaàauto óveisàeà oto i los,àdeàveí ulosàpelaàviaàdoà eioàouàdaàes ue daàse à ueàe istaàt fegoà asàviasà

daàdi eita.à

OPERAÇÃO HERME“  

Ope aç oàdeà i te sifi aç oàdoàpat ulha e toà odovi ioà osàpe íodosàestivaisàdeà aio à ovi e toàdeàt fego,à

o ào ie taç oàdoàpat ulha e toàeàdaàfis alizaç oàpa aàasàviasà aisà íti asàdaà)áàdaàGua da,à o àoào jetivoàdeà

o ate à aà si ist alidadeà odovi ia,à egula à oà t sitoà eà ga a ti à oà apoioà aà todosà osà ute tesà dasà vias,à

p opo io a do-lhesàu aàdeslo aç oàe àsegu a ça.à

OPERAÇÃO BACO  

Ope aç oàdeàfis alizaç oài te sivaàdaà o duç oàso àoàefeitoàdoà l oolàeàdeàsu st iasàpsi ot ópi asàeàdeà o ateà

à i i alidade,à o ào ie taç oàdasàaçõesàdeàfis alizaç oàpa aàosàho iosàeàpa aàasàviasào deàasà i f açõesàpo à

e essoàdeà l oolàs oà aisàf e ue tesàeàd oào ige àaàu à is oàa es idoàdeàa ide tesàdeàviaç o,à e à o oàpa aà

a uelasàe à ueàe iste ài dí iosàdeào o e àaàp ti aàdeàilí itosàdeà atu ezaà i i al.à

OPERAÇÃO VIAJAR “EM PRE““A  

Ope aç oàdeàfis alizaç oà i te sivaàdoà o t oloàdeàvelo idade,à o à o ie taç oàdasàaçõesàdeàfis alizaç oàpa aàosà

lo aisào deàasà i f açõesà po àe essoàdeà velo idadeà s oà aisà f e ue tesàeà d oào ige àaà u à is oàa es idoàdeà

a ide tesàdeàviaç o. 

OPERAÇÃO TODO“ O“ “ANTO“  

Ope aç oà deà i te sifi aç oà doà pat ulha e toà odovi ioà ealizadaà a ua doà doà diaà deà Todosà osà “a tos,à o à

o ie taç oà doà pat ulha e toà eà daà fis alizaç oà pa aà asà viasà aisà íti asà daà )áà daà Gua da,à o à oà o jetivoà deà

o ate à aà si ist alidadeà odovi ia,à ga a ti à aà fluidezà doà t fegoà eà apoia à todosà osà ute tesà dasà vias,à

p opo io a do-lhesàu aàdeslo aç oàe àsegu a ça.à
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OPERAÇÃO NATAL TRANQUILO  

Ope aç oàdeà i te sifi aç oàdoàpat ulha e toàeà fis alizaç oà odovi iaà oàpe íodoàdeàNatal,à o ào ie taç oàdoà

pat ulha e toàpa aàasàviasà aisà íti asàdaà)áàdaàGua da,à o àoào jetivoàdeàp eve i àaàsi ist alidadeà odovi ia,à

ga a ti àaàfluidezàdoàt fegoàeàapoia àtodosàosàute tesàdasàvias,àp opo io a do-lhesàu aàdeslo aç oàe àsegu a ça.à

Nestaàediç o,àaàGNRàefetuouà àaçõesà o ju tasà o àaàGuardia CivilàdeàEspa haàju toà àf o tei aà àe àte itó ioà

po tugu sàeà àe àte itó ioàespa hol ,à oàse tidoàdeà o t ola àosàflu osàdeàt fegoàeàapoia àosà o duto esà ueà

e t ava àeàsaía àdoàpaís.àà

OPERAÇÃO ANO NOVO  

Ope aç oàdeài te sifi aç oàdoàpat ulha e toàeàfis alizaç oà odovi iaà oàpe íodoàdeàá oàNovo,à o ào ie taç oàdoà

pat ulha e toàpa aàasàviasà aisà íti asàdaà)áàdaàGua da,à o àoào jetivoàdeàp eve i àaàsi ist alidadeà odovi ia,à

ga a ti àaàfluidezàdoàt fegoàeàapoia àtodosàosàute tesàdasàvias,àp opo io a do-lhesàu aàdeslo aç oàe àsegu a ça.à

Nestaàediç o,àaàGNRàefetuouà àaçõesà o ju tasà o àaàGuardia CivilàdeàEspa haàju toà àf o tei aà àe àte itó ioà

po tugu sàeà àe à te itó ioàespa hol à oàse tidoàdeà o t ola àosà flu osàdeà t fegoàeàapoia àosà o duto esà ueà

e t ava àouàsaía àdoàpaís.à

OPERAÇÃO VIA LIVRE – VIAJAR EM “EGURANÇA  

Ope aç oà ueàvisouàoàesfo çoàdeàpat ulha e toàp eve tivoàeàdeàvisi ilidade,à o jugadoà o àaçõesàdeàfis alizaç o,à

o àoào jetivoàdeà o ate àaàsi ist alidadeà odovi ia,àga a ti àaàfluidezàdoàt fegoàeàapoia àosàute tesàdasàvias,à

po ào asi oàdoàfe iadoàdoàdiaà àdeà aio.à

OPERAÇÃO TRUCK AND BU“  

Ope aç oàdeàfis alizaç oài te sivaàdeàveí ulosàpesadosàdeà e ado iasàeàdeàpassagei os,à o ào ie taç oàdasàaçõesà

deàfis alizaç oàpa aàasàviasà aisà íti asà à espo sa ilidadeàdaàGua da,àpa aàasà ueàt àu à aio àvolu eàdeàt fegoà

desteà tipoàdeà veí ulosà eàpa aàa uelasào deà e istia à i dí iosàdeà pode ào o e àaà p ti aàdeà ilí itosàdeà atu ezaà

i i al.àDeàe t eàasài egula idadesàdetetadasàdu a teàestaàope aç o,àefetuadaà oà itoàdaào ga izaç oàTI“POL,à

desta a -seà . à à egula e taç oàdosàta óg afosàeà . àe essosàdeàpeso.à

OPERAÇÃO “EATBELT  

Ope aç oàdeàfis alizaç oài te sivaàdoàusoàdoà i toàdeàsegu a çaàeàdosàsiste asàdeà ete ç oàpa aà ia çasà “RC ,à

o ào ie taç oàdasàaçõesàdeàfis alizaç oàpa aàasàviasào deàasài f açõesàpo àfaltaàdeàusoàdosàdispositivosàdeà ete ç oà

s oà aisàf e ue tes.àDeàe t eàasài f açõesàdetetadas,à estaàope aç oàefetuadaà oà itoàdaào ga izaç oàTI“POL,à

desta a -seà . àpo àfaltaàdeà i toàdeàsegu a çaàeà ài egula idadesà ela io adosà o àosà“RC.à

OPERAÇÃO “PEED  

Ope aç oàdeàfis alizaç oài te sivaàdoà o t oloàdeàvelo idade,à o ào ie taç oàdasàaçõesàdeàfis alizaç oàpa aàasàviasà

o deàasài f açõesàpo àe essoàdeàvelo idadeàs oà aisàf e ue tesàeàd oào ige àaàu à is oàa es idoàdeàa ide tesà

deàviaç o.àEstaàope aç oàfoiàefetuadaà oà itoàdaào ga izaç oàTI“POL.àà
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OPERAÇÃO ALCOHOL AND DRUG“  

Ope aç oàdeà fis alizaç oà i te sivaàdaà o duç oàso àoàefeitoàdoà l oolàeàdeàsu st iasàpsi ot ópi as,àe à todoà

Te itó ioàNa io alàCo ti e tal,àefetuadaà oà itoàdaào ga izaç oàTI“POL.à

AÇÕE“ DE “EN“IBILI)AÇÃO 

Pa aàal àdasàaçõesàe p ee didasàpeloàdispositivoàte ito ialà oà itoàdosàp og a asàespe iaisàdeàp eve ç o,àaà

GNR,à e à si ult eoà o à asà ope açõesà odovi iasà a io aisà eà i te a io ais,à levouà aà efeitoà a pa hasà deà

se si ilizaç oà ueàvisa a àalte a àosà o po ta e tosàdeà is oà ueàest oà aào ige àdaàsi ist alidadeà odovi iaàdeà

aio à g avidade.à Pa aà oà efeito,à e o euà aosàOC“,à edesà so iais,à i te età eà à dist i uiç oà deà fl e s,à divulga doà

o selhosàeàale tas,àp o u a doàse si iliza àeà i e tiva àosà o duto esàeàout osàute tesàdasàviasàaàalte a e àosà

o po ta e tosà ueà aisàpote ia àaào o iaàdeàa ide tes.à

Noà itoàdaàp eve ç oàdaàsi ist alidadeà odovi iaàaàGNRàade iuàaàv iasài i iativasàeà a pa hasàdeàse si ilizaç o,à

desta a do-se:à

 Co duto à %àCool,àaà àdeàa il;

 Eu opea àDa àWithoutàaàRoadàDeathà EDWáRD ,àaà àdeàsete o;

 XIVàNoiteàEu opeiaàse àá ide tes,àaà àdeàoutu o;

 DiaàMu dialàe àMe ó iaàdasàVíti asàdaàEst ada,àaà àdeà ove o.à

RE“ULTADO“ OPERACIONAI“ 

Nasà efe idasà ope açõesà a io aisà eà i te a io ais,à aàGua daà e pe houàu à efetivoà totalà deà . à ilita es,à fis alizouà

. à viatu asà eà detetouà . à i f ações,à dasà uaisà . à seà p e de à o à aà o duç oà so à i flu iaà deà l oolà eà

velo idadeàsupe io àaosàli itesàlegal e teàesta ele idos.à

Fo a à leva tadosà . à autosà po à i esà asso iadosà à o duç oà deà veí ulos,à desta a do-seà osà . à o duto esà ueà

ap ese ta a àu aàTá“à≥à , àg /l.à

Osà esultadosài dividualizadosàpo à adaàu aàdasàsup aà efe e iadasàope açõesàs oàosà ueàseàpassa àaàdes eve :à
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OPERáÇÕE“à
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à
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“à
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à
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à

áUTUáÇÕE“à CRIME“à

EX
CE
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O
à

VE
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à

EX
CE
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àã
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O
O
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CO
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à
Há
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à
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à

O
U
TR

O
“à
M
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“à

N
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N
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“à

CáRNáVáLà à à à à à à à à à à à à

Pã“COáà à à à à à à à à à à à à

VIáGEMàTRáNQUILáà à à à à à à à à à à à à à

VIáàLIVREà à à à à à à à à à à

HERME“à à à à à à à à à à à à à à à

BáCOà à à à à à à à à à à à

VIáJáRà“EMàPRE““áà à à à à à à à à à à à

TODO“àO“à“áNTO“à à à à à à à à à à à à à

NáTáLà à à à à à à à à à à à à

áNOàNOVOà à à à à à à à à à à à à

VIáàLIVRE-VIáJáRàEMà“EGURáNÇáà à à à à à à à à à à à à

“UB-TOTáLà . à . à . à . à . à . à . à à

IN
TE
RN

áC
IO
N
áI
“à

TRUCKàáNDàBU“ à à à à à à à à à à à à

“EáTBELT à à à à à à à à à à à à

“PEED à à à à à à à à à à à à à

TRIVIUM à à à à à à à à à à à à

“UB-TOTáLà . à . à . à . à à à à à

TOTáLà . à . à . à . à . à . à . à à

Figu aà à–àResultadosàglo aisàdasàope açõesà ealizadasà
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. . . EXERCÍCIO“àEà“IMULáCRO“à

Fo a à ealizados,àe à ,à àe e í iosàeà si ula osà o àout asàe tidades,àdesig ada e teàMu i ípios,à o u idadeà

es ola àeàage tesàdaàP oteç oàCivil,à osà uaisàfo a àe pe hadosà à ilita es.àDessasàações,àdesta a -seàasàsegui tes,à

pelaàsuaàespe ialà elev ia:à

DE“IGNAÇÃO LOCAL DATA 
MILITARE“ 

GNR 
ENVOLVIDO“ 

OUTRA“ ENTIDADE“ PARTICIPANTE“ 

“OTERIáà BáRREIROà FEV à à TáKEáVER;àINEMà

EUP“TàIIà
LOGRONHOà
E“PáNHáà

MáR à à CEPOLà

OPERáÇÃOàáTLÂNTICOàEF“à áLGáRVEà MáR à à FRONTEXà

OPERáÇÃOà CENTENãRIOà
“áNTUãRIOàDEàFãTIMáàà

FãTIMáà MáI à à

“IMULáCROà INCÊNDIOà RETáILà
PLáNETà

COINáà MáI à à BOMBEIRO“àVOLUNTãRIO“àEàPROTEÇÃOàCIVILà

EXERCÍCIOàCOá“TEX à “ETÚBáLà MáI à à

FRONTEX;à EUROPEáNà MáRITIMEà “áFETYà áGENCY;à
EUROPEáNà FI“HERIE“à CONTROLà áGENCY;à áUTORIDáDEà
MáRITIMáàNáCIONáLà áMN ;à POLICIáàMáRITIMáà ;à GNR;à
“EF;àá“áE;àáT.;àPJ.;àDIREÇÃOàGERáLàRECUR“O“àNáTURáI“,à
“EGURáNÇáà Eà “ERVIÇO“à MáRÍTIMO“;à DG“./à INEM;à
áGÊNCIáà PORTUGUE“áà DOà áMBIENTE;à GUáRDIáà CIVIL;à
“OCIEDáDà DEà “áLVáMENTOà Yà “EGURIDáDà MáRÍTIMá;à
“ERVICIOàDEàVIGILÂNCIáàáDUáNEIRá;àGUáRDIáàCO“TIERá;à
BUNDE“POLI)EIà

“IMULáCROà HO“PITáLà DEà
Cá“CáI“à

Cá“CáI“à MáI à à PROTEÇÃOàCIVILà/àB.V.àCá“CáI“à/àGNR.à

FáLCKà “ETÚBáLà JUN à à
áNPC;à CRU)à VERMELHáà PORTUGUE“á;à INEM;à FáP;à
EXÉRCITO;àPJ;àR“L;à“B“;à“EF;àB.V.àáMORá;àB.V.àBáRREIRO;à
B.V.à“ETÚBáL;àáNáF“à

OPERáÇÃOàCáCELáàVELHáàEF“à áLGáRVEà “ET à à FRONTEX,àGUáRDIáàCIVIL,àEM“áà

EXERCÍCIOàáTLá“à GLÓRIáàDOàRIBáTEJOà “ET à à FORÇá“àáTLá“à

“IMULáCROà Cá“CáI“à
“HOPPINGà

Cá“CáI“à NOV à à PROTEÇÃOàCIVILà/àB.V.àCá“CáI“à/àGNR.à

RáILEXà à COINáà NOV à à áNPC/INEM/REFER/“I“/PJ/P“P/“EFà

“IMULáCROàáEà à TÚNELàDáàPORTELáà DEC à à CDO“,àCBV,àP“P,àáENL,àINEMà

“IMULáCROàVILáàGáLÉà
HOTELà VILáà GáLÉà –à
“áNTáàVITÓRIáà

DEC à à P“PàDEàBEJá,àBOMBEIRO“àDEàBEJá,àáNPCà–àCDO“àDEàBEJáà

“IMULáCROà DEà BOMBáà Náà
PONTEàDáàáà à

TORRÃOà -à U.à
FREGUE“Iá“à PáRáDáà
DOàBI“POàEàVáLDIGEMà

DEC à à
EGI“,à B.V.à LáMEGO,à PROTEÇÃOà CIVILà DEà LáMEGO,à B.V.à
PE“Oà Dáà RÉGUá,à PROTEÇÃOà CIVILà DOà PE“Oà Dáà RÉGUá,à
POLICIáàMáRÍTIMáà

Figu aà à–àE e í iosàeàsi ula osà ealizadosà
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. . . INVE“TIGáÇÃOàCRIMINáLà

INQUÉRITO“ 

Oàt a alhoà ealizadoà estaà eaàt aduz-seà osàg fi osàsegui tes:à

Figu aà à-àI u itosà

Figu aà à–àI u itosàI vestigaç oàC i i alà

INICIáDO“
.

CONCLUÍDO“
.

PENDENTE“
.

CONCLUÍDO“
.

INICIáDO“
.

PENDENTE“
.

BU“CA“ 

Co oà esultadoà dasà dilig iasà deà i vestigaç oà i i alà dese volvidas,à du a teà oà a oà deà à fo a à efetuadasà . à

ope ações,à ueà ul i a a à u àtotalàdeà . à us as,àse doà . àdo i ili iasàeà . à oàdo i ili ias.à
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Figu aà à-àáp ee sõesàe àsedeàdeài vestigaç oà i i alà

Figu aà à-àáp ee sõesàdeàEstupefa ie tesàe àsedeàdeài vestigaç oà i i alà

. ,

HEROÍNáà GR . ,

COCáÍNáà GR . ,

HáXIXEà FOLHá à- GR
. ,

HáXIXEà RE“INá à- GR
. ,

HáXIXEà ÓLEO à- GR
,

HáXIXEà PLáNTá“à-
PÉ“ à- UN .

“INTÉTICá“à GR

“UB“TÂNCIá“àP“ICOáTIVá“

APREEN“ÕE“ 

Noà itoàdasàdilig iasàdeài vestigaç oà i i alàp o edeu-seàasàsegui tesàap ee sões:à
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E à esultadoàdaàatividadeàlevadaàaà a oàpelaàGua daàfo a àdetidasà . àpessoas,àse doà ueà . àdete çõesà esulta à

dasàdilig iasàdeài vestigaç oà i i alàdese volvidas,àdasà uaisà . ào o e a àe àflag a teàdelito,à àfo aàdeàflag a teà

delitoà o à a dadoàjudi ialàeà àfo aàdeàflag a teàdelitoàpo ài i iativaàdaàGNR.à

INTERCEÇÕE“ TELEFÓNICA“ 

Naàp osse uç oàdaàatividadeàdeài vestigaç oà i i alàdese volvidaàpelaàGNR,àfo a àefetuadasà . ài te eçõesàtelefó i as.à

ORDEN“ E/OU PEDIDO“ DE PE“QUI“A E APOIO“ NO ÂMBITO DA INFORMAÇÃO CRIMINAL 

Du a teàoàa oàdeà ,àfo a àela o adosà ilàsete e tasàeàvi teàeàduasà ào de sàdeàpes uisaà OP àeàpedidosàdeàpes uisaà

PP ,à ep ese ta doàu àa s i oàap o i adoàdeà %,àfa eàaà .àásàOPàvisa a àaà e olhaàdeài fo aç oà i i alàpo à

fo aàaà espo de àaàsoli itaçõesàdeàe tidadesàe te as,à o eada e teàdaàU idadeàNa io alàEu opol,àGa i eteàNa io alà

I te pol,àPolí iaàJudi i ia,àPolí iaàdeà“egu a çaàPú li a,à“e viçoàdeàEst a gei osàeàF o tei as,àPolí iaàMa íti a,àGuardia Civil
doà Rei oà deà Espa ha,à T i u ais,à e t eà out os.à Osà PPà efetuadosà desti a a -seà à e olhaà deà i fo aç oà i i alà pa aà

espo de à sàsoli itaçõesàdeàó g osài te osàdaàGNR.àFo a àefetuadosà ui he tosàeà ua e taàeàt sà àPPàpa aàe tidadesà

e te as,àaàfi àdeà espo de à sàsoli itaçõesàdoàdispositivoàdaàGNRàeà sàsuasà e essidadesàdeài fo aç o.à

áàGua daàefetuouà ilàsete e tosàeàsete taàeà oveà àOP,àdestasàt eze tasàeàvi teàseteà àfo a àpo ài i iativaàp óp iaà

eàoito e tasàeà i ue taàeàduasà àpa aà espostaà sàsoli itaçõesàdeàe tidadesàe te as.

DETENÇÕE“ 

Deà ealça à ueàpa aàda à espostaàaosàpedidosàdeài fo aç oà i i alàdosàEstadosàeàPaísesàTe ei osà e osàdaàEuropol,à
soli itaçõesà estasà p ovi dasà daà UNE/PJà at av sà daà platafo aà deà o u i aç oà Secure Information Exchange NetworkApplicationà “IENA ,à fo a à ealizadasàseis e tosàeàsete taàeàdoisà àOPàaoàdispositivoàdaàGNR,àat av sàdaàEst utu aàdeà

á liseàdeàI fo aç oàC i i al.à

Noàde o e àdeà ,àfo a à ealizadosà àapoiosàope a io aisà oà itoàdaàá liseàdeàI fo aç oàC i i alàaosài u itosà

ueà o e àte osà aàEst utu aàdeàICàdasàdive sasàU idadesàdaàGNR,àte doàpa aàoàefeitoàsidoàela o adosàt ezeà àRelató iosà

deàá liseàdeàI fo aç oàC i i alà–àOpe a io alà RáICO .à

Fo a àta àela o adosàeàt aduzidosàpa aàaàlí guaài glesaàdoisà àOperational Report – Europol,à oàto a teà sàte ti asà

deàFu toàdeàResid iasàeàdeàT fi oàeàVi iaç oàdeàViatu as.àFo a àigual e teà ealizadosà uat oà àRelató iosàTe ti osàdeà

á liseàdeàI fo aç oàC i i alà elativosà àC i i alidadeàIti e a te:àÍtalo-C oatasàeà a tei istas,àata uesàaà ulti a osà áTM à

eàfa íliasà eleva tesà o à o po ta e tosàilí itos.àCo àefeito,àfo a àefetuadosà uat oà àRelató iosàdeàPes uisaàe àFo tesà

á e tas,à elativosàaàde ú iasàdeà o su oàeàt fi oàdeàestupefa ie tes,à o t a a doàdeàta a oàeàt fi oàdeàa as.à
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EXAME“ E PERÍCIA“ REALI)ADO“ PELA GNR 

E à à ealizou-seàu à o ju toàsig ifi ativoàdeàdilig iasàdeà i i alísti a,à elativoàaosàe a esào ula esàaoàlo alàdoà i e,à

e a esàeàpe í iasàdive sas,à ueàaàsegui àseài di a ,àsoli itadasàpo àe tidadesàdive sas,àpa aàal àdosàp óp iosàCo a dosàeà

Ó g osàdaàGNR:àP“P,àPJàeàT i u ais.àà

IN“PEÇÕE“ JUDICIÁRIA“ 

Realizadosà . ài speçõesàt i asàeàjudi i ia,à egista do-seàu aàdi i uiç oàdeà , %.à

Naàse u iaàdasài speçõesàt i asàjudi i iasàefetuadas,àfo a à e olhidosàosàsegui tesàtiposàdeàvestígios,à ua toà

àsuaà atu eza:à

Figu aà à-àRe olhaàdeàvestígiosà

.

LOFO“CÓPICá“

BIOLÓGICá“

FÍ“ICá“

QUÍMICá“

TECNOLÓGICá“

TOXICOLÓGICá“

DIVER“á“

NO ÂMBITO DE ACIDENTE“ DE VIAÇÃO: 

Realizadosà à Relató iosà T i osà deà á ide tesà deà Viaç o,à oà ueà ep ese taà u aà di i uiç oà deà , à %à po à

o pa aç oà o àoàa oàdeà .à

NO ÂMBITO DA EXTRAÇÃO DE FOTOGRAMA“: 

Ela o adosà àRelató iosàdeàE t aç oàdeàFotog a as,àoà ueàt aduzàu àde s i oàdeà , à%à o pa ativa e teà

aà .àE à àfo a à ealizadosà . àe a esàeàpe í iasàdeà i i alísti a.à

NO ÂMBITO DA LOFO“COPIA: 

Realizadosà àe a esàla o ato iaisàLofos ópi os,à egista do-seàu aàdi i uiç oàdeà , %.à

Realizadosà . àpe í iasàlofos ópi as,à egista do-seàu àde s i oàdeà , à%.à

Fo a à e olhidasà . à NICà+NáT à ese hasàdatilos ópi as.à

RECOLHA“ NO ÂMBITO DO ADN 

Realizadosà à e olhasàdeàáDNàat av sàdeàza gatoasà u ais.à
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OUTRA“ DILIGÊNCIA“ DE CRIMINALÍ“TICA 

Fo a à ealizadasà . àout asàdilig iasàp o essuaisàdeà i i alísti a.à

NO ÂMBITO DA“ TECNOLOGIA“ DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO: 

Realizadosà . àpes uisasàdeàdadosài fo ti os,àe àdispositivosàte ológi os,àoà ueàt aduzàu àde s i oàdeà

, %à elativa e teàaà .à

Fo a à u p idasà àpes uisasàdeàdadosài fo ti os,à aàse u iaàdaàe iss oàMa dadosàJudi iais,à u p idosà aà

se u iaàdeàope açõesàpoli iais.ààà

. . . “EGURáNÇáàEàORDEMàPÚBLICáà

AÇÕE“ DE“ENVOLVIDA“ NO ÂMBITO DE VI“ITA“ E “EGURANÇA DE ALTA“ ENTIDADE“

áàGua daà ealizou,à du a teà oà a oà deà ,à à açõesà oà itoà deà segu a çaà deà áltasà E tidades,à e pe ha doà . à

ilita es.àFo a àai daà ealizadasà à us asàp eve tivas,àpo à i ó iosàdeàdeteç oàdeàe plosivos,à o àu àe pe ha e toà

deà à i ó ios.àái daà oàde u soàdestasàações,àfo a à ealizadas,àpelosàope ado esà E plosiveàO d a eàDisposal à EOD à

à us asàp eve tivas,à asà uaisàfo a àe pe hadosà . à ilita es.à

AÇÕE“ DE“ENVOLVIDA“ NO ÂMBITO DA REALI)AÇÃO DE EVENTO“ DE“PORTIVO“ 

EM RECINTO“ 

Pa aàaà a ute ç oàdaàsegu a çaàeào de àpú li aàe àeve tosàdespo tivos,à o e teàosà ealizadosàe à e i tos,àaà

Gua daàdese volveuà . àações,àasà uaisài pli a a àoàe pe ha e toàdeà . à ilita es.àà

NA VIA PÚBLICA 

Noà itoà daà segu a çaà aà eve tosà despo tivosà p ati adosà aà viaà pú li a,à u à totalà deà . à eve tos,à fo a à

e pe hadosà . à ilita es.à

AÇÕE“ DE“ENVOLVIDA“ NO ÂMBITO DA REALI)AÇÃO DE EVENTO“ OBJETO DE MEDIDA“ E“PECIAI“ DE PROTEÇÃO E 

“EGURANÇA, DE“IGNADAMENTE, EVENTO“ OFICIAI“, CULTURAI“ E RELIGIO“O“ 

Noà itoàdoàpoli ia e toàge al,àe à à ealiza a -seà . àações.àDesta a-seàpelaài po t iaàeà ag itudeà a io alà

eài te a io alàdoàeve to,àoàCe te ioàdasàapa içõesàdeàF ti a,à ueàteveà o oàpo toà aisàaltoàaàvisitaàpapal,àpeloà ueà oà

po toàsegui teàfa e osàu aà eveàsú ulaàdesseàeve to.

OPERAÇÃO CENTENÁRIO

ásà ele açõesàdoàCe te ioàdasàápa içõesàdeàF ti aàde o e a à osàdiasà àeà àdeà aioàdeà ,àte doà o oà

po toà aisàaltoàdaà ele aç o,àaàvisitaàápostóli aàdeà“uaà“a tidadeàoàPapaàF a is o.àOà“a tu ioàdeàF ti aà eú eà

a ual e teà u aà diaà deà à ilhõesà deà pe eg i osà eà visita tesà -à o à espe ialà i id iaà e à pe íodosà deà

o e o açõesà eligiosasàdesig ada e teà e àMaio,à Ju ho,àágostoà eàOutu oà -à oà ueà fazà deleàu àdosà aio esà

e t osàdeàpe eg i aç oà atóli aàdoà u do.àáàvisitaàPapal,à o t i uiuàpa aà ueàpe eg i aç oàa ualàdoà àdeà aioà

tivesseàu aàdi e s oà t a s e de te,à o à i pa toà ta toàaà ívelà a io alà o oàaà ívelà i te a io alà -à eu i doà

pe eg i osàdeàtodoàoà u doà-à egista doàu aàaflu iaàdeà e aàdeàu à , à ilhõesàdeàpe eg i os.
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DE“IGNáÇÃOàDOàEVENTOà LOCáLà DáTáà
N.ºà DEà
E“PECTáDORE“à

N.ºà DEà
MILITáRE“à

OPERáÇÃOàCENTENãRIOàDOà“áNTUãRIOàDEàFãTIMáà FãTIMáà àáà MáI à . . à . à

ºàVOLTáàáàPORTUGáLàEMàBICICLETáà áàNÍVELàNáCIONáLà áGO àáà áGO à INDEFINIDOà à

WRCà-àRáLIàDEàPORTUGáLà PORTO,àV.àREáL,àBRáGá,àV.àCá“TELO.àà àáà MáI à INDEFINIDOà . à

FE“Tá“àDáàMOITáà MOITáà àáà “ET à . à à

FE“TIVáLàMEOà“Wà )áMBUJEIRáàDOàMáRà àáà áGO à . à à

FE“TIVáLàMáRáNHOàEàBUCHOà “ERTÃà àáà JUL à . à à

XXXVIàFE“TáàDáàáMENDOEIRáàEMàFLORà V.àN.àDEàFO)àCÔáà FEV àáà MáR à . à à

“UMOLà“UMMERàFE“Tà à ERICEIRáà JUN àáà JUL à . à à

OCEáNà“PIRITà “áNTáàCRU)à àáà JUL à . à à

FE“TIVáLàINT.àCHOCOLáTEà ÓBIDO“à FEV àáà MáR à . à à

FEIRáàNáCIONáLàDOàCáVáLOà GOLEGÃà NOVàáà NOV à . à . à

FE“TIVáLàVILáRàDEàMOURO“à CáMINHáà àáà áGO à . à à

FE“TIVáLàVODáFONEàPáREDE“àDEàCOURáà PáREDE“àDEàCOURáà àáà áGO à . à à

XXIIIàCONCENTRáÇÃOàMOTáRDà GÓI“à àáà áGO à . à à

EXPOFáCICà CáNTáNHEDEà JUL àáà áGO à . à à

PENELáàPRE“ÉPIOà PENELáà DEC àáà JáN à . à à

FEIRáàDáàLU)à MONTEMOR-O-NOVOà áGO àáà “ET à . à à

ªàVOLTáàáOàáLGáRVEà-àCICLI“MOà FáROà àáà FEV à INDEFINIDOà à

Desta a-se,àà po àà fi ,àà aàà p ese çaàà deàà àà ilhõesàà . . àà deàà pessoas,àà osàà eve tosàà poli iadosàà pelaàà Gua da,àà e àà o oàà oàà

e pe ha e toàtotalàdeà . à ilita es.àDeàe t eàoàvastíssi oà ú e oàdeàeve tosà ealizadosà aà)áàdaàGua da,à ueàfo a àà

o jetoàdeà edidasàespe iaisàdeàp oteç oàeàsegu a ça,àdesta a -seàosàsegui tes:à

áà iss oà daà GNRà esteà eve to,à ealizou-seà e t eà osà diasà à eà à deà aioà deà ,à a a ge doà assi à todoà oà

pe íodoàdeàpe eg i aç oà o e o ativaàdoàCe te ioàdasà apa içõesàdaàCovaàdaà I ia,à ga a ti doà aàp oteç oàdasà

áltasàE tidadesàeàpe eg i os,àaàsegu a çaàeàt a uilidadeàpú li asàdoàeve toàeàespaçosàe volve tes,àp eve i doàaà

atividadeà i i al,àga a ti doàaàsegu a çaà odovi iaàeàaàfluidezàdeàt sito.

Du a teà todoàoàpe íodoàdaàvisita,àpa aàal àdasà issõesàdeà segu a ça,àaàGNRà teveàai daàaà espo sa ilidadeàdeà

efetua àasàes oltasàdeàsegu a çaà oto izadasàaàtodasàasàáltasàE tidadesàp ese tes,àaoàdeslo a e toàdasàviatu asà

Papa óvel àeàaoà“ uitoàPapal.

Naà Ope aç oà tive a à e pe hadasà oveà U idadesà Te ito iaisà ávei o,à Casteloà B a o,à Coi a,à Lei ia,à Lis oa,à

Po taleg e,àPo to,à“a ta àeà“etú al àeà àU idadesàEspe ializadasà UáF,àUCC,àUI,àUNTàEàU“HE .

Naà p osse uç oà daà iss oà ge alà daà Gua da,à eà pa ti ula à oà itoà daà p eve ç oà deà ilí itos,à i ivilidadesà ouà

alte açõesà daà o de à pú li a,à aà segu a çaà odovi iaà eà aà fluidezà deà t sitoà asà viasà deà a essoà du a teà todoà oà

eve to,à a te ipa doà aà o o iaà deà ual ue à a o te i e toà ueà olo asseà e à ausaà aà suaà segu a ça,à aà GNRà

fle i ilizouà oà e p egoà dosà eiosà hu a osà eà ate iaisà e à fu ç oà dasà e essidadesà ope a io ais,à a te doà aà

dis iç oàdeàp o edi e tos,àe uili a doà o àu aàatitudeàp oa tivaà ueàlheà o fe isseàaàdevidaàvisi ilidade.
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DE“IGNáÇÃOàDOàEVENTOà LOCáLà DáTáà
N.ºà DEà
E“PECTáDORE“à

N.ºà DEà
MILITáRE“à

.ºàCONCENTRáÇÃOàMOTáRDàDEàFáRO MONTENEGROà-àPRáIáàDEàFáROà àáà JUL à . à à

FE“TIVáLàMEDà LOULÉà JUN àáà JUL à . à à

FEIRáàMEDIEVáLà à “ILVE“à àáà áGO à . à à

á“CEN“ÃOà à CHáMU“Cáà àáà MáI à . à à

CáRáMULOàMOTORFE“TIVáLà CáRáMULOà àáà “ET à . à à

FEIRáàáNUáLàDO“à“áNTO“à MáNGUáLDEà àáà NOV à . à à

FE“TIVáLàáNDáNÇá“à à POVOáàEàMEáDá“à-àCá“TELOàDEàVIDEà àáà áGO à . à à

ªàBáJáàPORTáLEGREà à DI“TRITOàDEàPORTáLEGREà àáà OUT à INDEFINIDOà à

àHORá“àDEàFRONTEIRáà TERRÓDROMOàDEàFRONTEIRáà àEà NOV à . à à

FE“TIVáLàMÚ“ICá“àDOàMUNDOà “INE“à àáà JUL à . à à

FE“TIVáLà“OLàDáàCáPáRICáà PáRQUEàURBáNOà àáà áGO à . à à

áGRIVáLà PENáFIELà àáà áGO à . à à

“ÃOàMáRTINHOà PENáFIELà àáà NOV à . à à

VILáàNáTáLà ÓBIDO“à NOV àáà DEC à . à à

DE“FILEàCáRNáVáLE“COàDEàE“TáRREJáà E“TáRREJáà àáà FEV à . à à

TOTáLà . . à . à

Figu aà à-àEve tosàofi iais,àdespo tivos,à ultu aisàeà eligiososà à

AÇÕE“ NO ÂMBITO DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE REUNIÃO E MANIFE“TAÇÃO 

Noài tuitoàdeàseàassegu a àoàe e í ioàdoàdi eitoàdeà eu i oàeà a ifestaç o,àaàGua daài te veioàe à àsituações,à asà uaisà

e pe houàu àefetivoàdeà . à ilita es.à

AÇÕE“ DE REPO“IÇÃO DA ORDEM EM )ONA“ URBANA“ “EN“ÍVEI“ )U“  

Du a teàoàa oàdeà ,àoàG upoàdeàI te ve ç oàe àO de àPú li aà GIOP/UI àe pe houà . à ilita esà asà à

açõesà ueàdese volveuà asà)U“àsituadasàde t oàdaà eaàdeà espo sa ilidadeàdaàGNR,àdesig ada e teà asà)áàdosà

Co a dosàTe ito iaisàdeàLis oa,àPo toàeà“etú al.àà

INCIDENTE“ TÁTICO-POLICIAI“ ITP  

Noàde u soàdoàa oà àfo a à egistadosà ài ide tes,à asà easàdosàCo a dosàTe ito iaisàdeàLis oa,àCoi a,à

“a ta ,àFa o,à“etú alàeàCasteloàB a o,à osà uaisà fo a àe pe hadosà eiosàdestesàCo a dos,àapoiadosàpo à

E uipasàdeàNego iado esàeàFo çasàdaàU idadeàdeàI te ve ç oàdaàGNR.à

Osài ide tesà epo ta a -seàaà ài divíduosà a i adosàeà ài divíduosà a i adosàsui idas.àDestesàITPà esulta a à à

detidos.à
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. . . áTIVIDáDEàDEàPOLÍCIáàáDMINI“TRáTIVáà

Noàa oàdeà ,àpa aàoà u p i e toàdaàsuaà iss o,àaàGNRàefetuouà . . à o dasàeàpat ulhas,àasà uaisài pli a a àu à

e pe ha e toàdeà . . à ilita es.àà

Esta ele e-seàa uiàaà e ess iaàdife e çaàdoà ú e oàdeàpat ulhasàpa aàasàaçõesàdeàpat ulha e to,àse doà ueàpode ào o e à

u aàpat ulha,àdisti tasàaçõesàdeàpat ulha e toà ua toà àsuaà atu eza.àNoàa oàdeà à egista a -seà . . àaçõesàdeà

pat ulha e to,àdist i uídosàdeàa o doà o àaài fo aç oà o sta teàdosàg fi osà ueàseàsegue :à

Figu aà à-àNú e oàdeàpat ulhasà

Figu aà à-àEfetivosàe pe hadosà
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PáTRULHá“àMOTO PáTRULHá“àáàCáVáLO PáTRULHá“àCINOTÉCNICá“
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.
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.
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.
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.
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HONORIFICO“
INTERVENÇÃO

RONDá“

FI“CáLàEàáDUáNEIRO

INVE“TIGáÇÃOàCRIMINáL

PROTEÇÃOàDáàNáTURE)áàE
áMBIENTE
FI“CáLI)áÇÃO

GRáTIFICáDO“

POLICIáMENTOàDE
PROXIMIDáDE
OCORRÊNCIá“
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Figu aà à-àQuiló et os/Milhasàpe o idosà

Nesteà es oàe pe ha e toàdu a teàoàa oàdeà ,àoàte poàdeàutilizaç oàdosà eiosàa eosà–àheli ópte os,àe àatividadesà

deàpolí iaàad i ist ativaà if ou-seàe à à i utos.à

Figu aà à-àUtilizaç oàdeàMeiosàá eosà

“EGURANÇA PRIVADA 

Noàpla oàdoàRegi eàJu ídi oàdeà“egu a çaàP ivada,àfo a àdese volvidasàpelaàGua daà . àações,àdasà uaisàseàdesta a à

açõesàdeàfis alizaç oàso eàesta ele i e tos,àvigila tesàeà e i tosàdespo tivos,ào o iasàpoli iaisà elativasà àativaç oàdeà

ala esà eà avaliaçõesà deà is oà ealizadasà aà ai asà deà áTM,à te doà sidoà e pe hadoà u à totalà deà . à ilita es.à Fo a à

ela o adosà àautosàdeà otí iaàpo àdeteç oàdaàp ti aàdeà i esàeà àautosàdeà o t ao de aç o.à

. .
%

. .
%

. .
%

.

.

.

.

.
%

PáTRULHá“àáUTO

PáTRULHá“àMOTO

PáTRULHá“àáPEáDá“

PáTRULHá“àáàCáVáLO

PáTRULHá“àFLUVIáI“

PáTRULHá“àMáRÍTIMá“

PáTRULHá“àCICLO

PáTRULHá“àCINOTÉCNICá“

DE“EMPENHOàE“PECIáL

%RECONHECIMENTOàVI“UáL

%

TREINO

%
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AMBIENTE 

Dadoà oà espe t oà ala gadoà dasà o pet iasà legal e teà at i uídasà à Gua daà oà itoà daà P oteç oà daà Natu ezaà eà doà

á ie te,àaàsuaàatuaç oà àe e idaàaàdoisà íveis,à o à eiosàadst itosàespe ifi a e teà à atu ezaàeàa ie teàeàout osà eiosà

afetosàaoà u p i e toàdaà iss oàge al. 

RE“ULTADO“ DA ATIVIDADE DE“ENVOLVIDA NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO DA NATURE)A E AMBIENTE 

ássi ,àe à elaç oà àP oteç oàdaàNatu ezaàeàá ie teàfo a à ealizadasà . àfis alizações,à u àtotalàdeà . à

pat ulha e tos,àdeà ueà esultouàoàleva ta e toàdeà . àautosàdeà o t ao de aç oà esulta doà u à o ta teà

totalàap o i adoàdeà€à . . , àpeloàvalo à í i oàdaà oi a,à . à i es,à ujaàdist i uiç oà o staà asàfigu asà

a ai o,àefetua doàai daà àdete ções.à

Figu aà à–àCo t ao de açõesà totaisàa uais à

.

.

. . . . . . . . . . .
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Figu aà à–àCo t ao de açõesà detalhe à

Figu aà à–àC i esà totaisàa uais à

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. . . . . .

TURI“MOàEàDE“PORTO“

RE“ÍDUO“

PROTECÇÃOàFLORE“TáL

POLUIÇÃOà“ONORá

POLUIÇÃOàDO“à“OLO“

POLUIÇÃOàáTMO“FÉRICá

PE“Cá

PáTRIMÓNIOàHI“TÓRICO

OUTRO“àFORáàDOàÂMBITOà“EPNá

OUTRO“àDOàÂMBITOà“EPNá

ORDENáMENTOàDOàTERRITÓRIO

LEI“à“áNITãRIá“

DOMINIOàHÍDRICO

DFCIàEàINCÊNDIO“

CONVENÇÃOàCITE“

CONVENÇÃOàBERNá

CáÇá

BEMàE“TáRàáNIMáL

áTIVIDáDE“àEXTRáTIVá“

ãREá“àCLá““IFICáDá“

áNIMáI“àPERIGO“O“

áNIMáI“àDEàCOMPáNHIá

.

.
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Figu aà à–àC i esà detalhe à

LINHA “O“-AMBIENTE 

áàLi haàSOS-Ambiente e Territórioà egistouàu à totalàdeà . à de ú ias,à ujaà esoluç o,à e à a ti ulaç oà o àoà

dispositivoàope a io al,à esultouà oàleva ta e toàdeà . àautosàdeà o t ao de aç oàeà àautosà i e,àte doàe à

o se u iaà sidoà ealizadasà . à espostasà aosà de u ia tesà ivisà eà e tidadesà ad i ist ativas ,à aà da à

o he i e toàdoà esultadoàdasàde ú ias.à

.
.

. . . . . .

 áNIMáI“àDEàCOMPáNHIá 

áNIMáI“àPERIGO“O“

ãREá“àCLá““IFICáDá“

BEMàE“TáRàáNIMáL

CáÇá

CONVENÇÃOàBERNá 

CONVENÇÃOàCITE“ 

DFCIàEàINCÊNDIO“ 

DOMINIOàHÍDRICO

LEI“à“áNITãRIá“ 

ORDENáMENTOàDOàTERRITÓRIO 

OUTRO“àDOàÂMBITOà“EPNá 

OUTRO“àFORáàDOàÂMBITOà“EPNá 

PE“Cá

POLUIÇÃOàáTMO“FÉRICá 

POLUIÇÃOàDO“à“OLO“ 

PROTECÇÃOàFLORE“TáL

RE“ÍDUO“
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Figu aà à-àNú e oàdeàde ú iasà egistadasà - à

ANIMAI“ DE COMPANHIA 

Noà itoàdaàfis alizaç oàdosàa i aisàdeà o pa hia,àosà ilita esàafetosàaoà“EPNáàefetua a à àfis alizaçõesàaà

p op iet iosàdeà esàdasà açasàpote ial e teàpe igosasàte doàela o adoà àautos.àNaàfis alizaç oàdasà açasàdeà

esà oàpote ial e teàpe igosasàfo a àefetuadasà . àfis alizaçõesàdeà ueà esultouàaàela o aç oàdeà . à

autosàdeà o t ao de aç o.à

Figu aà à–àá a do oàeàMausàt atosàaàa i aisà à totalàa ual à

áBáNDONO

MáU“àTRáTO“
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Figu aà à–àá a do oàeàMausàt atosàaàa i aisà à detalheàpo àdist ito à

Co àaà i i alizaç oàdosà ausàt atosàeàa a do oàaosàa i aisàat av sàdaàLeià .ºà / àdeà . àassistiu-seàaàu aà

p eo upaç oà daà so iedadeà po à estaà te ti aà te doà sidoà pa ti ipadosà aà t i u alà à i esà po à ausà t atosà aà

a i aisàdeà o pa hiaàeà à i esàpo àa a do oàdeàa i aisàdeà o pa hia.à

AÇÕE“ OPERACIONAI“ DE“ENVOLVIDA“ 

E à ,à oà itoàdaàP oteç oàdaàNatu ezaàeàdoàá ie te,àaàGNRàdese volveuàai daàu à o ju toàdeàatividadesàvisa doà

u à au e toà daà apa idadeà ope a io alà eà aà ualifi aç oà dosà e u sosà hu a osà e volvidos,à eà ueà seguida e teà seà

des eve :à

 Ope açõesàdeàfis alizaç oàaoà ei o,à à aça,àaosà esíduos,à aàdefesaàdaàflo esta,àdefesaàdeàesp iesàp otegidas,à e -

esta àa i al,à àCITE“à(Convention on International Trade in Endangered Species),àaàa i aisàpote ial e teàpe igososàe

e todoàdoàpi hei o;

VI“EU

VILáàREáL

VIáNáàDOàCá“TELO

“ETÚBáL

“áNTáRÉM

PORTO

PORTáLEGRE

MáDEIRá

LI“BOá

LEIRIá

GUáRDá

FáRO

ÉVORá

COIMBRá

Cá“TELOàBRáNCO

BRáGáNÇá

BRáGá

BEJá

áVEIRO

áÇORE“
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 áçõesà deà supe vis oà t i aà eà deà fo aç oà e à todosàosà Co a dosà Te ito iais,à o à espe ialà e fo ueà pa aà asà oas

p ti asàdeàfis alizaç oàdeà esíduos,à e todoàdoàpi hei o,àesp iesàp otegidasàeàpoluiç oàdeà e u sosàhíd i os;

 Co t oloà doà e todoà daà adei a,à de o e tesà dosà o p o issosà assu idosà peloà Gove oà deà Po tugal,à o jetoà deà

o ito izaç oàpelaàCo iss oàEu opeiaà–àDi eç oàGe alàdaàáli e taç oàeàVete i iaà DGáV àpa aàavalia àaàapli aç oàdaà

De is oà / /CEàdaàCo iss o,àat av sàdeàaudito iasàa uais,àeàte doà o oàfu da e toàasà edidasàe t ao di ias

deàp oteç oàfitossa it iaàde o e tesàdaà ovaàlegislaç oà ueàe t ouàe àvigo à oàa oàdeà ,à aàsuaà edaç oàatual.àá

GNR/“EPNáàp o edeuàaàu àesfo çoàdeà fis alizaç oàeà o t oloàdaà i ulaç o,àefetua doà . àope ações,à fis aliza do

. àviatu asàt a spo ta doà adei aàe/ouàpaletesàdeà adei a,àte doàsidoà epo tadasà ài f ações;

 “e si ilizaç oàdaàpopulaç oàdi e io adaàpa aàaàte ti aàdaàp oteç oà o t aàosàate tadosàa ie taisàeàp eve ç oàde

i diosàflo estais.àRealiza a -seà . àaçõesàdeàse si ilizaç oàa ie talàdi e io adasàpa aàaàpopulaç oàestuda tilàeà

pa aàaàso iedadeàe àge alà ueà o ta a à o à . àp ese ças;

 áàpu li aç oàdoàDLà / ,àdeà àdeà aio,à ueàp o edeuà à ua taàalte aç oàdoàDLà / ,àdeà àdeà ju ho,àveio

at i ui à o pet iasà àGNR:àaài st uç oàdosàp o essosà o t ao de a io ais.àDesseà ito,à esulta a àaàela o aç oàdeà

. àautosàdeà otí iaàpo à o t ao de aç o.

OPERAÇÕE“ REALI)ADA“ NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO DA NATURE)A 

áàGua daàNa io alàRepu li a aàte àvi doàaà ealiza àu àpla ea e toàa ualàdeàdive sasàope açõesàdeàfis alizaç oà aà eaà

a ie talà e ua toà e tidadeà isoladaà eà e à oope aç oà o à out asà e tidadesà a io aisà eà o ga is osà i te a io aisà

o eada e teàINTERPOL,àEUROPOLàeà edeàIMPEL.à

OPERAÇÃO RE“INA 

Deà JáN àaà DEC ,àde o euàu aà a pa haàdeàfis alizaç oàdaà i ulaç oàdeàpla tasà o ífe as,à adei asàeàseusà

de ivados,à o àoào jetivoàdeà o t ola àaàdispe s oàdoà e todoàdaà adei aàdoàpi hei o.à

OPERAÇÃO AUGIA“ I, II E III 

Noà itoàdaà edeàIMPELàfo a à ealizadasàdive sasàaçõesàdeàfis alizaç oàeà o t oloà oàt a spo teàdeà esíduos,àe à

oo de aç oà o à aà IGáMáOTà eà “EPRONáà daà Gua daà Civilà deà Espa ha,à pa aà p eve i à eà deteta à ovi e tosà

t a sf o tei içosàeà i ulaç oài te aàdeà esíduosàe àsituaç oài egula .à

OPERAÇÃO DO ÂMBITO DA PROTEÇÃO DA FLORE“TA 

I te sifi a a -seàaçõesàdeàpat ulha e toàeàvigil iaàdasàzo asà flo estaisàpa aàp eve i àeàdeteta àaàe los oàdeà

i diosà flo estais,à ep i i à atividadesà ilí itasà o t aà oà pat i ó ioà flo estal,à ga a ti doà oà apoioà à áuto idadeà

Na io alàdeàP oteç oàCivilà áNPC à oà o ateàaosài diosàflo estais,à o àoàe pe ha e toàdasàfo çasàdoàG upoà

deàI te ve s oàdeàP oteç oàeà“o o oàdaàU idadeàdeàI te ve ç oà GIP“/UI ,àe àaçõesàdeàp i ei aài te ve ç o,à osà

dist itosà ueàlheàest oàafetosàvalida doàeà edi doàasà easàa didasàeài vestiga doàasà ausasàdosài dios.àà
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OPERAÇÃO DO ÂMBITO CITE“  

Realiza a -seà e à todoà oà te itó ioà a io al,à açõesà deà fis alizaç oà oà itoà daà p oteç oà deà esp iesà daà vidaà

selvage àeàseusàde ivados,àpa aàp eve i ,àdeteta àeà ep i i àsituaçõesàdeàt fi o,àe plo aç o,à o e ializaç oàeà

dete ç oàe ài f aç oà àlegislaç oàe àvigo .à

OPERAÇÃO ARTÉMI“ I E II 

Fo a àe e utadasàaçõesà deà fis alizaç oàaoàe e í ioàdoàatoà ve ató ioàpa aàp eve ç o,àdeteç oàeà ep ess oà deà

situaçõesàe àdes o fo idadeà o àasàlegal e teàdefi idas.à

OPERAÇÃO MEIXÃO 

Noàse tidoàdeàp ese va àoà ei oàfo a à ealizadasàope açõesàdeàfis alizaç oài idi doàso eàaàpes aàilegal,à ue à

deà ei o,à ue àdeàe guiasàa ai oàdoàta a hoà í i o,àeà osàiti e iosàe t eàasàzo asàdeà aptu aàeàpote iaisà

e adoàdeàdesti o,àaàfi àdeàp eve i àeà ep i i àoàe e í ioàdoàatoàpis ató ioàpo à eiosàeà todosà o t iosàaosà

legal e teàdefi idos.à

OPERAÇÃO FELD“PATO 

Fo a à ealizadasà e à todoà oà te itó ioà a io alà fis alizaçõesà aà lo aisà o deà seà p o edeà à e plo aç oà e/ouà

a aze age àdeà assasà i e ais,à e à o oàdeàe t aç oàdeài e tes,à o àoàfi àdeàp eve i àeà ep i i àsituaçõesà

deài f aç oà àlegislaç o.à

OPERAÇÃO RE“PECT 

Realiza a -seàe àtodoàoàte itó ioà a io al,àope açõesàdeàfis alizaç oàpa aàdeteta àsituaçõesàdeài f aç oà oà itoà

dasàdisposiçõesàlegaisà elativasàaoàt a spo teàeà o e ializaç oàdeàa i ais.à

ARMA“ E EXPLO“IVO“ 

Co stata-seà ueào o e a ,àe à dia,à àope açõesàEODàpo àdia,àse doà ueà , %àdasài te ve çõesàe volve a àaàp ese çaà

efetivaàdeàsu st iasàouàe ge hosàe plosivos.àF utoàdestaàatividadeàespe ífi a,àaàGNRàap ee deuàeà eut alizouà e aàdeà à

, àkgàdeàsu st iasàeàa essó iosàe plosivos,àe ge hosàe plosivosà o ve io aisàeà u içõesàdeàa asàligei as.à



GUARDA NACIONAL REPUBLICANA

RELATÓRIO DE ATIVIDADE“    

Figu aà à-àá asàeàE plosivosà à

ATIVIDADE VENATÓRIA E PE“CA 

Fo a àdetetadosà à i esàeà à o t ao de açõesà ela io adosà o àaàatividadeàve ató iaàeà à i esà o t aàaàp ese vaç oà

daàfau aàeàesp iesà i eg ti as.àNoà itoàdaàpes aàe à guasài te io esàeà a íti asàfo a àdetetadosà à i esàeàela o adosà

. àautosàdeà o t ao de aç o,àse doàoàvalo àesti adoàdasàap ee sõesàdeà€ . . , .à

CRIMINALIDADE ECONÓMICA 

E à esultadoàdaàatividadeàdese volvidaàpelaàGNRà oà itoàdoà o ateà à o t afaç o,àe à àfo a àap ee didosà . à

a tigosà o t afeitos,à o àoàvalo àesti adoàdeà€ . . , ,à ealça do-se,àpelaà ua tidadeàeàvalo ,àasàap ee sõesàdeàa tigosà

deà uidadoà o po al,àvestu io,à alçado,àa essó iosàdive sos,àtele óveisàeàe uipa e tosàelet ó i osàeài fo ti os.à

ATIVIDADE TRIBUTÁRIA, FI“CAL E ADUANEIRA 

VIGILÂNCIA E CONTROLO CO“TEIRO 

Noàa oàdeà ,à oà u p i e toàdaàsuaà iss oàdeàvigil ia,àpat ulha e toàeài te eç oàte est eàeà a íti a,àaà

GNRà ealizouà . àações,àdist i uídasàdaàsegui teàfo a:à

Figu aà à-àVigil iaàeàCo t oloàCostei oà totaisàa uais à

ENGENHO“
EXPLO“IVO“

IMPROVI“áDO“

ENGENHO“
EXPLO“IVO“

CONVENCIONáI“

MUNIÇÕE“àDE
áRMá“àLIGEIRá“

EXPLO“IVO“ áMEáÇá“àDE
BOMBá

EXPLO“ÃO BU“Cá“
PREVENTIVá“

OUTRá“
OPERáÇÕE“

.

.

. . . . . . .
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Figu aà à-àVigil iaàeàCo t oloàCostei oà - à

Noàdese volvi e toàdessasàatividades,àaàGNRàe pe houàu àtotalàdeà . à ilita es,àte doàpe o idoà . à

ilhasà uti asàeàu àtotalàdeà . . àk ,àoà ueà ep ese taà . àho asàdeàe pe ha e toàope a io al.à

“I“TEMA INTEGRADO DE VIGILÂNCIA, COMANDO E CONTROLO “IVICC  

Du a teàoàa oàdeà ,àoà“iste aàI teg adoàdeàVigil ia,àCo a doàeàCo t oloà “IVICC ,àe àple oàfu io a e to,à

pe itiuà o te à u à o he i e toà situa io alà pe a e teà daà o laà ostei aà eà doà a à te ito ial,à fu io a doà

o ju ta e teàeàdeàfo aàa ti uladaà o àasàe uipasàope a io aisà oàte e oà te aàeà a .àNoàtotal,àdu a teàoàa oà

deà ,àfo a à o ito izadasà . àe a ações,àte doàe istidoà ài te açõesà o àoàdispositivoàope a io alà

daàUCC.à

Naà o po e teà se u it ,àoà esultadoàope a io alàdi etoàdaà o ito izaç oàdoà“IVICCàpe itiuàaà ealizaç oàdeà à

açõesà so eà e a açõesà suspeitasà deà t a spo teà deà estupefa ie tesà eà oà o t oloà deà à situaçõesà po à

o po ta e tosà o side adosàsuspeitos.à

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. . . . . . . . . .

RONDá“

PáTRULHá“àáUTO

PáTRULHá“àMOTO

PáTRULá“àáPEáDá“

PáTRULHá“àFLUVIáI“

PáTRULHá“àMáRÍTIMá“

OUTRá“àFI“CáLI)áÇÕE“

PE“QUI“áàDEàNOTICIá“

CONFERÊNCIáàDEàGá“ÓLEO

OPERáÇÕE“àOUTRO“àORGáNI“MO“

OUTRá“àVIGILÂNCIá“

áCOMPáNHáMENTO“

OUTRá“àOPERáÇÕE“

áTENDIMENTO

áGUáRDO“

“ENTINELá“

VIGILÂNCIáàMEIO“àDEàVI“ÃOàNOTURNá

PREVENÇÃO



GUARDA NACIONAL REPUBLICANA

RELATÓRIO DE ATIVIDADE“   

Naà o po e teà safet à doà “IVICC,à o seguiu-seà deteta à v iasà açõesà deà pes aà ilegalà e .:à easà p oi idas,à

e a açõesàse àli e çasàdeàpes a,àe e í ioàdaàpes aàdeàa asto,àet . ,à u àtotalàdeà àsituaçõesà ueà o stituía à

i dí iosàdeà i f açõesà sà leisàvige tes.àái daà esteà ito,àoà“IVICCàpe itiuàta àefetua à à o ito izaçõesà

ela io adasà o àaàp oteç oàdaà atu eza.à

ILÍCITO“ TRIBUTÁRIO“, FI“CAI“ E ADUANEIRO“ 

Daàatividadeàdeàfis alizaç oàt i ut iaàdese volvidaàdu a teàoàa oàdeà ,àdesta a-seàoàleva ta e toàdeà . à

autos,àoà ueà ep ese taàu àde s i oàdeà e aàdeà %à elativa e teàaoàa oàdeà .àOàvalo àdaà e ado iaà

ap ee didaà o espo deà aà €à . . , ,à se doà €à . . , à elativoà aà I postoà “o eà Veí ulosà I“V ,à €à

. . , à aà I postoà so eà oà Ta a oà IT à eà €à . , à aà I postoà doàãl oolà eà Be idasà ál oóli asà IáBá ,à

I postoà“o eàP odutosàPet olífe osàeàE e g ti osà I“P àeàOut asàI f açõesàT i ut ias,àte doàoàvalo àdasà oi asà

apli adasàas e didoàaà€à . . , .à

Relativa e teàaoàa oàt a satoà egistou-seàta àu àde s i oàdeà , %àdasài f açõesàe àsedeàdeàI postosà

Espe iaisàdeàCo su oà IEC ,àte do-seàve ifi adoàai daàu àde s i oàdeà , %à oàI postoà“o eàVeí ulosà I“V àeàdeà

, %à oàRegi eàdeàBe sàe àCi ulaç oà RBC .àà

áMBITOà INFRáÇÕE“àTRIBUTãRIá“àDETETáDá“à TOTáLà

IMPO“TO“àE“PECIáI“àDEàCON“UMOà

TáBáCOà à

ãLCOOLàEàBEBIDá“àáLCOÓLICá“à à

PRODUTO“àPETROLÍFERO“à à

IMPO“TOà“OBREàVEÍCULO“à VEÍCULO“à . à

IMPO“TOà“OBREàOàVáLORàáCRE“CENTáDOà IVá à REGIMEàDEàBEN“àEMàCIRCULáÇÃOà RBC à . à

OUTRá“àDEàÂMBITOàTRIBUTãRIOà à

TOTáLà . à

Figu aà à-àIlí itosàT i ut ios,àFis aisàeàádua ei osà à

Noà ueà espeitaà ài vestigaç oàt i ut iaàeàe o ó i a,à i i alàeà o t ao de a io al,àe à àfo a ài vestigadosà

. àp o essos,àoà ueà ep ese taàu àau e toàdeà , %àdeàp o essosài vestigadosà o pa ativa e teà o àoàa oà

deà .àDoàtotalàdeàp o essosài vestigadosàe à ,à o luí a -seà . ,à oà itoàdosà uaisàfoiàesti adaàu aà

f audeà eà evas oà fis alà oà valo à deà € . . , ,à oà ueà supe ouà oà o ta teà apu adoà e à à e à

€ . . , ,àouàseja,àu àau e toàdeà %.à

áMBITOà INFRáÇÕE“àTRIBUTãRIá“àDETETáDá“à TOTáLà TOTáLà

CRIME“à

áDUáNEIRO“à à

à
FI“CáI“à à

DIREITO“àDEàáUTORà à

PROPRIEDáDEàINDU“TRIáLà à
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áMBITOà INFRáÇÕE“àTRIBUTãRIá“àDETETáDá“à TOTáLà TOTáLà

JOGOà à

OUTRO“à à

CONTRáORDENáÇÕE“à

áDUáNEIRá“à . à

. à

JOGOà à

PE“CáDOà à

OUTRO“à à

TOTáLà . à

Figu aà à-àI u itosàT i ut iosàeàE o ó i osà à

OPERAÇÕE“ MAI“ RELEVANTE“ 

Deàe t eàasàope açõesàdeà itoàt i ut ioà ealizadasàe à ,àdesta a -se:àà

OPERAÇÃO TAX CAR  

áàope aç oà TáXàCáR ,à ealizadaàe àfeve ei oàdeà ,àapoiadaàpeloàCo a doàTe ito ialàdeàBejaàeàdi igidoàpeloà

Depa ta e toà deà I vestigaç oà eà áç oà Pe alà DIáP à deà Beja,à da doà u p i e toà aà à a dadosà deà us aà

do i ili iosàeà à a dadosàdeà us aà oàdo i ili ios,à elativa e teàaàope ado esàe o ó i osàlo alizadosà asà

egiõesà deà Bejaà eà “etú al,à po à suspeitaà daà p ti aà deà i eà deà f audeà fis alà ualifi ada,à daà ualà esultouà aà

ap ee s oà deà . à peçasà deà auto óveis,à o à u à p eçoà deà ve daà aoà pú li oà apu adoàdeà €à . . , ,à à

veí ulosàse ides a telados,à à o putado es,à àtele óveisàeà à of e,à e à o oàaà o stituiç oàdeàa guidoàdeàdoisà

idad osàpo tugueses,àal àdeàu aàpessoaà oletiva,àtodosàsujeitosàaàTe oàdeàIde tidadeàeàResid iaà TIR .àà

OPERAÇÃO VINHO DO PORTO  

áàope aç oà VINHOàDOàPORTO ,à ealizadaàe à a çoàdeà ,à oà itoàdeàu aài vestigaç oàdoàDesta a e toàdeà

áç oà Fis alà doà Po to,à da doà u p i e toà aà à us asà do i ili iasà eà à oà do i ili ias,à à dasà uaisà aà

esta ele i e tosà deà estau aç oà eà e idas,à osà o elhosà deà “a taà Ma taà deà Pe agui oà eà Pesoà daà R gua,à

elativa e teàaài te ve ie tesàide tifi adosàpelaàp ti aàdeà i eàdeàI t oduç oàF audule taà oàCo su o,àdaà ualà

esultouà aàap ee s oàdeà . àlit osàdeàvi hoàdeà esa,à àlit osàdeàagua de teàeà . àlit osàdeàvi hoàdoàpo to,à

oàvalo àdeà€ . ,àdosà uaisà€ . à o espo de àaoàvalo àdeàp estaç oàt i ut iaàe àdívidaà IáBá+IVá .à

Fo a àai daà e upe adas,à àga afasàdeàVi hoàdoàPo to,à oàvalo àu it ioàesti adoàdeà€à . ,àpe faze doàu à

valo àtotalàdeà€ . ,àte doàsidoàfu tadasàdaàCasaàdoàDou o,àe àPesoàdaàR gua.àà

OPERAÇÃO FUMO BRANCO  

áàope aç oà FUMOàBRáNCO ,à ealizadaàe à aioàdeà ,à oà itoàdeàu aài vestigaç oàdoàDesta a e toàdeà

áç oàFis alàdeàCoi a,à po àdelegaç oàdoàDepa ta e toàCe t alàdeà I vestigaç oàeàáç oàPe alà DCIáP ,àda doà

u p i e toàaà à us asàdo i ili iasàeà à oàdo i ili ias,à osàdist itosàdeàVilaàReal,àB aga,àPo to,à“a ta ,à
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Lis oa,à“etú alàeàÉvo a,àpo à i esàt i ut iosàdeàásso iaç oàC i i osa,àCo t a a doàeàI t oduç oàF audule taàdeà

Ta a oà aà U i oà Eu opeia,à daà ualà esultouà aà ap ee s oà deà do u e taç oà eleva teà pa aà aà i vestigaç o,à

. . àdeà iga osà à ilhõesàdeàeu osàdeàp estaç oàt i ut iaàe à falta ,à àviatu as,à . àeu os,à . à

di ha sàeà à ua ,àtudoàe à u e io,à àtele óveis,à à o putado es,à àa asàdeàfogo,à àlit osàdeàagua de teà

eàoàa estoàdeà à o tasà a ias,àte doàsidoàdetidasà àpessoas.à

Noàde u soàdaà i vestigaç oà foià t a sa io adoàpelaào ga izaç oà i i osa,à . . à iga os,àdosà uaisà fo a à

ap e didosà . . à iga osàeàap ee didasà àviatu asàpesadasàdeà e ado ias.à

Esti ou-seà ueàaàf audeàeàevas oàfis aisàdetetadaàte haàsidoàdeà o ta teà oài fe io àaà à ilhõesàdeàeu os.à

OPERAÇÃO CONJUNTA ENTRE A UNIDADE DE AÇÃO FI“CAL E A DIREÇÃO DE “ERVIÇO“ ANTIFRAUDE DA 

ALFÂNDEGA 

De o euàe àju hoàdeà ,à oà itoàdeàu aài vestigaç oàdoàDepa ta e toàCe t alàdeàI vestigaç oàaàáç oàPe alà

DCIáP ,àda doà u p i e toàaà à a dadosàdeà us aàdo i ili iosàeà à oàdo i ili ios,àe àdive sosàdist itosàdeà

país,àpo à i esàdeàásso iaç oàC i i osa,àI t oduç oàF audule taà oàCo su oàQualifi ada,àF audeàQualifi adaàeà

B a uea e toàdeàCapitais,àdaà ualà esultouà aàap ee s oàdeàoàe uivale teàaà . . àdeà iga osàe àfolhaàdeà

ta a oàeàta a oàdeàe ola ,à . à iga os,à . àeu osàe à u e io,à àa asà deàfogo,à astõesàe te síveis,à

fa asàeà at a as ,à à u içõesàdeà ali eàdeàgue a,à à o putado esàpo t teis,àCPUàeàtele óveis,à àveí ulos,à

à ui asài dust iaisàeàa tesa aisàdeàt itu a àfolhaàdeàta a o,àdeàe tu a à iga osàeàout osàa essó ios,àte doà

sidoàapli adaàasà edidasàdeà oaç oàdeàp is oàp eve tivaàaà àsuspeitosàeàp is oàdo i ili iaàaàout osà .à

Esti a-seà ueàoàp ejuízoàpa aàoàEstadoàe ài postosài di etos,àas e daàaà à ilhõesàdeàeu os. 

Refi a -seàai daàasàope açõesàde o e tesàdasàatividadesàdi iasàdaàU idade,à o eada e teàasà ealizadasàe àoutu oàdeà

àeà asà uaisàfoiàpossívelàap ee de à e aàdeà à ilhõesàdeà iga os.à

COLABORAÇÃO COM AUTORIDADE“ JUDICIAI“ E ADMINI“TRATIVA“ 

Du a teà oà a oà deà à fo a à efetuadasà . à açõesà deà ola o aç oà o à auto idadesà judi iaisà eà ad i ist ativas,à

desta a do-se,à oàesse ial,à . à otifi ações,à . à a dadosàdeà aptu aàeàdete ç o,à . à a dadosàdeà o duç o,àeà

u àtotalàdeà . àse viçosà e u e ados.à

TRAN“PORTE DE ÓRGÃO“ E PRODUTO“ BIOLÓGICO“ 

Nesteà a poàespe ífi o,àaàGua da,àaoàa igoàdoàdeve àdeà ola o aç o,à oope aà o àasàde aisàfo çasàeàse viçosàdeàsegu a ça,à

e à o oà o àout asàauto idadesàpú li as.à

E àha o iaà o àoàdes ito,àe àest eitaà ola o aç oà o àoàMi ist ioàdaà“aúde,àdesig ada e teàat av sàdaàáuto idadeà

pa aà osà “e viçosà deà “a gueà eà deà T a spla taç o,à aàGua daà assegu aàoà t a spo teà deà ó g osà eà deà p odutosà iológi osà eà

ola o aà o à asà e uipasà di asà oà dese a aça e toà deà t sito,à a ua doà dosà deslo a e tosà u ge tesà pa aà aà suaà

e olha.à
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Salienta-se de uma forma geral no ano de 2017, o forte empenhamento em vários teatros de operações, que adquiriram dimensão e importância nacional, como é exemplo os trágicos acontecimentos dos incêndios de junho e outubro.  OPERAÇÕES DE PROTEÇÃO E SOCORRO O GIPS esteve presente em 29 Operações Policiais e em 89 Operações de Proteção e Socorro. Foi empenhado em 40 operações de transitabilidade de vias, para além das 103 situações em que efetuou apoio a outras entidades em diversas situações. Foi ainda empenhado em situações pontuais em cheias/inundações e outros fenómenos naturais.  NUCLEAR, RADIOLÓGICO, BIOLÓGICO E QUÍMICO No âmbito da especialidade HAZMAT, o GIPS levou a cabo um total de 8 operações e ocorrências no âmbito das matérias perigosas, sendo elas de reconhecimento, intervenção, monitorização, descontaminação e amostragem. Das 8 ocorrências e operações, 6 foram de origem química, 1 biológica e 1 radiológica.  BUSCA E RESGATE EM ESTRUTURAS COLAPSADAS  Quanto a especialidade do BREC, não existiram ocorrências ou situações que se enquadrassem no serviço da especialidade, no entanto a especialidade teve grande empenhamento na organização e participação em exercícios (Falck e Soteria) e apoios a outras missões, nomeadamente no combate a incêndios florestais em diversos teatros de operações espalhados em vários pontos do País. Foram realizados trabalhos em apoio ao saneamento de arribas (derrocadas controladas) na ilha da Madeira e foram levados a cabo vários reconhecimentos de taludes em risco de derrocada.  UNIDADE ESPECIAL OPERAÇÕES SUBAQUÁTICAS No âmbito das operações subaquáticas, o GIPS foi empenhado em 16 ocorrências, sendo elas essencialmente na busca e recuperação de cadáveres, para apoio a provas, apoio em ações de limpeza e recuperação de viaturas. Foram ainda desenvolvidas ações no âmbito da recuperação de estupefacientes e armas; fiscalizações da pesca do atum (Algarve), participação na Operação Enguia Prateada e apoio em exercícios militares. Da atividade acima indicada, verificou-se a recuperação de todos os cadáveres e viaturas para as quais o UEOS foi solicitado. Recuperou-se um total de 2 Kg de cocaína e de 1 caçadeira, para além de 4 redes de pesca de enguia e 10 ferros de fundear. 
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SERVIÇO DE MONTANHA O serviço de montanha do GIPS tem a sua presença na Serra da Estrela; Madeira e na 4ª e 5ª CIPS. Na Serra da Estrela foi registado um forte empenhamento da especialidade com tarefas de apoio a condutores (390 ocorrências), desempanagens (205 ocorrências), 17 evacuações e outro apoio em situações de quedas, traumatismos e buscas e resgastes. Salienta-se ainda que se verificaram no ano 2017 um total de 86 cortes de estrada.  Relativamente ao serviço de montanha na ilha da Madeira, verificou-se 5 ocorrências de primeiros socorros e 1 situação que no âmbito da busca e resgaste.  Quanto a 4ª CIPS as ocorrências mais expressivas prenderam-se com situações de busca e resgaste (7 ocorrências) e busca e salvamento (4 ocorrências), sendo menos expressivas as situações ligadas a primeiros socorros e evacuações. Na 5ª CIPS as situações com maior representatividade prendem-se com a busca a desaparecidos (5 ocorrências).   EVENTOS E OPERAÇÕES DE RELEVO  No ano 2017, destacam-se a nível geral as seguintes eventos de maior dimensão:  
 EXERCÍCIO FALK (11 a 14JUN17 em Setúbal) – exercício internacional organizado pela Guarda através do GIPS, envolvendo várias componentes, especialidades e valências da GNR.  O exercício está inserido no âmbito do Mecanismo de Proteção Civil Europeu, e procurou recriar uma situação em que um país é afetado por uma catástrofe natural e emite um pedido de ajuda internacional. Todo o exercício é dirigido e desenvolvido de acordo com o processo estabelecido e protocolado pela União Europeia, e que se deseja que seja o mais aproximado da realidade possível. Para este efeito foi concebido com detalhes que vão desde a entrada na fronteira e necessário controlo alfandegário dos módulos USAR, a deslocação para o local afetado, briefing com as autoridades do país, montagem da base de operações, coordenação com as autoridades do Pais até á materialização do regresso ao país de origem de todos os participantes. O exercício contou com a participação dos módulos de USAR da Hungria, Estónia e da Áustria e com elementos especializados em diversas áreas e diversas origens de países europeus. No total contou com a participação de cerca de 300 elementos provenientes de 12 países europeus. Estiveram também envolvidas diversas entidades nacionais, entre as quais: ANPC; Cruz Vermelha Portuguesa; INEM; FAP; Exército; PJ; RSL; SBS; SEF; B.V. Amora; B.V. Barreiro; B.V. Setúbal; ANAFS; entre outras entidades estrangeiras. Estiveram empenhados um total de 67 militares da GNR (CTer Setúbal, GIC, GIOP, GIOE, CIESS e GIPS).  
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 EXERCÍCIO RAILEX (16SET17 em Setúbal) – exercício onde estiveram presentes diversas entidades e especialidades do GIPS, entre elas: Comando Territorial de Setúbal; Unidade deIntervenção da GNR (UI/GNR); Divisão de Comunicação e Relações Públicas (DCRP); Centro Clínico da GNR; Infraestruturas de Portugal (IP); ANPC; INEM; PSP; PJ; Força Aérea Portuguesa;Exército Português; Cruz Vermelha Portuguesa; SEF; Comboios de Portugal (CP); FERTAGUS;TAKARGO; Transportes Sul do Tejo (TST); Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentescom Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAAF); Companhia de Bombeiros Sapadoresde Setúbal; Câmara Municipal do Barreiro; Câmara Municipal do Seixal; Bombeiros Mistos daAmora; Bombeiros Mistos do Seixal; Bombeiros Voluntários do Barreiro; BombeirosVoluntários do Sul e Sueste; Serviço de Proteção Civil Municipal do Barreiro; Serviço de Proteção Civil Municipal do Seixal; Hospital Garcia da Orta; Centro Hospitalar do Barreiro eMontijo; Centro Hospitalar de Setúbal; Células de Negociação (CN); Célula de Informações SIS(CI); IMT; Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT); Associação Nacional dosAlistados das Formações Sanitárias (ANFAFS) e Instituto Superior de Educação e Ciências(ISEC). Estiveram empenhados um total de 29 militares da GNR.
 EXERCÍCIO SOTEIRA (23FEV17 em Setúbal) – exercício onde estiveram presentes váriasespecialidades do GIPS, para além de entidades externas como: TAKEAVER e o INEM. Estiveram empenhados um total de 31 militares1.2.11. CONSEQUÊNCIAS DA ATIVIDADE OPERACIONAL Durante o ano de 2017 foram cometidos 1.063 crimes contra a GNR, sendo que em 182 casos resultaram consequências para os militares, verificando-se a morte de um militar no cumprimento do serviço em prol da segurança coletiva. Em contraponto e em resultado do cumprimento da missão e da necessidade do uso da força na medida do estritamente necessário, resultaram consequências físicas para 33 cidadãos. O quadro seguinte mostra estas realidades: Figura 92 - danos pessoais nos militares da GNR e danos causados pela atividade policial 1 0 108 730 0 9 24MORTOS FERIDOS SUJEITOS AINTERNAMENTO FERIDOS NÃO SUJEITOS AINTERNAMENTO FERIDOS NÃO SUJEITOS ATRATAMENTO MÉDICOMILITARES GNRCIDADÃOS
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1.4. ATIVIDADE OPERACIONAL NOS ÓRGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL A atividade operacional desenvolvida pela Guarda, pela importância e impacto social generalizado, merecem um acompanhamento e escrutínio permanente dos órgãos de comunicação social. De uma forma geral e segundo dados do Cision, o acompanhamento informativo dos órgãos de comunicação social registou o comportamento inscrito no gráfico abaixo, onde é possível verificar dois picos em junho e outubro, naturalmente relacionados com os trágicos acontecimentos motivados pelos incêndios de 2017.  Figura 98 – Notícias relacionadas com a GNR 2017 (fonte: cision)  Figura 99 – Notícias no universo MAI 2017 – Ministério da Administração Interna (fonte: cision) GNR44,77%PSP32,83%ANPC14,88%SEF4,68% ANSR1,04% IGAI1,00% SGMAI0,79% GNRPSPANPCSEFANSRIGAISGMAI
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 RELATÓRIO DE ATIVIDADES  2017  182  Figura 100 – Origem das Notícias por meio de comunicação (fonte: cision) 1.4.1. IMPRENSA ESCRITA Analisada a imprensa escrita nacional foi possível verificar que durante o ano 2017 foram publicadas 6 274 notícias sobre a GNR. Destas, 3 729 foram consideradas neutras, sem qualquer efeito na imagem da Guarda junto da população, 2 362 tiveram um impacto positivo e apenas 183 artigos influíram de forma negativa os leitores.  Figura 101 - Imprensa escrita 1.4.2. REPORTAGENS TELEVISIVAS  Os resultados referentes à televisão foram obtidos através da recolha e visionamento de reportagens televisivas alusivas à GNR. Em estudo estiveram RTP1, a RTP2, a RTP3, a SIC, a SIC Notícias, a TVI, a TVI24 e a CMTV. 

ONLINE62,29%IMP. ESCRITA26,80% TV9,17%RÁDIO1,74% ONLINEIMP. ESCRITATVRÁDIO183 37292362 NegativasNeutrasPositivas
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A análise efetuada permite-nos ter uma perceção do tempo total de antena que cada canal de televisão dedicou à GNR durante o ano de 2017, bem como o número de reportagens comparativamente com o ano transato. Em 2017 - considerando todos os canais televisivos - a Instituição esteve presente em 283 horas, 50 minutos e 53 segundos de emissão, emitidas pelos sete canais analisados. Desta forma, concluímos que as horas de emissão, diretamente relacionadas com a atividade da GNR, corresponderam a 11 dias de emissão contínua e sem interrupções.  Além das reportagens realizadas, destacamos as diversas presenças em estúdio. Comparativamente ao ano de 2016, em 2017 verificou-se um decréscimo de 1 448 reportagens, contudo, houve de um aumento das horas de emissão. No entanto, este aumento de tempo não é diretamente proporcional ao número de reportagens, devido ao aumento de tempo de cada reportagem em 2017. Os resultados referentes à televisão foram obtidos através da recolha e visionamento de reportagens televisivas alusivas à Guarda cuja evolução entre 2014-2017 é a que a seguir se demonstra:  Figura 102 - Total de reportagens e tempos de emissão 2014-2017  1.4.3. INTERAÇÃO COM O MUNDO DIGITAL  PÁGINA OFICIAL O site oficial da Guarda Nacional Republicana teve 1.251 788 visualizações em 2017, ocupando assim 37º lugar em termos de visitas (1.251 788 visitas) e o 48º em termos de páginas visitadas (2,6 milhões de pageviews), em Portugal.  Figura 103 – Acessos via página oficial 2017   265:02:27 272:54:52275:21:52 283:50:5349962492407326252014201520162017
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FACEBOOK A Guarda Nacional Republicana está presente no Facebook desde 03 de maio de 2012. A Guarda tem crescido diariamente, contando já com mais de 445 619 fãs na página oficial, ocupando a 2.ª posição nacional a nível de Marcas/Governo e Instituições Públicas1. Em apenas de 6 anos de presença, a página do Facebook da GNR atingiu patamares muito positivos, tendo a mesma uma média de 6 698 fãs por mês, 1 563 fãs por semana e 223 fãs por dia. As publicações efetuadas diariamente, relacionadas com a atividade da GNR, chegam a milhares de pessoas, permitindo assim divulgar as ações da Guarda, contribuindo para o seu prestígio e imagem, garantindo também uma maior proximidade e confiança dos Cidadãos na Instituição. As publicações com maior impacto e alcance ultrapassaram os 4 milhões de pessoas e mais de 2 milhões de visualizações cada. Releva-se o facto de a Guarda ter uma taxa de respostas a mensagens de 100% na rede social, tendo respondido em 2017 à totalidade das 5.504 mensagens.  Figura 104 – Principais publicações facebook 2017  Uma das mais conceituadas páginas de análise de estatísticas de facebook (https://likealyzer.com) traça um retrato fiel da página institucional, espelhando o esforço desenvolvido pela Guarda no sentido de informar e aproximar o Cidadão.                                                            1 Dados obtidos via http://www.fbrankpt.com. 

https://likealyzer.com/
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  RELATÓRIO DE ATIVIDADES  2017  185  Figura 105 – Vista geral da pagina do facebook pela likealyzer  Figura 106 – Plataforma Facebook 2017  TWITTER A Guarda Nacional Republicana também está presente na rede social TWITTER. A Guarda conta com 7.490 seguidores, registando em 2017, 1.792 tweets e a publicação com mais impressões registou 27.601 sinalizações. 
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INSTAGRAM A Guarda Nacional Republicana marca ainda presença na rede social INSTAGRAM. A Guarda conta com 13.504 seguidores, registando em 2017, 331 publicações, sendo que a publicação com mais likes registou 1.634 sinalizações e 29 comentários.  Figura 106 – Plataforma Instagram 2017 – publicações com mais likes   Figura 106 – Plataforma Instagram 2017 – publicações com mais comentários    
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2. FORMAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS 2.1. QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS FORÇAS DE SEGURANÇA Em 2017, um elevado número de profissionais da Guarda frequentou diferentes cursos, estágios e ações de formação que garantiram o ingresso na Instituição, a promoção e a especialização, tendo sempre como finalidade principal o aperfeiçoamento das suas qualificações e a valorização técnico-profissional. A estratégia formativa desenvolveu-se sob duas tipologias pedagógicas e complementares: a Formação Interna e Formação Externa.  No âmbito da formação interna, foram ministradas ações e cursos de formação bem como tirocínios, estágios, instrução complementar e treino, consoante a categoria profissional, posto, arma, serviço ou especialidade a que o militar pertence. No que respeita à formação externa, os militares e civis da Guarda foram objeto de ações pedagógicas e curso de formação de interesse para a sua área de atuação, com duração variável e ministrados por entidades certificadas e reconhecidas para o efeito. O processo de formação, estatutariamente consagrado na Guarda, está estruturado de forma coerente e assente nas seguintes modalidades:  Figura 1 – Modalidades de formação A formação de cariz técnico-profissional, com elevada preponderância nos planos dos cursos é, de uma forma geral, transversal a todo o processo formativo com as respetivas especificidades, em função dos objetivos da formação e dos seus destinatários. Em 2017, nas diferentes modalidades verificaram-se 108.652 participações de profissionais da GNR em cursos, estágios ou outras ações de formação. O quadro seguinte, que contempla o registo das participações, possibilita uma visão integrada da atividade desenvolvida pela Guarda Nacional Republicana neste domínio, visando a atualização e aprofundamento de conhecimentos dos militares e civis que integram esta força de segurança, necessariamente com o propósito de prestar um melhor e mais qualificado serviço às populações.   
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CURSO FORM. INTERNA FORM. EXTERNA TOTAL OFICIAIS SARGENTOS GUARDAS CIVIS OFICIAIS SARGENTOS GUARDAS CIVIS FORMAÇÃO DE INICIAL CFO2     297    1.015 CFS3  50       CFG4   668      CURSOS DE PROMOÇÃO CPOS5     59    327 CPC6 43        CPSA7  75       CPCB8   150      CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO FC ADMINISTRAÇÃO MILITAR9 2    8 10   2.776 FC AMBIENTE10 23  8  1    FC CAVALARIA11   89      FC CINOTÉCNIA12  5 25      FC REL. PÚBLICAS13  8 110  6 1 3  FC CONDUÇÃO14 42 27 681 1   1  FC ENGENHARIA15     4    FC FISCAL16   32  2    FC FORMADOR17 128 40 2  2    FC INFORMAÇÕES18     1 1   FC INVESTIGAÇÃO CRIMINAL19 30 77 172  3    FC JURÍDICA20     3 2   FC MARÍTIMO21 2 6 22      FC PESSOAL22 7 23 52  1    FC PLAN. E GESTÃO23     7 1                                                              2 Curso de Formação de Oficiais 3 Curso de Formação de Sargentos (38º CFS) 4 Curso de Formação de Guardas 5 Curso de Promoção a Oficial Superior 6 Curso de Promoção a Capitão 7 Curso de Promoção a Sargento-Ajudante 8 Curso de Promoção a Cabo 9 Formação Contínua em Administração Militar 10 Formação Contínua em Proteção da Natureza e Ambiente 11 Formação Contínua em Cavalaria 12 Formação Contínua de Cinotécnia 13 Formação Contínua em Comunicação e Relações Públicas 14 Formação Contínua de Condução de Viaturas  15 Formação Contínua em Engenharia 16 Formação Contínua em Fiscal e Aduaneira 17 Formação Contínua de Formação de Formadores 18 Formação Contínua em Informações Policiais 19 Formação Contínua em Investigação Criminal 20 Formação Contínua na Área Jurídica 21 Formação Contínua em Serviço Marítimo 22 Formação Contínua na Área de Pessoal 23 Formação Contínua de Planeamento e Gestão 
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CURSO FORM. INTERNA FORM. EXTERNA TOTAL OFICIAIS SARGENTOS GUARDAS CIVIS OFICIAIS SARGENTOS GUARDAS CIVIS FC PROTEÇÃO E SOCORRO24 3 12 55 10 11 14 FC SAÚDE25 13 62 180 1 2 FC SEGURANÇA26 77 6 163 60 18 2 FC TECNO DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO27 4 11 32 1 2 7 8 FC TRÂNSITO28 17 66 196 FC TRANSMISSÕES29 6 61 2 2 FC VETERINÁRIA30 1 FORMAÇÃO CONTÍNUA DE APERFEIÇOAMENTO E ATUALIZAÇÃO FCAA TRÂNSITO31 88 1.082 6.550 14 104.534 FCAA CONDUÇÃO32 1 14 128 FCAA ED. FÍSICA33 329 2.127 1.0356 25 FCAA FISCAL 34 7 64 2.076 FCAA INTERVENÇÃO35 166 546 6.375 4 FCAA INVESTIGAÇÃO36 120 924 3.609 16 FCAA AMBIENTE37 41 276 1.408 251 FCAA MARÍTIMO38 2 132 800 29 FCAA TEC E POLICIAL39 345 2.590 16.756 253 FCAA TIRO40 621 2.597 30.488 470 FCAA PROG ESP41 36 234 1.959 6 FCAA HONORIF42 76 4.426 6.117 TOTAL 2.223 15.486 89.321 1.071 466 55 30 0 108.652 Figura 2 – Atividade Formação e Ensino 24 Formação Contínua de Proteção e Socorro 25 Formação Contínua em Saúde 26 Formação Contínua em Segurança 27 Formação Contínua em Tecnologias da Informação e Comunicação 28 Formação Contínua de Trânsito 29 Formação Contínua de Transmissões e Comunicações 30 Formação Contínua em Veterinária 31 Formação Contínua de Aperfeiçoamento e Atualização em Trânsito  32 Formação Contínua de Aperfeiçoamento e Atualização em Condução Auto 33 Formação Contínua de Aperfeiçoamento e Atualização em Educação Física 34 Formação Contínua de Aperfeiçoamento e Atualização em Fiscal e Aduaneira 35 Formação Contínua de Aperfeiçoamento e Atualização em Intervenção Policial 36 Formação Contínua de Aperfeiçoamento e Atualização em Investigação Criminal 37 Formação Contínua de Aperfeiçoamento e Atualização em Proteção da Natureza e do Ambiente 38 Formação Contínua de Aperfeiçoamento e Atualização em Serviço Marítimo 39 Formação Contínua de Aperfeiçoamento e Atualização em Técnica e Policial 40 Formação Contínua de Aperfeiçoamento e Atualização de Treino com Armas de Fogo 41 Formação Contínua de Aperfeiçoamento e Atualização em Programas Especiais de Policiamento Comunitário 42 Formação Contínua de Aperfeiçoamento e Atualização em Honorífico, Representação e Honras de Estado 
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Neste domínio, durante o ano de 2017, a Guarda realizou diversas ações de formação que contribuíram decisivamente para o aumento de uma resposta policial mais eficiente e eficaz. Das várias ações realizadas destacam-se:ÂMBITO DESCRIÇÃO FORMAÇÃO EXTERNA  Participação de 1 Oficial da GNR no XVIII Curso de Defesa para Jovens no Instituto da DefesaNacional. 
 Participação de 1 Oficial da GNR no Curso de Defesa Nacional no Instituto da Defesa Nacional.
 Participação de 1 Oficial da GNR no XII Curso de Estudos Africanos no Instituto Universitário Militar.
 No âmbito da Segurança da Aviação Civil, participação de cinco Oficiais e dois Sargentos no Curso deGestor de Segurança da Aviação Civil na ANAC. 
 Participação de 1 Oficial da GNR no Curso de Planeamento de Operações Psicológicas.
 Pa ti ipaç oàdeà àOfi ialàdaàGNRà u aàReu i o/Cu soàso eà LaàVisió àEst at gi aàdeàlaàGestió àdelà

Co o i ie to à pat o i adaà pelaà Es olaà deà Polí iaà I e oa e i a aà IBERPOL à ueà te eà luga à asàinstalações da Polícia Nacional do Panamá. 
 Participação de 1 Oficial da GNR no Curso de Lições Aprendidas, na Escola das Armas, Mafra.
 Formação/Ação no âmbito da norma ISO 9001:2015 (Gestão da Qualidade) da International Organization for Standardization para 20 militares da Guarda, a qual continua a decorrer durante oano de 2018 FORMAÇÃO INTERNA  No âmbito da Segurança da Aviação Civil, na formação interna de 91 militares para recertificação nos Níveis 1 a 5 e 11 do Programa de Formação em SAC, para desempenho de funções nos Aeródromos e Aeroportos Internacionais. 
 No âmbito do treino com armas não letais, na formação interna de especialização e qualificação,Formação Contínua de Aperfeiçoamento e Atualização de uso de utilização do bastão extensível,obteve 472 participações em diferentes contextos. 
 No âmbito do treino com armas de fogo, na formação interna de especialização e qualificação (Curso de Instrutor de Tiro contabilizado em FC Formador) e Formação Contínua de Aperfeiçoamento e Atualização, obteve 34.203 participações em diferentes modalidades. 
 Na especialidade de Trânsito, Intervenção e Técnica Policial e Investigação, obtiveram-se 34.769participações, valores que refletem as ações complementares de formação contínua de aperfeiçoamento e atualização, realizadas diretamente pelas Unidades no terreno. 
 No âmbito da promoção da certificação do processo de formação da Guarda em unidades decompetências, foram formados 24 oficiais com o Curso de Desenho de Unidades de Competência.Figura 3 – Ações de formação 2.1.1. NÚMERO DE MILITARES QUE CONCLUÍRAM AÇÕES DE FORMAÇÃO INTERNAS E EXTERNAS Observando o quadro anterior, verificamos que a formação se estendeu de forma transversal a todas as categorias profissionais, nas modalidades de formação inicial, promoção, especialização e qualificação, e, formação contínua de aperfeiçoamento e atualização, tanto com origem interna como externa, obtendo um total de 108.652 participações entre militares e civis. As ações de formação foram asseguradas pelas entidades formadoras da GNR com recurso às próprias instalações (Formação Interna) e, ainda, foram desenvolvidas um conjunto de ações de formação em ambiente externo (Formação Externa), com recurso a instituições de reconhecida competência. 
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2.1.2. NÚMERO DE MILITARES QUE CONCLUÍRAM CURSOS DE FORMAÇÃO DE INGRESSO E CURSOS DE FORMAÇÃO CONTÍNUA  ÂMBITO DESCRIÇÃO CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL No ano de 2017, os diferentes Cursos de Formação de Oficiais ministrados na Academia Militar contaram com 297 participações (conforme cronogramas de 01JAN17 a 31DEC17), tendo ingressado nos Quadros da Guarda 41 Oficiais habilitados com o grau de mestre. Decorreu o 38º Curso de Formação de Sargentos, tendo ingressado na categoria de Sargentos 50 militares que terminaram o 38º Curso.  Na categoria de Guardas, ocorreram no período, o fim e o início de dois Cursos de Formação de Guardas, tendo 319 militares concluído o curso com aproveitamento e 343 estão em formação no ano letivo 2017-2018. CURSOS DE FORMAÇÃO CONTÍNUA As ações de formação contínua de aperfeiçoamento e atualização (FCAA), obteve 104.534 participações distribuídas pelas diferentes áreas temáticas de missão com especial enfase nas especialidades de trânsito, investigação criminal, intervenção policial e treino com armas de fogo.  A FCAA, representa a fase de aperfeiçoamento e atualização para o desenvolvimento das competências e especialidades. Corresponde à fase do treino essencial ao sucesso das forças no terreno cujo quantitativo de participações é necessariamente maior comparativamente às restantes modalidades de formação. Figura 4 – Ações de formação por modalidade DISCRIMINAÇÃO POR ÁREAS TÉCNICO-POLICIAIS E OUTRAS Da análise dos dados obtidos com a edição dos cursos de especialização e qualificação, e, com a formação contínua de aperfeiçoamento e atualização, ambos com elevada preponderância na componente técnica e policial, obtiveram-se 107.310 participações de profissionais na formação. Esta parte do ciclo de formação, pretende garantir que existe formação até se atingir os objetivos de desenvolvimento e manutenção da competência e aptidão para cada especialidade ou valência que contribuem para o cumprimento da missão da GNR, em prol do serviço público e do país. As medidas que decorrem do planeamento estratégico e do desenvolvimento da componente operacional foram acompanhadas pela respetiva componente formativa.  Ainda na formação interna, especial realce para o número de participações na formação de atualização e aperfeiçoamento no âmbito dos programas especiais de policiamento comunitário com 2.235 participações em ações de formação.    
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3. COOPERAÇÃO INTERNACIONAL E PARCERIAS ESTRATÉGICAS O balanço da atuação internacional da Guarda Nacional Republicana, quer com militares isolados, quer com Forças constituídas, em missões internacionais, em ações de cooperação técnico policial ou em cargos exercidos em Organizações Internacionais ou integrados em comissões de Associações ou ainda, adveniente do empenhamento policial combinado, pode ser sumarizado e articulado, nos seguintes pontos: 3.1. GESTÃO CIVIL DE CRISES 3.1.1. PARTICIPAÇÃO INDIVIDUAL EM MISSÕES DA UE/ONU No ano 2017 a Guarda integrou um conjunto de missões internacionais das quais destacamos: MISSÃO/ÉGIDE FUNÇÃO LOCALIZAÇÃO INICIO FIM CATEGORIA N.º TOTAL DE MILITARES ONU POLICE OFFICER PARA A DIVISÃO DE POLÍCIA DA DPKO NOVA YORK (EUA) SEDE ONU SET17 - OFICIAL SUPERIOR 1 ONU/ MINUSCA POLICE REFORM COORDINATOR REPUBLICA CENTRAL AFRICANA DEC17 - OFICIAL SUPERIOR 1 ONU/COLOMBIA OBSERVADORES NO ÂMBITO DA MISSÃO DE VERIFICAÇÃO DA COLÔMBIA COLOMBIA FEV17 FEV18 OFICIAL SUPERIOR E CAPITÃO 2 ONU/ UNIOGBIS áDVI“OR àPáRáàáàãREáàDáàIGUALDADE DE GÉNERO E DIREITOS HUMANOS GUINÉ BISSAU OUT16 OUT17 CAPITÃO 1 MISSÕES EUROPEIAS DE GESTÃO CIVIL DE CRISES (UE)/ EULEX KOSOVO 2.º COMANDANTE DO GRUPO CRC NO ÂMBITO DA MISSÃO EU-EULEX KOSOVO KOSOVO - - OFICIAL SUPERIOR 1 MISSÕES EUROPEIAS DE GESTÃO CIVIL DE CRISES (UE)/ EUMM GEÓRGIA OBSERVADOR GEORGIA - - SARGENTO-AJUDANTE 1 SERVIÇO DE AÇÃO EXTERNA EUROPEU ESPECIALISTA EM INVESTIGAÇÃO CRIMINAL BELGICA FEV17 - OFICIAL SUPERIOR 1 EUROPEAN UNION AGENCY FOR LAW ENFORCEMENT TRAINING (CEPOL) CYBERCRIME PORTFOLIO MANAGER HUNGRIA - - OFICIAL SUPERIOR 1    
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3.2. COOPERAÇÃO POLICIAL AO NÍVEL DA UNIÃO EUROPEIA (OPERAÇÕES EUROPEIAS) Neste ponto, salienta-se a participação da Guarda em diversas operações policiais conjuntas e atividades de treino e formação internacional com o desiderato de potenciar uma melhor articulação entre os parceiros nacionais e internacionais que partilham responsabilidades nos sistemas de segurança, proteção e defesa do espaço nacional, ibérico e europeu. Entre o conjunto de operações destacam-se as enumeradas nos pontos seguintes. 3.2.1. FRONTEX No quadro da Guarda Europeia de Fronteira e Costeira, desenvolvida a partir da FRONTEX (FRONTEX), a Guarda tem vindo a consolidar a sua atuação no quadro das respetivas operações, participando nas componentes operacionais terrestre e marítima. Tem ainda participado em diversas reuniões, ações de formação, seminários e workshops, com o intuito de criar doutrina e promover métodos e planos de formação comuns. Do ponto de vista operacional a Guarda participou num conjunto alargado de Operações Combinadas (Figura 1), na prossecução dos seguintes objetivos: 
 Vigilância das fronteiras – deteção de todas as embarcações suspeitas, prevenir a criminalidade transfronteiriça e apoiar as autoridades locais no combate e deteção desse crime;
 Cooperação Operacional – melhoria da cooperação entre estados membro;
 Partilha e recolha de informações operacionais de cada uma das forças envolvidas.Aos militares da Guarda empenhados nas operações Frontex cumpriu, na generalidade, executarem as tarefas de vigilância, patrulhamento, busca e salvamento nas fronteiras externas (terrestres e marítimas) da União Europeia.  A figura abaixo ilustra o conjunto de operações executadas pela GNR em 2017 e respetivos teatros de operações: MEIOS OPERAÇÃO CONJUNTA LOCALIZAÇÃO INICIO FIM N. DIAS DE EMPREGO OPERACIONAL N.º TOTAL DE MILITARES THERMO VISION VEHICLE (TVV) FOA LAND - WESTERN BALKANS BULGARIA - KALOTINA 04-01-2017 11-10-2017 280 12 DOG HANDLER FOA LAND - WESTERN BALKANS BULGARIA - KALOTINA 04-01-2017 11-10-2017 280 8 PATROL CAR FOA LAND - SOUTH EASTERN BULGARIA - MALKO TARNOVO 04-01-2017 13-09-2017 252 6 STOLEN VEHICLE DETECTION OFFICER (SVDO) FOCAL POINTS 2017 CROATIA - KAROSOVICI 01-03-2017 11-10-2017 224 3 COASTAL PATROL BOAT (CPB) POSEIDON SEA GREECE - KOS AND SAMOS 01-01-2017 30-09-2017 272 48 
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MEIOS OPERAÇÃO CONJUNTA LOCALIZAÇÃO INICIO FIM N. DIAS DE EMPREGO OPERACIONAL N.º TOTAL DE MILITARES COASTAL PATROL BOAT (CPB) POSEIDON SEA GREECE - KASTELORIZO 01-05-2017 31-10-2017 183 18 THERMO VISION VEHICLE (TVV) POSEIDON SEA GREECE - SAMOS 01-05-2017 30-11-2017 213 12 PATROL CAR POSEIDON SEA GREECE - LESVOS 04-01-2017 30-09-2017 269 6 DOG HANDLER MINERVA SPAIN (CEUTA E ALGECIRAS) 14-07-2017 15-09-2017 62 8 FINGERPRINTS EXPERTS OFFICER TRITON ITALY 04-01-2017 06-10-2017 275 12 THERMO VISION VEHICLE (TVV) FOA LAND - SOUTH EASTERN BULGARIA - SREDETS 01-03-2017 26-04-2017 56 4 DOG HANDLER FOCAL POINTS 2017 CROATIA - BAJAKOVO 13-09-2017 08-11-2017 56 1 DOG HANDLER FOCAL POINTS 2017 HUNGARY - ROSZKE 21-06-2017 16-08-2017 56 1 DOG HANDLER COORDINATION POINTS 2017 MACEDONIA - TABANOVCE 27-06-2017 22-08-2017 56 1 DOG HANDLER COORDINATION POINTS 2017 MONTENEGRO-SUKOBIN 01-08-2017 29-08-2017 28 1 FRONTEX SITUATION CENTER (FSO) FIMO POSEIDON SEA GREECE - PIRAEUS 29-06-2017 01-09-2017 64 2 FRONTEX SITUATION CENTER (FSO) VESSEL TRACKING FRONTEX SITUATION CENTRE VARSÓVIA WARSAW - POLAND 01-09-2017 03-01-2018 121 2 FRONTEX SITUATION CENTER (FSO) FIMO TRITON ITALY - LAMPEDUSA AND TARANTO 30-05-2017 01-09-2017 94 2 2.841 147 Figura 5 – Operações combinadas Frontex 
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ANO N.º MILITARES N.º DIAS TOTAIS DE EMPENHAMENTO HORAS PATRULHAMENTO/ NAVEGAÇÃO MISSÕES SAR 2016 96 1.011 5.612 10 2017 147 2.841 11.844 20 Figura 6 – Operações combinadas FrontexO resultado operacional da participação da Guarda nas citadas operações cifra-se na deteção de 2.274 migrantes/refugiados e o resgate/salvamento de 1.099 migrantes/refugiados no Mediterrâneo. A participação da Guarda Nacional Republicana com meios técnicos representou 45% ao nível do n.º de dias/horas de patrulhamento e de 43% ao nível de esforço de recursos humanos no cômputo da participação nacional nas diversas Operações Conjuntas, assumindo-se assim como a principal Autoridade Nacional ao nível de empenhamento de meios. Salienta-se ainda que a GNR é a Autoridade Nacional com maior diversidade de destacamento no que concerne aos meios técnicos destacados. Apresentam-se em seguida os resultados operacionais mais significativos e que resultaram da intervenção de Guarda naquele teatro: ANO MIGRANTES RESGATADOS/ INTERCETADOS MIGRANTES DETETADOS MIGRANTES IDENTIFICADOS /REGISTRADOS HOTSPOT MIGRANTES TOTAL 2016 924 1.441 4.320 6.987 2017 1.099 2.274 11.705 15.078 Figura 7 – Atividade desenvolvida pela GNR: dados sobre migrantesANO FACILITADORES DETIDOS EMBARCAÇÕES INTERCETADAS EMBARCAÇÕES DETETADAS VEÍCULOS FISCALIZADOS/ DETETADOS APREENSÕES 2016 8 21 41 227 3 VEICULOS 2017 9 28 42 2.302 28,5 KG LIAMBA; 3 VEICULOS Figura 8 – Atividade desenvolvida pela GNR: resultados operacionais3.2.2. OPERAÇÃO POLICIAL CONJUNTA AFRICA ITINERIBUS A Operação AFRICA ITINIRIBUS visou o combate ao crime automóvel transfronteiriço, e teve a participação de 10 países (Portugal, Itália, Lituânia, França, Liechtenstein, Grécia, Chipre, Bélgica Hungria e Estónia). 
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A Guarda empenhou um conjunto de meios na referida operação, e o balanço foi positivo para Portugal, que redundou na fiscalização de 6.250 veículos, controlo de 651 pessoas e 819 documentos, tendo sido efetuadas 21 detenções e apreendidas 16 viaturas. 3.2.3. OPERáÇÕE“àPOLICIáI“àCONJUNTá“à RáILPOL à 
Fo a àe e utadasà uat oàope açõesà o ju tasà oà itoàdaàRáILPOL:à thàRailàá tion Day – RáD/BLUE ,à thàRailàAction Day – RáD/BLUE ,à áCTIVEà“HIELD àeà Railàá tio àWeek .àEstas iniciativas visaram realizar controlos simultâneos nas principais linhas ferroviárias europeias, contribuindo para o aumento do sentimento de segurança nos utentes das redes ferroviárias, para além de ter potenciado a eficácia no combate ao crime. As operações privilegiaram a atuação para deteção de situações suspeitas de crimes e incivilidades, tais como o tráfico de pessoas, armas e explosivos, imigração ilegal, furto de metais não preciosos (em estações, linhas ferroviárias e sinalização), grafitis em estações e comboios, furtos/roubos em estações e comboios, tráfico de estupefacientes, bem como, através de situações de fiscalização ambiental (nomeadamente transporte ilegal de espécies protegidas e produtos proibidos). A Guarda, que assegura de forma permanente o POC nacional na RAILPOL, executou estas operações em coordenação com a PSP, CP, a REFER e a FERTAGUS. Foram efetuadas nas 4 operações, 487 ações em Estações Ferroviárias e 1470 ações em Comboios, bem como fiscalizadas 9.690 pessoas e 2.856 bagagens, permitindo detetar 632 crimes e 3 situações suspeitas de serem qualificadas de imigração ilegal, as quais resultaram na detenção de 28 pessoas e apreensão de 19 kg de estupefacientes. 3.2.4. OPERáÇÕE“àPOLICIáI“àCONJUNTá“à TI“POL  
áà Gua daà pa ti ipouà e à à ope açõesà i te a io aisà TI“POL:à t sà TRUCKà áNDà BU“ ;à duasà “EáTBELT ;à duasà “PEEDà
OPERáTION ;àduasà áLCOHOLàáNDàDRUG'“ àeà aàope aç oà “afeàHolida s ,àtotalizando 68 dias de operações. Estas operações visaram a fiscalização da circulação rodoviária, nas principais vias terrestres do país, com o intuito de reduzir o flagelo das mortes nas estradas. Nas operações, foram fiscalizados em Portugal: 309.271 viaturas, 53.481 
o duto es,à ueà edu douà oà egistoàdeà à i esàeà . à o t ao de ações.àáàOpe aç oà “afeàHolida s à isouàapoia àos condutores emigrantes portugueses que se deslocaram do centro da Europa para Portugal para o gozo das suas férias, através da colaboração com a Guardia Civil em território espanhol, nos principais eixos rodoviários que fazem a ligação entre França e Portugal. 3.2.5. OPERáÇÕE“àPOLICIáI“àCONJUNTá“à REDEàIMPEL  A Rede IMPEL-TFS (European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law / Transfrontier Shipments of waste) tem como objetivo harmonizar a aplicação do Regulamento (CE) n.º 1013/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho de 14 de Junho de 2006, relativo a transferências de resíduos. Portugal integra a Rede IMPEL/TFS através da Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT), como entidade coordenadora nacional e como autoridade de aplicação, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), na qualidade de autoridade competente de notificação e como participante no grupo de correspondentes, o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da Guarda Nacional Republicana (SEPNA/GNR) e a Polícia de Segurança Pública (PSP), como entidades fiscalizadoras e de controlo nas transferências terrestres, e a Autoridade Tributária (AT), na fiscalização e controlo das transferências de resíduos via marítima.  No âmbito da atividade desenvolvida pela Rede IMPEL e tendo em conta os compromissos nacionais assumidos, realizaram-se três operações de controlo e fiscalização nos meses de março, junho e outubro, sendo designadas de Operação AUGIAS.  Foram realizadas ações de fiscalização e controlo no transporte de resíduos, em coordenação com a IGAMAOT e SEPRONA da Guarda Civil de Espanha, para prevenir e detetar movimentos transfronteiriços e circulação interna de resíduos em situação irregular. 
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Nas operações, foram inspecionados 3753 veículos, dos quais 338 transportavam resíduos, verificando-se 50 veículos em infração, resultando a elaboração de 57 autos de contraordenação e sendo detetadas 257 outras infrações (não resíduos). 3.2.6. OUTRAS AÇÕES CONJUNTAS COM FORÇAS CONGÉNERES (SAFE HOLIDAYS E PATRULHAS CONJUNTAS)  A GNR em colaboração com a Guardia Civil do Reino de Espanha e com a Gendarmerie Nacionale Francesa participou nas operações Safe Holidays (entre Julho e agosto) e no âmbito da Operação Natal Tranquilo (entre dezembro e janeiro) junto dos pontos de fronteira com maior tráfego, visando a sensibilização dos condutores, sobretudo os emigrantes que tradicionalmente visitam o País nas datas assinaladas. 3.2.7. EUROPOL No ano de 2017 a GNR assegurou a representação nacional, no âmbito da prioridade EMPACT (European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats), na prioridade OPC (Organized Poperty Crime), cujo objetivo consiste em combater a criminalidade organizada contra a propriedade, concentrando os esforços no desmantelamento dos grupos de criminalidade organizada de elevada mobilidade que efetuam roubos e assaltos organizados em toda a UE. A Guarda participou em todas as reuniões que foram realizadas na sede da Europol e deu cumprimento ao plano de atividade operacional aprovado anualmente para esta prioridade, tendo ainda promovido a coordenação nacional das forças e serviços de segurança para cada ação, a nível do SG-SSI. No âmbito da preparação desta nova prioridade criminal a Guarda participou com um perito na reunião de outubro que visou a elaboração dos planos estratégicos de natureza plurianual (MASP – Multi-Annual Stategic Plan) e o plano de atividade operacional para o ano de 2018, definidos para o ciclo político da UE para o período de 2018 a 2021. Com a transição para este novo ciclo político (2018-2021) a Guarda irá assegurar a representação nacional na nova prioridade EMPACT – ENVIRONMENTAL Crime (Crime ambiental- espécies protegidas e tráfico de resíduos) que visa desmantelar os grupos de criminalidade organizada ambiental e, mais especificamente, os que se dedicam ao tráfico de espécies selvagens e ao tráfico de resíduos. A nível de solicitações de informação criminal via canal seguro SIENA, a GNR manteve o seu nível de empenhamento dando resposta a 672 pedidos recebidos da Unidade Nacional EUROPOL. No cômputo geral, realizou pedidos e consultas para satisfação das necessidades operacionais, participou em diversas reuniões operacionais e fóruns promovidos pela Agência da União Europeia para a Cooperação Policial e integrou o ficheiro de análise operacional (Analysis Project) ENVICRIME, dedicado aos crimes ambientais, continuando também a contribuir muito ativamente para o AP FURTUM e AP SMOKE. 3.2.8. FORMAÇÃO E TREINO INTERNACIONAL Neste quadro específico, destaca-se a participação em projetos internacionais de treino e formação, de onde se evidenciam os projetos com parceiros FIEP, EGF, IBERPOL e Royal United Services Institute,à e à o oàaàpa ti ipaç oà oà Eu opea à
U io àPoli eà“e i esàT ai i g à EUP“TàII ,à aàEu opea àU io àáge àfo àLa àE fo e e tàT ai i gà CEPOL àeà aàFRONTEX. ROYAL UNITED SERVICES INSTITUTE No âmbito do Royal United Services Institute foiàdese ol idoàoàp ojetoà Missio àChalle ges,àLesso sàLea edàa dà

Guidi gàP i iples:à Poli i gà ithàCo u itiesà i à F agileà a dàCo fli tàáffe tedà “tates ,à te doà sidoà ealizadoàu àseminário que culminou na elaboração de um manual dedicado em Janeiro 2017. FIEP 
Noà itoàdaàFIEP,àfoiàai daàdese ol idoàoàse i ioài te a io alàFIEP:à T a s atio alàMo e e tsàofàWaste àque ocorreu em Lisboa no dia 24 de maio de 2017, tendo por objetivo potenciar a uma abordagem multidimensional sobre a problemática do crime ambiental transfronteiriço. 
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EUPST II No quadro do projeto EUPST II foi organizada em Lisboa um Curso de Mentoring em Gestão Civil de Crises, e assegurada a participação em diversos cursos, tais como: Mentoring e Advising, International Policing Missions: Security & Justice Course, International Policing Missions: Security & Justice Course, Monitoring, Mentoring, Advising and Training Skills on Public Order (Train of Trainers), Cross-cutting issues related to MMA in mission area, bem como a participação ativa em três dos quatro grupos de trabalho existentes no Projeto EUPST (Training Skills, Interoperability e Comprehensive Live Exercises), no Comité Directivo e no Comité Permanente de Avaliação das atividades EUPST. O projeto EUPST II visa promover, entre os Estados-Membros da UE e Estados Terceiros, capacidades para intervir em cenários de crise, em quatro áreas prioritárias: Policial, Estado de Direito, Administração e Proteção Civil.  Ao nível da participação em Exercícios Internacionais (CPX43 e FTX44), destaca-se a presença em França (Saint Astier) e em Espanha (Logroño), sendo que nesta última atividade a Guarda assumiu o papel de coorganizadora, em parceria com a Guardia Civil espanhola. Participaram no exercício de Logroño um total de 442 pessoas, entre participantes, figurantes e formadores, sendo esta atividade apontada como referência pelo Program Office do EUPST.  Neste projeto continuou a ser promovida a participação de representantes dos países da CPLP, parceiro associado do EUPST, através da Comissão de Gestão Civil de Crises. A Guarda teve ainda uma participação ativa no projeto 
áti idadesàe àPaísesàTe ei os ,àp ojetoàesseà ueà isaàp epa a àele e tosào iu dosàdeàpaísesà pe te e tesà à
U i oà áf i a a,à aà eaà doà Me to i gà e à Gest oà Ci ilà deà C ises .à Nesteà itoà foià ealizadoà u à u soà deàFormação de Formadores em Mentoring, que decorreu no Gana, para posterior replicação em sete outros países de África, no qual se incluem dois países de Língua Oficial Portuguesa: Angola e Cabo Verde. ENTRi Ao nível da formação na área do Mentoring, Monitoring, Advising e Training e após a obtenção da Certificação C3MC1 pela Europe’s Ne  Trai i g I itiati e for Ci ilia  Crisis Ma age e t (ENTRi), foi realizado um curso que contou com a presença de representantes de 6 países e 11 organizações da Europa, África e América do Sul, financiado pelo Fundo de Segurança Interna.  Ainda no que concerne à preparação para a participação em missões internacionais, foi obtida a certificação Certificação C3MC1 para o Curso Hostile Environment Awareness Training (HEAT), passando a Guarda a pertencer à rede de centros de Formação da União Europeia habilitados para ministrar esta tipo de formação. Foi ainda assinado um Acordo de Cooperação entre a Guarda e o Kofi Annan International Peacekeeping Training Center (Gana) com a finalidade de desenvolver as áreas de cooperação e colaboração em matéria de intercâmbio, formação e parceria, entre as duas instituições e construir uma parceria estratégica para fins de desenvolvimento de programas/ações de formação para forças de manutenção da paz da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). CEPOL No âmbito da CEPOL a GNR tem organizado, em cooperação com parceiros nacionais e internacionais, cursos no âmbito da gestão de crises de que se destacam: o Curso Mentoring Monitoring Advising; o Curso Police Command and Planning e o Curso European Security Sector Reform. Além destes cursos têm sido desenvolvidos programas de intercâmbio policial europeus entre elementos das Forças de Segurança que são parceiros da CEPOL. Através da CEPOL, a GNR tem colaborado no projeto Middle East and North Africa (MENA) – Counter Terrorism. No final de novembro de 2017, foi atribuído à Escola da                                                            43 Post Command Exercise 44 Field Training Exercise 
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Guarda (EG) a liderança do centro de conhecimento CEPOL, no âmbito da EU CSDP, sendo apoiada por doze Instituições de ensino policial de oito Estados Membros da União Europeia.  FRONTEX No âmbito FRONTEX, em março de 2017 foi atribuído à Escola da Guarda (EG) o estatuto de Academia Parceira FRONTEX. Consequentemente, em setembro de 2017, foi a Escola da Guarda (EG) foi a entidade formadora responsável por organizar o FRONTEX Middle Level Management Course visando formar Chefes de Postos de Fronteira e Chefes de Equipa de Vigilância de Fronteira. OUTROS (COOPERAÇÃO BILATERAL ÁREA FORMATIVA) A Guarda tem ainda contribuído para a formação de elementos de várias forças policiais estrangeiras, nomeadamente nas áreas de Restabelecimento e Manutenção da Ordem Pública a cavalo, Operações Especiais, Trânsito, investigação Criminal e Formação de Formadores, envolvendo elementos de vários Países, como Brasil, Marrocos, Timor Leste, Cabo Verde e Guiné Bissau. 3.2.9. REDE ATLAS  No âmbito da cooperação internacional da luta contra o terrorismo, a Guarda Nacional Republicana manteve o esforço de participação na Rede ATLAS, tendo participado em diversas atividades, onde se destacam: 
 Accou ti g a d Ad i istratio  se i ar  / ABR  (Austria);
 Fórum de Comandantes ATLAS 09/12OUT17 (Talin/ Estónia);
 Atlas Workshop, Lisbon 17 – Rapid Respo se Tea / “ET .

Oà áTLá“à WORK“HOP,à LI“BONà à – RáPIDà RE“PON“Eà TEáM à ueà de o euà e à Lis oa,à i se e-se na tipologia LIVEX, organizado pela GNR no âmbito da rede Atlas, contou com a participação de forças de Portugal (GIOE), da Itália (NOCS), da Irlanda (ERU), da Noruega (DELTA), da Finlândia (KARHU) do Reino Unido (SCO 19), da Holanda (DSI) e da França (RAID). Contou ainda com a participação da Alemanha (GSG 9) e da Suécia (NI) como observadores, foi realizado entre os dias 25 e 28 de setembro, na ZA do CTer de Santarém (RARET – Glória do Ribatejo).
Oà áTLá“àWORK“HOP,àLI“BONà à– RáPIDàRE“PON“EàTEáM àte eàpo àfi alidadeàtesta àeàa alia àaà espostaàope a io alàdasàforças Atlas perante situações que poderão culminar num incidente tático-policial grave. Complementarmente, o exercício destinava-se a harmonizar procedimentos, técnicas e táticas de atuação, treinar e avaliar o nível de entrosamento das várias forças presentes, de modo a agilizar soluções, para futuras intervenções operacionais conjuntas, num mesmo cenário e com a participação de diferentes forças da Rede Atlas. Além dos militares empenhados na organização do evento, participaram no Workshop 69 militares das várias forças da rede Atlas presentes. Recorde-se que a GNR, através do Grupo de Intervenção de Operações Especiais (GIOE), passou a integrar desde 2009 um mecanismo europeu de resposta cujo objetivo é assegurar o apoio mútuo dos Estados-membros em cenários de crise. A participação nestas atividades contribui diretamente para potenciar a interoperabilidade entre as forças de Operações Especiais ao nível europeu e mundial. Internamente, contribui também para uma melhor coordenação entre as diversas forças nacionais para um eventual cenário de ameaça, do qual decorrerá, muito provavelmente, a necessidade de desenvolver uma estratégia articulada de intervenção entre as duas unidades de contraterrorismo (GIOE/GNR e GOE/PSP), designadamente na resolução simultânea de dois eventos distintos, mas interligados. 
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3.2.10. OUTROS FÓRUNS  A Guarda manteve o seu empenhamento nas atividades da TISPOL Europea  Traffic Police Net ork , da EEODN 
Europea  E plosi e Orde a ce Disposal Net ork , da Rede ATLAS (Forças antiterrorista), do EMPACT Europea  

Multidiscipli ar  Platfor  Agai st Cri i al Threats , da POL-PRIMETT (Parceria público-privada para combate ao furto de metais), da EnviCrimeNet (Environmental Crime network), bem como da Rede IMPEL/TFS Europea  U io  Net ork for the Implementation and Enforcement of Environmental Law/Transfrontier Shipments of Waste , financiada pela UE e dedicada ao controlo transfronteiriço de resíduos. Ainda no quadro em referência, importa destacar a participação da Guarda no Europea  Coast Gurad Fu ctio s Foru  (ECGFF) que congrega as Guardas Costeiras dos países da U i oàEu opeia,àeàaàpa ti ipaç oà oà Mediterranean Coast Guard 
Fu ctio s Foru  (MCGFF). Relativamente a eventos organizados em Portugal, destaca-se: 

 A realização, durante o mês de agosto de 2017, da reunião do Grupo de Trabalho Counter terrorism da RAILPOL (European Network of Railway Police Forces), organizada pela Guarda enquanto POC Nacional, que contou com 18 participantes de 12 países. 
 A realização, durante o mês de novembro de 2017, da reunião da conferência estratégica da RAILPOL (European Network of Railway Police Forces), organizada pela Guarda enquanto POC Nacional, que contou com 36 participantes de 16 países. 
 Ao nível dos Comités e Grupos de Trabalho da UE, a Guarda manteve uma política de contenção, por motivo das restrições de natureza orçamental, o que reduziu a sua participação em alguns fóruns, procurando assegurar o envio de contributos à Tutela, no âmbito da elaboração das propostas e das respostas nacionais apresentadas.  3.3. COOPERAÇÃO AO NÍVEL DA COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA (CPLP) Na sequencia da XI Reunião do Conselho de Chefes de Polícia da CPLP, que decorreu em Malabo, na Guiné Equatorial, em 2016, ficou definido que a XII Reunião do Conselho de Chefes de Polícia CPLP, em 2017, decorreria na República Federativa do Brasil o que não veio a verificar-se. No quadro específico dos programas de cooperação técnico-policial, com os países da CPLP, com apoio da Secretaria-Geral do MAI e em coordenação com o Instituto Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, foram executadas um conjunto de ações elencadas nos pontos seguintes. 3.3.1. ANGOLA Foi ministrado um curso no âmbito do Sistema Integrado de Informações Operacionais Policiais (SIIOP), em Portugal, a um (1) Intendente da Polícia Nacional de Angola. 3.3.2. BRASIL Foi ministrado o 37.º Curso de Restabelecimento e Manutenção de Ordem Pública, em Portugal, que contou com a participação de cinco (5) militares da Polícia Militar do Brasil. Uma Oficial da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, efetuou em Portugal, uma investigação no âmbito da Avaliação da Aprendizagem na formação da Policia Militar, que contou com o apoio da GNR. 
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A pedido da Federação Paranaense de Hipismo, de Curitiba, Brasil, a GNR apoiou a sua participação no 1.º encontro de Paraenduro Equestre de Rio Frio, em Portugal. 3.3.3. TIMOR-LESTE  No quadro do Protocolo de Cooperação entre a República Democrática de Timor-Leste e a República Portuguesa, em matéria de Segurança Interna, foi dada assessoria ao Ministro do Interior, ao Comandante-Geral da PNTL, ao Comandante do Centro de Formação da PNTL, bem como ao Comandante da Unidade Especial de Polícia, com o empenhamento de seis (6) Oficiais e seis (6) Sargentos. No âmbito da formação, foi prestada assessoria à formação do 1.º Curso de Sargentos da Polícia Nacional de Timor-Leste (PNTL), bem como ao planeamento, coordenação, avaliação e controlo dos referidos cursos.  Foi ministrado por quatro (4) Militares da GNR, em Timor-Leste, a segunda parte do curso de Contraterrorismo, frequentado por vinte e três (23) formandos da PNTL.  Um (1) Militar da Guarda assessorou Ministério da Administração Estatal, de Timor-Leste, durante o processo eleitoral. 3.3.4. OUTROS No seguimento da iniciativa apresentada pela GNR na X Reunião anual de Comandantes e Chefes de Polícia ocorrida em Timor (2015) visando o alargamento às Forças dos Países da CPLP a participação em atividades formativas financiadas e organizadas pelo European Union Police Services Training (EUPST), ocorreram em 2017 as atividades a seguir descritas, onde participaram elementos da CPLP: 
 Comprehensive Live Exercise (Espanha/Portugal): quatro elementos de Angola; dois elementos do Brasil; dois elementos da Guiné Bissau; um elemento de S. Tomé e Príncipe. 
 Curso de Mentoring em Gestão Civil de Crises (Portugal): um elemento de Angola. 
 Curso de Mentoring e Advising (Alemanha): um elemento Brasil e um elemento Timor Leste.   
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3.4. COOPERAÇÃO BILATERAL COM O REINO DE ESPANHA A cooperação direta com as Forças de Segurança Espanholas, especialmente com a Guardia Civil (GC), merece especial destaque, tanto pelo volume das ações de cooperação e de troca de informações, como pela sua importância no quadro da segurança das regiões fronteiriças e, num âmbito mais geral, do próprio espaço Ibérico, bem como pela relevância na partilha de capacidades na vigilância da fronteira externa da União Europeia.  
Noà itoàdoà Me o a doàdeàCoope aç oàe t eàaàGua daàNa io alàRepu li a aàeàaàGua diaàCi ilàdoàRei oàdeàEspa ha ,àassinado em 31 de março de 2009, em Lisboa, realizaram-se, em 2017, reuniões de coordenação a nível nacional, regional e local, operações de controlos móveis, entre outras operações policiais combinadas, e um sem número de ações de troca de informações, formais e informais, a par de uma intensa cooperação no capítulo da formação, destacando-se, a este nível, o intercâmbio de oficiais entre a GNR e a GC com vista à frequência do Curso de Estado-Maior Conjunto ministrado por ambos os países, de entre as enumeras ações formativas. No sentido de aprofundar a cooperação e troca de informações e um apoio mútuo mais eficiente em operações policiais, a Guarda mantém um oficial de ligação junto da Direção-Geral da Guardia Civil para a área de operações e informações. Salienta-se ainda a presença de um elemento de ligação no Centro de Cooperação Policial de Algeciras, fundamental para a coordenação central e local das atividades de vigilância marítima e de costa entre a Guardia Civil e a GNR. No âmbito da visita de Sua Santidade o Papa francisco em 12 e 13 de maio de 2017, deslocou-se a Portugal uma equipa da Guardia Civil com a qual foram realizadas operações conjuntas, apoio aos peregrinos e prestação de informações. 
áoà í elà doà poli ia e toà deà p o i idadeà aà Gua da,à oà itoà doà te aà Ve oà “egu o à i teg ouà oà pat ulha e toàterritorial um elemento da Guardia Civil no serviço operacional do Destacamento Territorial de Sintra e outro no Destacamento Territorial de Albufeira, ambos nos meses de Julho e Agosto. Na reciprocidade foram empenhados efetivos do Comando Territorial de Viana do Castelo no patrulhamento da Guardia Civil em Sanxenso e Baiona-Nigrán e do Comando Territorial de Beja em Aroche e Rosal de la Frontera e Cortegana, em igual período. No âmbito da atividade policial de controlos móveis foram desenvolvidas as seguintes atividades:  Figura 91 – Reuniões e operações de controlos móveis 29 41415 144Reuniões Operações EspanhaPortugal
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  RELATÓRIO DE ATIVIDADES  2017  203  Figura 92 – Controlo de viaturas e cidadãos  Figura 93 – Autos elaborados 3.4.1. OPERáÇÃOàCONJUNTáà “PRINGàBREáK  No âmbito das férias da Páscoa, verifica-se a deslocação de milhares de jovens para o sul de Espanha, e a Guarda, em coordenação com a Guardia Civil, desenvolveu ações de fiscalização nos principais itinerários de acesso às fronteiras terrestres de Vilar Formoso, Caia e Vila Real de Santo António, com particular incidência no controlo dos autocarros contratados para o transporte de jovens, com vista à deteção de estupefacientes e aconselhamento de cuidados a ter em território espanhol. Esta operação é desenvolvida em duas fases, a primeira com campanhas de sensibilização e informação nas escolas, tendo sido realizadas 230 ações, em 186 escolas, abrangendo cerca de 8.315 alunos, e uma segunda fase de nível operacional com ações conjuntas com a Guardia Civil nas principais fronteiras. 

10.363 13.129Viaturas fiscalizadas Cidadãos controlados164 838 12 0 35 35 13Fiscal Trânsito Ambiente Furto Veículos Droga Detenções Outros
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Foram fiscalizados 84 veículos e apreendidas quantidades residuais de haxixe e liamba. As reduzidas quantidades de droga encontradas traduzem a eficácia da ação preventiva desenvolvida nos últimos anos. 3.4.2. PROJETOS COFINANCIADOS DE ATUAÇÃO CONJUNTA Neste âmbito a Guarda tem participado em conjunto com diversas autoridades e entidades espanholas, em projetos cofinanciados que abrangem diversas áreas, designadamente a proteção da natureza e ambiente, a proteção e socorro, o controlo da orla marítima e costeira. Entre o conjunto de projetos cofinanciados, destacam-se os projetos ESPPS, LMPA, ALFA, SOTERIA e os projetos LIFE IMPERIAL e LIFE RUPIS. 3.4.3. EXERCÍCIOS CONJUNTOS A Guarda Nacional Republicana (GNR) no âmbito da rede Atlas, foi responsável pela organização do LIVEX, para equipas de Operações Especiais de 8 países, no âmbito de diversas temáticas (sequestros, active shooters, cross training, coletes de suicídio, etc), designado por RAPID RESPONSE TEAM. Contou com a participação nacional do GIOE/GNR, da Itália (NOCS), da Irlanda (ERU), da Noruega (DELTA), da Finlândia (KARHU) do Reino Unido (SCO 19), da Holanda (DSI) e da França (RAID). Contou ainda com a participação da Alemanha (GSG 9) e da Suécia (NI) como observadores, foi realizado em setembro (de 250900SET17 a 281500SET17), na área da RARET – Glória do Ribatejo, tendo sido empenhados 35 militares do GIOE e 64 militares pertencentes aos vários países presentes no exercício. Teve como principais objetivos: 
 Verificação de doutrina quanto à temática; 
 Interação entre equipas; 
 Perspetivas futuras quanto ao tipo de ataques; 
 Preparação na resposta. 3.4.4. CENTROS DE COOPERAÇÃO POLICIAL E ADUANEIRA No âmbito dos Centros de Cooperação Policial e Aduaneira (CCPA), a Guarda assumiu a responsabilidade de coordenar a atividade dos mesmos desde 01FEV2014. No período em análise foi desenvolvida a seguinte atividade: ÂMBITO DESCRIÇÃO TOTAIS TROCA INFORMAÇÕES (SOLICITAÇÕES) PEDIDOS 6.101 12.269 RESPONDIDAS 6.168 IDENTIFICAÇÃO PESSOAS 3.415 6.790 VEÍCULOS 1.821 ARMAS 44 DOCUMENTAÇÃO FALSA 104 OUTRAS 1.406 Figura 94 – Solicitações de informações dos CCPA 
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ÂMBITO DESCRIÇÃO TOTAIS CONTROLOS MÓVEIS (COLABORAÇÃO COM) GNR  459 1.767 SEF 269 DGAIEC 113 PSP 198 PJ 79 GUARDIA CIVIL 337 CUERPO NACIONAL POLICÍA 228 ADUANAS 84 PESSOAS CONTROLADAS 33.622 48.509 VIATURAS FISCALIZADAS 14.887 AUTOS  CRIME 64 520 CONTRA-ORDENAÇÕES 456 APREENSÕES VIATURAS 10 74 ARMAS 24 DOCUMENTAÇÃO FALSA 1 MERCADORIA (1) 3 OUTRAS (1) 36 DETENÇÕES FLAGRANTE DELITO 37 40 FORA FLAGRANTE DELITO 0 MANDADOS 3 Figura 9 – Atividade desenvolvida nos CCPA 3.4.5. PROJETOà LIFEàIMPERIáLO projeto estabelecerá as ferramentas base para assegurar o aumento da população de Águia imperial em Portugal, e consequentemente da população global ibérica. As ações planeadas no seu conjunto estabelecem uma rede coerente de atuação para reduzir as principais ameaças que afetam a eficácia de estabelecimento dos casais em Portugal. Decorre em três áreas: ZPE do Tejo Internacional, Erges e Pônsul; ZPE de Moura, Mourão e Barrancos; ZPE de Castro Verde e Vale do Guadiana. A Liga para a Proteção da Natureza é o beneficiário coordenador e conta com mais sete beneficiários: Câmara Municipal de Castro Verde, EDP Distribuição – Energia, S.A., FCUL - Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Guarda NacionalRepublicana, ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) e TRAGSATEC - Tecnología y Servicios Agrarios S. A. Em 2017 realizaram-se duas reuniões de parceiros, em Castro Verde e no Comando Geral.  3.4.6. PROJETOà LIFEàRUPI“O LIFE Rupis é um projeto financiado pela União Europeia a decorrer em território português e espanhol, mais concretamente na Zona de Proteção Especial (ZPE) do Douro Internacional e Vale do Rio Águeda e na ZEPA de Arribes del 
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Duero. Com uma duração de 4 anos, teve início em julho de 2015, este projeto pretende implementar ações que visam reforçar as populações de águia-perdigueira e britango no Douro transfronteiriço, através da redução da mortalidade destas aves e do aumento do seu sucesso reprodutor. O abutre-preto e o milhafre-real são espécies também beneficiadas por este novo projeto.  Coordenado pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA), o projeto tem mais oito parceiros, a Associação Transumância e Natureza, a Palombar, o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, a Junta de Castilla y León, a Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, a Vulture Conservation Foundation, a EDP Distribuição e a Guarda Nacional Republicana.  O LIFE Rupis, destaca-se por ser um projeto transfronteiriço, com ações concertadas dos dois lados da fronteira. Entre as várias ações destaca-se a alimentação artificial dirigida ao britango, baseada numa rede de alimentadores fixos e móveis, que irá permitir o aumento da disponibilidade de alimento perto dos locais de reprodução da espécie. Pela primeira vez em Portugal vão ser marcados britangos com emissores de satélite, para seguimento à distância e investigação dos seus hábitos dispersivos e migratórios. Serão desenvolvidas ações pioneiras de combate ao uso ilegal de venenos, com equipas da GNR que utilizam cães treinados, serão corrigidas linhas elétricas com equipamentos anti eletrocussão e anti-colisão de aves dos dois lados da fronteira e será elaborado um plano de ação transfronteiriço para a conservação do britango. Serão geridos mais de mil hectares de habitats importantes para as espécies alvo e criada uma cerca móvel para alimentação de aves necrófagas, para reforçar territórios com escassez acentuada de alimento. O resultado esperado do projeto será o aumento da taxa de reprodução e a diminuição da mortalidade não natural destas aves, nesta região justamente conhecida pela sua riqueza faunística e beleza natural. Em 2017 desenvolveram-se 2 reuniões entre os parceiros, uma no lado português (Mogadouro) e uma no lado Espanhol (Fermoselle). 3.5. EUROSUR No seguimento da adoção por Portugal, do Regulamento (UE) N.º 1052/2013, desde 2 de dezembro de 2013, que cria o Sistema Europeu de Vigilância das Fronteiras (EUROSUR), foi formalmente implementado na Guarda Nacional Republicana/Unidade de Controlo Costeiro o Sistema Europeu de Vigilância das Fronteiras (EUROSUR) e encontra-se em fase de consolidação a formação acreditada aos respetivos operadores. Este projeto pretende contribuir para o reforço da troca de informações e da cooperação operacional entre as autoridades nacionais europeias, com missões de vigilância de fronteiras e a FRONTEX, de forma a assegurar uma eficaz prevenção e repressão contra as atividades ilegais e criminosas imigração irregular, contrabando (incluídos crimes aduaneiros), tráfico de estupefacientes e terrorismo assim como contribuir para garantir a proteção e a salvaguarda da vida dos migrantes nas fronteiras externas marítimas e terrestres da EU. No decurso da preparação da avaliação SCHENGEN em maio 2017 todas as autoridades nacionais nomearam oficiais de ligação e Pontos Oficiais de Contacto (GNR, Autoridade Marítima Nacional; Policia Judiciária; Marinha; e Serviços Estrangeiros e Fronteiras; Autoridade Aérea Nacional; Força Aérea Portuguesa e a Autoridade Tributária e Aduaneira). Durante 2017 iniciou-se a avaliação da implementação do EUROSUR nos Estados Membros pela Comissão Europeia (DG HOME), conforme estatuído no artº 22 nº3 do Regulamento para posterior apresentação ao Parlamento e Conselho Europeu. A Guarda participa nos trabalhos de avaliação na qualidade de gestor do Centro Nacional de Coordenação Português (PRT NCC) do EUROSUR com reuniões de trabalho do grupo de peritos (expert group) no final do ano 2017 e durante o ano de 2018, onde estão integrados os Chefes do Centro Nacional de Coordenação. A esta avaliação acresce ainda a necessidade de alinhamento do EUROSUR com os novos desafios da gestão integrada de fronteiras, aliado ainda à recente alteração e reforço de poderes do regulamento da European Border and Coast Guard - FRONTEX, que poderá convergir para uma ampliação do EUROSUR com a inclusão sistemática e obrigatória dos Border Crossing Points (BCPs) e secondary movements assim como a Vulnerability Assessment Network (VAN). 
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Perspetiva-se assim o desígnio de tornar o EUROSUR numa super-plataforma de partilha de informação com a necessidade de confluir os sistemas de troca de informações dedicados às operações, uma vez que todas as operações de fronteiras pertencem ao EUROSUR, nomeadamente operações nacionais, operações conjuntas no âmbito da Frontex, ou operações multinacionais englobadas em redes de partilha de informação. Relativamente à participação nos trabalhos da VAN, a Unidade de Controlo Costeiro assumindo o papel de Coast Guard, possui um desempenho importante no resultado da avaliação anual ocorrida em 2017, assim como nos próximos anos. Por fim, no âmbito do projeto Exchange of the Situational Picture of neighbouring external border sections between the national coordination centres of Portugal and Spain (ESPPS) em 2017 iniciou-se o desenvolvimento da ligação do Sistema Integrado de Vigilância Comando e Controlo (SIVICC) ao EUROSUR na camada de eventos e camada operacional, a qual estará finalizada em 2018. 3.6. INICIATIVAS MULTILATERAIS 3.6.1. ASSOCIAÇÃO FIEP Decorrente das relações multilaterais desenvolvidas no quadro da Associação FIEP, a Guarda vem mantendo estreita cooperação com a Jandarma Turca, com a Gendarmerie Jordana, com Gendarmerie Real Marroquina, com a Força de Segurança Interna do Qatar e com a Polícia Real de Omã, essencialmente para as respetivas capacitações nas vertentes de cavalaria e ordem pública, entre outras ações de formação específicas, ministradas em Portugal desde 2015. Especial destaque para o caso da Jordânia, sendo que, por pedido expresso pelo próprio Rei, a Guarda prestou apoio e assessoria, em exclusivo, para a criação de uma Unidade de Cavalaria no seio da sua Gendarmerie, assim como para a seleção e aquisição, em Portugal, de cavalos lusitanos, num processo que foi maioritariamente que tem sido desenvolvido desde 2014. Por outro lado, por especial recomendação da Jordânia, também a Polícia Real de Omã solicitou receber formação, concretamente em ordem pública a cavalo, veterinária, ferração e organização de eventos equestres. 
Pa aàal àdaàpa ti ipaç oàdaàGua daà aà I i iati aà + àDefesa ,à aà e te teàGe da e ies,àdesta a-se a participação daInstituição, como Membro desde a sua fundação, na Associação FIEP (cujo objetivo principal consiste em promover a cooperação entre as Forças de Segurança de natureza militar que a integram, especialmente no tocante ao intercâmbio de informações e experiências nomeadamente nos domínios dos recursos humanos, organização do serviço, novas tecnologias e logística e assuntos europeus) e na Força de Gendarmerie Europeia - EUROGENDFOR (Força multinacional vocacionada para a participação em operações de gestão de crises, no quadro da UE, da ONU, da NATO e de outras organizações internacionais). 3.6.2. EUROGENDFOR No âmbito operacional a EGF manteve a sua presença em diversos cenários de Gestão Civil de Crises, nomeadamente: no Afeganistão, no Mali, na República Centro Africana (RCA) e na Líbia. No Mali, sob a égide das Nações Unidas, a EGF assegurou a constituição de uma Serious Organized Crime Team (SOC Team), na missão MINUSMA, sob a chefia de um oficial superior da GNR. No Afeganistão foi reforçada a intenção de continuar a envolver a EGF na formação das polícias, prevendo-se a projeção de Mobile Training Teams, multinacionais com o contributo da GNR, para Mentoria, Monitorização e Aconselhamento da Afghan Uniform Police. Na Líbia manteve-se um especialista do Quartel Permanente da EGF (EGF PHQ) como perito na EU Planning and Liaison Cell a apoiar o planeamento da missão no terreno. A EGF colocou ainda um Oficial no staff do Estado-Maior da EUBAM Líbia.  
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Das ações acima assinaladas destaca-se a participação da Guarda, através dos seus peritos destacados no PHQ EGF: nas mais diversas ações de coordenação da EGF com a UE e as NU; como peritos no apoio ao planeamento da EULPC e na visita exploratória à Tunísia em apoio aos peritos da UE.  No âmbito de missões de capacitação, destaca-se o projeto europeu de formação da Guarda Nacional Tunisina, liderado pelo CIVIPOL e executado pela EGF. Neste contexto, a GNR tem vindo a participar ativamente, projetando, de forma temporária, equipas de formadores para suprir as necessidades de treino e formação desta polícia. No final de 2017, Portugal, através da GNR, assumiu a Presidência da Força Europeia de Gendarmerie (EGF), composta por 07 Estados Membros (França, Itália, Espanha, Portugal, Países Baixos, Roménia, Polónia), perfazendo um total de cerca de 360.000 elementos policiais com estatuto militar, aos quais acresce um 01 Estado Parceiro (Lituânia) e 01 Estado Observador (Turquia).  3.7. CARGOS E POSIÇÕES INTERNACIONAIS Em 2017, a Guarda assegurou os lugares de Oficial de Ligação do MAI em Angola; Timor-Leste; França; Espanha e São Tomé e Príncipe. Ainda, um oficial na representação permanente de Portugal em Bruxelas (REPER).   
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4. PROJETOS COFINANCIADOS O presente capítulo pretende agregar o conjunto de projetos sujeitos a cofinanciamento, dando uma perspetiva dos montantes envolvidos, bem como dar a conhecer a sua execução financeira reportada a 31 de dezembro de 2017. Acresce referir que a execução orçamental dos projetos comunitários foi condicionada por atrasos na contratação pública, sobretudo nos procedimentos desenvolvidos pela ESPAP e DSUMC-MAI que totalizam 85% da despesa transitada para o ano de 2018. SUB-PROGRAMA  DESCRIÇÃO DO PROJETO VALOR PREVISTO NO PROJETO EM 2017 VALOR CORRIGIDO 2017 VALOR TRANSITADO PARA 2018 VALOR EXECUTADO % DE EXECUÇÃO 04.02. FSI- AÇÕES NACIONAIS O novo Quadro Financeiro Plurianual para o período 2014 – 2020 tem por base a da necessidade de simplificar a estrutura e arquitetura de financiamento da União Europeia (UE), pelo que foram reduzidos, por agregação, o número de programas financeiros, de seis para dois, passando apenas a existir o Fundo Asilo, Migração e Integração (FAMI) e o Fundo para a Segurança Interna (FSI). No âmbito do Fundo para a Segurança Interna (FSI) foram criados dois instrumentos de apoio financeiro: um dirigido à cooperação policial, à prevenção e luta contra a criminalidade e à gestão de crises (Regulamento FSI - Cooperação Policial) e outro em matéria de fronteiras externas e de vistos (Regulamento FSI - Fronteiras e Vistos). Este fundo veio substituir o Programa Prevenção e combate da criminalidade (ISEC), o Programa de Prevenção, Preparação e Gestão das Consequências do Terrorismo e outros (CIPS) e o Fundo de Europeu de Fronteiras Externas (FFE). O FSI tem por objetivo geral contribuir para assegurar um elevado nível de segurança na União e contribui para os seguintes objetivos específicos: 
 Prevenir a criminalidade, lutar contra a criminalidade transnacional grave e organizada, incluindo o terrorismo, e reforçar a coordenação e a cooperação entre as autoridades responsáveis pela aplicação da lei e outras autoridades nacionais dos Estados-Membros, incluindo a Europol e outros organismos competentes da União, e com os países terceiros e as organizações internacionais relevantes; 
 Reforçar a capacidade dos Estados-Membros e da União para gerir de forma eficaz os riscos relacionados com a segurança e as crises, e preparar e proteger as pessoas e as infraestruturas críticas contra ataques terroristas e outros incidentes relacionados com a segurança. . . , à€ . . , à€ . . , à€ . . , à€ 34,37% 04.03. H2020 O Horizonte 2020 – Programa-Quadro Comunitário de Investigação & Inovação, com um orçamento global superior a 77 mil milhões de euros para o período 2014-2020, é o maior instrumento da Comunidade Europeia especificamente orientado para o apoio à investigação, através do cofinanciamento de projetos de investigação, inovação e demonstração. O apoio financeiro é concedido na base de concursos em competição e mediante um processo independente de avaliação das propostas apresentadas. O H2020 é composto por três Pilares programáticos com âmbitos diferentes: Excelência Científica, Liderança Industrial e Desafios Societais . , à€ . , à€ -   € . , à€ 34,74% 
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SUB-PROGRAMA DESCRIÇÃO DO PROJETO VALOR PREVISTO NO PROJETO EM 2017 VALOR CORRIGIDO 2017 VALOR TRANSITADO PARA 2018 VALOR EXECUTADO % DE EXECUÇÃO 
04.04. ISF- AÇÕES COMUNITÁRIAS 

O Fundo de Segurança Interna (ISF) foi criado para o período 2014-2020, e pretende promover aimplementação da Estratégia de Segurança Interna, a cooperação policial e a gestão das fronteiras externas da União. O ISF é composto por dois instrumentos: ISF Borders e Visa e ISF Police. Os principais objetivos são: 
 ISF Police - A componente de Polícia do ISF pretende contribuir para assegurar um elevado nível de segurança na UE, com especial enfâse: 

o Luta contra a criminalidade:combater a criminalidade transfronteiriça, grave e organizada, incluindo o terrorismo, e reforçar acoordenação e a cooperaçãoentre as autoridadesresponsáveis pela aplicação dalei e outras autoridadesnacionais dos Estados-Membrosda UE, incluindo a EUROPOL eoutros órgãos relevantes da UEe com organizações relevantesda UE; 
o Gestão do risco e crises:reforçando a capacidade dos Estados da UE e da União para gerir riscos e crisesefetivamente relacionados àsegurança e preparando-se paraproteger pessoas einfraestruturas críticas contraataques terroristas e outrosincidentes relacionados àsegurança. 

 ISF Borders - O objetivo principal do ISFBorders e Visa é contribuir para garantir um alto nível de segurança na União, ao mesmotempo que facilita a viagem legítima, nomeadamente através de: 
o Visa: o processamento eficazdos vistos de Schengen,apoiando uma política comum de vistos, que visa facilitar aviagem legítima à UE,proporcionando um serviço dealta qualidade aos requerentesde visto, garantindo a igualdadede tratamento de cidadãos nãocomunitários e abordando a migração irregular; 
o Fronteiras: alcançar um níveluniforme e elevado de controlo das fronteiras externas,apoiando a gestão integrada dasfronteiras, harmonizando asmedidas de gestão das fronteiras na União e partilhando informações entreos Estados da UE e entre osEstados da UE e a Frontex, a fimde travar a migração irregular egarantir a passagem suave dasfronteiras externas. 

. , à€ . , à€ -   € -   € 0,00% 
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SUB-PROGRAMA  DESCRIÇÃO DO PROJETO VALOR PREVISTO NO PROJETO EM 2017 VALOR CORRIGIDO 2017 VALOR TRANSITADO PARA 2018 VALOR EXECUTADO % DE EXECUÇÃO 04.05. LIFE O programa LIFE pretende contribuir para o desenvolvimento sustentável e para a consecução dos objetivos e metas da Estratégia Europeia 2020, o 7.º Programa de Ação em matéria de ambiente e outras estratégias e planos relevantes da UE em matéria de ambiente e clima. O subprograma ambiente tem três domínios prioritários: Ambiente e eficiência dos recursos; Natureza e Biodiversidade; Governação e informação em matéria de ambiente. Os objetivos gerais são: 
 Contribuir para a transição para uma economia eficiente em termos de recursos, hipocarbónica e resistente às alterações climáticas, para a proteção e a melhoria da qualidade do ambiente e para suster e inverter a perda de biodiversidade, incluindo o apoio à rede Natura 2000 e o combate à degradação dos ecossistemas; 
 Melhorar o desenvolvimento, a aplicação e o controle da execução da política e da legislação da União em matéria de ambiente e de clima e dinamizar e promover a integração dos objetivos ambientais e climáticos noutras políticas da União e na prática dos setores público e privado, nomeadamente mediante o reforço da capacidade dos setores público e privado; 
 Apoiar a melhoria da governação ambiental e climática a todos os níveis, incluindo uma maior participação da sociedade civil, das ONG e dos intervenientes a nível local; 
 Apoiar a execução do 7.º Programa de Ação em matéria de ambiente; 
 Melhorar a capacidade institucional e a eficiência da administração pública. Os Projetos Life assentes no instrumento financeiro para o ambiente e ação climática ao abrigo do Programa LIFE 2014-2020 visam a contribuir para o desenvolvimento sustentável e para a concretização dos objetivos e metas da Estratégia Europa 2020, bem como dos demais planos e projetos relevantes da União em matéria de ambiente e clima. Tendo em consideração o objeto deste programa a Guarda inscreveu as seguintes prioridades de investimento (Life imperial e Life Rupis): 
 Adaptação de infraestruturas para edificação 

deà a isà €à . ; 
 Outras despesas co e asà €à . . . , à€ . , à€ -   € . , à€ 86,93% 



 
 

 GUARDA NACIONAL REPUBLICANA 
 RELATÓRIO DE ATIVIDADES  2017  212 

SUB-PROGRAMA  DESCRIÇÃO DO PROJETO VALOR PREVISTO NO PROJETO EM 2017 VALOR CORRIGIDO 2017 VALOR TRANSITADO PARA 2018 VALOR EXECUTADO % DE EXECUÇÃO 04.06. P2020 - POSEUR E SAMA Trata-se do acordo de parceria adotado entre Portugal e a Comissão Europeia, que reúne a atuação dos 5 Fundos Europeus Estruturais e de Investimento - FEDER, Fundo de Coesão, FSE, FEADER e FEAMP - no qual se definem os princípios de programação que consagram a política de desenvolvimento económico, social e territorial para promover, em Portugal, entre 2014 e 2020. O Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (PO SEUR) pretende contribuir para a afirmação da Estratégia Europa 2020, especialmente na prioridade de crescimento sustentável, respondendo aos desafios de transição para uma economia de baixo carbono, assente numa utilização mais eficiente de recursos e na promoção de maior resiliência face aos riscos climáticos e às catástrofes. Tendo em consideração o acordo de parceria firmado entre a União Europeia e o Estado Português, a Guarda inscreveu as suas prioridades de investimento nos seguintes domínios: 
 Promoção de investimentos para abordar riscos específicos, assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas de gestão de catástrofes (aquisição de viaturas Todo-o-Terreno para o Grupo de Intervenção Proteção e Socorro da Unidade de Intervenção e SEPNA - €à . . ; 
 •à Mode izaç oà daà ád i ist aç oà Pú li a,àmediante o investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das dos serviços prestados (projetos de interoperabilidade dos Sistemas de Informação operacionais e de apoio operacional mediante aquisição de tecnologia – hardware, software e desenvolvimento; e outros investimentos conexos).  . , à€ -   € . , à€ -   € 0,00% 

04.09. OUTROS - ARIEM + O Programa INTERREG V-A Espanha-Portugal (POCTEP) 2014-2020 é o resultado direto da experiência favorável que, desde 1989, envolveu a cooperação na fronteira entre os dois países, que permitiu e pretende continuar a avançar na melhoria da qualidade de vida dos habitantes do Espaço de Cooperação. O Espaço Transfronteiriço de Espanha e Portugal é composto por 37 NUTS (Nomenclatura das Unidades Territoriais para fins estatísticos) pertencentes aos dois países, assegurando a consistência e a continuidade das zonas estabelecidas no anterior período de programação:  O POCTEP 2014-2020 atua em cinco grandes âmbitos ou objetivos temáticos: Potenciar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação; 
 Melhorar a competitividade das pequenas e médias empresas; 
 Promover a adaptação às alterações climáticas em todos os setores, e ainda promover o aumento da resiliência territorial aos riscos naturais transfronteiriços; 
 Proteger o meio ambiente e promover a eficiência dos recursos; 
 Melhorar a capacidade institucional e a eficiência da administração pública. . , à€ . , à€ -   € . , à€ 30,42% TOTAL GERAL . . , à€ . . , à€ . . , à€ . . , à€ 31,61%   
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5. GESTÃO INTERNA E DE APOIO OPERACIONAL A GNR dispôs de recursos financeiros provenientes do OE, tendo assegurado, na medida das limitações do plafond atribuído, todas as atividades inerentes ao funcionamento dos canais logístico, administrativo e financeiros de suporte a toda a atividade operacional. Adiante a afetação de recursos humanos, financeiros e materiais será convenientemente aflorada.   
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6. BENEFICIAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTO 6.1. INFRAESTRUTURAS O património imobiliário afeto à GNR, embora muito vasto, evidencia níveis de degradação muito elevados, necessitando de intervenções céleres, de forma a assegurar um acréscimo qualitativo das condições em que é exercida a sua atividade, com reflexos substanciais na qualidade e eficácia da sua atuação junto das populações. Nesta perspetiva foram realizadas as seguintes intervenções que constavam no Plano de Atividades para 2017 da Guarda: UNIDADE /ÓRGÃO PLANO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 2016 FONTE REALIZAÇÃO DESIGNAÇÃO DA INTERVENÇÃO VALOR PREVISTO S/IVA OE PIDDAC S/N VALOR C/IVA GIC/UI CONSTRUÇÃO DE CANIS DO GIC/UI NAS INSTALAÇÕES DA EG (POLO QUELUZ) 370.279 X  S 295.459 (c) CTER AVEIRO SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURAS NO EDIFÍCIO DO COMANDO TERRITORIAL DE AVEIRO 296.864 X  S 296.864 (c) CTER SANTARÈM REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO DO POSTO TERRITORIAL DE SALVATERRA DE MAGOS 500.000 X  N  CTER FARO REMODELAÇÃO DE INSTALAÇÕES DO POSTO TERRITORIAL DE LAGOS 170.000 X  N  CTER BEJA REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO DO POSTO TERRITORIAL DE SERPA 500.000 X  N  CTER VILA REAL REMODELAÇÃO DO POSTO TERRITORIAL DE ALIJÓ 400.000 X  N  USHE CONSTRUÇÃO DE CAVALARIÇA PARA CENTRO DE DESBASTE DE SOLÍPEDES (CEDES) (QUARTEL DA USHE/AJUDA) 430.000 X  N  CARI CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DE ALOJAMENTO 450.000 X  N  CTER VIANA DO CASTELO INTERVENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO POSTO TERRITORIAL DE VILA NOVA DE CERVEIRA 80.000     CTER VIANA DO CASTELO SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DO EDIFICIO DO COMANDO TERRITORIAL DE VIANA DO CASTELO 150.000     USHE REINSTALAÇÃO 3º ESQUADRÃO NO QUARTEL DA AJUDA- CONSTRUÇÃO DE CAVALARIÇAS 200.000     USHE REINSTALAÇÃO 3º ESQUADRÃO NO QUARTEL DA AJUDA- REMODELAÇÃO DE ALOJAMENTOS 300.000     UNT TRANSFÊRENCIA COMANDO PARA QUARTEL DE LIPPE/AJUDA 250.000     USHE CONSTRUÇÃO DE CLINICA VETERINÁRIA 200.000     UI/GIPS TRANSFERÊNCIA DO GIPS PARA QUARTEL DA PONTINHA 150.000 X  N  CTER LEIRIA INTERVENÇÃO NAS INSTALAÇÕES NO POSTO TERRITORIAL DE PENICHE 430.000     CTER PORTO PROTOCOLO CEDÊNCIA ESPAÇO ENTRE MUNICÍPIO AMARANTE E A GNR 872.516   S 872.516 (a;b) CTER LISBOA PROTOCOLO COM CM DE ALENQUER: CONSTRUÇÃO DO DESTACAMENTO TERRITORIAL DE ALENQUER 700.000     CTER PORTO PROTOCOLO COM CM DE PENAFIEL: CONSTRUÇÃO DO POSTO TERRITORIAL DE PAÇO DE SOUSA 664.750     CTER BRAGANÇA PROTOCOLO COM CM DE MACEDO DE CAVALEIROS: REMODELAÇÃO DO POSTO TERRITORIAL DE MACEDO DE CAVALEIROS  X  N  CTER FARO PROTOCOLO - REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFICIO PARA POSTO TERRITORIAL DE ALMANCIL 464.570 X  N  
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UNIDADE /ÓRGÃO PLANO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 2016 FONTE REALIZAÇÃO DESIGNAÇÃO DA INTERVENÇÃO VALOR PREVISTO S/IVA OE PIDDAC S/N VALOR C/IVA CTER BEJA INTERVENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO POSTO TERRITORIAL DE BARRANCOS 800.000 X  N  CTER ÉVORA INTERVENÇÃO NO POSTO TERRITORIAL DE BORBA 250.000 X  N  CTER FARO REMODELAÇÃO DE INSTALAÇÕES DO POSTO TERRITORIAL DE OLHOS DE ÁGUA 400.000 X  N  CTER FARO INTERVENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO POSTO TERRITORIAL DE ALJEZUR 250.000 X  N  CTER SANTARÉM INTERVENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO POSTO TERRITORIAL DE ALCANENA 700.000 X  N  CTER BRAGANÇA INTERVENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO POSTO TERRITORIAL DO VIMIOSO 250.000 X  N  CTER PORTO INTERVENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO POSTO TERRITORIAL DE MEDAS 500.000 X  N  CTER PORTO INTERVENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO POSTO TERRITORIAL DE LEVER 500.000 X  N  CTER AVEIRO PROTOCOLO COM CM DE ÁGUEDA: REMODELAÇÃO DO POSTO TERRITORIAL DE ARRANCADA DO VOUGA.       TOTAL 11.228.980 - -  . . € (a) Protocolo GNR/MAI/ Municípios (b) Execução orçamental em 2017. (c) Transitou para 2018 Figura 10 - Execução do Plano de Instalações para 2017 (LPIEFSS) Por determinação do Comando da Guarda foram ainda realizadas as intervenções abaixo discriminadas que embora não constassem do Plano de Investimento para 2017, foram devidamente justificadas por motivos de impreterível necessidade.  UNIDADE /ÓRGÃO PLANO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 2016 FONTE REALIZAÇÃO DESIGNAÇÃO DA INTERVENÇÃO VALOR PREVISTO S/IVA OE PIDDAC S/N VALOR C/IVA UI REMODELAÇÃO DO ARMAZÉM 18 QUARTEL GRAFANIL . à€ X  S 88.929 (b) CARI REMODELAÇÃO DE INSTALAÇÕES PARA DAPRH/DRH NO QUARTEL DOS BARBADINHOS . à€ X  S 66.941 (b) UI/GIPS REMODELAÇÃO DE CASERNAS PARA INSTALAÇÃO DO GIPS NA UNIDADE DE INTERVENÇÃO . € X  S 312.476 (c)  TOTAL . , à€ - -  . à€ (a) Protocolo GNR/MAI/ Municípios (b) Execução orçamental em 2017. (c) Transitou para 2018. Figura 11 - Execução de Empreitadas não previstas em Plano de Atividades, realizadas em 2017 Houve ainda necessidade de se realizarem 2 intervenções de natureza limitada, de conservação e reabilitação assim como a realização de estudos geotécnicos.   
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 RELATÓRIO DE ATIVIDADES  2017  216 Figura 12 - Execução de Empreitadas não previstas em Plano de Atividades 2017 (conservação) No âmbito de competências da Secretaria-Geral do MAI foram assumidos um conjunto de investimentos programados que traduzem o esforço de qualificação do parque de edifícios afetos à GNR, fundamentais para o apoio operacional, proporcionando uma atuação mais eficiente e qualificada.  Estas intervenções resultaram de Protocolos assinados com os Municípios para a cedência de instalações, tendo em vista a sua adaptação/remodelação/ampliação para Quartel da GNR. Durante o ano 2017 foram intervencionadas, via SG/MAI, as seguintes instalações: INTERVENÇÕES EM INFRAESTRUTURAS (SG/MAI) GRAU DE EXECUÇÃO NOVOS QUARTÉIS GRANDES INTERVENÇÕES (REMODELAÇÕES) MÉDIA INTERVENÇÃO RECEPCIONADAS DTER FAFE PTER VILA VERDE - - EM CURSO PTER ALANDROAL - - INICIADAS - - - PREVISÃO DE RECEPÇÃO EM 2018 PTER ALANDROAL - - Figura 13 – Obras da SG/MAI  

UNIDADE /ÓRGÃO PLANO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 2016 FONTE REALIZAÇÃO DESIGNAÇÃO DA INTERVENÇÃO VALOR PREVISTO S/IVA OE PIDDAC S/N VALOR C/IVA CARI REPARAÇÕES DIVERSAS DAS INSTALAÇÕES DA CPAG/UAG NO QUARTEL DOS BARBADINHOS . , à€     CENTRO CLINICO SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA, REPARAÇÃO E PINTURA DE FACHADAS NO EDIFÍCIO DA MEDICINA PREVENTIVA – CENTRO CLINICO - JANELAS VERDES . , à€     CTER BRAGA REMODELAÇÃO DAS ÁREAS DE DETENÇÃO DO DESTACAMENTO TERRITORIAL DE BARCELOS . , à€à X  S . , à€ UI SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DO EDIFÍCIO DO GIOP/UI - QUARTEL DA PONTINHA . , à€     CTER BRAGA REPARAÇÃO DAS COBERTURAS DO EDIFÍCIO DO DESTACAMENTO TERRITORIAL DE GUIMARÃES-S.TORCATO . , à€     USHE/GS REMODELAÇÃO E REPARAÇÕES DIVERSAS NAS INSTALAÇÕES DO GS/USHE NO QUARTEL DO CONDE DE LIPPE . , à€     EG/ CF PORTALEGRE REMODELAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO BALNEÁRIO/VESTIÁRIO DE SARGENTOS . , €      TOTAL . , à€ - -  . , à€ 
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7. SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO 7.1. TECNOLOGIAS APLICADAS À ATIVIDADE OPERACIONAL Durante o ano de 2016 a Guarda prosseguiu a sua aposta no desenvolvimento sistémico e estruturado das novas tecnologias da informação e das comunicações, com vista à qualificação do seu produto operacional. A este nível, tem-se procurado seguir um padrão de interoperabilidade entre sistemas, de forma à informação poder fluir independentemente da plataforma tecnológica. Numa lógica de continuidade, manteve-se o esforço no âmbito dos programas específicos de policiamento e prevenção, na sua vertente tecnológica, nomeadamente, queixa eletrónica, perdidos e achados, violência doméstica, contraordenações de trânsito, polícia automático, alargamento do Sistema AFIS, bem como, à manutenção do sítio da GNR e do recrutamento eletrónico. 7.1.1. SISTEMA DE QUEIXA ELETRÓNICA (SQE) Este Sistema visa facilitar a apresentação de queixas relativas a um conjunto de dezoito crimes, num suporte que garanta uma maior proximidade da Administração Pública ao cidadão. 7.1.2. SISTEMA DE CONTRAORDENAÇÕES DE TRÂNSITO (SCOT) A execução deste programa esteve a cargo da vertente de Trânsito da GNR e tem vindo a consolidar a sua posição como instrumento principal no apoio à atividade operacional, nas matérias atinentes à fiscalização rodoviária, constituindo-se como elemento catalisador no quadro de renovação de métodos e procedimentos operacionais. No final do ano de 2010 entrou em produção o módulo respeitante às contraordenações indiretas, permitindo uma maior celeridade processual no tratamento dessas infrações. 7.1.3. POLÍCIA AUTOMÁTICO O sistema automático de leitura de matrículas designado «Polícia Automático» preconiza um aumento de eficácia operacional na prevenção da criminalidade associada ao furto e roubo de veículos, falsificação de matrículas, mas também na verificação e combate às situações de ilegalidade relativas ao seguro de responsabilidade civil automóvel. Apesar dos desígnios que este visava alcançar, têm surgido algumas incompatibilidades que impossibilitam a otimização do sistema. Essas incompatibilidades radicam no alojamento da base de dados que serve o sistema (em entidade externa à Guarda), sendo-lhe reconhecidas algumas deficiências, nomeadamente relacionadas com a qualidade, atualidade e disponibilidade dos dados nela insertos. Em todo o caso, esperando que as deficiências venham a ser rapidamente corrigidas, o sistema continuará a operar apoiando o dispositivo da Guarda na fiscalização rodoviária.   
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7.2. TECNOLOGIAS APLICADAS ÀS ATIVIDADES DE APOIO 7.2.1. REESTRUTURAÇÃO DO SITE DA GNR NA INTERNET Tendo por objetivo contribuir para a modernização da imagem da Instituição, bem com garantir a publicação de conteúdos de forma mais orientada às necessidades do cidadão, em 2016 foram efetuadas melhorias no Site Oficial da GNR. Um objetivo inerente à existência do site da GNR e às reformas que lhe têm sido implementadas é a comunicação com o cidadão e a melhoria do e-Government enquanto veículo indispensável ao exercício da Cidadania Digital em Portugal.  Tendo por objetivo a continuidade da inovação, foram realizados estudos e revistos processos de forma a otimizar o serviço disponibilizado ao cidadão. Através de uma mudança de tecnologia, de melhores técnicas para implementar a segurança da informação, de uma revisão do interface gráfico e de novos serviços a disponibilizar, esta revisão contribuiu para em 2016 se ter lançado uma nova versão do sítio da GNR. Paralelamente implementaram-se formas de interação com as redes sociais e disponibilizou-se uma maior quantidade de serviços on-line ao cidadão. Esta plataforma Web possibilitou ainda publicar as peças dos procedimentos pré-contratuais realizados no âmbito do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, republicado através do Decreto-Lei n.º 111-B/2017,de 31 de agosto. Foi ainda introduzida uma área informativa dedicada aos projetos cofinanciados em execução. 7.2.2. SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE RECURSOS INTERNOS (SIGRI) O SIGRI é uma plataforma modular, integrando transversalmente os sistemas de informação dos órgãos com responsabilidade na administração de recursos internos, que disponibiliza serviços essenciais para a tomada de decisão nas principais áreas da atividade administrativo/logística da GNR, nomeadamente, pessoal, vencimentos, logística, financeira, assistência na doença, infraestruturas e património, bem como a disponibilização de informação ao utente como é o caso dos Portais Social e de Recrutamento, permitindo entre outros: 
 Otimização e controlo de processos; 
 Maior disponibilidade da informação; 
 Redução de custos; 
 Normalização de procedimentos; 
 Eliminação de erros de sincronização entre sistemas; 
 Incremento na segurança da informação. 7.2.3. PORTAL DA FORMAÇÃO O portal da formação continua a constituir uma mais-valia formativa disponibilizada a todos os intervenientes no processo formativo. Este conjunto de funcionalidades interativas e colaborativas, disponibilizado na UTIS (RNSI), potenciam a melhoria da qualidade da formação e os próprios resultados da avaliação individual, nomeadamente através do acesso a repositórios multimédia, fóruns de discussão, agendas multiutilizadores e atividades de grupo. A utilização do portal regista um maior impacto de utilização no que toca à formação que recorre ao regime e-learning e b-learning. Para os gestores da formação, o portal funciona como uma ferramenta de apoio e monitorização do processo pedagógico que permite disponibilizar indicadores de acesso e utilização seletiva. 
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De forma a garantir o fácil acesso a todo o acervo doutrinário, bem como para facilitar os processos formativos, impõe-se o desenvolvimento de uma Learning Managemente System (LMS), de uma plataforma de e-Learning mais robusta, bem como de outros dispositivos facilitadores das aprendizagens que incluem realidade aumentada e virtual, bem como a inserção de sistemas de apoio baseados em inteligência artificial (IA). 7.2.4. SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE FORMAÇÃO (SIGFORM) Em 2017 o SIGForm passou a contar com novos recursos, tais como a Bolsa de Formadores e a melhoria aplicada ao processo de registo da autoformação no Módulo de Planeamento da Formação, passando assim a permitir integrar de forma melhorada a informação sobre as competências adquiridas por iniciativa individual dos militares. Integrado na plataforma SIGRI, o SIGForm tem sido alvo de sucessivas melhorias com reflexos ao nível da interoperabilidade de sistemas de gestão, elaboração do Plano Anual de Formação por via eletrónica, desde o diagnóstico de necessidades formativas até à apresentação da proposta de PAF a integrar no Plano de Atividades da Guarda. O SIGForm constitui garantia de interoperabilidade com outras plataformas com vista a gerar fácil acesso a todo o acervo doutrinário, a plataformas de Learning Management System (LMS), de e-Learning, bem como a outros dispositivos facilitadores das aprendizagens. De igual modo, para gerir o sistema de forma integrada, impõe-se o desenvolvimento deste Sistema Integrado de Gestão da Formação associado à gestão do Conhecimento. A plataforma SIGForm constitui, assim, o embrião deste sistema integrado que estamos a desenvolver e que deverá integrar todas as soluções do sistema, bem como estabelecer ligações com os restantes sistemas da GNR e os externos de interesse. O desenvolvimento do SIGForm, baseado em processos, persegue a melhoria do funcionamento do serviço prestado aos utentes e concorre para uma certificação em Qualidade Total. 7.2.5. SOLUÇÃO DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS EM MODO PARTILHADO (GeRFIP) Nos termos do disposto no artigo 14º do Decreto-lei n.º 29-A/2011, 1 de março, que estabeleceu as normas para execução do Orçamento de Estado para 2011, tornou-se obrigatória a implementação do Plano Oficial de Contabilidade Pública (POCP) nos serviços integrados, mediante a adesão a uma das modalidades disponibilizada pela Empresa de Gestão Partilhada de Recursos da Administração Pública (GERAP), atual Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I. P (eSPap). Nessa conformidade, a Guarda Nacional Republicana (GNR) implementou o POCP em 2012 através da adesão aos Serviços Partilhados de Finanças suportados na solução de Gestão de Recursos Financeiros em modo partilhado – GeRFiP – que integra a gestão logística, orçamental, financeira e patrimonial, com base no Plano Oficial de Contabilidade Pública (POCP). Esta solução normalizou os processos e apoia as atividades de gestão financeira, orçamental e patrimonial dos órgãos e serviços da Administração Pública num contexto integrado, tendo sido desenhada numa lógica modular, por blocos funcionais, sendo parte do Programa de Gestão de Recursos da Administração Pública (GeRALL), que engloba outros projetos e soluções, tais como o de Gestão de Recursos Humanos em modo Partilhado (GeRHuP) e o de Gestão da Avaliação do Desempenho da Administração Pública (GeADAP).  7.2.6. PLATAFORMA ELETRÓNICA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA (VORTALNEXT) As Plataformas Eletrónicas de Contratação Pública (PECP) são peças fundamentais no objetivo de auxiliar a tramitação procedimental pré-contratual. Servem de suporte basilares às várias fases dos procedimentos, sob o comando direto das entidades adjudicantes, nos termos e dentro dos limites da legislação em vigor.  Em 2013, entrou em funcionamento na Guarda uma nova PECP, a Vortalnext, substituindo a Vortal, com melhorias significativas que permitiram conjunto de ações traduzidas em potencialidades para o utilizador e para a entidade adjudicante, designadamente: um ambiente de trabalho mais intuitivo, bem como um diretório de empresas (inscritas), onde é possível encontrar mais facilmente os potenciais operadores económicos que forneçam bens ou serviços em linha com as necessidades da Guarda, realidade outrora fora do nosso conhecimento e por vezes de difícil acesso.  
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Além da PECP Vortalnext, a Guarda utiliza ainda a plataforma Gatewit, que permite o desenvolvimento e a formalização de procedimentos aquisitivos ao abrigo dos Acordos Quadros (AQ). Ainda, no contexto da utilização dos sistemas e tecnologias de informação e decorrente da obrigação legal de publicação dos relatórios de formação, e consequente execução, dos procedimentos aquisitivos desenvolvidos, procedeu-se à publicação no portal dedicado aos contratos públicos dos relatórios de formação de contratos e dos relatórios de execução para o conjunto de procedimentos aquisitivos adiante descriminados no anexo A2 – Procedimentos Aquisitivos integrantesdo Capitulo VIII do presente relatório. 7.2.7. SISTEMA DE RECOLHA E VALIDAÇÃO DE INFORMAÇÃO O «Sistema de Recolha e Validação de Informação» é uma ferramenta online de informação a prestar obrigatoriamente por entidades que realizem procedimentos aquisitivos ao abrigo de Acordos Quadro celebrados pela ESPAP, em três áreas distintas, designadamente, ao nível dos relatórios de faturação, de contratação e o respetivo reporte estatístico anual. De referir ainda, no que respeita aos procedimentos desenvolvidos pela UMC-MAI e pela ESPAP, que a sua publicação é da responsabilidade daquelas entidades. 7.2.8. SISTEMA DE GESTÃO DO PARQUE DE VEÍCULOS DO ESTADO (SGPVE) A Guarda aderiu, em 2011, ao SGPVE (Sistema de Gestão de Parque de Veículos do Estado), nos termos do Decreto-lei n.º 170/2008, de 26 de agosto e da Portaria n.º 382/2009, de 12 de março. Esta aplicação é gerida pela ESPAP com o objetivo de integrar num sistema único toda a informação da frota do Estado e garantir as seguintes atividades na sua gestão: pedidos, carregamentos e abates de veículos, informação mensal sobre 
uiló et os,à a ute ções,àIPO’s,àsi ist osàeà o su osàdeà o ustí el,à o t oloàdeà a tõesàdeà o ustí elàeà o t oloàdaàfrota de veículos apreendidos ou perdidos a favor do Estado e considerados «com interesse para o PVE». 7.2.9. PROGRáMáàDEàGE“TÃOàHO“PITáLáRà àGLINTTTendo como objetivo a melhoria no atendimento ao utente no Centro Clinico, foi consolidado o programa de gestão 

hospitala àelet ó i aà Gli tt .A plataforma (programa) informática permite um maior apoio aos utentes do Centro Clinico da GNR, dando uma resposta rápida na gestão de consultas e exames, no acesso imediato aos processos clínicos e às fichas dos utentes. Permite ainda de forma célere e eficiente colaboração com entidades externas à GNR. A introdução desta plataforma constitui o início do processo de informatização do Centro Clinico na vertente do utente/doente. 7.2.10. PROGRAMA DE REGISTO DE DADOS CLÍNICOS E DE CONSUMOS COM OS CAVALOS E 
CÃE“àDáàGNRà àQVETDurante o ano 2017 continuou-se a proceder aos registos do historial clínico e dos consumos com os cães e cavalos da GNR no programa informático QVET, permitindo um controlo dos produtos aplicados a cada um dos animais e um melhor controlo de custos.  A aplicação informática permite consultar de forma rápida e organizada todos os serviços e produtos aplicados aos animais, assim como consultar todos os serviços prestados pelos militares afetos ao serviço veterinário. A aplicação informática QVET pretende informatizar toda a atividade da Divisão de Medicina veterinária/DSAD. 
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7.2.11. SISTEMA DE GESTÃO DE RECEITA DA GNR – SGRE/GNR Com o objetivo de permitir um controlo eficaz e fiável de todos os fluxos financeiros da receita, o SGRe/GNR garante o registo e cobrança da receita nos cerca de 600 locais onde é possível aos utentes efetuarem pagamentos pela venda de bens, prestação de serviços e cobrança de taxas, sendo igualmente garantido todo o fluxo documental até ao registo centralizado das receitas da GNR, no GeRFiP e, à entrega ao Estado no Sistema de Gestão das Receitas, da Direção Geral do Orçamento. Com a aprovação da Portaria n.º 298/2016, de 29 de novembro, que regula os serviços remunerados, houve necessidade de adaptar o sistema a esta nova legislação, através da criação de um novo módulo – Módulo de Orçamento – que permite um adequado registo das operações relacionadas com o pagamento antecipado dos serviços remunerados e respetivos acertos.  Numa perspetiva de desenvolvimento contínuo e de reengenharia de processos, efetuaram-se, ainda, melhorias ao nível do controlo de pagamentos por cheque e transferência bancária, tendo sido criado um novo menu para confirmação do efetivo recebimento pela Tesouraria da Unidade, quando na presença daquelas formas de pagamento, agilizando-se e desburocratizando-se este processo.    
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8. SAÚDE, BEM-ESTAR, ASSISTÊNCIA NA DOENÇA E VETERINÁRIA Engloba toda a Atividade relacionada com a assistência na doença, cuidados de saúde, moral e bem-estar dos militares da Guarda, a aquisição de equipamentos para serviços de saúde, de animais e a manutenção desse efetivo. 8.1. SAÚDE 8.1.1. ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELO CENTRO CLÍNICO DA GNR No plano da atividade desenvolvida pelo Centro Clínico importa relevar a prestação de 55.504 atendimentos (56.659 em 2016), a realização de 379 intervenções cirúrgicas (83 em 2016) e prestação de 396 consultas do viajante (apoio clínico para missões internacionais (390 em 2016)). Os 55.504 atendimentos foram distribuídos pelas seguintes especialidades: 
 111463262496160 1.0171.5461.007 1.9642.2261.0801.0475165111.048 13.4925.286224 5.2244.6418 263 9.5953.317

12128023351832 1.1039491.136 2.2022.0229471.152513468159 12.8635.858258 3.981 5.5544 293 12.0393.974
CIRURGIA VASCULARCIRURGIA GERALCIRURGIA PLÁSTICANEUROCIRURGIAANESTESIOLOGIAESTOMATOLOGIAMEDICINA DENTÁRIAGINECOLOGIAOFTALMOLOGIAORTOPEDIAOTORRINOLARINGOLOGIAUROLOGIAGASTROENTEROLOGIACARDIOLOGIADERMATOLOGIAMEDICINA FÍSICA EREABILITAÇÃOMEDICINA GERAL E FAMILIARMEDICINA INTERNAPSIQUIATRIA E PSICOLOGIAMEDICINA PREVENTIVATELEMEDICINANUTRIÇÃO E DIETÉTICALABORATÓRIOIMAGIOLOGIA

2016 2017
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  RELATÓRIO DE ATIVIDADES  2017  223  Figura 14 – Consultas do Viajante Concentrado na sua função primordial, o Centro clínico tem aumentado significativamente o apoio aos militares da Guarda, conjugado com o esforço orçamental, que se refletiu numa diminuição das despesas em funcionamento. No capítulo dos investimentos, foram disponibilizados meios financeiros que permitiram uma atualização e modernização do equipamento hospitalar, no valor de 175.790,00 €à . , à€àe à . Na área de formação certificada, foram formados 254 militares (121 em 2016) das diversas Unidades, com o curso de suporte básico de vida com desfibrilhação automática externa (SBVDAE). 8.1.2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DAS JUNTAS MÉDICAS JUNTA SUPERIOR DE SAÚDE (JSS) A Junta Superior de Saúde (JSS) é um Órgão de Conselho que funciona na dependência direta do Comandante-Geral, conforme alínea b) nº. 1 do art.º 26º. da Lei nº. 63/2007 de 06 de Novembro (LOGNR), a quem compete julgar o grau de capacidade para o serviço de oficiais, sargentos e guardas que, por ordem do Comandante-Geral, lhe forem presentes, bem como emitir parecer sobre recursos relativos a decisões baseadas em pareceres formulados pelas juntas médicas da Guarda (nº. 1 artº. 30º. da LOGNR). No ano de 2017 foram realizadas 94 JSS a que foram presentes 2.236 militares, no sentido de avaliar a sua situação clínica. JUNTAS DE SAÚDE DE ÁREA (JSA)  A Guarda Nacional Republicana dispõe de seis Juntas de Saúde, nomeadamente: JSA-Lisboa; JSA-Porto; JSA-Coimbra; JSA-Évora; JSA-Madeira e JSA-Açores. As Juntas de Saúde dos Açores e da Madeira não se efetuam por não haver médicos em número suficiente (CT Açores apenas tem 1 médico e CT Madeira não tem nenhum) para a sua constituição. 

396CONSULTAS DO VIAJANTE(TOTAL) 3SEF 8SIED374GNR11AMI
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Durante o ano de 2017 foram realizadas 61 Juntas de Saúde de Área (JSA), a que foram presentes 1.400 militares assim distribuídos:  Figura 15 – Juntas de Saúde de Área realizadas JUNTAS MÉDICAS DE RECRUTAMENTO (JMR)  No período compreendido entre Janeiro e Dezembro de 2017 foram realizadas 28 juntas médicas nas quais foram avaliados 687 candidatos à Guarda. JUNTAS MÉDICAS DA CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES (CGA) 
Du a teà oà a oà deà à eà de o e teà deà a ide tesà ualifi adosà o oà á ide tesà o o idosà e à “e iço ,àforam realizadas 16 juntas médicas na CGA tendo sido nomeados 16 médicos para integrar as referidas juntas, às quais foram presentes 226 militares. 8.2. MORAL E BEM-ESTAR Pelo Serviço de Assistência Religiosa (SAR) da GNR foram desenvolvidas durante o ano de 2017 atividades solidárias, apoiando de forma próxima os militares e as suas famílias em momentos de dor, solidão e de carência socioeconómica. Foram ainda desenvolvidas diversas ações celebrativas e formativas das quais se destacam nomeadamente: ÂMBITO DESCRIÇÃO CELEBRAÇÕES HOMENAGEM À PADROEIRA DA GUARDA, 16 DE JULHO; CELEBRAÇÃO DA MISSA INTEGRADA NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DA GUARDA; CELEBRAÇÕES DA MISSA INTEGRADAS NAS COMEMORAÇÕES DE DIAS DA UNIDADE; 

13 12 13 23580 190 144 486 0100200300400500600051015202530  JSA-Lisboa  JSA-Coimbra  JSA-Évora  JSA-PortoREALIZADAS MILITARES
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ÂMBITO DESCRIÇÃO CELEBRAÇÕES SEMANAIS DA MISSA NO COMANDO-GERAL E NO CENTRO CLÍNICO; CELEBRAÇÃO DOS FIEIS DEFUNTOS (3 DE NOVEMBRO DA IGREJA DE SANTA MARIA DE BELÉM, MOSTEIRO DOS JERÓNIMOS) E OUTRAS CERIMÓNIAS DE HOMENAGENS AOS MORTOS NOS DIAS DA UNIDADES; MISSA CRISMAL; CELEBRAÇÕES DO NATAL E DA PÁSCOA; CELEBRAÇÕES DOS SACRAMENTOS DE INICIAÇÃO CRISTÃ NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PORTALEGRE; CELEBRAÇÕES DOS SACRAMENTOS DO BAPTISMO E DO MATRIMÓNIO; CELEBRAÇÕES DAS EXÉQUIAS E MISSAS POR OCASIÃO DE DATAS DE FALECIMENTO; CELEBRAÇÕES DA MISSA POR OCASIÃO DE ENCONTROS DE CONFRATERNIZAÇÃO DE MILITARES; CELEBRAÇÕES DE BÊNÇÃOS; CELEBRAÇÃO DA VIA SACRA; PEREGRINAÇÕES E ENCONTROS PEREGRINAÇÃO MILITAR INTERNACIONAL A LOURDES; PEREGRINAÇÃO MILITAR NACIONAL A FÁTIMA; PEREGRINAÇÃO MILITAR A FÁTIMA A PÉ; PEREGRINAÇÃO À TERRA SANTA (ORGANIZADA PELA ESCOLA DA GUARDA); DOIS ENCONTROS (EM MARÇO E EM NOVEMBRO) DE FAMÍLIAS DE MILITARES. 8.2.1. ASSISTÊNCIA NA DOENÇA O Serviço de Assistência na Doença da Guarda Nacional Republicana (SAD/GNR) é o sistema de saúde dos militares da GNR e que tem por finalidade a comparticipação, total ou parcial, dos encargos decorrentes da prestação de cuidados de saúde e tratamento aos seus beneficiários. De acordo com o regime legal vigente o beneficiário do SAD/GNR usufrui também dos mesmos direitos que um utente do SNS, podendo ainda recorrer ao financiamento proporcionado pelo regime de benefícios do SAD/GNR. Em síntese e de uma forma geral, a despesa do SAD/GNR pode ser agrupada em três grandes áreas: o regime convencionado, o regime livre e os medicamentos. 8.2.2. REGIME DE BENEFÍCIOS O regime de benefícios abrange o financiamento de despesas com a saúde, designadamente com: 
 Os cuidados de saúde e atos médicos, prestados em território nacional e no estrangeiro; 
 Os medicamentos adquiridos em farmácias dos SS, RA e Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos; 
 Os meios de correção e/ou compensação; 
 O internamento, incluindo em lares, o apoio domiciliário, os tratamentos termais, a aposentadoria e os transportes. 
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8.2.3. BENEFICIÁRIOS DO SUBSISTEMA Por força das alterações ao regime jurídico atrás referido os beneficiários do subsistema apresentam a 31 de dezembro a seguinte estrutura global. De uma forma detalhada constituem beneficiários do subsistema os seguintes grupos:   Figura 16 – Beneficiários do subsistema de saúde (por grupos) – SAD/GNR 2016-2017  Figura 17 – Beneficiários do subsistema de saúde – SAD/GNR 2016-2017 Salienta-se, que em 2017 o número de beneficiários descendentes superou o número de beneficiários titulares no ativo, sendo que ambos representam quase 50% do universo de beneficiários. Pelo que se pode verificar, os cônjuges e os titulares na reforma têm também um peso significativo no subsistema. Em relação ao ano transato, constata-se que o n.º de militares na situação de reserva diminuiu consideravelmente. Não obstante, e em contrapartida, o n.º de militares na situação de reforma aumentou, balanceando o total. 
 Titulares44.93750% Familiares3742342%Extraordinários9991%Associados65417% Titulares44.82749% Familiares38.47642%Extraordinários9871%Associados6.8247%  Ativo20.85023%Reserva6.4847%Reforma17.60320%Cônjuges/União de Facto14.70817% Descendentes22.67825% Ascendentes370%Extraordinários9991%Associados6.5417% []20.741[][]4.9255%[]19.16123%Cônjuges/União de Facto14.53316% []23.90626% Ascendentes370%[]987[][]6.8247%2016 2017 2016 2017 
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8.2.4. ATIVIDADE DESENVOLVIDA No tocante à atividade do SAD/GNR, a Guarda limita-se a assegurar o financiamento e a gestão dos benefícios relacionados com a saúde, havendo uma série de procedimentos que dão origem à sua atividade diária: ELEMENTOS ESTATÍSTICOS DA ATIVIDADE DO SAD/GNR 2016 ENTIDADES CONVENCIONADAS 1.067 FATURAS RECEBIDAS (RL + RC) 98.533 + 12.865 PROCESSOS DE MEDICINA DENTÁRIA (ORTODONTIA + PRÓTESES FIXAS) 1.051 BENEFICIÁRIOS SAD/GNR 91.114 AUTORIZAÇÕES PARA TRATAMENTOS DE FISIOTERAPIA 6.039 CARTÕES SAD/GNR EMITIDOS 29.099 ANÁLISE DE PROCESSOS PARA EMISSÃO DE CARTÃO SAD/GNR 23.650 CARTÕES CESD VALIDADOS 2.504 FICHEIROS DE FATURAÇÃO ELETRÓNICA RECEBIDOS 12.357 8.2.5. REDE CONVENCIONADA Relativamente à rede convencionada, que atualmente conta com mais de 1.000 acordos celebrados, ao longo do território nacional, salienta-se que em 2017 foram celebrados 15 acordos com novas entidades. Assinala-se a forte distribuição geográfica, ainda deficitária no interior do país quando comparada com os distritos do litoral.   
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8.3. ASSISTÊNCIA MÉDICO-VETERINÁRIA AO EFETIVO DE CAVALOS E CÃES 8.3.1. AÇÕES PROFILÁCTICAS, MÉDICAS E CIRÚRGICAS As ações profiláticas médicas e cirúrgicas desenvolvidas mostraram-se eficazes na garantia do estado sanitário do efetivo. MEIO DESCRIÇÃO CÃES 1 VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA; 1 VACINAÇÃO CONTRA ESGANA, HEPATITE, LEPTOSPIROSE E PARVOVIROSE; 1 VACINAÇÃO CONTRA TOSSE DO CANIL; 2 DESPARASITAÇÕES SEMESTRAIS CONTRA PARASITAS INTERNOS; DESPARASITAÇÕES EXTERNAS – Nº DEPENDENDO DA TAXA DE INFESTAÇÃO NOS LOCAIS AONDE OS ANIMAIS SE ENCONTRAM COLOCADOS; PRIMOVACINAÇÃO DOS CACHORROS NASCIDOS NA GNR DOS CÃES DOADOS E COMPRADOS. Nota: Consultas e cirurgias foram efetuadas essencialmente pela clínica veterinária de cães da GNR. CAVALOS 1 VACINAÇÃO CONTRA GRIPE EQUINA E TÉTANO PARA OS CAVALOS DE FILEIRA;  2 VACINAÇÕES CONTRA GRIPE EQUINA E TÉTANO PARA OS CAVALOS DE DESPORTO E QUE PARTICIPAM EM EVENTOS DESPORTIVOS CIVIS; 1 DESPARASITAÇÃO INTERNA; PRIMOVACINAÇÃO E DESPARASITAÇÃO DOS CAVALOS DOADOS E COMPRADOS; Nota: Consultas e cirurgias foram efetuadas essencialmente pelo Hospital Veterinário de Equinos da GNR, Enfermaria Veterinária de Equinos no 3ºEsquadrão/USHE, e nos Centros de Apoio de Área do Porto, Coimbra e Évora.    
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9. PROTOCOLOS E GRUPOS DE TRABALHOS 9.1. PROTOCOLOS E PARCERIAS Visando a criação de sinergias fundamentais para a otimização da resposta às mais diversas situações, a Guarda, de uma forma bilateral ou multilateral, promoveu a celebração de um conjunto de protocolos e parcerias de colaboração e de cooperação, designadamente com as seguintes entidades enquadrados segundo o âmbito de atividade: ÂMBITO ÁREA DESCRIÇÃO ENTIDADES OPERACIONAL INVESTIGAÇÃO CRIMINAL (VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DE GÉNERO) Relativamente à implementação da Estratégia do Governo de Combate à VD e de Género, foram assinados protocolos, entre vários serviços de apoio e proteção às vítimas de VD e de género a nível nacional (entre outros) que envolvem as respostas locais, de forma articulada, as autarquias, as forças de segurança, a medicina legal, as entidades com competência em matéria de proteção social, as unidades de saúde, os bombeiros, as escolas e as organizações não- governamentais. Neste contexto a GNR assinou o Protocolo de Combate à VD e de Género – Oliveira de Azeméis. Serviços de apoio e proteção às vítimas de VD; autarquias locais; forças de segurança, Instituto de Medicina Legal; entidades com competência em matéria de proteção social, unidades de saúde; bombeiros, as escolas; organizações não-governamentais DOUTRINA, FORMAÇÃO E TREINO FORMAÇÃO MILITAR Protocolo de cooperação entre o MDN e o MAI Tem como objeto a realização de reuniões de coordenação entre a Direcção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar e as Unidades da Guarda, através do POC-CDF/GNR, para colaboração mútua ao longo de todo ano, na organização do dia da Defesa Nacional  Ministério da Defesa Nacional (MDN) DOUTRINA, FORMAÇÃO E TREINO ESTÁGIOS CURRICULARES Tem como objetivo oficializar a cooperação entre a GNR e a EPADDP e estabelecer os princípios e deveres para a realização de estágios curriculares/ formação em contexto de trabalho/prática simulada. (DE-2017). Escola Profissional Agrícola D. Dinis - Paiã ESTRATÉGIA LOGÍSTICA QUALIDADE No seguimento do despacho que autoriza a utilização da rede SIRESP pelo ACAP, durante provas e eventos desportivos, proferido pelo Exmo. Secretário de Estado Adjunto do MAI em 08 de outubro de 2014 estabeleceu-se um Protocolo de cooperação com a GNR, vindo a materializar-se no ano de 2017. O referido protocolo define, como contrapartida pela cedência de terminais rádio, um Serviço de Assistência (serviços de reboque 24h) prestado pela ACAP ao parque de veículos da GNR. Associação Clube Automóvel de Portugal ESTRATÉGIA LOGÍSTICA QUALIDADE Com o protocolo celebrado com a VALORCAR, entidade privada, sem fins lucrativos, cujo capital social pertence em 95% à Associação Automóvel de Portugal e em 5% à Associação das Empresas Portuguesas para o Sector do Ambiente, permitiu ligar a GNR a uma rede de 98 centros de abate certificados e dispersos por todo o Território Nacional, tornando a gestão de Veículos em Fim de Vida simples, célere e com enorme concorrência no processo de alienação. VALORCAR AUTARQUIAS LOCAIS INSTALAÇÕES No âmbito da reinstalação do Destacamento da Guarda Nacional Republicana em Amarante, foi promovida a realização de um protocolo entre o Município de Amarante e a GNR, sendo que a despesa referente à empreitada foi executada pelo município e reembolsada posteriormente pela Guarda Nacional Republicana, 
se doà ue,àe à ,àaàe e uç oàas e deuàaà€à à . Município de Amarante   
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9.2. GRUPOS DE TRABALHO A Guarda participou em diversos Comités, Reuniões, Seminários e Grupos de Trabalho de âmbito internacional e nacional, dos quais se destacam os pontos seguintes. 9.2.1. ÂMBITO NACIONAL ÂMBITO ÁREA DESCRIÇÃO OPERACIONAL INFORMAÇÕES Pa ti ipaç oà oà g upoà deà t a alhoà "CáRPOL .à Visa,à oà itoà daà i i alidadeà auto ó elàtransfronteiriça, o intercâmbio de informações entre os Estados Membros da União Europeia. É constituída por representantes dos Estados Membros na União Europeia e da Agência EUROPOL. OPERACIONAL INFORMAÇÕES Participação na UCAT (Unidade de Coordenação Antiterrorista). No âmbito da Estratégia Nacional de Combate ao Terrorismo, o grupo de trabalho promove a partilha de informações sobre terrorismo. Integram a UCAT elementos do SSI, o SIRP, o SIS, o SIED, a PJ, a PSP, a GNR, o SEF e a Polícia Marítima OPERACIONAL INFORMAÇÕES Participação no Grupo de Trabalho sobre o Tráfico de Seres Humanos. Este Grupo de Trabalho tem como objetivo efetuar o acompanhamento e troca de informações sobre inquéritos em curso relativos ao tráfico de seres humanos, sendo presidido pelo Observatório de Tráfico de Seres Humanos do MAI, onde tem também assento a GNR, PSP, PJ e o SEF. OPERACIONAL INFORMAÇÕES Pa ti ipaç oà oà G upoà deà T a alhoà so eà aà Notaç oà Estatísti a .à Te à o oà o jeti oà p opo àalterações às tipologias criminais para efeitos estatísticos, bem como o acerto da estatística criminal, eliminando duplicações de NUIPC entre a GNR/PSP e a PJ. É presidido pelo SSI, tendo assento a GNR, DGPJ, PSP, PJ e o SEF. OPERACIONAL INFORMAÇÕES Pa ti ipaç oà oàG upoàdeàt a alhoà Fu toàe/ouà ou oàdeàáTM .àEsteàG upoàdeàT a alhoàte à o oàobjetivo efetuar o acompanhamento e partilha de informações sobre inquéritos em curso relativos ao furto e/ou roubo de ATM, bem como a adoção de medidas preventivas e formulação de propostas de adoção de medidas físicas. É presidido pelo SSI, tendo assento a GNR, PSP, PJ, e SIS. OPERACIONAL INFORMAÇÕES Participação na UCIC (Unidade de Coordenação e Intervenção Conjunta) Nacional. No âmbito do decreto de Lei n.º 81/95, de 22 de abril, delineou-se um novo quadro normativo enformador das competências dos diversos órgãos de polícia criminal e serviços aduaneiros e de segurança empenhados no combate ao tráfico de droga. Através das reuniões de periocidade no mínimo trimestral avalia-se a centralização e partilha de informação oriunda de qualquer uma das Forças e Serviços que a integram, decide-se, coordena-se e avalia-se as ações que devem ser executas em comum e analisa-se e avalia-se a situação relativa ao tráfico e consumo de estupefacientes e psicotrópicos. OPERACIONAL INFORMAÇÕES Participação na Subcomissão de Dissuasão do SICAD (Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências). Esta comissão tem como objetivo contribuir para uma diminuição quantificável do consumo de drogas ilícitas, retardar a idade em que se começam a consumir, prevenir e minorar o consumo problemático de drogas, a toxicodependência e os riscos e danos sociais e para a saúde por ela causados, seguindo uma abordagem integrada, pluridisciplinar e assente em dados concretos e interfaces e sinergias ao mesmo tempo, promovendo e velando para que haja coerência entre as políticas sociais, de saúde e de justiça. OPERACIONAL INFORMAÇÕES Participação na Subcomissão de Dados e Investigação do SICAD (Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências). Eta subcomissão visa o assegurar a recolha, tratamento e divulgação dos dados e informações dos serviços públicos e das entidades privadas com intervenção no domínio das substâncias psicoativas, dos comportamentos aditivos e das dependências, onde em parceria com os diversos órgãos de polícia criminal se apresentou uma reformulação do Formulário TCD – Modelo A e B. OPERACIONAL INFORMAÇÕES Participação no Grupo de Trabalho IPCR (Integrated Political Crisis Response), que tem por objetivo efetuar o acompanhamento e recolha de informação sobre a situação dos refugiados, socorrendo-se de uma Plataforma on-line de monitorização da situação dos refugiados. São partes constituintes desta plataforma elementos do SSI, GNR, PSP, SIS, PJ e SEF. OPERACIONAL INFORMAÇÕES Participação no Grupo de Trabalho sobre o Setor dos Transportes Rodoviários, que tem como objetivo promover a partilha de informações acerca do setor dos transportes. Integram este grupo o SSI, PJ, SIS, PSP, GNR e a Associação Nacional de Proteção Civil (ANPC). OPERACIONAL INFORMAÇÕES Participação no CISMIL (Centro de Informações e Segurança Militares). Visa promover a partilha de informações no âmbito da Segurança Militar entre os seus representantes (Exército, da Força Aérea, da Marinha, da PJM, do SIS e do SIED). 
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ÂMBITO ÁREA DESCRIÇÃO OPERACIONAL INFORMAÇÕES Participação no Grupo de Trabalho de Proteção de Infraestruturas Críticas, com o objetivo de, através da coordenação, harmonização de procedimentos, racionalização de meios e de tempo, proceder ao planeamento e execução de atividades direcionadas à proteção de Infraestruturas Críticas e à análise da componente security dos Planos de Segurança dos operadores (PSO) das Infraestruturas Críticas Nacionais (ICN) e consequente elaboração e emissão de parecer prévio da(s) Força(s) Territorialmente competente, para validação posterior do Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna (SGSSI). OPERACIONAL INFORMAÇÕES Participação nos Briefings do CCOM (Comando Conjunto para as Operações Militares). Visa assegurar a ligação das Forças Armadas com as Forças e Serviços de Segurança e outros organismos do Estado relacionados com a segurança e defesa e a proteção civil. OPERACIONAL INFORMAÇÕES Participação no Workshop - Proteção de Infraestruturas Críticas no Sistema de Segurança Interna, com uma primeira avaliação às Metodologias de Avaliação do Risco em IC - Setor da Energia, onde a 
GNRà ap ese touà oà te aà áti idadesà deà P oteç oà deà I f aest utu asà C íti asà - A Intervenção das Forças de “egu a ça . OPERACIONAL INVESTIGAÇÃO CRIMINAL (VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DE GÉNERO) Reuniões do Grupo de Trabalho Intra-MAI, com representantes da tutela (GNR/PSP/SGMAI), no âmbito das medidas de ação do MAI, indicadas no V Plano Nacional de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género 2014-2017 (V PNPCVDG); OPERACIONAL INVESTIGAÇÃO CRIMINAL (VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DE GÉNERO Reuniões de trabalho com a Comissão para a Cidadania e Igualdade do Género (CIG) e restantes 
ep ese ta tesàdasào ga izaçõesàpú li asàeàONG’“à i di adosà asà edidasà doàVàpla oàNa io alàdeàPrevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género 2014-2017 (V PNPCVDG); OPERACIONAL INVESTIGAÇÃO CRIMINAL (VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DE GÉNERO Reuniões de trabalho com a Comissão para a Cidadania e Igualdade do Género (CIG) no âmbito das medidas do III Programa de ação para a eliminação da mutilação genital feminina (PARMGF 2014- 2017); OPERACIONAL INVESTIGAÇÃO CRIMINAL  (IGUALDADE DE GÉNERO, CIDADANIA E NÃO DISCRIMINIZAÇÃO) Reuniões do Grupo de Trabalho Intra-MAI, com representantes desta tutela indicados nas medidas do V Plano Nacional para a Igualdade de Género, Cidadania e não Discriminização 2014-2017; OPERACIONAL INVESTIGAÇÃO CRIMINAL Reuniões do Grupo de Acompanhamento da Plataforma para o Intercâmbio de Informação Criminal (GA-PIIC), com a missão de assegurar a implementação de todas as orientações estratégicas, tendo em vista a gestão transversal e a evolução da PIIC, nomeadamente em relação a novas funcionalidades, acesso a outras bases de dados complementares e fontes de informação dos órgãos de polícia criminal. OPERACIONAL INVESTIGAÇÃO CRIMINAL Reuniões no âmbito do Grupo de Trabalho sobre Furto de Metais não Preciosos, que envolveram reuniões temáticas e parcelares com a PSAT e a APRITEL; OPERACIONAL INVESTIGAÇÃO CRIMINAL Reuniões no âmbito do comité de acompanhamento do Projeto INASC, à responsabilidade do CESIS, onde estão representantes de diversos organismos públicos e ONG´S. OPERACIONAL INVESTIGAÇÃO CRIMINAL Reuniões de trabalho no âmbito do Gabinete do Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, 
o e e tesà à ep ese taç oà i stitu io alà asà p io idadesà EMPáCTà Eu opea à Multidis ipli a à
Platfo àágai stà C i i alà Th eats ,à p ojetosà oo de adosà i te a io al e teà pelaà EUROPOLà eà aànível nacional pelo SGSSI. OPERACIONAL PROTEÇÃO DA NATUREZA E AMBIENTE Participação no grupo de trabalho da CT145 (Comissão Técnica no Domínio da Gestão Florestal), que tem por missão a elaboração de documentos e emitir pareceres normativos. OPERACIONAL PROTEÇÃO DA NATUREZA E AMBIENTE Participação na Comissão de Acompanhamento Sobre a Poluição no Rio Tejo. Esta Comissão foi criada por despacho do Ministro do Ambiente para definir propostas com vista a melhorar os meios de atuação e o reforço dos mecanismos de intervenção das diferentes entidades, com o objetivo de contrariar o gradual aumento da poluição no Rio Tejo. OPERACIONAL PROTEÇÃO DA NATUREZA E AMBIENTE Participação no grupo de trabalho sobre o Nemátodo da madeira do pinheiro. Tem por finalidade a adoção e o acompanhamento das medidas e ações (sensibilização e fiscalização) conducentes à prevenção e erradicação da doença que afeta as coníferas. Para o efeito foi criado e protocolado um plano nacional de fiscalização. 
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ÂMBITO ÁREA DESCRIÇÃO OPERACIONAL PROTEÇÃO DA NATUREZA E AMBIENTE Participação no grupo de trabalho sobre o Movimento Transfronteiriço de Resíduos. Visa o planeamento e a execução de ações de fiscalização conjuntas no âmbito da circulação transfronteiriça de resíduos. OPERACIONAL PROTEÇÃO DA NATUREZA E AMBIENTE Participação nas reuniões do Conselho Florestal Nacional, o qual é composto por várias secções especializadas participadas integralmente pela Guarda através do Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente: a) Do ordenamento e da gestão florestais; b) Da estruturação e do funcionamento do SDFCI; c) Da fitossanidade florestal; d) Dos recursos cinegéticos; e) Dos recursos piscícolas das águas interiores. OPERACIONAL PROTEÇÃO DA NATUREZA E AMBIENTE Participação no Júri Nacional do Programa Bandeira  Azul  (Comissão  Especializada),  que  visa  a avaliação das candidaturas ao Programa Bandeira Azul. OPERACIONAL PROTEÇÃO DA NATUREZA E AMBIENTE Participação nas reuniões do Plano de Ação para a Conservação do Lince Ibérico em Portugal, enquanto membro da Comissão de Acompanhamento Externo do referido Plano. O Plano de Ação para a conservação do lince-ibérico (Lynx pardinus) em Portugal, (PACLIP), foi aprovado pelo Despacho n.º 12697/2008, de 23 de abril de 2008, com evolução para um novo Plano no quinquénio 2015-2020, designado por (PACLIP 2015 -2020), aprovado pelo Despacho n.º 8726/2015, de 7 de agosto. O PACLIP, a implementar entre 2015 e 2020, enquadra, coordena e concretiza o esforço nacional para a conservação do lince ibérico no território continental português, prioritariamente nas áreas que apresentem extensões significativas de habitat potencial, pretende incrementar a eficácia e a eficiência das ações nele desenvolvidas, e visa promover a recuperação das populações desta espécie na área da sua ocorrência histórica. A implementação do PACLIP é acompanhada por uma Comissão Executiva (CE), coordenada pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF) e integra entidades representativas dos agentes diretamente relacionados com a execução deste Plano de Ação e uma Comissão de Acompanhamento Externa (CAE). OPERACIONAL PROTEÇÃO DA NATUREZA E AMBIENTE Participação nas reuniões do Plano de Ação para a Conservação do Lobo Ibérico (PACLOBO), na qualidade de membro da Comissão de Acompanhamento Externo do referido Plano. O PACLOBO visa a conservação do lobo-ibérico, assegurando a sua coexistência com a atividade humana. Este Plano, que conta com a intervenção de diversas entidades coordenadas pelo Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, tem como princípios orientadores: reconhecer a importância do lobo-ibérico no equilíbrio natural dos ecossistemas; reconhecer a necessidade e promover o apoio generalizado da sociedade ao PACLOBO; reconhecer os proprietários, gestores e utilizadores do território como agentes fundamentais da execução do PACLOBO; reconhecer a necessidade de compatibilizar a conservação do lobo com as atividades humanas; atuar de uma forma preventiva relativamente a alterações sobre o habitat e fatores de ameaça ao lobo-ibérico; reconhecer a importância do lobo- ibérico na valorização do território; utilizar informação científica atualizada; reconhecer a necessidade de cooperação transfronteiriça. OPERACIONAL PROTEÇÃO DA NATUREZA E AMBIENTE Participação nas reuniões do Plano de Ação e Recuperação do Coelho Bravo (PARCB). Reconhecendo a importância estratégica do coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus algirus) nos ecossistemas mediterrânicos e no quadro cinegético nacional, verificando que existem informações preocupantes que indicam um rápido declínio das suas populações, com fortes indícios de serem causados por uma ação conjunta de surtos epidemiológicos de mixomatose e da Doença Hemorrágica Viral (DHV), com consequências imediatas para todas as espécies que se alimentam do coelho-bravo (algumas com estatuto de conservação preocupante) e ainda para os caçadores nacionais, uma vez que se trata de uma espécie cinegética chave no quadro de caça ibérico, foram desde 2007 lançadas várias iniciativas para compreender, enquadrar e resolver o conjunto de debilidades e ameaças que ocorrem ou incidem sobre esta espécie. Conscientes desta situação, foi lançado em 2007, um 
p i ei oà pla oà deà aç o,à de o i adoà PRECOBà - Programa de Recuperação do Coelho-B a o ,àiniciando-se agora o PARCB. OPERACIONAL PROTEÇÃO DA NATUREZA E AMBIENTE Participação nas reuniões da Comissão Técnica de Acompanhamento da Diretiva Lamas, na qualidade de convidado da referida Comissão. Tal diretiva têm por objetivo evitar efeitos nocivos para o homem, para a água, para os solos, para a vegetação e para os animais, aplicando-se à utilização, em solos agrícolas, de lamas de depuração provenientes de estações de tratamento de águas residuais domésticas, urbanas, de atividades agropecuárias, de fossas séticas ou outras de composição similar, dispondo os requisitos de qualidade para as lamas e para os solos, verificáveis através da conformidade das análises requeridas com os valores limite estabelecidos, definindo um conjunto de restrições à utilização das lamas no solo, prevendo  ainda  procedimentos  específicos  de  aplicação  das  mesmas  e  deveres  de  registo  e informação  por  parte  dos  operadores  de  gestão  destas,  foi  criada  a  referida  Comissão  de acompanhamento, composta por representantes de diversas entidades. OPERACIONAL PROTEÇÃO DA NATUREZA E AMBIENTE Participação no Grupo de Aplicação da Convenção Cites em Portugal. A Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies de Fauna e Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção (CITES), também designada por Convenção de Washington, foi assinada em 3 de Março de 1973 e entrou em vigor em 1 de Julho de 1975, tendo sido aprovada para ratificação em Portugal pelo Decreto n.º 50/80, de 23 de Julho. O Decreto-lei n.º 211/09, de 03 de setembro, estabelece as medidas necessárias ao cumprimento e à aplicação da Convenção, em território nacional, prevendo a constituição de um grupo de aplicação da Convenção que integra representantes de diversas entidades e das autoridades policiais, com vista à coordenação de intervenções no âmbito do controlo da aplicação da CITES. Compete a este Grupo: aprovar medidas de coordenação de intervenções no âmbito do 
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ÂMBITO ÁREA DESCRIÇÃO controlo da aplicação da Convenção CITES e dos Regulamentos (CE) n.º 338/97 e 865/2006; adotar, e rever periodicamente, um plano nacional para a coordenação da aplicação da Convenção CITES e dos Regulamentos (CE) n.º 338/97 e 865/2006; promover a celebração de protocolos, memorandos de entendimento ou outros acordos interinstitucionais de cooperação direcionados para a aplicação coordenada da Convenção CITES e dos Regulamentos (CE) n.º 338/97 e 865/2006; promover a coordenação com entidades competentes pela aplicação e fiscalização da Convenção CITES e dos Regulamentos (CE) n.º 338/97 e 865/2006 noutros Estados membros da União Europeia ou noutros Estados Partes da Convenção CITES; trocar informações com outros Estados membros da União Europeia ou com outros Estados Partes da Convenção CITES sobre sanções em caso de comércio ilegal da fauna e da flora selvagens, a fim de garantir a coerência da aplicação ou a revisão do quadro legal vigente; estabelecer uma ligação estreita com as autoridades de gestão da Convenção CITES e com os serviços de controlo da aplicação da legislação nos países de origem, trânsito e consumo exteriores à Comunidade Europeia, bem como com o Secretariado da Convenção CITES, a Organização Internacional de Polícia Criminal (OIPC -INTERPOL) e a Organização Mundial das Alfândegas, a fim de contribuir para a deteção, dissuasão e prevenção do comércio ilegal da fauna e da flora selvagens mediante o intercâmbio de informações; promover a realização de atividades de formação e de sensibilização para os serviços e funcionários com competências relacionadas com a aplicação da Convenção CITES e dos Regulamentos n.º 338/97 e 865/2006. OPERACIONAL PROTEÇÃO DA NATUREZA E AMBIENTE Participaç oà oà P ojetoà Lifeà I pe ial .à Oà P ojetoà Lifeà I pe ial à esta ele eà asà fe a e tasà aseàpara assegurar o aumento da população de águia-imperial em Portugal e, consequentemente da população global ibérica. As ações planeadas no seu conjunto estabelecem uma rede coerente de atuação para reduzir as principais ameaças que afetam a eficácia de estabelecimento dos casais em Portugal, cujo objetivo é promover o aumento da população de águia-imperial ibérica em Portugal, com intervenções previstas nas Zonas de Proteção Especial (ZPE) da Rede Natura 2000 de Castro Verde, Vale do Guadiana, Mourão/Moura/Barrancos e Tejo Internacional, Erges e Pônsul. A GNR é um dos parceiros beneficiários do projeto, sendo responsável pelas Ações A8 (Criação de Capacidade Cinotécnica para deteção de venenos) e C4 (Despiste de casos de envenenamento na natureza). O projeto decorre até dezembro de 2018; OPERACIONAL PROTEÇÃO DA NATUREZA E AMBIENTE Pa ti ipaç oà oàP ojetoà LifeàRupis .àEsteàP ojetoàp ete deài ple e ta àaçõesà ueà isa à eforçar as populações de águia-perdigueira e britango no Douro transfronteiriço, através da redução da mortalidade destas aves e do aumento do seu sucesso reprodutor. O abutre-preto e o milhafre-real são espécies também beneficiadas por este novo projeto. Tem o período de vigência de julho de 
à at à aioà deà .à Oà O ça e toà totalà doà P ojetoà à deà € à à à fi a iadoà aà %à pelaàComissão Europeia; OPERACIONAL PROTEÇÃO E SOCORRO Pa ti ipaç oà oàg upoàdeàt a alhoà PROCIV .àáàGNRàte àluga à oà itadoàGTà aà ualidade de agente de proteção civil, dispondo de um Oficial de Ligação junto da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC). A presença no GT prende-se com a integração, coordenação e articulação dos meios de proteção e socorro da GNR num dispositivo conjunto de operações de socorro. OPERACIONAL APOIO VÍTIMAS VULNERÁVEIS Participação nas reuniões de trabalho do Fórum Nacional de Álcool e Saúde (FNAS), com representantes da GNR, PSP, SICAD (Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências do SNS), ARS, DGS, ANSR, ONG/IPSS, SPMT (Sociedade Portuguesa de Medicina do trabalho), ACT (Autoridade para as Condições do Trabalho), Sociedades Científicas, CRUP (Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas), operadores da Indústria e outras entidades públicas e privadas no âmbito do Plano Nacional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e das Dependências (2013-2020) e do Plano de Ação para a Redução dos Comportamentos Aditivos e das Dependências (2013-2016). OPERACIONAL APOIO VÍTIMAS VULNERÁVEIS Participação nas reuniões de trabalho do Conselho para as Migrações, com representantes da GNR, PSP, ACM e outras entidades públicas e privadas no âmbito da definição e execução das políticas migratórias, bem como no âmbito do Plano Estratégico para as Migrações 2015-2020 (PEM). OPERACIONAL APOIO VÍTIMAS VULNERÁVEIS Participação nas reuniões da Comissão Interministerial dos Contratos Locais de Segurança visando a intervenção precoce em contextos de risco, reconhecendo a importância decisiva na promoção das condições de segurança das populações e na proteção dos cidadãos mais vulneráveis. OPERACIONAL APOIO VÍTIMAS VULNERÁVEIS Participação nas reuniões de trabalho do Grupo Consultivo para a Integração das Comunidades Ciganas (CONCIG), nas quais participam também a PSP, a ACM (Alto Comissariado paras as Migrações), o OBCIG (Observatório das Comunidades Ciganas) e diversas associações das Comunidades Ciganas indicados nas prioridades da Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas 2013- 2020 (ENICC). OPERACIONAL APOIO VÍTIMAS VULNERÁVEIS Participação nas reuniões de trabalho no âmbito do Programa de Apoio a Pessoas com Deficiência (PAPcD), em parceria com a Federação Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social (FENACERCI), com o objetivo de desenvolver uma Ficha de Sinalização de PcD vulnerável. OPERACIONAL APOIO VÍTIMAS VULNERÁVEIS Participação nas reuniões de trabalho no âmbito Estratégia Nacional de Integração das Pessoas Sem- Abrigo (ENIPSA), com o objetivo de garantir a qualidade, eficácia e eficiência da intervenção junto das pessoas sem-abrigo, bem como, o conhecimento permanente do fenómeno. 
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ÂMBITO ÁREA DESCRIÇÃO OPERACIONAL APOIO A COMUNIDADES ESTRANGEIRAS Participação nas reuniões de trabalho com o Sr. David Thomas, Presidente da Associação Safe Communities Portugal, com o objetivo de identificar e desenvolver ações para prevenir atos ilícitos contra pessoas estrangeiras em território nacional. OPERACIONAL APOIO VÍTIMAS VULNERÁVEIS Participação nas reuniões de trabalho com o Instituto da Segurança Social para desenvolvimento de um protocolo para divulgação do Complemento Solidário para Idosos e da implementação da ficha de sinalização. OPERACIONAL CIBERSEGURANÇA Participação nas reuniões de trabalho no âmbito do Programa Internet Segura, em parceria com a Microsoft, com o objetivo de desenvolver ações de sensibilização conjuntas no âmbito do Dia da Internet Mais Segura. OPERACIONAL SALVAGUARDA DO PATRIMÓNIO Participação nas reuniões de trabalho no âmbito do Projeto SOS Azulejo, com o objetivo de definir ações para salvaguarda e valorização do património azulejar Português. OPERACIONAL SEGURANÇA RODOVIÁRIA Participação nas reuniões para implementação das medidas do PENSE 2020, cuja responsabilidade recai sobre a GNR. OPERACIONAL SEGURANÇA RODOVIÁRIA Sob a égide do PENSE 2020, a Guarda participou em reuniões de coordenação com a ANSR e PSP para a implementação do Plano Nacional de Fiscalização Rodoviária. OPERACIONAL SEGURANÇA RODOVIÁRIA Participação em grupos de trabalho com o Ministério da Administração Interna e o Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural para análise da sinistralidade rodoviária e laboral com tratores agrícolas. OPERACIONAL COOPERAÇÃO INTERNACIONAL Reuniões no âmbito do CEPOL – Exchange Programme; OPERACIONAL GERAL Participação no grupo de trabalho da CT190 (Comissão Técnica para a Aviação, Espaço e Defesa), que tem por missão a elaboração de documentos e emitir pareceres normativos no âmbito dos compromissos nacionais e internacionais do IPQ. OPERACIONAL COOPERAÇÃO INTERNACIONAL Participação como POC nacional na RAILPOL (European Network of Railway Police Forces) que é uma rede internacional de organizações responsáveis pelo policiamento das ferrovias nos Estados- Membros da qual fazem parte atualmente 17 países e 1 país associado (EUA). O objetivo é aumentar e intensificar a cooperação policial internacional ferroviária na Europa, para evitar ameaças e garantir a eficácia das medidas contra a criminalidade transfronteiriça. Participação como POC nacional asàCo fe iasàEst at gi asàdestaàO ga izaç o,à asà eu iõesàdoà Coo di atio àMeeeti g à
aoà í elà daà p esid iaà daà RáILPOL,à eà osà G uposà deà T a alhoà C i eà a dà Illegalà I ig atio ,à
“t ategi à á al sis à eà Cou te à Te o is à eà Pu li à O de .à Desdeà , que a GNR assumiu a 
p esid iaàdoàG upoàdeàt a alhoàeà Cou te àTe o is àdaàRáILPOL. DOUTRINA, FORMAÇÃO E TREINO FORMAÇÃO MILITAR Reuniões entre CDF e CARI para elaboração portaria oficiais enfermeiros (DE-2017). DOUTRINA, FORMAÇÃO E TREINO FORMAÇÃO MILITAR Reuniões entre GNR e CINAMIL para definição de Regulamento de Investigações a realizar no CINAMIL. (DE-2017). DOUTRINA, FORMAÇÃO E TREINO FORMAÇÃO MILITAR E POLICIAL Reuniões de trabalho no âmbito da coordenação dos Grupos de Trabalho envolvidos no ciclo de produção de publicações internas da GNR (Ciclo anual de produção de doutrina da GNR). DOUTRINA, FORMAÇÃO E TREINO GERAL Reuniões na Comissão de Educação Física e Desporto Militar, com representantes das FAA e PSP, no âmbito da coordenação das atividades desportivas militares;. 
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ÂMBITO ÁREA DESCRIÇÃO DOUTRINA, FORMAÇÃO E TREINO GERAL Reuniões na Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA), no âmbito da formação técnico - profissional. DOUTRINA, FORMAÇÃO E TREINO GERAL Reuniões do Grupo de Trabalho para revisão do Protocolo e da Carta de Acordo com Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, com representantes da GNR e da FD/UNL (DE-2017) DOUTRINA, FORMAÇÃO E TREINO GERAL Reuniões no âmbito do Programa de Formação e Treino – Fase II – FSI. DOUTRINA, FORMAÇÃO E TREINO GERAL Reuniões no âmbito da implementação da Qualidade na Guarda, através do Projeto da Certificação do Posto. DOUTRINA, FORMAÇÃO E TREINO GERAL O ga izaç oàdoà“e i io:à àQualidadeà aàGNRà– Desafios e Oportunidades… à DEC . ADMINISTRATIVO COBRANÇA DE RECEITA Iniciaram-se os trabalhos que visam a implementação do Documento Contabilístico e de Cobrança, 
te doàaàGNRàsidoàdesig adaà o oà o ga is oàpiloto à aàád i ist aç oàI te a,àe à i tudeàdeàse àuma entidade com processos de tesouraria territorialmente desconcentrados. Este Projeto é coordenado pela UniLEO – Unidade de Implementação da Lei de Enquadramento Orçamental, na direta dependência das Finanças, e tem como objetivo a otimização da gestão da receita, através da melhoria dos processos de contabilização, tratamento e controlo da tesouraria.  9.2.2. ÂMBITO INTERNACIONAL A GNR esteve envolvida em projetos financiados pela União Europeia, mas promovidos por entidades policiais, e participou em fóruns internacionais, conforme a seguir se discrimina: ÂMBITO ÁREA DESCRIÇÃO OPERACIONAL PROTEÇÃO DA NATUREZA E AMBIENTE Pa ti ipaç oà oà Pollutio à C i eà Wo ki gà G oup-I te pol ,à ueà te à po à o jeti oà se si iliza à osàGovernos para a problemática dos crimes de poluição, para a necessidade de produzirem legislação adequada e adotarem ações e medidas preventivas e de combate a este tipo de ilícitos ambientais. OPERACIONAL PROTEÇÃO DA NATUREZA E AMBIENTE Pa ti ipaç oà aàCo fe iaàTECUMà I te atio alà o fe e eào àe i o e talàp ote tio . O Projeto TECUM (Tackling Environmental Crimes throUgh standardised Methodologies) é um consórcio internacional liderado pela Itália (através da Arma dos Carabinieri) com a participação adicional do Ministério do Meio Ambiente Italiano, a Guardia Civil de Espanha e a Guarda Nacional Ambiental da Roménia. A Conferência visou um aumento da sensibilização na área ambiental de 

iosà p ese tes,à o eada e teà opi io à ake s à eà de isio à ake s à italia os,à e à o oàcredenciar o papel da Itália em prol da área ambiental junto de representantes de governos estrangeiros e organizações internacionais que atuam no domínio da proteção do ambiente, como a CITES, a FAO, a EUROJUST, EUROPOL, INTERPOL, IPCC, a OTAN, UNEP, UNODC e WWF, professores universitários e outros especialistas na área. OPERACIONAL INVESTIGAÇÃO CRIMINAL Noà itoàdoà i loàpolíti oàdaàU i oàEu opeia,àaàGua daàpa ti ipaà osàp ojetosàEMPáCTà Eu opea à
Multidis ipli a à Platfo à ágai stà C i i alà Th eats ,à oo de adosà i te a io al e teà à pelaàEUROPOL e a nível nacional pelo SGSSI, assumindo a representação nacional no projeto EMPACT/OPC- MOCGà O ga isedà P ope t à C i eà – Mo ileà O ga isedà C i eà G oups .à E àconsonância com o Plano de atividade Operacional, decorrente das áreas que os Estados Membros consideram mais sensíveis, do ponto de vista deste tipo de crimes, a aposta continuou a ser na componente operacional, com a realização de operações destinadas a fenómenos criminais específicos, como o são os furtos de metais não preciosos e os furtos em habitação. 
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OPERACIONAL INFORMAÇÕES Participação no workshop de segurança EU-EUA. O workshop teve como objetivo reunir especialistas em law enforcement da UE e dos EUA para discutir e trocar pontos de vista sobre os atuais desafios de segurança, com foco especial em ameaças à segurança global e a sua ligação com a segurança interna/ nacional. OPERACIONAL INFORMAÇÕES Participação no workshop EU-EUáà Ci il-Milita à Respo sesà toà Te o is .à Oà E e to,à p o o idoà
peloà Ce te à fo à Ci il-Milita à Relatio s à dos EUA decorreu em Bruxelas – Bélgica e teve como objetivo reunir especialistas em law enforcement da UE e dos EUA para discutir e trocar pontos de vista sobre o fenómeno do Terrorismo e resposta ao mesmo através da articulação de meios civis e militares. OPERACIONAL PROTEÇÃO DA NATUREZA E AMBIENTE Pa ti ipaç oà oà Pollutio à C i eà Wo ki gà G oup-I te pol ,à ueà te à po à o jeti oà se si iliza à osàGovernos para a problemática dos crimes de poluição, para a necessidade de produzirem legislação adequada e adotarem ações e medidas preventivas e de combate a este tipo de ilícitos ambientais. OPERACIONAL PROTEÇÃO DA NATUREZA E AMBIENTE Pa ti ipaç oà aà Co fe iaà TECUMà I te atio alà o fe e eà o à e i o e talà p ote tio .à OàProjeto TECUM (Tackling Environmental Crimes throUgh standardised Methodologies) é um consórcio internacional liderado pela Itália (através da Arma dos Carabinieri) com a participação adicional do Ministério do Meio Ambiente Italiano, a Guardia Civil de Espanha e a Guarda Nacional Ambiental da Roménia. A Conferência visou um aumento da sensibilização na área ambiental de 

iosà p ese tes,à o eada e teà opi io à ake s à eà de isio à ake s à italia os,à e à o oàcredenciar o papel da Itália em prol da área ambiental junto de representantes de governos estrangeiros e organizações internacionais que atuam no domínio da proteção do ambiente, como a CITES, a FAO, a EUROJUST, EUROPOL, INTERPOL, IPCC, a OTAN, UNEP, UNODC e WWF, professores universitários e outros especialistas na área. DOUTRINA, FORMAÇÃO E TREINO COOPERAÇÃO INTERNACIONAL Participação em duas reuniões do Coure Grup Comité Permanente de Avaliação do Projeto  EUPSTII. As reuniões tiveram lugar a 04ABR17 em Schiphol, na Holanda; e a 13SET17 em Newcastel, no Reino Unido. Estas reuniões tiveram como objetivo efetuar a atualização de resultados obtidos, coordenação das atividades de avaliação a desenvolver pelos países no âmbito do projeto, e, elaboração de relatórios de avaliação por tipo de atividade realizada ao longo do ano  As atividades do PEC fazem parte do sistema de gestão da qualidade do projeto, incluem os processos de controlo e avaliação de resultados estabelecidos no acordo formal celebrado entre os membros do Consórcio EUPSTII. DOUTRINA, FORMAÇÃO E TREINO COOPERAÇÃO INTERNACIONAL Participaç oàdeàu àOfi ialàdoàCDFà aàReu i o/Cu soàso eà LaàVisió àEst at gi aàdeàlaàGestió àdelà
Co o i ie to à pat o i adaà pelaà Es olaà deà Polí iaà I e oa e i a aà IBERPOL à ueà te eà luga à asàinstalações da Polícia Nacional do Panamá. Este curso teve a duração de 5 dias e teve como principais objetivos: compreender o novo paradigma da formação e do conhecimento no atual contexto mundial, conhecer em que se baseia o conhecimento e a sua utilidade nas organizações dedicadas à segurança pública e, ainda, saber que fatores interferem nos modelos de gestão da mudança, ou mudanças, aplicada à gestão do conhecimento e da formação a distância/e-Learning.  DOUTRINA, FORMAÇÃO E TREINO GERAL Cursos e seminários internacionais participados em Portugal e no estrangeiro: 

 CEPOL Course Security Sector Reform (In Cooperation With ESCD); 
 Preventing Attacks on Critical Infrastructures; 
 Curso de Especialista Básico de Informações;  
 A UE Enfrentando os Desafios das Ameaças Híbridas;  
 Curso Superior de Especialistas en Information;  
 CEPOL Course Single Point of Contact-one Stop Shop;  
 CEPOL Course – Preventing Radicalisation to terrorism Violent Extremism;  
 CTFP Conference EUCOM-SOCEUR;  
 Curso de Visión Estratégica de la Gestión del Conocimiento;   
 Curso de Reconocimiento del Subsuelo;  
 Curso TEDAX - NRBQ;  
 Certificação FRONTEX dos Meios Cinotécnicos da Guarda (Oficiais e Guardas);  
 Public Order and Crowd Management STEP 1 Course CEPOL;  
 Public Order Security During Major Events (House) STEP 2 Course CEPOL;  
 CEPOL Course 64 EU Missions and Operations – Strategic Planning;  
 Organized Property Crime Committed Bymob Org Crime Groups Course CEPOL;  
 Excise Fraud Analysis;   
 Missing Trader Intra Community Fraud CEPOL Course;  
 Environmental Crime – Wildlife Trafficking;  
 CEPOL Control and Traffic Safety, Integrated Aproch;  
 CEPOL Course Cocaine Smuggling;  
 CEPOL Course European Police Leadership-Training Portfolio: Future Lead;  
 CEPOL Course CSDP/ FSJ Nexus, Structures and Instruments;  
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 Deradicalisation of Foreign Fighters;  
 Schengen Evaluation CEPOL Course;  
 Financial Investigations CEPOL Course;  
 CEPOL CO Course URSE 59 EU CSDP Police Command and Planning;   
 CEPOL Course European Joint Master Programme;  
 Firearms Strategic Aspects in Law Enforcement;  
 CEPOL Course Migration Flows – Combating OCGS Mediterranean Routes;  
 CEPOL Violent Attacks Againts Public (Amok Shootings) ;  
 CEPOL Course Synthetic Drugs;  
 CEPOL CSE Strategies in Managing Child Sex Offenders;  
 CEPOL Policing the Impact of Migration – Public Order hate Crime Integra;  
 CEPOL Course Radicalisation – Prevent Maritime Security Threat;  
 CEPOL Course Management of Emergency Situations;  
 CEPOL Course Intelligence Led Policing – Intelligence Cycle;  
 CEPOL Course Police Staff Selection: Entry, Promotion & Specialization;  
 Mentoring Monitoring and Advising Course;  
 Social Media Implications in Law Enforcement Course CEPOL;  
 PAN European Football Security Course CEPOL;  
 Train the Trainers STEP I CEPOL;  
 Train the Trainers STEP II CEPOL;  
 Investigating and Preventing Corruption Course CEPOL;  
 Management of Diversity STEP II CEPOL;  
 CEPOL – Train the Trainers for Mission Deployment.  
 Anual CEPOL Research and Science Conference 2016, em Budapeste – Hungria. (DE-2017); 
 FRONTEXà- Eu opea àJoi tàMaste ’sài à“t ategi àBo de àMa age e t à DE-2017); 
 Introduction to Educational Technology Course[S1 2017], FRONTEX; 
 Course design using the Sectoral Qualifications Framework for Border Guarding (SQF), in line with Bologna / Copenhagen principles, FRONTEX. 
 Mentoring in Crisis Management Course, âmbito EUPTII, financiado pelo FSI, no período de 15 a 19 Maio de 2017 na EG, para 18 formandos (16 formandos internacionais + 2 formandos nacionais)    



 



 Capítulo V RECURSOS DISPONÍVEIS 
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V. AFETAÇÃO REAL E PREVISTA DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS 1. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 1.1. RECURSOS HUMANOS A GNR tem ao seu serviço pessoal militar e civil. Os militares da GNR dispõem de um estatuto próprio - o Estatuto dos Militares da Guarda Nacional Republicana, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 30/2017, de 22 de março. Conforme se dispõe nos artigos 19º da LOGNR e 10º do referido diploma, os militares da GNR estão sujeitos à condição militar, nos termos da Lei de Bases Gerais do Estatuto da Condição Militar. Da condição militar do pessoal da GNR decorrem as restrições ao exercício de certos direitos, liberdades e garantias, que vigoram igualmente para os militares das Forças Armadas, nos termos da Lei de Defesa Nacional (LDN) e da Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas (LOBOFA). Quanto ao pessoal civil ao serviço da GNR, é-lhesàapli elàaà LeiàGe alàdoàT a alhoàe àFu çõesàPú li as àap o adaàe àa e oà àLeiànº 35/2014, de 20 de junho, com as alterações introduzidas até à Lei n.º 73/2017, de 16 de agosto.  Os militares da Guarda agrupam-se, hierarquicamente, nas seguintes categorias profissionais, subcategorias e postos: 
 Figura 18 – Categorias dos militares da GNR 
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A situação de pessoal militar, seguidamente apresentada, tem por referência o Mapa Geral de Pessoal Militar da Guarda Nacional Republicana, aprovado por Sua Excelência o MAI, através do Despacho n.º 8.372/2010, de 18 de maio.  A Guarda dispunha em 31 de dezembro de 2017, de 23.118 elementos na situação de ativo, entre o seu pessoal, sendo uma instituição marcadamente constituída por militares – 22.423 (839 oficiais, 2.547 sargentos e 19.037 guardas) e 695 civis, dos quais 57 em regime de prestação de serviço (avenças). Analisando os dados supramencionados, verifica-se que em 2017, manteve-se a tendência de diminuição gradual efetivada no ano de 2016. Com efeito a Guarda sofreu no período em análise uma redução do seu efetivo, fruto, em particular, da retração substancial das novas entradas no quadro, em número bastante inferior ao das passagens à situação de reserva para fora da efetividade de serviço.  Em 2018 ingressarão nos quadros da Guarda 38 Oficiais Subalternos e 950 Guardas, provenientes dos respetivos Cursos de Formação, o que também contribuirá para tendência de subida do número de efetivos militares.  Figura 19 – Evolução dos Recursos Humanos entre 2000 – 2017 Como se pode constatar da análise ao quadro supra, em particular no efetivo militar, prevendo-se a manutenção nos próximos anos da tendência decrescente verificada em 2014 e 2015, muito dificilmente se atingirão os níveis de efetivo militar já alcançado em anos anteriores (designadamente entre 2000 e 2009). Um aspeto de primordial importância para o funcionamento da Guarda, no que respeita ao ano de 2017, são as promoções realizadas no efetivo militar e que se traduzem no quadro infra, as quais só se realizaram com 5 oficiais das Forças Armadas e com o términos do 38.º Curso de Formação de Sargentos (CFS) e términos do Curso de Promoção a Cabo (CPCb) em promoções relativas ao ano de 2017. De notar que, como se pode constatar, a maioria das promoções, embora tenham ocorrido em 2017, dizem respeito a vagas de anos anteriores. As promoções provenientes das vagas remanescentes de 2016 e vagas de 2017 só ocorrerão após a obtenção de despacho prévio favorável por parte dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das Finanças e da Administração Interna, tal como dispunha a respetiva LOE. Refira-se que tais promoções se afiguram essenciais e imprescindíveis para o normal funcionamento da Guarda, tendo em conta a sua estrutura fortemente hierarquizada e a definição das funções correspondentes a cada um dos postos dos militares que integram esta Força de Segurança. 287 288 393 392 384 367 798 758 1.064 1.009 983 850 907 836 784 742 723 69525.904 25.753 25.356 25.313 25.453 25.071 25.143 24.324 24.736 24.762 23.476 23.021 22.282 21.562 22.349 22.676 22.608 22.4232000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017CIVISMILITARES
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CATEGORIAS PROMOÇÕES DE ANOS ANTERIORES PROMOÇÕES DE 2017 TOTAL OFICIAIS 91 5 96 SARGENTOS 317 50 367 GUARDAS 374 138 512 TOTAL 782 193 975 Figura 20 – Promoções em 2017 No que concerne ao processamento de vencimentos, o mesmo teve necessidade de ser adaptado às alterações legislativas decorrentes da Lei n. º 42/2016, de 28 de dezembro (Orçamento de Estado para 2017).  Para além da aplicação das alterações impostas no âmago da sua atividade principal, supramencionadas, o processamento de vencimentos teve um impulso significativo na forma de interagir com outras entidades, nomeadamente, Autoridade Tributária, Caixa Geral de Aposentações e Segurança Social. Merecem destaque neste particular as alterações profundas na forma de reporte dos valores processados à Autoridade Tributária, a melhoria dos contributos para cumprimento das solicitações do Ministério da Administração Interna e da Direção Geral do Orçamento, beneficiando ainda o processo de planeamento e orçamentação de atividades relacionadas com a imputação de recursos humanos.  1.2. ATIVIDADES CONEXAS À GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 1.2.1. SAÚDE E BEM-ESTAR Este ponto engloba toda a Atividade relacionada com a assistência na doença, cuidados de saúde, moral e bem-estar dos militares da Guarda e a aquisição de equipamentos para serviços de saúde, já exposta anteriormente. Nos quadros apresentados consta o conjunto de atividades principais desenvolvidas neste âmbito. INSPECÇÕES MÉDICAS REALIZADAS (MEDICINA PREVENTIVA) TOTAL CURSO PROMOÇÃO OFICIAL SUPERIOR 32 CURSO PROMOÇÃO A CAPITÃO 43 PROMOÇÃO A SARG. CHEFE/AJUDANTE 85 CURSO DE PROMOÇÃO A CABO 208 CANDIDATOS AO CURSO DE BATEDOR MOTO 37 CANDIDATOS CURSO ESPECÍFICO DE CAVALARIA 11 CANDIDATOS AO CURSO DE (CMOP) 04 CANDIDATOS CURSO DE PATRÃO LOCAL 18 CANDIDATOS CURSO DE MERGULHO 17 CANDIDATOS CURSO DE MARINHEIRO 15 CANDIDATOS AO CURSO DE (CRMOP) 19 
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INSPECÇÕES MÉDICAS REALIZADAS (MEDICINA PREVENTIVA) TOTAL CANDIDATOS CURSO DE (OPSAMV) 04 CANDIDATOS CURSO DE PELOTÃO CICLO 105 CANDIDATOS CURSO DE INTERV. BUSCA E RESGATE 13 RASTREIO DE MEDICINA PREVENTIVA 2.747 CANDIDATOS CURSO DE FORMAÇÃO DE GUARDAS 687 TOTAL 4.045 Figura 21 – Inspeções Médicas Realizadas (Medicina Preventiva) ALGUNS EXAMES COMPLEMENTARES EFECTUADOS TOTAL E.C.G. 5.694 TITMUS 1.705 AUDIOGRAMAS 1.732 E.E.G. 47 T.A. 4.034 TOTAL 13.212 Figura 22 –Exames desenvolvidos 1.2.2. JUSTIÇA E DISCIPLINA PROCESSOS INSTAURADOS CONCLUIDOS  2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 PROC. DISCIPLINARES 860 742 881 849 860 719 754 849 PROC. AVERIGUAÇÕES 690 646 656 636 690 579 601 634 PROC. AC. EM SERVIÇO 1046 1062 1013 1069 1046 918 936 1069 PROC. ADMINISTRATIVOS 1040 1160 1163 1303 1040 775 922 1303 PROC. INQUÉRITO 18 33 19 17 18 31 14 17 PROC. ESTATUTÁRIO 1 2 2 6 - 1 1 6 TOTAL 3655 3645 3734 3880 3654 3023 3228 3.878 Figura 23 – Análise de processos desenvolvidos 
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RECOMPENSAS/PUNIÇÕES EXECUTADOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 LOUVORES 656 941 2969 2945 2597 3794 3809 2625 REFERÊNCIA ELOGIOSA - 0 63 214 640 438 715 669 LICENÇA DE MÉRITO - - 1181 1488 1082 1042 999 1406 REPREENSÃO ESCRITA 60 73 86 64 88 66 84 47 REPREENSÃO ESCRITA AGRAVADA 19 18 43 30 25 24 46 17 SUSPENSÃO 153 149 133 147 165 138 152 103 SUSPENSÃO AGRAVADA 2 0 1 2 6 2 5 2 REFORMA COMPULSIVA 10 13 42 31 3 - - - SEPARAÇÃO DO SERVIÇO 2 5 2 3 4 - 7 5 DISPENSA DE SERVIÇO - - - - - - 1 2 TOTAL 902 1199 4520 4924 4610 5504 5818 4.876 Figura 24 – Análise de recompensas vs punições desenvolvidas OUTRAS  EXECUTADOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 PARECERES POR RECURSO PARA EXMO. TGCG E S.EXª MAI 219 162 168 203 167 196 181 211 PATROCÍNIOS JUDICIÁRIOS 33 74 84 30 26 35 39 43 TOTAL 252 0 236 252 233 193 231 254 Figura 25 – Análise de outras atividades desenvolvidas   
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2. RECURSOS MATERIAIS  A logística está intimamente ligada à estratégia da Guarda e traduz-se na capacidade para fazer acontecer, pois constitui um processo transversal a toda a organização, assente numa rede de fluxos físicos e informacionais, que visa responder no momento, na quantidade e no local apropriados, potenciando o desempenho operacional. Deste modo, a gestão dos recursos materiais deve orientar-se para a racionalização de meios e para a eficiência na afetação de recursos públicos assente, por um lado, no modelo de partilha de atividades comuns e, por outro lado, numa plataforma de funcionamento em rede, que abrange especialmente as atividades de natureza administrativa e logística. Nessa conformidade, desde 2015 tem-se procurado consolidar o novo conceito logístico, assente numa lógica de serviços partilhados, onde uma entidade gestora central promove as funções de planeamento, gestão e controlo dos recursos logísticos, em articulação com os órgãos de gestão local, com a Direção de Serviços da Unidade Ministerial de Compras do MAI e com a ESPAP. Ao nível estratégico, a logística procurou contribuir para um melhor alinhamento entre os principais instrumentos de gestão, nomeadamente, o Plano Anual de Atividades, o Orçamento, o Plano Anual de Investimento e o Plano Anual de Compras, pois só garantindo as fontes de financiamento indispensáveis ao desenvolvimento oportuno das aquisições de bens e serviços será possível suprir as principais necessidades identificadas pelo dispositivo da Guarda. Em termos operacionais, foram introduzidos procedimentos que pretenderam agilizar o ciclo de reabastecimento, foram desenvolvidos procedimentos aquisitivos transversais ao dispositivo, para além de se procurar racionalizar a gestão da manutenção e dos transportes Foi também através de uma política de gestão criteriosa dos recursos materiais que a Guarda cumpriu, com êxito, a sua Missão.  Enquanto entidade gestora de um vasto património, cuja dispersão geográfica constitui um fator que dificulta as medidas de preservação e de manutenção dos materiais e equipamentos, a implementação de um novo conceito logístico permitiu dar cumprimento às diretrizes da Tutela quanto à contenção de despesa na Guarda.  Não seria verdade, se não disséssemos que com mais certamente faríamos melhor. No entanto, com os recursos disponíveis, a Guarda Nacional Republicana procurou continuar a garantir uma melhor funcionalidade dos seus serviços e um ambiente de maior segurança. 2.1. PLANEAMENTO E REABASTECIMENTO O planeamento logístico visa prever e atuar sempre em antecipação. Assim, só planeando o apoio logístico é possível obter, em tempo útil, no local apropriado e na quantidade e qualidade devidas, os recursos necessários ao bom desempenho operacional. Neste âmbito, o planeamento passou a dispor de uma lógica consolidada através da agregação de necessidades promovida pelo Plano Anual de Compras, em alinhamento com a proposta de Orçamento e o Plano de Atividades da Guarda. Através da função logística/reabastecimento foi possível desenvolver um conjunto de atividades cujo objetivo é o de fornecer todos os artigos necessários para equipar, manter e permitir a atuação das Forças da Guarda.  No âmbito do reabastecimento foi dada prioridade à otimização e antecipação do planeamento das necessidades logísticas. Procurou-se, ainda, desenvolver e melhorar as especificações técnicas dos procedimentos aquisitivos, bem como reforçar os mecanismos de controlo da execução material dos contratos, em articulação com as Unidades.  
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2.2. AQUISIÇÕES No decurso do ano em análise, a GNR, por intermédio da Direção de Recursos Logísticos (DRL), manteve a estratégia adotada nos anos anteriores, assumindo-se como entidade coordenadora da estratégia de compras da Guarda, nomeadamente no que respeita à execução do Plano Logístico da Guarda. A DRL agregou um conjunto de procedimentos para a aquisição de bens e serviços junto dos demais Órgãos da GNR, privilegiando a centralização dessas compras junto da DSUMC/MAI. Com efeito, as figuras abaixo refletem, em quantidade e valor, os procedimentos aquisitivos realizados no decurso do ano de 2017, por tipologia, bem como aqueles de que foi beneficiária, correndo a sua formalização por parte da UMC/MAI e ESPAP. PROCEDIMENTOS ADS AD CP AQ CE CP AL. UMC/MAI TOTAL PAC2015 0 0 0 0 0 0 1 1 PAI2016 0 1 0 0 0 0 1 2 PAC 2016 0 2 0 0 1 0 9 12 POSEUR 0 0 0 0 0 0 1 1 PAC2017 56 15 34 1 8 0 13 127 FSI 0 0 5 8 0 0 11 24 LPIEFSS 0 0 0 0 0 0 11 11 ALIENAÇÃO 0 0 0 0 0 3 0 3 TOTAL 56 18 39 9 9 3 47 181 Figura 26 – Procedimentos aquisitivos desenvolvidos em 2017 por tipologia PROC. ADS AD CP AQ CE CP AL. UMC/MAI TOTáLà €  PAC2015 0 0 0 0 0 0 245.237 245.237 PAI2016 0 50.000 0 0 0 0 240.891 290.891 PAC2016 50.387 51.678 0 0 6.121 0 19.461.027 19.569.213 POSEUR 0 0 0 0 0 0 528.506 528.506 PAC 2017 0 659.874 2.608.808 3.593 697.816 0 21.504.209 25.474.301 FSI 0 0 332.965 140.953 0 0 1.513.890 1.987.807 LPIFSS 0 0 0 0 0 0 1.557.009 1.557.009 ALIENAÇÃO 0 0 0 0 0 150.439   150.439 TOTAL €  50.387 761.552 2.941.773 144.546 703.937 150.439 45.050.771 49.803.405 Figura 27 – Valor dos procedimentos de Aquisição/Alienação formalizados em 2017 
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Da análise aos quadros acima é possível verificar a diversificada distribuição dos procedimentos por tipologia de contratação, bem como, o valor aplicado em termos globais, representando a formalização de 181 procedimentos aquisitivos, no o ta teàglo alàdeàdespesaàdeà€à . . àeàdeà e eitaàdeà€à . . Foram igualmente desenvolvidos 15 procedimentos aquisitivos referentes aos anos de 2016 e 2015, cuja execução material e financeira ocorreu no ano económico de 2017.  De referir ainda, a realização de 39 procedimentos por Concurso Público e de apenas 18 com recurso ao Ajuste Direto em regime geral, reforçando a continuidade do paradigma nas aquisições efetuadas pela GNR, uma vez que esta Força de Segurança tem como principal objetivo, na área da aquisição de bens e/ou serviços, diminuir as aquisições através do recurso ao procedimento por Ajuste Direto, potenciando o recurso aos procedimentos abertos a todos os interessados que reúnam as condições de participação exigidas, facto que garante, nomeadamente, os princípios da igualdade e da livre concorrência. 2.3. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS  Em 2017, à semelhança do que sucedeu nos anos anteriores, consolidou-se a estrutura decorrente da nova Lei Orgânica da GNR, o que permitiu cimentar o novo conceito logístico alicerçado no Sistema Nacional de Compras Públicas (SNCP) e no Sistema de Gestão do Parque de Veículos do Estado (SGPVE).  A Guarda desenvolveu ainda obras de pequena envergadura e trabalhos de manutenção, com recurso a meios próprios num património vasto e bastante antigo. Sem este valioso recurso, a degradação das infraestruturas seria muito maior e implicaria o dispêndio de maiores verbas em intervenções tardias.  Para além das necessárias intervenções de manutenção, muito ainda há a fazer quanto a trabalhos de modernização, aspeto fundamental e melhoria da funcionalidade com o objetivo último de garantir um serviço público de qualidade e excelência. Também através da função logística manutenção se desenvolveu um conjunto de atividades com o objetivo de conservar o material em condições de operacionalidade e assegurar tais condições ao material que as não possui, por modernização, aperfeiçoamento ou modificação. 2.4. MEIOS DE TRANSPORTE  Através da função logística transportes, foi desenvolvido um conjunto de atividades que englobam o deslocamento de pessoal, de animais e de material, bem como a sua direção e a gestão do equipamento e das instalações a ele associadas. O parque de veículos da Guarda tem uma dimensão, dispersão e complexidade ímpares na Administração Pública, cobrindo todas as especificidades impostas pela sua missão.  Nesse parque de meios de transporte encontram-se viaturas auto para o patrulhamento e transporte de pessoal, viaturas especiais destinadas a valências específicas (a proteção da natureza e do ambiente, investigação criminal e intervenção e socorro, entre outras), viaturas blindadas para situações especiais e especialmente destinadas à participação em missões internacionais, viaturas de transportes gerais, viaturas de transporte de solípedes e canídeos e embarcações para controlo e patrulhamento do mar territorial e vigilância da orla marítima, entre muitas outras. 2.4.1. TRANSPORTE RODOVIÁRIO  O Parque de Viaturas da Guarda (PVG), composto na sua maioria por viaturas ligeiras, pesadas e motociclos, tem uma dimensão, dispersão territorial e complexidade, ímpares na Administração Pública, mostrando deste modo, todas as especificidades próprias inerentes ao cumprimento da missão. Podemos destacar, veículos auto para o patrulhamento e transporte de pessoal, veículos especiais destinados a valências específicas (a proteção da natureza e do ambiente, investigação criminal, manutenção de ordem pública, inativação de engenhos explosivos, etc), veículos blindados para situações especiais e especialmente destinadas à participação em missões internacionais, veículos de transportes gerais, veículos de transporte de solípedes e canídeos. 
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O PVG totaliza 5.573 unidades, sendo a distribuição dos veículos, pelas respetivas/proveniência tipologias, é a seguinte:  Figura 28 – Distribuição por tipologia45 No quadro abaixo procede-se à análise comparativa entre aquisições e abates nos últimos dois anos. A evolução da frota, durante o ano de 2017, foi marcada pela aquisição de 10 viaturas e pelo abate de 163 viaturas.  Figura 29 – Análise comparativa entre aquisições e abates de viaturas – 2016-2017 
E à ,àaàGua daàad ui iuà à eí ulosà o os,à u ài esti e toàtotalàdeà . , à€àp o e ie tesàdoàFu doàdeàGa a tiaàAutomóvel (FGA), sendo a distribuição pelo Dispositivo conforme quadro infra:                                                            45 (1) Inclui máquinas agrícolas e industriais, quadriciclos, ciclomotores e atrelados; (2) Protocolos estabelecidos com entidades públicas e privadas; (3) Nos termos do DL n.º 11/2007, de 11jan. 
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MARCA/MODELO QUANTIDADE UNIDADE SKODA OCTAVIA.1.6 TDI 4 UNT SKODA OCTAVIA.1.6 TDI 1 CTER VISEU SKODA OCTAVIA.1.6 TDI 1 CTER LISBOA SKODA OCTAVIA.1.6 TDI 1 CTER PORTALEGRE SKODA OCTAVIA.1.6 TDI 1 CTER VILA REAL SKODA OCTAVIA.1.6 TDI 1 CTER GUARDA SKODA OCTAVIA.1.6 TDI 1 CTER LEIRIA TOTAL 10  Figura 30 – Distribuição por Unidades dos veículos adquiridos novos durante 2017 Durante o ano de 2017, os veículos afetos ao PVG percorreram uma média diária de 243.635 km, num valor total anual de 88,9 Milhões de Km. Como se pode verificar, no quadro abaixo, a Taxa de Inoperacionalidade tem vindo a aumentar nos últimos três anos, em virtude da idade/desgaste das viaturas e a não renovação da frota.   Figura 31 – Relação distancia percorrida versus inoperacionalidade das viaturas 2015-2017 220.260 236.471 243.63517,68% 19,98% 22,73%2015 2016 2017MÉDIA MENSAL KM TAXA DE INOPERACIONALIDADE
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 RELATÓRIO DE ATIVIDADES  2017  250  Figura 32 – Distribuição de Veículos por Quilómetros Outra das preocupações do Comando da Guarda refere-se à antiguidade do parque auto, com evidentes reflexos no desempenho operacional. Conforme se pode constatar no quadro abaixo, a grande maioria dos veículos tem mais de 10 anos de idade, o que, aliado ao grande desgaste diário, dificulta o serviço a desempenhar.  Figura 33 – Distribuição de Veículos por idade  Ainda durante o ano de 2017, foram concluídos 13 processos de integração de viaturas no Parque de Veículos do Estado (PVE), provenientes de processos perdidos a favor do Estado (processos-crime ou contra-ordenacionais), sendo de destacar a utilização de 14 veículos em regime de utilidade operacional, nos termos do Decreto-Lei n.º 11/2007, de 19 de janeiro.   
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  RELATÓRIO DE ATIVIDADES  2017  251  Figura 34 – Veículos Legalizados no último Triénio 2.4.2. MEIOS MARÍTIMOS Para desenvolver a sua missão nesta área de responsabilidade, nomeadamente no controlo e vigilância costeira, proteção da natureza e ambiente e proteção e socorro, a Guarda dispõe dos seguintes meios marítimos: UNIDADES TIPOLOGIA DOS MEIOS LVI46 LFA47 EAV48 SEMI-RÍGIDO TOTAL UCC 12 24 7 4 47 UI    3 3 CTER    22 22 TOTAL 12 24 7 29 72 Figura 35 – Frota meios marítimos da GNR 2.5. EFETIVO ANIMAL Outra das especificidades que diferenciam a Guarda das demais instituições públicas e a tornam única, são as valências de cavalaria e cinotécnica, as quais revestem cuidados especiais nomeadamente com a saúde e alimentação deste efetivo. No gráfico abaixo mostra-se a evolução destes efetivos entre 2014 e 2017, bem como a sua respetiva distribuição.                                                             46 LVI – Lancha de Vigilância e Interceção 47 LFA – Lancha de Fiscalização de Águas Interiores 48 EAV – Embarcação de Alta Velocidade 
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 Figura 36 – Efetivo Animal 2014-2017 UNIDADES EFETIVO ANIMAL SOLÍPEDES  CANÍDEOS TOTAL USHE 261 0 261 UI 0 138 138 CTER 102 138 240 TOTAL 363 276 639 Figura 37 – Distribuição do Efetivo Animal (em 31 de dezembro de 2017) Cerca de 72% do efetivo de cavalos encontra-se na USHE e 50% de cães na UI, incluído os que após terem sido adquiridos se encontram em instrução/ensino.    
237 248 258 276437 385 399 3632014 2015 2016 2017CANIDEOS EQUIDEOS
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3. RECURSOS FINANCEIROS  3.1. PROPOSTA DE ORÇAMENTO E ORÇAMENTO APROVADO A Proposta de Orçamento da GNR para 2017 foi elaborada em obediência aos limites definidos pela Tutela e, em particular, às instruções divulgadas pela Direção-Geral de Orçamento (DGO), através da sua Circular n.º 1384, Série A, de 27 de julho de 2016. A etapa de planeamento do Orçamento da GNR concretizou-se em duas fases: 
 A primeira correspondeu à recolha das necessidades globais previstas para 2017, junto de todas as Unidades/Estabelecimentos/Órgãos, destacando-se a interação entre o órgão de planeamento estratégico (DPERI), o órgão coordenador orçamental (DRF), e os órgãos responsáveis pela gestão de recursos humanos (DRH) e pelos recursos logísticos (DRL), determinada pelo peso relativo das despesas processadas por cada uma delas, no que respeita ao cálculo das despesas decorrentes do processamento de vencimentos e relativamente ao cálculo das necessidades logísticas. 
 A segunda fase, e após determinação do Plafond pela Tutela, consistiu no ajuste do planeamento inicial realizado, respeitando as regras previstas na Circular suprarreferida e o valor tutelarmente definido para a GNR. 3.2. ORÇAMENTO DA DESPESA INICIAL 3.2.1. ALTERAÇÕES INICIAIS EM SEDE DA PUBLICAÇÃO DA LEI DE ORÇAMENTO DE ESTADO PARA 2017 Conforme previsto na Circular n.º 1384, todos os Organismos e Serviços da Administração Central tiveram de realizar uma provisão no valor de 2,5% da Fo teà deà Fi a ia e toà FF à ,à doà o ta teà o ça e tado,à oà alo à deà . à €.à áà

Rese aà oà alo à deà , %à daà FFà à oà o ta teà deà . . à €à i teg ouà oà o ça e toà deà ati idadesà daà E tidadeàCoordenadora (MAI). Importa, ainda referir, que para o cálculo da reserva, não incidiu as despesas cobertas por Financiamento Comunitário, nem sobre as Dotações Específicas, (Serviço de Assistência na Doença (SAD) e Pensões de Reserva), bem como as despesas financiadas pela FF 129 - «Transferências de RP entre Organismos». O quadro seguinte espelha os montantes relativos à constituição da Reserva da GNR: CARATERIZAÇÃO DA DOTAÇÃO F.F. ORÇAMENTO ILÍQUIDO MONTANTE LÍQUIDO RESERVA DE 2,5% DOTAÇÃO NÃO ESPECÍFICA 111+152+157 709.812.000 692.066.700 17.745.300  123 36.445.603 35.534.463 911.140 129 5.908.063 5.908.063  232+282 6.283.037 6.283.037  DOTAÇÃO NÃO ESPECÍFICA TOTAL 758.448.703 739.792.263 18.656.440 



 
 

 GUARDA NACIONAL REPUBLICANA 
 RELATÓRIO DE ATIVIDADES  2017  254 

CARATERIZAÇÃO DA DOTAÇÃO F.F. ORÇAMENTO ILÍQUIDO MONTANTE LÍQUIDO RESERVA DE 2,5% DOTAÇÃO ESPECÍFICA PENSÕES DE RESERVA 111 75.370.000 75.370.000   SAD 111 4.346.000 4.346.000   SAD 123 32.000.000 32.000.000  DOTAÇÃO ESPECÍFICA TOTAL 111.716.000 111.716.000  TOTAL GERAL  870.164.703 851.508.263 18.656.440 Figura 38 – Cálculo da Reserva Além da Reserva acima referida e de acordo com o art.º 4.º da Lei de Orçamento de Estado para 2017 (Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro), procedeu-se à cativação no montante de €à 10.074.402, respeitante a 15% de todas as rubricas do 
ag upa e toàdeàBe sàeà“e iços,àe etoà asà u i asà CE 02.01.08.A0. ,à CE 02.02.13.00.00 ,à CE 02.02.14.00.00 ,à CE 02.02.20.00.00 ,à ujaà ati aç oàfoiàdeà % (rubrica de Serviços de Saúde isenta de cativo). 
E à o fo idade,àoàO ça e toàI i ialàlí uidoàdeàCati osàeàdeàRese aàas e deuàaoà o ta teàdeà . . à€,à o fo eào mapa que se segue: AGRUPAMENTO DOTAÇÃO INICIAL CATIVOS RESERVA ORÇAMENTO CORRIGIDO INICIAL PESSOAL 788.500.000    788.500.000 BENS E SERVIÇOS 52.176.930 10.074.402   42.102.528 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.803.241     3.803.241 OUTRAS DESPESAS 1.057.878   911.140 146.738 INVESTIMENTO 6.881.354   6.881.354 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0     0 TOTAL GERAL 852.419.403 10.074.402 911.140 841.433.861 Figura 39 – Orçamento Inicial Líquido   
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3.3. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL EM 2017 3.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS No decorrer da execução do OE/GNR/2017 verificaram-se diversas alterações orçamentais, por imposição legal e para fazer face ao défice inicial, tal como se pode verificar na análise do quadro seguinte: AGRUPAMENTO ORÇAMENTO CORRIGIDO INICIAL TRANSIÇÃO SALDOS CATIVOS DLEO CRÉDITO ESPECIAL  FFP TRANSF. SSMAI DESCATIVAÇ. GNR CRÉDITO ESPECIAL  FF 129 DESCATIVAÇ. RG MAI REFORÇO  GESTÃO FLEXÍVEL DOTAÇÃO CORRIGIDA FINAL PESSOAL 788.500.000 9.671.012 -1.342.772 2.000.000   1.175.879 221.840 5.394.286 4.693.497 2.361.633  812.675.375 BENS E SERVIÇOS 42.102.528 209.862 -46.384    11.006.824 221.963    -2.363.732 51.131.061 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.803.241          58.841     -325.654 3.536.428 OUTRAS DESPESAS 146.738                85.911 232.649 INVESTIMENTO 6.881.354      1.347.654         241.842 8.470.850 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL       874.462          874.462 TOTAL GERAL 841.433.861 9.880.874 -1.389.156 2.000.000 2.222.116 12.182.703 502.644 5.394.286 4.693.497 0 876.920.825 Figura 40 – Alterações ao Orçamento Inicial 3.3.2. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA No que concerne à execução orçamental, da análise ao quadro seguinte, pode concluir-se que a dotação corrigida atribuída foi executada quase na sua plenitude. AGRUPAMENTO  DOTAÇÃO CORRIGIDA CABIMENTOS COMPROMISSOS PAGAMENTOS TOTAL % TOTAL % TOTAL % PESSOAL 812.675.375 806.084.267 99% 806.084.267 99% 806.084.267 99% BENS E SERVIÇOS 51.131.061 49.736.749 97% 49.370.568 97% 49.368.066 97% TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.536.428 3.076.310 87% 3.076.310 87% 3.076.310 87% OUTRAS DESPESAS CORRENTES 232.649 112.131 48% 112.131 48% 112.131 48% INVESTIMENTO 8.470.850 4.975.683 59% 4.975.683 59% 4.975.673 59% TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 874.462 872.516 100% 872.516 100% 872.516 100% TOTAL GERAL 876.920.825 864.857.656 99% 864.491.475 99% 864.488.963 99% Figura 41 – Execução orçamental 2017 
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Quanto à execução de pagamentos, verificou-se que o Agrupamento de Despesas com Investimento apresenta uma taxa de execução abaixo dos 60%, devido à não concretização de todos os procedimentos aquisitivos tendentes à aquisição de viaturas, cuja execução compete à Unidade Ministerial de Compras (UMC/MAI). 3.3.3. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA No que concerne à cobrança de receita, verificou-se uma redução de cerca de , àM€àe à elaç oàaoàpe íodoàho ólogoà(ano 2016), por força da Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos para as Forças e Serviços de Segurança (LPIEFSS), uma vez que as receitas oriundas dos Ex Governos Civis e do Fundo de Garantia Automóvel que anteriormente eram cobradas pela Guarda, passaram a ser cobradas diretamente pela Secretaria Geral do MAI a partir de 2017. Face à previsão inicial, a cobrança da receita ficou ligeiramente acima (cerca de , àM€), como se pode constatar no quadro seguinte:  Figura 42 – Execução orçamental da Receita 2017 COD. CAPITULO DESIGNAÇÃO POE 2017 RECEITA 2016 RECEITA 2017 DIFERENÇA I (POE16-R16) DIFERENÇA II (R16-R17) 03. CONTRIBUIÇÕES PARA CGA/SS/SAD CONTRIBUIÇÕES PARA A CGA/SS/SAD 32.000.000 33.656.765 33.145.372 1.145.372 -511.393    32.000.000 33.656.765 33.145.372 1.145.372 -511.393 04. TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES TAXAS DIVERSAS 3.222.640 3.817.618 3.549.187 326.547 -268.431   JUROS DE MORA 180 176 50 -130 -126   MULTAS E COIMAS 13.870.769 12.916.739 13.481.134 -389.635 564.395   COIMAS E PENALIDADES 2.500.000 2.347.255 1.685.127 -814.873 -662.128   MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS 120 120 643 523 523    19.593.709 19.081.908 18.716.141 -877.568 -365.767 06. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ESTADO 3.266.700 6.602.520 3.438.350 171.650 -3.164.170   TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (SFA) 2.632.457 4.801.153 3.366.720 734.263 -1.434.433 
03. CONTRIBUIÇÕES PARA CGA/SS/SAD33.145.37234%04. TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES18.716.14119% 06. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES11.350.79912% 07. VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES16.430.77917% 08. OUTRAS RECEITAS CORRENTES1.251.0621%09. VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO64.1100%10. TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL19.4670%16. SALDO DA GERENCIA ANTERIOR16.365.58917%



 
 

GUARDA NACIONAL REPUBLICANA 
  RELATÓRIO DE ATIVIDADES  2017  257 

COD. CAPITULO DESIGNAÇÃO POE 2017 RECEITA 2016 RECEITA 2017 DIFERENÇA I (POE16-R16) DIFERENÇA II (R16-R17)   TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (FSE - POPH) 0 0 0 0 0   TRANSFERÊNCIAS CORRENTES O. FUNDOS (FEFE) 3.000.000 1.726.312 2.748.283 -251.717 1.021.971   TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - O INSTITUIÇÕES 3.283.037 0 1.797.446 -1.485.591 1.797.446    12.182.194 13.129.985 11.350.799 -831.395 -1.779.186 07. VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES VENDA DE PUBLICAÇÕES 30.000 29.929 1.514 -28.486 -28.415   VENDA DE FARDAMENTO E ARTIGOS PESSOAIS 730.000 540.011 1.628.715 898.715 1.088.704   BENS INUTILIZADOS 19.500 17.666 15.207 -4.293 -2.459   PRODUTOS AGRÍCOLAS 4.700 4.906 9.028 4.328 4.122   PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS 920.000 744.316 125.446 -794.554 -618.870   EXPLORAÇÕES OFICINAIS 2.700 190 0 -2.700 -190   ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS 80.000 0 119.994 39.994 119.994   SERVIÇOS DE REPARAÇÕES 6.400 6.022 7.400 1.000 0   ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO 575.000 1.959.832 958.223 383.223 -1.001.609   OUTROS SERVIÇOS (SREM) 12.256.594 14.158.207 13.565.252 1.308.658 -592.955   RENDAS DE HABITAÇÕES 0 3.544 0 0 3.544    14.624.894 17.464.623 16.430.779 1.805.885 -1.028.134 08. OUTRAS RECEITAS CORRENTES RESTITUIÇÃO DO IVA 1.320.000 842.131 894.152 -425.848 52.021   OUTRAS RECEITAS 900.000 640.795 356.910 -543.090 -283.885    2.220.000 1.482.926 1.251.062 -968.938 -231.864 09. VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO OUTROS BENS DE INVESTIMENTO 7.000 4.370 64.110 57.110 59.740    7.000 4.370 64.110 57.110 59.740 10. TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 8.906 0 19.467 10.561 3.121    8.906 0 19.467 10.561 3.121  SUBTOTAL (SEM TRANSIÇÃO SALDOS)  80.636.703 84.836.925 80.977.729 341.026 -3.859.195 16. SALDO DA GERENCIA ANTERIOR TRANSIÇÃO DE SALDOS 0 22.654.948 16.365.589 16.365.589 -6.289.359    0 22.654.948 16.365.589 16.365.589 -6.289.359 TOTAL GERAL  80.636.703 107.475.525 97.343.319 16.706.616 -10.142.842 Figura 43 – Comparação da receita com o período homólogo    
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VI.A. BALANÇO SOCIAL  No presente capítulo pretende-se apresentar de uma forma sucinta, a envolvente do Balanço Social nos termos definidos pelo Decreto-Lei n.º 190/96, de 9 de outubro, relevando os aspetos mais importantes, relegando para anexo os quadros e gráficos que serviram de suporte (ANEXO 5). Nesse sentido, relativamente ao Balanço Social do ano 2017, da análise realizada aos indicadores nele constantes, tecem-se as seguintes considerações, salientando alguns dos aspetos considerados mais relevantes: 
 Em 31 de dezembro de 2017, contabilizavam-se 23.118 trabalhadores em efetividade de funções; 
 Fruto da sua natureza, a Guarda é uma Instituição maioritariamente constituída por militares, 22.423 (96,99%) do efetivo; 
 Verifica-se que cerca de 3,01% (695 trabalhadores) correspondem ao efetivo civil; 
 Verifica-se que cerca de 8,36% (1.875 trabalhadores) encontram-se a prestar serviço na situação de reserva na efetividade de serviço; 
 A categoria de guardas é a mais representativa, com 82,35% do total de militares (19.037); 
 A relação jurídica de emprego predominante é o regime de nomeação definitiva, com 96,74% do total de trabalhadores (22.365); 
 O Comando Territorial do Porto é a unidade com maior efetivo militar, 1.472 militares; 
 O Comando Territorial de Vila Real apresenta o maior efetivo civil, 65 civis; 
 Dos 23.118 trabalhadores, 21.258 são homens, o que corresponde a 91,95% do total de efetivos; 
 Dos 23.118 trabalhadores, 1.860 são mulheres, o que corresponde a 8,05%, do total de efetivos; 
 A relação homem/mulher situou-se em 11,43, significando que a proporção verificada foi de cerca de 11 efetivos do sexo masculino por cada efetivo feminino; 
 Os grupos etários mais representativos estão no intervalo dos 35-39 anos, com 4.807 trabalhadores, seguido do intervalo 40-44 anos com 4.718 trabalhadores; 
 Os grupos etários mais representativos dos efetivos femininos estão no intervalo dos 30 a 34 e 35 a 39 anos, com cerca de 47,26% do total de mulheres; 
 O grupo etário mais representativo dos efetivos masculinos ocorre no escalão dos 40 aos 44 anos, com 21,02% do total de efetivos masculinos; 
 O leque etário é de 3,63 e tem uma amplitude de 50 anos, representando a diferença entre o trabalhador mais novo (19 anos) e o mais velho (69 anos); 
 O nível de antiguidade mais representativo situa-se no intervalo dos 15-19 anos, com 4.450 trabalhadores; 
 Verifica-se que 12,04% dos efetivos (2.783) detêm mais de 35 anos de serviço, o que, associado ao fator idade poderá conduzir num curto espaço de tempo a uma grande saída de efetivos por reserva/reforma/aposentação; 
 O 12.º ano ou equivalente é o nível de escolaridade mais expressivo, correspondendo a 43,93% dos efetivos; 
 Existem 156 trabalhadores portadores de deficiência, sendo 136 do género masculino e 20 do género feminino, representando estes 0,67% do total dos efetivos; 
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 Ingressaram nos quadros da Guarda, 41 Oficiais e 359 militares no CFG 2017/2018; 
 Passaram à situação de reserva para fora da efetividade de serviço, 544 militares; 
 Ficaram por ocupar 260 postos de trabalho previstos no MP 2017, relativos ao efetivo civil; 
 Regista-se um défice de cerca de 3.754 efetivos militares face ao MGPM GNR; 
 Foram promovidos 975 militares; 
 A modalidade de horário é, em regra, o regime de ho ioàdeàt a alhoà aà odalidadeà espe ífi o , aplicável aos militares; 
 De relevar ainda que ambos os géneros (359 indivíduos) recorrem ao regime de trabalho na modalidade «flexível»; 
 Em 2017 o PNT mais representativo são as «40 horas. – Horário de referência» com 22.608 trabalhadores, cerca de 96,99% do efetivo; 
 O motivo mais expressivo, que representa uma percentagem de 41,16% das ausências ao serviço, num total 

deà . àdias,àfoiàaà doe ça ; 
 Os principais contributos para o aumento de absentismo advêm das ausências por doença e por acidente em serviço ou doença profissional; 
 Na GNR apenas 0,86% dos 695 elementos legalmente autorizados a fazer greve (pessoal civil) utilizaram esse direito; 
 Verifica-se que 30,72% dos trabalhadores estão situados no escalão deà e u e aç oàe t eà«€ à- € »; 
 Saliente-se que 90,80% do universo de trabalhadores (20.992) aufere uma remuneração ilíquida igual ou 

i fe io àaà . €.  INDICADORES COM COMPORTAMENTO POSITIVO 
 A taxa de feminização subiu (0,19 pp) e cifra-se nos 8,05%; 
 A taxa de feminização dirigente subiu (0,02 pp) e cifra-se nos 0,90%; 
 Os maiores aumentos de efetivo militar registaram-se na UNT (41 militares) e CG - Comando (38 militares); 
 O CG - CARI e o Comando Territorial de Braga registaram aumento de efetivo civil (2 e 1, respetivamente); 
 O universo respeitante ao efetivo feminino tem vindo a aumentar, nos últimos anos; 
 O nível etário médio apresenta uma subida (0,54) e situa-se nos 39,81 anos de idade; 
 A taxa de envelhecimento situa-se nos 2,57%, apresentando uma subida gradual (0,60 pp); 
 O nível médio de antiguidade (AP) subiu (0,32) para 21,12 anos; 
 Quanto à estrutura habilitacional verifica-se uma taxa de habilitação superior, na ordem dos 8,63%,tendo subido (0,41 pp); 
 De realçar o aumento de 79 elementos com formação superior, dos quais 3 com grau de doutoramento; 
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 A taxa de habilitação secundária subiu (1,29 pp) e cifra-se nos 52,57%; 
 O movimento de entradas/saídas (turnover) subiu (0,09 pp) e cifra-se nos 10,13%; 
 A taxa de saídas subiu (0,25 pp) e cifra-se nos 7,06%; 
 A taxa de absentismo é de 5,99%, tendo-se verificado uma subida (0,28 pp); 
 A taxa de promoções subiu (2,66 pp) e cifra-se nos 4,22%; 
 A taxa de encargos sociais regista um acréscimo em 0,11 pp. e cifra-se em 5,35%; 
 A taxa de participação em ações de formação regista um acréscimo de 0,50 pp e cifra-se nos 88,85%; 
 A taxa de investimento em formação regista um acréscimo em 0,04 pp e cifra-se nos 0,40%; 
 A taxa de incidência de doenças profissionais é de 0,46%, tendo-se verificado um aumento (0,15 pp); 
 No âmbito da ação disciplinar, merece realce o aumento considerável da taxa de gravidade disciplinar (20,29 pp), e cifra-se nos 50,00%; 
 A taxa de celeridade de ação disciplinar teve um aumento (13,72 pp), e cifra-se nos 54,41%, ou seja, o total de processos decididos foram maiores.  INDICADORES COM COMPORTAMENTO NEGATIVO 
 Manteve-se a tendência de diminuição gradual do efetivo; 
 Registou-se um decréscimo de 213 trabalhadores, 0,92% do efetivo global; 
 Registou-se um decréscimo de 185 militares, 0,82% do efetivo militar; 
 Registou-se um decréscimo de 28 trabalhadores, cerca de 3,87% do efetivo civil; 
 As unidades que apresentam as maiores diminuições de efetivo militar são a USHE (71 militares) e a UCC (41 militares); 
 A unidade que apresenta a maior diminuição de efetivo civil é o Comando Territorial de Viseu, que registou um decréscimo de 4 trabalhadores; 
 A taxa de enquadramento cifra-se em 14,65%, registando uma ligeira descida (0,15 pp); 
 A taxa de admissão desceu (0,30 pp) e cifra-se nos 6,14%; 
 A taxa de emprego jovem desceu (1,70 pp) e cifra-se nos 12,35%; 
 A taxa de habilitação básica desceu (1,72 pp) e cifra-se nos 38,79%; 
 A taxa de reposição desceu (7,58 pp) e cifra-se nos 86,95%; 
 O índice de rotação desceu ligeiramente (0,004) e cifra-se nos 0,876; 
 Registaram-se 108.652 participações de formação profissional, registando-se uma diminuição, de 4.912 ações; 



 
 

GUARDA NACIONAL REPUBLICANA 
  RELATÓRIO DE ATIVIDADES  2017  263 

 Na globalidade das ações de formação foi despendido um total de 1.557.576 horas registando-se uma diminuição relativamente ao ano transato; 
 A remuneração baseà diaàa ualà egistouàu àde s i oàe à , à€,àeà if a-seàe à . , à€. 
 O leque salarial ilíquido situou-se nos 10,52 valores, tendo-se verificado uma descida (0,53); 
 Osà e a gosà o à oà pessoalà totaliza a à . . , à €,à alo à ligei a e teà i fe io à ao despendido em 

,à ueàfoiàdeà . . , à€; 
 Diminuição da taxa de incidência de acidentes no local de trabalho (0,56 pp) para 3,43%, o que significa uma diminuição de 138 acidentes.  Apresentam-se em seguida os principais indicadores de comparabilidade no triénio 2014-2017: DOMÍNIO DE ANÁLISE INDICADOR FÓRMULA DE CÁLCULO 2015 2016 2017 EFETIVOS TAXA DO EFETIVO MILITAR TOTAL DE EFETIVOS MILITARES X 100 / TOTAL DE RECURSOS HUMANOS % 96,83% 96,90% 96,99% 0,09 PP TAXA DO EFETIVO CIVIL TOTAL DE EFETIVOS CIVIS X 100 / TOTAL DE RECURSOS HUMANOS % 3,17% 3,10% 3,01% -0,09 PP TAXA DE FEMINIZAÇÃO TOTAL DE EFETIVOS FEMININOS X 100 / TOTAL DE RECURSOS HUMANOS % 7,68% 7,86% 8,05% 0,19 PP TAXA DE MASCULINIZAÇÃO TOTAL DE EFETIVOS MASCULINOS X 100 / TOTAL DE RECURSOS HUMANOS % 92,32% 92,14% 91,95% -0,19 PP TAXA DE FEMINIZAÇÃO DIRIGENTE TOTAL DE EFETIVOS FEMININOS DIRIGENTES X 100 / TOTAL DE RECURSOS HUMANOS % 0,81% 0,88% 0,90% 0,02 PP TAXA DE ENQUADRAMENTO NÚMERO DE "DIRIGENTES"  X 100 / TOTAL DE RECURSOS HUMANOS % 14,62% 14,80% 14,65% -0,15 PP TAXA DE PESSOAL EM NOMEAÇÃO DEFINITIVA TOTAL DE EFETIVOS EM NOMEAÇÃO DEFINITIVA X 100 / TOTAL DE RECURSOS HUMANOS % 96,20% 96,83% 96,74% -0,09 PP TAXA DE PESSOAL EM CT POR TEMPO INDETERMINADO TOTAL DE EFETIVOS EM CT POR TEMPO INDETERMINADO X 100 / TOTAL DE RECURSOS HUMANOS % 1,83% 1,78% 1,70% -0,08 PP TAXA DE PESSOAL EM NOMEAÇÃO TRANSITÓRIA POR TEMPO DETERMINADO TOTAL DE EFETIVOS EM NOMEAÇÃO TRANSITÓRIA POR TEMPO DETERMINADO X 100 / TOTAL DE RECURSOS HUMANOS % 1,98% 1,39% 1,55% 0,16 PP TAXA DE PESSOAL TÉCNICO SUPERIOR TOTAL DE PESSOAL TÉCNICO SUPERIOR X 100 / TOTAL DE RECURSOS HUMANOS % 0,08% 0,08% 0,08%   TAXA DE PESSOAL INFORMÁTICO TOTAL DE PESSOAL INFORMÁTICO X 100 / TOTAL DE RECURSOS HUMANOS % 0,02% 0,02% 0,02%   TAXA DE PESSOAL ASSISTENTE TÉCNICO TOTAL DE PESSOAL ASSISTENTE TÉCNICO X 100 / TOTAL DE RECURSOS HUMANOS % 0,31% 0,31% 0,31%   TAXA DE PESSOAL ASSISTENTE OPERACIONAL TOTAL DE PESSOAL ASSISTENTE OPERACIONAL X 100 / TOTAL DE RECURSOS HUMANOS % 1,30% 1,24% 1,16% -0,08 PP TAXA DE PESSOAL GUARDA-FLORESTAL TOTAL DE PESSOAL GUARDA-FLORESTAL X 100 / TOTAL DE RECURSOS HUMANOS % 1,34% 1,32% 1,30% -0,02 PP TAXA DE PESSOAL MÉDICO TOTAL DE PESSOAL MÉDICO X 100 / TOTAL DE RECURSOS HUMANOS % 0,05% 0,05% 0,05%   TAXA DE PESSOAL DOCENTE TOTAL DE PESSOAL DOCENTE X 100 / TOTAL DE RECURSOS HUMANOS % 0,04% 0,04% 0,04%   TAXA DE PESSOAL DE ENFERMAGEM TOTAL DE PESSOAL DE ENFERMAGEM X 100 / TOTAL DE RECURSOS HUMANOS % 0,004% 0,004% 0,004%   
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DOMÍNIO DE ANÁLISE INDICADOR FÓRMULA DE CÁLCULO 2015 2016 2017 TAXA DE PESSOAL TÉCNICO SUPERIOR ÁREAS DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA TOTAL DE PESSOAL TÉCNICO SUPERIOR ÁREAS DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA X 100 / TOTAL DE RECURSOS HUMANOS % 0,03% 0,03% 0,03%   ANTIGUIDADE/ IDADE NÍVEL MÉDIO DE ANTIGUIDADE SOMA DAS ANTIGUIDADES / TOTAL DE EFETIVOS ANOS 20,10 20,80 21,12 0,32 NÍVEL MÉDIO DE NNTIGUIDADE (MULHERES) SOMA DAS ANTIGUIDADES (MULHERES) /EFETIVO TOTAL FEMININO ANOS 14,54 15,12 15,93 0,81 NÍVEL MÉDIO DE ANTIGUIDADE (HOMENS) SOMA DAS ANTIGUIDADES (HOMENS) / EFETIVO TOTAL MASCULINO ANOS 20,56 21,28 21,57 0,29 NÍVEL MÉDIO ETÁRIO SOMA DAS IDADES / TOTAL DE RECURSOS HUMANOS ANOS 38,70 39,27 39,81 0,54 NÍVEL MÉDIO ETÁRIO (MULHERES) SOMA DAS IDADES (MULHERES) / EFETIVO TOTAL FEMININO ANOS 37,26 37,70 38,28 0,58 NÍVEL MÉDIO ETÁRIO (HOMENS) SOMA DAS IDADES (HOMENS) / EFETIVO TOTAL MASCULINO ANOS 38,82 39,41 39,94 0,53 LEQUE ETÁRIO TRABALHADOR MAIS IDOSO / TRABALHADOR MENOS IDOSO VALOR 3,83 3,63 3,63   TAXA DE EMPREGO JOVEM NÚMERO DE RECURSOS HUMANOS COM IDADE< 30 ANOS  X 100 / TOTAL DE RECURSOS HUMANOS % 15,83% 14,05% 12,35% -1,70 PP TAXA DE ENVELHECIMENTO NÚMERO DE RECURSOS HUMANOS COM IDADE> 55 ANOS X 100 / TOTAL DE RECURSOS HUMANOS % 1,74% 1,97% 2,57% 0,60 PP ESTRUTURA HABILITACIONAL TAXA DE HABILITAÇÃO SUPERIOR TOTAL BACHAREIS+LICENCIADOS+MESTRADOS+DOUTORADOS X 100 / TOTAL DE RECURSOS HUMANOS % 7,96% 8,22% 8,63% 0,41 PP TAXA DE HABILITAÇÃO SUPERIOR (MULHERES) TOTAL BACHAREIS+LICENCIADOS+MESTRADOS+DOUTORADOS (MULHERES) X 100 / EFETIVO TOTAL FEMININO % 16,75% 17,56% 18,88% 1,32 PP TAXA DE HABILITAÇÃO SUPERIOR (HOMENS) TOTAL BACHAREIS+LICENCIADOS+MESTRADOS+DOUTORADOS (HOMENS) X 100 / EFETIVO TOTAL MACULINO % 7,23% 7,41% 7,73% 0,32 PP TAXA DE HABILITAÇÃO SECUNDÁRIA TOTAL  HABILITAÇÕES 11.º AO 12.º ANO X 100 / TOTAL DE RECURSOS HUMANOS % 50,24% 51,28% 52,57% 1,29 PP TAXA DE ESCOLARIDADE OBRIGATÓRIA TOTAL  HABILITAÇÕES =< 12.º ANO X 100 / TOTAL DE RECURSOS HUMANOS % 92,04% 91,78% 91,37% -0,41 PP TAXA DE HABILITAÇÃO BÁSICA TOTAL HABILITAÇÕES =< 9.º ANO X 100 / TOTAL DE RECURSOS HUMANOS % 41,80% 40,51% 38,79% -1,72 PP TAXA DE ESCOLARIDADE    >= 4 ANOS TOTAL HABILITAÇÕES =< 4 ANOS X 100 / TOTAL DE RECURSOS HUMANOS % 1,50% 1,34% 1,15% -0,19 PP ADMISSÕES/ SAÍDAS ÍNDICE DE ROTAÇÃO NÚMERO DE RECURSOS HUMANOS 31DEC  / NÚMERO DE RECURSOS HUMANOS 01JAN + ENTRADAS + SAÍDAS VALOR 0,906 0,880 0,876 -0,004 TAXA DE REPOSIÇÃO NÚMERO DE ADMISSÕES X 100 / NÚMERO DE SAÍDAS % 123,48% 94,53% 86,95% -7,58 PP TAXA DE ROTATIVIDADE (TURNOVER)  (N.º ENTRADAS + N.ºSAÍDAS) / 2 / NÚMERO DE RECURSOS HUMANOS EM 31 DE DEZEMBRO X 100 % 8,38% 10,04% 10,13% 0,09 PP TAXA DE ADMISSÃO TOTAL ADMISSÕES / TOTAL DE RECURSOS HUMANOS % 6,40% 6,44% 6,14% -0,30 PP TAXA DE ADMISSÃO (MULHERES) TOTAL ADMISSÕES (MULHERES) / EFETIVO TOTAL FEMININO % 10,46% 10,69% 9,68% -1,01 PP TAXA DE ADMISSÃO (HOMENS) TOTAL ADMISSÕES (HOMENS)/ EFETIVO TOTAL MASCULINO % 6,06% 6,08% 5,83% -0,25 PP TAXA DE SAÍDAS TOTAL SAÍDAS / TOTAL DE RECURSOS HUMANOS % 5,18% 6,81% 7,06% 0,25 PP 
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DOMÍNIO DE ANÁLISE INDICADOR FÓRMULA DE CÁLCULO 2015 2016 2017 TAXA DE SAÍDAS (MULHERES) TOTAL SAÍDAS (MULHERES) / EFETIVO TOTAL FEMININO % 8,06% 8,78% 8,23% -0,55 PP TAXA DE SAÍDAS (HOMENS) TOTAL SAÍDAS (HOMENS) / EFETIVO TOTAL MASCULINO % 4,94% 6,65% 6,96% 0,31 PP PROMOÇÕES TAXA DE PROMOÇÕES NÚMERO DE EFETIVOS PROMOVIDOS X 100 / TOTAL EFETIVOS % 7,38% 1,56% 4,22% 2,66 PP TAXA DE PROMOÇÕES (MULHERES) NÚMERO DE EFETIVOS PROMOVIDOS (MULHERES) X 100 / EFETIVO TOTAL FEMININO % 7,51% 1,36% 3,06% 1,70 PP TAXA DE PROMOÇÕES (HOMENS) NÚMERO DE EFETIVOS PROMOVIDOS (HOMENS) X 100 / EFETIVO TOTAL MASCULINO % 7,37% 1,57% 4,32% 2,75 PP ABSENTISMO TAXA DE ABSENTISMO NÚMERO DE DIAS DE FALTAS X 100 / NÚMERO ANUAL DE DIAS TRABALHÁVEIS * X NÚMERO TOTAL DE RECURSOS HUMANOS % 4,79% 5,71% 5,99% 0,28 PP TAXA DE ABSENTISMO (MULHERES) NÚMERO DE DIAS DE FALTAS (MULHERES) X 100 / NÚMERO ANUAL DE DIAS TRABALHÁVEIS * X EFETIVO TOTAL FEMININO % 11,31% 12,64% 11,44% -1,20 PP TAXA DE ABSENTISMO (HOMENS) NÚMERO DE DIAS DE FALTAS (HOMENS) X 100 / NÚMERO ANUAL DE DIAS TRABALHÁVEIS * X EFETIVO TOTAL MASCULINO % 4,25% 5,12% 5,51% 0,39 PP ENCARGOS REMUNERAÇÃO BASE MÉDIA ANUAL TOTAL ENCARGOS REMUNERAÇÃO BASE / TOTAL DE RECURSOS HUMANOS  MOEDA 22.809,64 
€ 22.573,83 

€ 21.741,99 
€ - , à€ TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS TOTAL ENCARGOS PRESTAÇÕES SOCIAIS / TOTAL ENCARGOS REMUNERAÇÃO BASE X 100 % 6,92% 5,24% 5,35% 0,11 PP LEQUE SALARIAL ILÍQUIDO MAIOR REMUNERAÇÃO BASE ILÍQUIDA / MENOR REMUNERAÇÃO BASE ILÍQUIDA VALOR 10,67 11,05 10,52 -0,53 FORMAÇÃO TAXA DE PARTICIPAÇÃO EM AÇÕES DE FORMAÇÃO NÚMERO DE RECURSOS HUMANOS ABRANGIDOS / EFETIVO TOTAL X 100 % 90,00% 88,35% 88,85% 0,50 PP TAXA DE INVESTIMENTO EM FORMAÇÃO TOTAL DA DESPESA EM AÇÕES DE FORMAÇÃO / TOTAL DE ENCARGOS COM PESSOAL X 100 % 0,39% 0,36% 0,40% 0,04 PP SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE TAXA DE INCIDÊNCIA DE ACIDENTES NO LOCAL DE TRABALHO NÚMERO DE ACIDENTES NO LOCAL DE TRABALHO X 100 / TOTAL DE RECURSOS HUMANOS % 3,75% 3,99% 3,43% -0,56 PP TAXA DE INCIDÊNCIA DE ACIDENTES NO LOCAL DE TRABALHO (MULHERES) NÚMERO DE ACIDENTES NO LOCAL DE TRABALHO (MULHERES) X 100 / TOTAL DE RECURSOS HUMANOS % 3,00% 3,27% 1,29% -1,98 PP TAXA DE INCIDÊNCIA DE ACIDENTES NO LOCAL DE TRABALHO (HOMENS) NÚMERO DE ACIDENTES NO LOCAL DE TRABALHO (HOMENS) X 100 / TOTAL DE RECURSOS HUMANOS % 2,28% 4,05% 3,61% -0,44 PP TAXA DE INCIDÊNCIA DE DOENÇAS PROFISSIONAIS NÚMERO DE CASOS DE DOENÇAS PROFISSIONAIS X 100/TOTAL DE RECURSOS HUMANOS % 0,41% 0,31% 0,46% 0,15 PP DISCIPLINA TAXA DE GRAVIDADE DISCIPLINAR TOTAL DE PENAS APLICADAS X 100 / TOTAL PROCESSOS DECIDIDOS % 30,32% 29,71% 50,00% 20,29 PP TAXA DE CELERIDADE DE AÇÃO DISCIPLINAR TOTAL PROCESSOS DECIDIDOS X 100 / TOTAL PROCESSOS TRANSITADOS ANO ANTERIOR + TOTAL  PROCESSOS INSTAURADOS NO ANO % 42,70% 40,69% 54,41% 13,72 PP Nota:  *Retirados os dias de férias. **Se no serviço não for relevante a existência de diferentes horários pode ser tomado como referência o horário de 35 horas por semana. 
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VII. AVALIAÇÃO FINAL 1. AVALIAÇÃO FINAL 1.1. APRECIAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA DOS RESULTADOS ALCANÇADOS A Guarda Nacional Republicana é uma Instituição ímpar no quadro da administração pública Portuguesa. A sua longa história, intimamente ligada a momentos marcantes da sociedade portuguesa, as suas tradições, a sua dimensão e dispersão territorial, a sua ligação profunda às populações, a sua inserção no tecido social, a multiplicidade das suas atribuições e valências, a forma altamente prestigiante como tem representado o país nos cenários internacionais e, acima de tudo, a sua capacidade de adaptação aos novos tempos, às novas realidades sociais e aos novos desafios, tornam-na numa Instituição de referência, que desempenha um papel primordial no âmbito da segurança e da ordem e tranquilidade públicas em Portugal. O ano de 2017 permitiu, mais uma vez, demonstrar a vitalidade e capacidade de adaptação da Guarda a um mundo em rápida mudança e evolução. Com efeito, a Guarda foi capaz de cumprir a sua missão com total êxito, mantendo os níveis elevados de operacionalidade e, deste modo, respondendo de forma qualificada ao aumento de certos tipos de criminalidade grave e/ou com alto impacto social. De entre as inúmeras ações desenvolvidas pela Guarda em 2017, pela sua magnitude e importância não poderíamos deixar de destacar o empenhamento da Guarda na Operação Centenário das aparições de Fátima, que teve como ponto mais alto a visita papal, cuja atuação eficiente, disciplinada, coordenada foi alvo das mais altos reparos e elogios quer a nível nacional, mas também a nível internacional. Releva-se ainda o empenho da Guarda nos eventos extremos ocorridos na região norte e centro em 2017, cuja atuação coordenada entre as valências de proteção e socorro e ambiente, trânsito o conhecimento do terreno do dispositivo territorial, permitiu que o flagelo dos incêndios não tivesse sido ainda mais trágico, salvando inúmeras vidas nas regiões mais afetadas. Prosseguindo o trabalho realizado nos anos transatos, definiram-se objetivos claros, numa lógica de gestão moderna e num quadro de negociação e de responsabilização mútua, entre a Guarda e a Tutela. Em tal contexto, a Guarda submeteu a SE o Ministro da Administração Interna, as alterações que se impuseram realizar nos objetivos e metas contratualizadas, a grande maioria por se terem excedido as expetativas iniciais. Em face do QUAR e subsequente revisão, agora se sustenta o relatório de autoavaliação onde enquadraremos a apreciação qualitativa e quantitativa dos resultados alcançados e a menção de mérito proposta pelo dirigente máximo. Com efeito, o QUAR da Guarda Nacional Republicana para 2017 contemplava 10 objetivos estratégicos (plenamente alinhados com a Estratégia da Guarda 2020), 10 objetivos operacionais com medição através de 45 indicadores, abarcando os principais eixos da sua missão e do seu funcionamento interno. Foram ainda incorporados no QUAR institucional, 5 indicadores provenientes da Estratégia do MAI 2017-2019. Na definição dos referidos objetivos, pugnou-se por uma metodologia de rigor. Decidimos aproveitar a lógica e a dinâmica intrínsecas ao modelo de gestão por objetivos, para construir e negociar metas ambiciosas, na certeza de que, só assim, seria possível desenvolver capacidades em alinhamento com as demandas da sociedade e, também, modernizar a Instituição de modo mais rápido e consistente. 
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Sabíamos que não seria fácil atingir todas as metas, mas tínhamos a certeza de que, mais uma vez, a Instituição daria o seu melhor, e que as suas mulheres e os seus homens se entregariam de corpo e alma à nova filosofia de gestão e de avaliação da performance e do mérito. Estávamos conscientes, também, que a grandeza e o amplo espectro das atribuições da Guarda não poderiam ser medidas, exclusivamente, em função dos objetivos constantes do QUAR. E, por fim, estávamos convictos de que, em caso algum, deixaríamos de nos empenhar e dar todo o nosso melhor a uma área da missão ou a um Projeto só porque não constava do QUAR ou, ao contrário, canalizaríamos todo o nosso esforço e todos os nossos recursos para uma determinada área, em detrimento de outras vitais, só para podermos afirmar que foram cumprimos os objetivos traçados. Neste momento, em que o dirigente máximo do Serviço avalia o trabalho desenvolvido ao longo de um ano e em consideração ao exposto, podemos afirmar que a Guarda cumpriu o que o país necessitou e satisfez as expectativas, do essencial, das populações que servimos. Foram melhorados os serviços e fez-se uma utilização criteriosa, profissional e adequada dos recursos. Sentimos que fomos eficientes, que fizemos mais com menos e existe bastante força anímica para enfrentar mais e novos desafios. A avaliação global da Guarda em sede do QUAR é o reflexo da tenacidade evidenciada. No seguimento da atuação que nos tem caracterizado, demos passos sólidos e significativos via à futura prossecução dos nossos objetivos estratégicos, superámos totalmente as metas fixadas em sede de objetivos operacionais, com uma taxa de realização final global de 107%, o que redunda na superação, em toda a linha, das metas dos parâmetros de avaliação de Eficácia, de Eficiência e de Qualidade, apesar da execução do Objetivo Operacional n.º 7 fixada em 91%. Note-se que o referido OOp n.º 7 fora condicionado pela performance do indicador I036, cuja concretização resulta da partilha de responsabilidades entre a UMC/MAI e a GNR, cabendo à GNR desenvolver o esforço de levantamento de necessidades, identificação dos requisitos técnicos e funcionais e elaboração de propostas de peças de procedimento (esforço integralmente cumprido) e à UMC/MAI a execução financeira da referida Lei de Programação. Ponderados os fatores condicionantes referidos, e considerando o esclarecimento desenvolvido ao longo do Capitulo III – Autoavaliação podemos pois concluir que a Guarda ultrapassou na plenitude os resultados esperados, nomeadamente daqueles cuja concretização dependia exclusivamente da sua atuação ou da utilização de recursos humanos e materiais já disponíveis.  Além do desempenho nitidamente positivo, identificado em sede de autoavaliação, o presente Relatório espelha, claramente, toda uma atividade operacional e um esforço de melhoria qualitativa e de racionalização de estruturas e de procedimentos que, não podendo ser refletidos diretamente no QUAR, não podem deixar de ser devidamente ponderados na hora do balanço anual. Salientam-se aqui as várias Parcerias que integramos, os diversos Programas de policiamento comunitário que mantivemos, o número de ações operacionais que executamos, o número de autos que levantámos, quer por crimes quer por contraordenações, os impressionantes números da nossa atuação em matéria de proteção da natureza e do ambiente, proteção e socorro, investigação criminal, fiscal e aduaneira, vigilância e controlo costeiro e segurança rodoviária e ainda, o esforço da Guarda para o cumprimento dos desígnios da política externa portuguesa e da Política Comum de Segurança e Defesa da União Europeia, a multiplicidade de fóruns em que a Instituição se fez representar, a nível nacional e a nível internacional, a forma eficiente como foram geridos os, sempre escassos, recursos humanos, materiais e financeiros e o energia despendida no sentido de se encontrarem fontes de financiamento alternativas. No cômputo, merece ainda destaque a adequada valoração de alguns fatores que, durante o ano de 2017, condicionaram a prossecução dos objetivos definidos. Falamos da necessidade de dar respostas a fenómenos criminais emergentes e inesperados, geradores de sentimentos de insegurança generalizados, o que evidencia notória capacidade e flexibilidade Institucional. 
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Nesta dinâmica, importa relevar o reconhecimento que a Guarda, no desempenho da sua nobre missão, tem merecido das mais diversas entidades com quem priva, quer a nível nacional, quer além fronteiras. Se a nível nacional o reconhecimento tem sido manifestado pelos órgãos que a tutelam e pelos cidadãos em geral, a nível externo, a participação em diversos fóruns, nomeadamente de boas práticas, tem merecido o reparo elogioso dos seus parceiros internacionais.  Não podemos, ainda, deixar de prestar homenagem aos 186 militares da Guarda que, ao longo do ano, foram vítimas de atos violentos quando se encontravam ao serviço de Portugal e da segurança dos portugueses. Entre estes militares importa fazer uma justa homenagem ao nosso militar falecido em serviço, vítima de homicídio. Nos últimos quatro anos tais atos ascendem um preocupante número de 990 agressões sofridas e três militares mortos ao serviço dos Portugueses. Eles são o testemunho mais evidente da especificidade da função policial, dos riscos que a mesma encerra, da total entrega dos militares da Guarda à sua missão e à causa da segurança e da ordem pública e dos valores que norteiam a Instituição.   
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1.2. MENÇÃO PROPOSTA PELO DIRIGENTE MÁXIMO DO SERVIÇO  Como foi possível verificar, a atuação da Guarda nos últimos anos, em particular em 2017, tem registado um grau assinalável de proficiência, expresso no elevado grau de superação dos objetivos operacionais que avaliam os parâmetros de avaliação de Eficácia, de Eficiência e de Qualidade. Por tudo o referido, o Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, nos termos do n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, face aos resultados atingidos no QUAR 2017, alvo de autoavaliação, face a toda a atividade desenvolvida à margem dos objetivos fixados e expressa no capítulo II do Relatório de Atividades da Guarda, bem como ainda pela manutenção dos níveis de excelência atingidos nos anos transatos, propõe a atribuição à Instituição, no ano de 2017, a menção de «BOM».   
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1.3. CONCLUSÕES PROSPETIVAS Não obstante dos resultados francamente positivos atingidos na avaliação de 2017 e dos anos anteriores, a Guarda encontra-se já focalizada no futuro. Neste contexto, salientamos os principais desafios e objetivos para 2018-2020, perspetivando o novo ciclo 2020-2030. Nessa lógica, em alinhamento com a política e as orientações estratégicas superiormente definidas em matéria de segurança interna, consideramos que, em termos genéricos, a atuação da Guarda, deve continuar a privilegiar o combate aos fenómenos criminais mais relevantes e de maior impacto social, com vista ao aumento da segurança das populações.  O nosso intento é contribuir para a redução da sinistralidade rodoviária e consequências advenientes e garantir a manutenção da ordem e tranquilidade públicas, considerando como vetores fundamentais para tais desideratos, a prevenção dos ilícitos, a manutenção do esforço de valorização e qualificação dos seus recursos internos, nomeadamente os humanos, e de alargamento da disponibilidade e da utilização de novas tecnologias de informação e comunicação. Para tal, torna-se crucial a captação de fundos provenientes de cofinanciamento. Estas são, neste momento, as principais preocupações do Comandante-Geral, na certeza de que se tratam de questões fundamentais para a prossecução dos objetivos traçados. Visando atingir esta finalidade e no pressuposto da concretização das orientações plasmadas na Estratégia da Guarda, definimos as seguintes prioridades e medidas para o ano em curso, fundamentais para a melhoria sustentada do desempenho institucional, cujos efeitos impactantes se pretendem refletir a médio prazo: 
 MELHORIA DA PERFORMANCE ORGANIZACIONAL, DA QUALIDADE E DO SERVIÇO POLICIAL PRESTADO À SOCIEDADE - assente nas seguintes premissas: 

o Reforço da capacidade de planeamento, através da otimização de uma visão global e integrada dos diversos Comandos Funcionais; 
o Ajustamentos à Organização e Dispositivo, por forma a garantir a implementação das medidas necessárias no âmbito da defesa da floresta contra incêndios, bem como de reforço da presença junto dos cidadãos, respondendo aos normativos legais em vigor;  
o Enfoque no atendimento ao Cidadão, mediante a implementação de dinâmicas de qualidade (regulação e uniformização do atendimento) e do reforço da formação e sensibilização dos militares afetos a tarefas de atendimento direto ao público; 
o Melhoria das infraestruturas e dos sistemas informáticos de gestão e de apoio ao atendimento; 
o Melhoria da capacidade de Comando e Controlo Operacional, baseada numa estrutura em rede entre o CCCO e as Salas de Situação das Unidades; 
o Melhoria da interoperabilidade institucional com os restantes elementos do Sistema de Segurança Interna e das Forças Armadas; 
o Desenvolvimento de referenciais de competências dos Comandantes de Posto, dos Guardas Patrulheiros e dos militares investigadores, em articulação com o reforço da formação neste domínio; 
o Revisão de regimes jurídicos estruturantes (Lei Orgânica e Regulamento de Avaliação do Mérito dos militares da GNR); 
o Restruturação do processo de receita, promovendo uma maior eficiência e celeridade da entrega de receita ao Estado, criando automatismos e interligações entre os vários sistemas em que assenta todo o processo, reduzindo o empenho de recursos; 
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o Alargamento do pagamento por referência multibanco a outras tipologias de receita, permitindo ao cidadão e às empresas uma maior comodidade nas interações com a GNR, no que tange ao pagamento dos serviços prestados pela Guarda; 
o Orientação do esforço Institucional através do sistema de monitorização do Plano Estratégico da GNR 2020, garantindo uma visão e controlo integrado das estratégias e objetivos fixados em articulação com os demais instrumentos de gestão previsionais e de prestação de contas institucionais; 
o Uma clara aposta na Qualidade, inovação e na melhoria contínua dos serviços prestados à sociedade e ao cidadão, dando corpo ao compromisso firmado na Carta de Qualidade institucional, operacionalizando-o nomeadamente através de dinâmicas e parcerias estratégicas de formação neste domínio. 

 TECNOLOGIA AO SERVIÇO DA ATIVIDADE OPERACIONAL: Dirigir o esforço de inovação para a interoperabilidade tecnológica entre os sistemas de informação (operacionais, de gestão e de apoio) e entre salas de situação, realizando o levantamento dos processos-chave fundamentais para a pretendida transformação organizacional, que possibilite suprimir redundâncias ao mesmo tempo que incrementa a qualidade de gestão e garante uma perspetiva agregada da performance institucional. A integração total dos sistemas informáticos numa plataforma única constitui o projeto fundamental para transformar a Guarda numa Instituição de vanguarda, quer no domínio tecnológico, como também na atuação diária junto das populações. Para o efeito pretende-se dar continuidade aos trabalhos iniciados e garantir o cumprimento da candidatura a fundos comunitários em concurso. 
 POTENCIAR O RELACIONAMENTO DA GUARDA COM O CIDADÃO: Reforço da proximidade com o Cidadão, dinamizando, por um lado, os tradicionais Programas Especiais de Prevenção e Policiamento Comunitário através de parcerias locais, e por outro, através da disponibilização de serviços de caráter inovador que fomentam e potenciam a interação da Guarda com o Cidadão e com a Sociedade, numa clara aposta da tecnologia ao serviço da atividade Operacional. Nesse sentido, a Guarda propõe-se desenvolver os projetos inovadores «Guarda Digital» e «e-Posto» visando aprofundar o relacionamento e proximidade com o cidadão, fortalecendo o sentimento de segurança e prevenindo a delinquência e criminalidade. 
 EDIFICAÇÃO E MELHORIA DAS CAPACIDADES OPERACIONAIS - assente nas seguintes premissas: 

o Melhorar o Sistema de Informações da Guarda (SIG) – através da implementação de um sistema que se fundamente no ciclo de produção de Informações doutrinário e respetivos princípios de funcionamento, apoiado numa cultura de partilha de informação assente em relações de confiança, na agilização de uma rede de contactos, canais e fluxos de informação, na reengenharia de processos e na articulação e integração dos diversos modos de pesquisa de notícias. A melhoria do SIG constitui um importante passo para unificar as informações, incrementando a capacidade de processar informação corrente em tempo real, útil para o processo de tomada de decisão operacional. 
o Proteção das infraestruturas Críticas - Atendendo à pertinência e atualidade da proteção das Infraestruturas Críticas (ICs), é urgente promover a organização, os processos, os procedimentos e os sistemas necessários à oportuna tomada de decisão que permitam a GNR adquirir uma maior capacidade de intervenção ao nível da segurança e resiliência das IC, alinhadas com o futuro Programa Europeu de Proteção de Infraestruturas Críticas (PEPIC), suportada numa abordagem transversal dos riscos a que essas infraestruturas possam estar expostas. 
o Incrementar a eficiência, eficácia, usabilidade e interoperabilidade do SIIOP - No contexto das políticas de racionalização e modernização importa garantir a evolução do Sistema Integrado de Informações Operacionais de Polícia (SIIOP) para uma plataforma mais ergonómica ao trabalho 
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desenvolvido pelos militares no terreno e garantir interoperabilidade com os restantes sistemas de gestão de recursos internos iniciado do antecedente. 
o Consolidação do Sistema SIVICC – considerado desígnio nacional e europeu, a Guarda manterá o esforço na operação e consolidação deste sistema através do reforço de meios operacionais, da sua integração e interoperabilidade com o SIVE Espanhol e com o EUROSUR para assegurar a partilhar de informação em tempo real. Neste âmbito, é ainda intento Institucional alargar o sistema às regiões autónomas, mediante a captação de cofinanciamento. O projeto de extensão denominado SIVICC Plus, terá duas fases: a primeira entre 2018-2019, com a implementação do sistema na região autónoma da Madeira, e a segunda, em fase posterior, denominado SIVICC Ultra, previsivelmente entre 2019-2020, na região autónoma dos Açores. 
o Otimizar a capacidade de coordenação da investigação criminal – visando a melhoria da resposta da Guarda na investigação criminal, proceder à recolha de prova, determinar os seus agentes, sua responsabilidade e efetuar as consequentes detenções em cumprimento dos objetivos gerais de política criminal para o biénio 2017-2019. 
o Consolidação da capacidade de Cibersegurança – visando contribuir de forma decisiva para o reforço da «Cidadania Digital», tornando o Ciberespaço um ambiente mais livre, seguro e de desenvolvimento societário a Guarda consolidará a sua capacidade de cibersegurança (domínios da segurança da informação e ciberinteligência). Esta capacidade visa prevenir, prever e reprimir, de forma cada vez mais eficaz, as atividades criminais que decorrentes de atos preparatórios com origem no ciberespaço ou aquelas que põem em risco a segurança de Informação das infraestruturas críticas nacionais, assim como a desenvolver a capacidade de recolha de informações (intelligence), nomeadamente através de metadados. Esta capacidade visa ainda apoiar internamente a atividade operacional da Guarda, em especial na área das informações, da investigação criminal e das operações. 
o Consolidação do sistema de comando e controlo operacional - através de planos de formação comuns ao CCCO e às Salas de Situação. Em paridade diversificar as fontes de informação disponíveis no sistema. 
o Otimização e Suporte das Redes de Comunicações – Considerando as premissas acima referidas, a redes de comunicações SIRESP e RNSI, que asseguram a malha digital de suporte a todos os recursos da Guarda, envolvendo as comunicações de voz, dados e vídeo convergentes e rádio truking, através da renovação a atualização dos seus terminais e nós de comutação, bem como da maximização da sua disponibilidade, através da melhoria da robustez, segurança e redundância dos seus nós. 
o Melhoria da Integração das Fontes de Informação – abrangendo a disponibilidade de teleserviços de videoconferência, de videovigilância e multimédia, otimizando os fluxos destes tipo de informação, que a nível dos centros de decisão da Guarda quer incrementando a capacidade dos sistemas de processamento, quer criando sinergias com outros sistemas do MAI. 

 GESTÃO DO CONHECIMENTO, QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS: Visando consolidar o conhecimento e doutrina institucional e capacitar os militares para o exigente exercício de funções, assume-se a prioridade de garantir a criação da área científica dos Estudos de Segurança Interna e dos fenómenos criminais no Instituto Universitário Militar. No domínio da qualificação dos recursos humanos a Guarda manterá o esforço de formação garantindo que parte muito significativa dos seus recursos humanos beneficie de ações de formação que possibilitem melhorar a sua performance ao mesmo tempo que lhes confere uma maior valorização profissional e pessoal. Com o desiderato de melhorar o sistema de formação da Guarda serão desenvolvidas em 2018 um conjunto de iniciativas estruturais e que prometem alterar o paradigma de ensino e formação. Entre essas medidas destaca-se a conceção do «Modelo da Gestão da Formação por Competências» (através da criação de referenciais de competências), a programação do «Sistema de Gestão da 
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Qualidade» e, ainda, a «Acreditação do Sistema de Formação da GNR». Em complemento prevê-se ainda a constituição do «Centro de Lições Aprendidas da Guarda». No campo da inovação tecnológica ao serviço da formação, será equacionada a implementação de um sistema e-learning mais abrangente, aproveitando e potenciando a utilização dos equipamentos e redes móveis facilitadores da interação da entidade formadora (Escola da Guarda e Unidades Especializadas), dos docentes e os discentes. Por fim, tenciona-se desenvolver a implementação de um portal da formação (plataforma de Learning Management System - LMS). 
 REFORÇAR A COOPERAÇÃO INTERNACIONAL: Neste domínio importa firmar o empenhamento da Guarda e do Estado Português na execução da política externa, reforçando a participação no âmbito da cooperação policial europeia, designadamente através da contribuição operacional no quadro da Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (FRONTEX), determinada pelo agravamento da crise migratória que tem assolado a Europa com origem no Norte de Africa e no Médio Oriente. A participação da Guarda no esforço coletivo da FRONTEX estabelece-se no quadro dos compromissos assumidos pelo Estado Português no Tratado da União Europeia (Tratado de Lisboa), fundado nos princípios e espírito de solidariedade, reciprocidade e cooperação entre os Estados integrantes da UE. A execução deste tipo de missões contribui para o reforço de uma estratégia integrada de prevenção internacional e prestígio nacional, no âmbito do Espaço de Liberdade de Segurança e de Justiça da União Europeia, atendendo aos interesses permanentes da segurança nacional. Neste âmbito, serão potenciadas as ações a desenvolver no seio da CPLP, IBERPOL, FIEP, EGF, EUPST, com países do norte de África e onde seja necessário, através de requisição da tutela. A globalização das ameaças impõem o reforço da cooperação com a Guardia Civil e a Gendarmerie Royal Marroquina, por necessidades de serviço e proximidade territorial, sem descurar a intenção de criar cargos funcionais para oficiais da GNR na EUROPOL e DPKO. Com a assunção da Presidência Portuguesa da EUROGENDFOR, a Guarda procurará conjuntamente com as forças congéneres integrantes, reforçar o papel da Organização enquanto ator chave no exercício das funções de polícia a nível internacional, solidificando as relações com a União Europeia, na qualidade de parceiro privilegiado no âmbito da gestão civil de crises. Destacamos nesse contexto, algumas iniciativas que encetaremos junto dos parceiros durante a Presidência Portuguesa da EUROGENDFOR: 

 Visando a implementação de ferramentas de coordenação com a União Europeia, desenvolveremos esforços no sentido de tornar uma realidade a implementação de um oficial de ligação da EUROGENDFOR junto das estruturas de gestão de crises do Serviço de Ação Externa da União Europeia (EEAS). 
 Promover a criação de condições operacionais para o rápido aprontamento e projeção de unidades de polícia constituída por via da criação de uma unidade de escalão companhia, capacitada e pré-aprontada, de constituição rotativa e com exercícios periódicos agendados, que permita constituir uma “vanguard capability” para iniciar ou reforçar missões, à disposição imediata das estruturas de gestão de crises da União Europeia e das Nações Unidas; 
 Promover esforços para criar um plano de comunicação para a EUROGENDFOR, visando melhorar a visibilidade e capacidade de comunicação da Organização, com especial enfase através das redes sociais. 

 OTIMIZAR A CAPTAÇÃO DE COFINANCIAMENTO: A implementação das medidas de capacitação e transformação organizacional assumidas como prioridades na Estratégia da Guarda, carecem de instrumentos capazes de as tornar uma realidade. 
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Nesse sentido, a Guarda continuará a procurar através de Fundos Comunitários (fundos europeus estruturais e de investimento e fundos específicos) obter linhas de financiamento e disponibilizá-los para o desenvolvimento e aprofundamento de capacidades. Paralelamente, continuaremos empenhados na progressiva implementação do ciclo de gestão e do novo modelo de avaliação, baseado no SIADAP e adaptado à especificidade das Forças e Serviços de Segurança. Da implementação deste método resultará, certamente, uma organização mais eficiente, alinhada estrategicamente com a visão e os objetivos institucionais e capaz de responder positivamente aos novos desafios, de transformar as ameaças em oportunidades e de superar as suas próprias vulnerabilidades, a bem do país e da segurança de todos os cidadãos que a Guarda serve. Por fim, decorridos nove anos sobre o início da implementação da atual estrutura orgânica, concretizado o balanço e reflexão relativamente ao novo modelo de funcionamento, entendemos ser hora de proceder aos adequados ajustamentos e correções, rumo a uma Guarda ainda mais operacional e eficiente, determinada a prestar um serviço de qualidade à segurança dos Portugueses e em contribuir para a segurança do espaço Europeu em que nos inserimos e, em última análise, para um mundo mais seguro, justo e livre.    Lisboa, Quartel do Carmo, 13 de abril de 2017    Tenente-General Manuel Mateus Costa da Silva Couto | COMANDANTE-GERAL   
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 Capítulo VIII ANEXOS 





 Anexo 1 AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLO INTERNO ORIENTAÇÃO TÉCNICA DO CCAS, DE 12 DE JANEIRO DE 2009 
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  - PÁGINA EM BRANCO - 
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ANEXO 2 – ORIENTAÇÃO TÉCNICA DO CCAS, DE 12 DE JANEIRO DE 2009 S N PARCIAL OBS. AMBIENTE DE CONTROLO:     VALORIZAÇÃO DE VALORES ÉTICOS E DE INTEGRIDADE X    CONTROLOS FINANCEIROS EFETIVOS X    INCENTIVOS AO DESENVOLVIMENTO DE BOAS PRÁTICAS X    CONTACTOS REGULARES ENTRE A DIREÇÃO E OS DIRIGENTES DAS UNIDADES ORGÂNICAS X    EXISTÊNCIA OU NÃO DE CONTROLOS EXTERNOS E/OU DE FISCAL ÚNICO. X    ESTRUTURA ORGANIZACIONAL:     OBEDECE ÀS REGRAS DEFINIDAS LEGALMENTE; X    RESPONDE SATISFATORIAMENTE À EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE DO SERVIÇO;  X    SÃO RECONHECIDAS AS RESPONSABILIDADES, AUTORIDADE E DELEGAÇÃO NO SEIO DO SERVIÇO;  X    O PESSOAL DO SERVIÇO É AVALIADO DE ACORDO COM O SIADAP;    X APENAS FUNCIONÁRIOS CIVIS MILITARES: INEXISTÊNCIA DE ADAPTAÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO MÉRITO DOS MILITARES DA GNR AO SIADAP EXISTE UMA POLÍTICA DE FORMAÇÃO DO PESSOAL QUE GARANTA A ADEQUAÇÃO DO MESMO ÀS FUNÇÕES E COMPLEXIDADE DAS TAREFAS.  X    ATIVIDADES E PROCEDIMENTOS DE CONTROLO ADMINISTRATIVO IMPLEMENTADOS NO SERVIÇO:      O DIPLOMA ORGÂNICO ENCONTRA-SE INTEGRALMENTE REGULAMENTADO; X    SÃO RECONHECIDOS E FORMALIZADOS OS FLUXOS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO INTERSECTIVOS; X    POSSUI MANUAL DE CONTROLO INTERNO E/OU DE CONTABILIDADE;    X SUBSTITUÍDAS POR NORMAS DE EXECUÇÃO PERMANENTE (NEP), CIRCULARES E DIRETIVAS A COMPETÊNCIA PARA AUTORIZAÇÃO DA DESPESA ESTÁ CLARAMENTE DEFINIDA; X    ESTÁ IMPLEMENTADO UM SISTEMA DE ROTAÇÃO DE FUNÇÕES ENTRE OS TRABALHADORES;   X CARGOS DIREÇÃO, COMANDO E CHEFIA: DETERMINADAS EM FUNÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DOS POSTOS; RESTANTES SITUAÇÕES: POLIVALÊNCIA DE FUNÇÕES. AS RESPONSABILIDADES FUNCIONAIS PELA REALIZAÇÃO DAS DIFERENTES TAREFAS, CONFERÊNCIAS E CONTROLOS ESTÃO CLARAMENTE DEFINIDAS;  X    OS CIRCUITOS DOS DOCUMENTOS ESTÃO CLARAMENTE DEFINIDOS.  X    FIABILIDADE DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO:     O NÍVEL DE ABRANGÊNCIA E INTEGRAÇÃO DAS DIFERENTES APLICAÇÕES;   X ESPECIFICIDADES E COMPLEXIDADE DO SERVIÇO OPERACIONAL E DE APOIO OPERACIONAL DIFICULTAM INTEGRAÇÃO; EXISTE INTEGRAÇÃO AO NÍVEL DOS DIVERSOS ERP. OS MECANISMOS QUE GARANTEM A FIABILIDADE, OPORTUNIDADE E UTILIDADE DOS OUTPUTS DOS SISTEMAS;   X DETERMINADA PELA INEXISTÊNCIA DE UM ERP ÚNICO. A INFORMAÇÃO PRODUZIDA E UTILIZADA NOS PROCESSOS DE DECISÃO; X    SÃO IDENTIFICADOS OS REQUISITOS DE SEGURANÇA PARA ACESSO DE TERCEIROS A INFORMAÇÃO OU ATIVOS DO SERVIÇO; X    ESTÁ SALVAGUARDADA A INFORMAÇÃO DOS COMPUTADORES DE REDE; X    GARANTE-SE A SEGURANÇA NA TROCA DE INFORMAÇÕES E SOFTWARE. X      



 



 Anexo 2 PROCEDIMENTOS AQUISITIVOS REALIZADOS DECRETO-LEI N.º 18/2008, DE 29 DE JANEIRO REPUBLICADO PELO DECRETO-LEI N.º 111-B/2017, DE 31 DE AGOSTO. 
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TIPOLOGIA/N.º DESCRIÇÃO VALOR ADJUDICADO C/ IVA (EM EUROS) PLANO ANUAL DE 2016 AJUSTE DIRETO AD N.º 18 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE RECEITA (SGRE) PARA 2016/2017 E 2018. à , à€ AD N.º 20 MOBILIÁRIO PARA PTER DE POVOA DE LANHOSO,  PTER DE PORTO DE MÓS, FORA AQ à , à€ AD N.º 26 REMODELAÇÃO DE CASERNA PARA 2ºESQ/USHE - QUARTEL DA AJUDA à à€ CONTRATAÇÃO EXCLUÍDA CE N.º 9 CARTÕES SAD/GNR - 13000 UNIDADES à , à€ PROCEDIMENTOS DSUMC-MAI CP N.º 76/DSUMC/2015 EQUIPAMENTOS PARA SEGURANÇA RODOVIÁRIA (FGA) à , à€ CP N.º 123/DSUMC/2015 CONSUMÍVEIS INVESTIGAÇÃO CRIMINAL à , à€ CP N.º 06/DSUMC/15 VIAGENS, TRANSPORTES AÉREOS E ALOJAMENTO (2016 - 2017) à , à€ CP N.º 131/DSUMC/15 CONSTRUÇÃO DE CANIS DO GIC/UI NA ESCOLA DA GUARDA EM QUELUZ à , à€ AQ N.º 135/DSUMC/2015 PEDIDO 3630 (SGPVE) 10 LIGEIRO PASSAGEIROS LT. 31 (VIAT P/TRÂNSITO FGA/3.ª TRANCHE) à , à€ AQ N.º  07/DSUMC/15 LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO INSTALAÇÕES (2016 - 2018) à à , à€ AQ N.º 01/UMC-MAI/2014 SERVIÇO DE MÓVEL TERRESTRE (2015 - 2017) à , à€ AQ N.º 04/DSUMC/14 COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS - CARTÃO (2016 - 2018) PARA O TRIÉNIO 2016/18 à à , à€ AQ N.º 04/DSUMC/15 COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS - GRANEL (2016 - 2018) PARA O TRIÉNIO 2016/18 à , à€ AQ N.º 21/DSUMC/14 PRODUTOS DE HIGIENE (2016 - 2017) à , à€ AQ N.º DSUMC ELETRICIDADE - BTE, MT, AT, MAT (2.º S 2016, 2017, 2018 E 1.º S 2019) à à , à€ CLPQ N.º 142/DSUMC/15 MANUTENÇÃO SIIOP à , à€ P. N.º 05/DSUMC/17 MANUTENÇÃO SIVICC à à , à€ CP N.º 74/DSUMC/16 PALHA PARA SOLÍPEDES - PARA O TRIÉNIO 2017 A 2019 à , à€ CP N.º 62/UMC/16 SERVIÇOS CENTRALIZADOS DE VIAGENS, TRANSPORTES AÉREOS E ALOJAMENTOS PARA GNR, PARA O TRIÉNIO 2017-2019 à à , à€ P. N.º 38/DSUMC/16 AQUISIÇÃO AGREGADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ECONOMATO 2017 A 2019 à , à€ P. N.º 79/DSUMC/17 SERVIÇOS CENTRALIZADOS DE VIAGENS, TRANSPORTES AÉREOS E ALOJAMENTOS PARA GNR, PERÍODO RESTANTE DO 1ºSEMESTRE DE 2017 PASSOU PARA O 79/DSUMC/17 à , à€ CP N.º 120/DSUMC/16 LOCAÇÃO EQ. CÓPIA IMPRESSÃO (1ºSEMESTRE DE 2017) à , à€ AD N.º 71/DSUMC/16 LOCAÇÃO EQ. CÓPIA IMPRESSÃO (2º SEMESTRE DE 2017) à , à€ CP N.º 133/DSUMC/15 SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURAS NO EDIFÍCIO DO COMANDO TERRITORIAL DE AVEIRO à , à€ CE N.º 103/DSUMC/2016 CTT - 2017 (APENAS PARA 2017) à à , à€ CE N.º LICENÇA GERFIP 2017 à , à€ AQ N.º 37/DSUMC PAPEL FOTOCÓPIA E IMPRESSÃO - 2017 A 2019 à , à€ PLANO ANUAL DE 2017 AJUSTE DIRETO AD N.º 1 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ALCOOLÍMETROS SD400 P/ 2017 à , à€ AD N.º 2 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE BACKOFFICE DA GUARDA NACIONAL REPUBLICANA PARA O TRIÉNIO 2017-2019 à à€ AD N.º 3 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BALANÇAS GIROPÉS BPR 15A DA GNR PARA O TRIÉNIO 2017-2019 à à€ AD N.º 4 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BALANÇAS CAPTELS ORA10 DA GNR PARA O TRIÉNIO 2017-2019 à à€ 
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TIPOLOGIA/N.º DESCRIÇÃO VALOR ADJUDICADO C/ IVA (EM EUROS) AD N.º 7 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE RADARES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DA GNR PARA 2017 à à€ AD N.º 8 SOBRESCRITOS à à€ AD N.º 9 SOBRESSALENTES PARA MANUTENÇÃO DAS CARABINAS HK-MSG 90 à à€ AD N.º 11 SEGURO RESP. CIVIL P/OPERAÇÃO FLORESTA SEGURA 2017 à à€ AD N.º 12 VIATURA TOYOTA AVENSIS USADA (ANSR) à à€ AD N.º 14 CAMISAS DE SERVIÇO/REPRESENTAÇÃO, SAIAS DO GRANDE UNIFORME E CAMISOLAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 51170,46 AD N.º 15 REMODELAÇÃO DE ARMAZÉM N.º 18 NO QUARTEL DO GRAFANIL, PARA A COMPANHIA DE TRANSMISSÕES, INFORMÁTICA E ELETRÓNICA/ CO à à€ AD N.º 16 VIAGENS, TRANSPORTES AÉREOS E ALOJAMENTO 2.º TRIMESTRE 2017 - DESPACHO 11MAI17 à à€ AD N.º 18 MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES OPERACIONAIS DE POLÍCIA (SIIOP) à à€ CONCURSO PÚBLICO CP N.º 15 MATÉRIAS PRIMAS PARA AS OFICINAS DE SAPATARIA, CORREIEROS E ALFAITARIA 12 à à€ CP N.º 16 FARDAMENTO E EQUIPAMENTO INDIVIDUAL PARA O PESSOAL DA CARREIRA DE GUARDA-FLORESTAL DO SEPNA/GNR à à€ CP N.º 29 BLUSÕES DE SERVIÇO à à€ CP N.º 1 UNIFORMES DE PATRULHA CICLO (UP-CICLO) - PAC 2017 à à€ CP N.º 1 UNIFORMES DE PATRULHA CICLO (UP-CICLO) - PAC 2017 à à€ CP N.º 2 CAPACETES INTEGRAIS COM ABERTURA FRONTAL DE MOTOCICLISTAS - PAC 2017 à à€ CP N.º 3 POLOS DE PATRULHA - PAC 2017 à à€ CP N.º 4 FARDAMENTO E EQUIPAMENTO INDIVIDUAL PARA PESSOAL DA CARREIA DE GUARDA-FLORESTAL DO SEPNA/GNR - 2017 à à€ CP N.º 5 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ALCOOLÍMETROS DRAGER - 2017 à à€ CP N.º 6 DOLMANS DE REPRESENTAÇÃO - 2017 à à€ CP N.º 7 CAMISAS E CAMISOLAS DE LÃ P/ 2017 à à€ CP N.º 8 BOTAS MEIO CANO, MODELO GNR E BOTAS PARA MOTOCICLISTAS P/2017 à à€ CP N.º 9 ARTIGOS DO UNIFORME DE EDUCAÇÃO FÍSICA - 2017 à à€ CP N.º 10 COLETES, MANGUITOS E PERNITOS REFLETORES, BOINAS DE COR VERDE COM CALOTA MODELO GNR, CAMISOLAS INTERIORES DE COR PRETA COM SIGLA GNR, CALÇÕES E PATRULHA A CAVALO E COLETES DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL - 2017 à à€ CP N.º 11 DÓLMANS DE GRANDE UNIFORME/2017 à à€ CP N.º 12 FATOS PARA MOTOCICLISTAS - 2017 à à€ CP N.º 13 CALÇAS, CALÇÕES E SAIAS DE GRANDE UNIFORME E DE SERVIÇO/REPRESENTAÇÃO à à€ CP N.º 14 MATERIAL DE CAMPANHA PARA DOTAR O CENTRO DE REABASTECIMENTO DA UNIDADE DE APOIO GERAL - 2017 à à€ CP N.º 15 CONDECORAÇÕES - MEDALHAS 2017 à à€ CP N.º 21 FSI - 4 SISTEMAS DE LEITURA AUTOMÁTICA DE MATRÍCULAS (ANPR) 8 à à€ CP N.º 23 FSI - SERVIDOR E DEZ UNIDADES DE SEGUIMENTO ELETRÓNICO à à€ CP N.º 24 SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE CARROÇARIA EM VEÍCULO PESADO DE PASSAGEIROS (P-0124) - APÓS CP20 à à€ CP N.º 27 AQUISIÇÃO DE PONTES ELETRÓNICAS E STROBES 28 5 à€ CP N.º 29 AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO E EQUIPAMENTO INDIVIDUAL PARA OS FORMANDOS DO CURSO DE FORMAÇÃO DE GUARDAS E ALUNOS DA GNR NA ACADEIA MILITAR à à€ CP N.º 30 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 2 MOTORES RECONDICIONADOS, MTU MODELO 12V, PARA EMBARCAÇÃO LVI DA UCC à à€ CP N.º 31 AQUISIÇÃO DE TRATOR PARA A ESCOLA DA GUARDA à à€ CP N.º 32 AQUISIÇÃO CONDECORAÇÕES - MEDALHAS à à€ 
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TIPOLOGIA/N.º DESCRIÇÃO VALOR ADJUDICADO C/ IVA (EM EUROS) CP N.º 33 FSI - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LASER RANGEFINDER à à€ CPU N.º 1 URGENTE - SERVIÇOS LIMPEZA CAVALARIÇAS DI PORTO, ÉVORA E USHE 1.º TRIMESTRE 2017 à à€ CPU N.º 2 URGENTE - AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJA - MARÇO A JUNHO DE 2017 à à€ CPU N.º 3 VIAGENS, TRANSPORTES AÉREOS E ALOJAMENTO 1.º TRIMESTRE 2017 à à€ CPU N.º 3 VIAGENS, TRANSPORTES AÉREOS E ALOJAMENTO 1.º TRIMESTRE 2017 à à€ CPU N.º 3 VIAGENS, TRANSPORTES AÉREOS E ALOJAMENTO 1.º TRIMESTRE 2017 à à€ CPU N.º 4 VIAGENS, TRANSPORTES AÉREOS E ALOJAMENTO 2.º TRIMESTRE 2017 à à€ CPU N.º 4 VIAGENS, TRANSPORTES AÉREOS E ALOJAMENTO 2.º TRIMESTRE 2017 à à€ CPU N.º 4 VIAGENS, TRANSPORTES AÉREOS E ALOJAMENTO 2.º TRIMESTRE 2017 à à€ CPU N.º 5 URGENTE - SERVIÇOS LIMPEZA CAVALARIÇAS DI PORTO, ÉVORA E USHE 2.º TRIMESTRE 2017 à à€ CPU N.º 6 AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJA - 2º SEMESTRE DE 2017 à à€ CPU N.º 7 URGENTE - SERVIÇOS LIMPEZA CAVALARIÇAS DI PORTO, ÉVORA E USHE 3.º TRIMESTRE 2017 à à€ ACORDO QUADRO AQ N.º 1 FSI - AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA LÓGICA, MONITORES E UPGRADE DE LICENCIAMENTO DE VIRTUALIZAÇÃO (LOTE 1) à , à€ AQ N.º 2 FSI - AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA LÓGICA, MONITORES E UPGRADE DE LICENCIAMENTO DE VIRTUALIZAÇÃO (LOTE 3) à , à€ AQ N.º 3 FSI - FORNECIMENTO DE EQ. ADMINISTRATIVO PARA O CENTRO DE INFORMAÇÕES DA GNR - QUADRO DIDAX 200X120 CM , à€ AQ N.º 4 FSI - FORNECIMENTO DE EQ. ADMINISTRATIVO PARA O CENTRO DE INFORMAÇÕES DA GNR - 2 COMPUTADOR PORTÁTIL à , à€ AQ N.º 5 FSI - SOFTWARE DE ANÁLISE IBM 2 PARA O CENTRO DE INFORMAÇÕES/ OSINT DA GNR à , à€ AQ N.º 7 FSI - FORNECIMENTO DE EQ. ADMINISTRATIVO PARA O CENTRO DE INFORMAÇÕES DA GNR - QUADRO DIDAX 200X120 CM (SEGUIMENTO DO QUE FICOU DESERTO) , à€ AQ N.º 8 AQUISIÇÃO DE 6 COMPUTADORES à , à€ AJUSTE DIRETO SIMPLIFICADO ADS N.º 1 LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS DOADOS OU PERDIDOS A FAVOR DO ESTADO , à€ ADS N.º 2 LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS DOADOS OU PERDIDOS A FAVOR DO ESTADO , à€ ADS N.º 3 LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS DOADOS OU PERDIDOS A FAVOR DO ESTADO , à€ ADS N.º 4 LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS DOADOS OU PERDIDOS A FAVOR DO ESTADO , à€ ADS N.º 5 CHEQUES DO IGCP (TESOURARIA) , à€ ADS N.º 6 LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS DOADOS OU PERDIDOS A FAVOR DO ESTADO , à€ ADS N.º 7 LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS DOADOS OU PERDIDOS A FAVOR DO ESTADO , à€ ADS N.º 8 AQUISIÇÃO PILHAS E BATERIAS P/APARELHOS DE FISCALIZAÇÃO TRÂNSITO , à€ ADS N.º 9 CILINDROS DE GÁS ETANOL 1101 260PPM à , à€ ADS N.º 10 PREPARAÇÃO E CARREGAMENTO DE CILINDROS DE GÁS ETANOL 1101 260PPM à , à€ ADS N.º 11 LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS DOADOS OU PERDIDOS A FAVOR DO ESTADO , à€ ADS N.º 12 LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS DOADOS OU PERDIDOS A FAVOR DO ESTADO , à€ ADS N.º 13 LEGALIZAÇÃO VEÍCULOS DOADOS/PERDIDOS A FAVOR DO ESTADO (PROC. FINANCEIRO) , à€ ADS N.º 14 ACOMPANHAMENTO ARQUEOLÓGICO DA OBRA DE CANIS DO GIC/UI, NA EG à , à€ ADS N.º 15 EQUIPAMENTO PARA CALIBRAÇÃO DE ALCOOLÍMETROS à , à€ ADS N.º 15 CALIBRAÇÃO DE ALCOOLÍMETROS - SERVIÇOS à , à€ ADS N.º 16 LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS DOADOS OU PERDIDOS A FAVOR DO ESTADO , à€ 
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TIPOLOGIA/N.º DESCRIÇÃO VALOR ADJUDICADO C/ IVA (EM EUROS) ADS N.º 17 TRANSPORTE DE MILITARES DE PORTALEGRE PARA FÁTIMA à , à€ ADS N.º 18 PERITAGEM (42DG48 E REBOQUE) , à€ ADS N.º 19 2.ª VIA DUA (PROCESSO AQUISITIVO DE VEÍCULOS DA GNR) , à€ ADS N.º 20 CHEQUES DO IGCP (TESOURARIA) , à€ ADS N.º 21 LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS DOADOS OU PERDIDOS A FAVOR DO ESTADO , à€ ADS N.º 22 PERITAGEM (PEUGEOT 59-QP-66) , à€ ADS N.º 23 PERITAGEM (82JV06) , à€ ADS N.º 24 LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS DOADOS OU PERDIDOS A FAVOR DO ESTADO , à€ ADS N.º 25 FITAS E ROLOS DE IMPRESSÃO P/ALCOOLÍMETROS , à€ ADS N.º 26 IMAGENS ALUSIVAS FUNDOS LIFE E NATURA 2000 , à€ ADS N.º 27 ADAPTAÇÃO SGRE P/EMISSÃO AUTOMÁTICA DE FATURAS à , à€ ADS N.º 28 LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS DOADOS OU PERDIDOS A FAVOR DO ESTADO , à€ ADS N.º 30 SENSORES DE TEMPERATURA (NTC) P/ALCOOLÍMETROS DRÄGER 6810 , à€ ADS N.º 31 SERVIÇO DE REPARAÇÃO DO "LIDAR VITRONIC POLISCAN SPEED M1 HP" à , à€ ADS N.º 32 01 LAÇO "MEDALHAS SERVIÇOS DISTINTOS - GRAU OURO", P/CONDECORAR A USHE , à€ ADS N.º 33 LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS DOADOS OU PERDIDOS A FAVOR DO ESTADO , à€ ADS N.º 34 LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS DOADOS OU PERDIDOS A FAVOR DO ESTADO , à€ ADS N.º 36 LIVROS DE RECLAMAÇÕES à , à€ ADS N.º 37 LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS DOADOS OU PERDIDOS A FAVOR DO ESTADO , à€ ADS N.º 38 LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS DOADOS OU PERDIDOS A FAVOR DO ESTADO , à€ ADS N.º 39 LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS DOADOS OU PERDIDOS A FAVOR DO ESTADO , à€ ADS N.º 40 LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS DOADOS OU PERDIDOS A FAVOR DO ESTADO , à€ ADS N.º 41 LEGALIZAÇÃO DE EMBARCAÇÃO PERDIDA A FAVOR DO ESTADO , à€ ADS N.º 42 LEGALIZAÇÃO DE EMBARCAÇÃO PERDIDA A FAVOR DO ESTADO , à€ ADS N.º 43 LEGALIZAÇÃO DE EMBARCAÇÃO PERDIDA A FAVOR DO ESTADO , à€ ADS N.º 44 LEGALIZAÇÃO DE EMBARCAÇÃO PERDIDA A FAVOR DO ESTADO , à€ ADS N.º 45 LEGALIZAÇÃO DE EMBARCAÇÃO PERDIDA A FAVOR DO ESTADO , à€ ADS N.º 46 PAGAMENTO INDEVIDO VIA VERDE à , à€ ADS N.º 47 LEGALIZAÇÃO DE EMBARCAÇÃO PERDIDA A FAVOR DO ESTADO , à€ ADS N.º 48 REGISTO/LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULO , à€ ADS N.º 49 REGISTO/LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULO , à€ ADS N.º 50 ESTAÇÃO DE SOLDADURA POR PONTOS PARA PILHAS , à€ ADS N.º 51 RENOVAÇÃO LICENÇA SOFTWARE P/AVALIAÇÃO VIATURAS 17/18 à , à€ ADS N.º 52 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS EM FIM DE VIDA - DEVOLUÇÃO RECEITA (PROC. FINANCEIRO) , à€ ADS N.º 53 REGISTO/LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULO , à€ ADS N.º 54 SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS à , à€ ADS N.º 55 LIVRO DE ATAS (TESOUREIRO) , à€ ADS N.º 57 SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS à , à€ 
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TIPOLOGIA/N.º DESCRIÇÃO VALOR ADJUDICADO C/ IVA (EM EUROS) ADS N.º 58 LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULO DOADO , à€ ADS N.º 60 SISTEMA HIDRÁULICO PARA ELEVAÇÃO DE PÁ FRONTAL DE ARRASTO à , à€ PROCEDIMENTOS DSUMC-MAI AQ N.º 76/UMC/17 - LPIE AQUISIÇÃO DE DIVERSO MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO AO ABRIGO DE AQ, PARA EQUIPAR O DTER DE AMARANTE - LPIE (PROCESSO CONDUZIDO JUNTAMENTE COM OS DTER VILA VERDE E ARRANCADA DO VOUGA) à , à€ CP N.º 46/DSUMC/16 - FSI REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO W6 DA LVI "CONSOLAÇÃO" - FSI 466500.87 CP N.º 76/DSUMC/16 - LPIE REMODELAÇÃO DE CASERNA PARA GIPS/UI QUARTEL DA PONTINHA - LPIE à , à€ CP N.º 112/DSUMC/17 - FSI FSI - CÂMARAS TÉRMICAS - GAMA OPAL à , à€ CP N.º 36/DSUMC/17 - LPIE COLETES DE PROTEÇÃO BALÍSTICA - 790 - LPIE à , à€ AD N.º 02/DSUMC/17 - LPIE PISTOLAS METRALHADORAS HK-MP5 - 200 - FÁTIMA LPIE à , à€ CP N.º 01/DSUMC/17 - LPIE COLETES DE PROTEÇÃO BALÍSTICA - 200 - FÁTIMA LPIE à , à€ CP N.º 126/DSUMC/16 - FSI FSI - EMBARCAÇÃO CABINADA PARA UCC à , à€ CP N.º DSUMC - FSI FSI - SISTEMA DE TRANSPORTE DE EMBARCAÇÕES - PEDIDO 3957 à , à€ CP N.º DSUMC - FSI FSI - 2 UNIDADES MANUTENÇÃO MÓVEL MARÍTIMA E 2 UNIDADES MANUTENÇÃO TECNOLÓGICA - PEDIDO 3958 E 2959 à , à€ AQ N.º DSUMC - FSI FSI - SEIS VIATURAS PICK UP (TODO-TERRENO) PARA A UCC PARA RENOVAÇÃO DA FROTA à , à€ CP N.º 45/DSUMC/17 - LPIE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ENERGIA ASSISTIDA UPS - LPIE à , à€ CP N.º 35/DSUMC/17 - LPIE AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DE SECRETÁRIA E PORTÁTEIS - LPIE à , à€ AD N.º 108/DSUMC/17 - LPIE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO - LASER SCANNER PARA A DIREÇÃO DE INFRAESTRUTURAS - LPIE à , à€ P. N.º 31/DSUMC/17 - LPIE OBRAS POSTO TERRITORIAL DE ALJEZUR - LPIE à , à€ AQ N.º DSUMC - FSI FSI - 3 VEÍCULOS LIGEIROS DE MERCADORIAS DESCARACTERIZADAS PARA O SERVIÇO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL à , à€ AQ N.º DSUMC - FSI FSI -  2 VIATURAS 4X4 DE TP BINÓMIOS à , à€ AQ N.º DSUMC - POSEUR AQUISIÇÃO 8 VIATURAS GIPS - POSEUR à , à€ AD N.º 51/UMC/17 - LPIE DIVERSO MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO FORA DE AQ, PARA EQUIPAR PTER à , à€ No âmbito das atribuições da DRL/DA, de acordo com o artigo 32.º do Despacho n.º 32021/2008, de 27 de novembro, compete-lhe «promover e organizar, sob o aspeto administrativo e financeiro, os procedimentos para a aquisição de bens e 
ser iços…». Desta forma, existem procedimentos aquisitivos remetidos pelas diversas unidades da GNR, para verificação e submissão do órgão competente para a decisão de contratar, e para publicitação em Diário da República, tarefas que são realizadas pela Divisão de Aquisições: AQUISIÇÃO DE BENS UNIDADE DESCRIÇÃO VALOR PREVISTO 

“/IVáà €  CONCURSO PÚBLICO (90 PROCEDIMENTOS) UCC ROUTER'S CO INTERFACE 4G - SIVICC/UCC/GNR à , à€ EG AQUISIÇÃO DE PESCADO CONGELADO PARA A EG (ABR A DEZ2017) à , à€ EG AQUISIÇÃO DE PESCADO CONGELADO PARA O CFP (ABR A DEZ2017) à , à€ EG AQUISIÇÃO DE PESCADO CONGELADO PARA O CFFF (ABR A DEZ2017) à , à€ EG AQUISIÇÃO DE CARNE FRESCA PARA A EG (ABR A DEZ2017) à , à€ EG AQUISIÇÃO DE CARNE FRESCA PARA O CFP (ABR A DEZ2017) à , à€ 
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AQUISIÇÃO DE BENS UNIDADE DESCRIÇÃO VALOR PREVISTO 
“/IVáà €  EG AQUISIÇÃO DE CARNE FRESCA PARA O CFFF (ABR A DEZ2017) à , à€ EG BACALHAU PARA AS MESSES DA EG, CFP E CFFF - (ABR A DEZ2017) à , à€ EG AZEITE PARA AS MESSES DA EG, CFP E CFFF - (ABR A DEZ2017) à , à€ EG PESCADO FRESCO PARA AS MESSES DA EG, CFP E CFFF - (ABR A DEZ2017) à , à€ EG PÃO PARA AS MESSES DA EG, CFP E CFFF - (ABR A DEZ2017) à , à€ EG LEGUMES FRESCOS PARA AS MESSES DA EG, CFP E CFFF - (ABR A DEZ2017) à , à€ EG FRUTA FRESCA PARA AS MESSES DA EG, CFP E CFFF - (ABR A DEZ2017) à , à€ UAG EVAPORADOR DE MOTORISTA PARA VIATURA PESADA DE PASSAGEIROS "MAN" à , à€ UI PEÇAS AUTO PARA AS VIATURAS DA UI à , à€ UCC KIT'S DE PALAMENTA PARA AS EMBARCAÇÕES DA UCC à , à€ EG PRODUTOS CONGELADOS PARA AS MESSES DA EG, CFP E CFFF (ABR A DEZ  2017) à , à€ EG REFRIGERANTES, CERVEJAS E ÁGUA PARA AS MESSES DA EG, CFP E CFFF (ABR A DEZ  2017) à , à€ EG PRODUTOS MERCEARIA PARA AS MESSES DA EG (ABR A DEZ  2017) à , à€ EG PRODUTOS MERCEARIA PARA AS MESSES DO CFP (ABR A DEZ  2017) 51 0 , à€ EG PRODUTOS MERCEARIA PARA AS MESSES DO CFFF (ABR A DEZ  2017) à , à€ CT COIMBRA PNEUS PARA VIATURAS E MOTOCICLOS à , à€ SGG SWITCHES, TERMINAIS VDI E SUPORTES PARA O COMANDO-GERAL à , à€ UAG PEÇAS AUTO PARA VIATURAS à , à€ UAG MATÉRIA-PRIMA PARA A OFICINA GRÁFICA à , à€ UAG FARDAMENTO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE GUARDAS 2017/2018 à , à€ CT LISBOA PNEUMÁTICOS à , à€ UAG PNEUMÁTICOS PARA A CTM DA UAG à , à€ EG REFRIGERANTES, CERVEJAS E ÁGUA PARA AS MESSES DA EG, CFP E CFFF (01JUL A 31DEZ2017) à , à€ EG AQUISIÇÃO DE CARNE FRESCA PARA O CFP (01JUL A 31DEZ2017) à , à€ EG AQUISIÇÃO DE CARNE FRESCA PARA O CFFF (01JUL A 31DEZ2017) à , à€ EG PÃO PARA AS MESSES DO CFP E CFFF - (01JUL A 31DEZ2017) à , à€ SGG FORNECIMENTO E INTEGRAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO MULTIMÉDIA PARA O CENTRO DE INFORMAÇÃO DA GNR à , à€ UAF EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA APOIO À ATIVIDADE OPERACIONAL DA UAF à , à€ SGG ARMÁRIOS INDIVIDUAIS EM MADEIRA à , à€ UCC PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS HIDROJATOS DAS LANCHAS DE VIGILÂNCIA DA UCC à , à€ EG PRODUTOS DE MERCEARIA PARA AS MESSES DO CFFF (01JAN A 31DEZ2018) à , à€ EG BACALHAU PARA AS MESSES DA ESCOLA DA GUARDA EM QUELUZ, CFP E CFFF (01JAN A 31DEZ2018) à , à€ EG PÃO PARA AS MESSES DA ESCOLA DA GUARDA EM QUELUZ, CFP E CFFF (01JAN A 31DEZ2018) à , à€ EG AZEITE PARA AS MESSES DA ESCOLA DA GUARDA EM QUELUZ, CFP E CFFF (01JAN A 31DEZ2018) à , à€ EG LEGUMES FRESCOS PARA AS MESSES DA EG, CFP E CFFF - (01JAN A 31DEZ2018) à , à€ EG FRUTA FRESCA PARA AS MESSES DA EG, CFP E CFFF - (01JAN A 31DEZ2018) à , à€ EG PRODUTOS E LEGUMES CONGELADOS PARA AS MESSES DA EG, CFP E CFFF (01JAN A 31DEZ2018) à , à€ EG REFRIGERANTES, CERVEJA E ÁGUA, PARA AS MESSES DA EG, CFP E CFFF  (01JAN A 31DEZ2018 ) à , à€ 
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AQUISIÇÃO DE BENS UNIDADE DESCRIÇÃO VALOR PREVISTO 
“/IVáà €  EG PESCADO CONGELADO PARA AS MESSES DO CFFF (01JAN A 31DEZ2018) à , à€ EG PRODUTOS DE MERCEARIA PARA AS MESSES DA EG, EM QUELUZ (01JAN A 31DEZ2018) à , à€ EG PRODUTOS DE MERCEARIA PARA AS MESSES DO CFP (01JAN A 31DEZ2018) à , à€ CCLÍNICO DISPOSITIVOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICOS IN VITRO PARA SETOR DE QUÍMICA E IMAGIOLOGIA DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO CENTRO CLÍNICO à , à€ EG PESCADO CONGELADO PARA AS MESSES DA EG, EM QUELUZ (01JAN A 31DEZ2018) à , à€ EG PESCADO FRESCO PARA AS MESSES DA EG, CFP E CFFF - (01JAN A 31DEZ2018) à , à€ EG PESCADO CONGELADO PARA AS MESSES DO CFP (01JAN A 31DEZ2018) à , à€ EG CARNE FRESCA PARA AS MESSES DA ESCOLA DA GUARDA, EM QUELUZ (01JAN A 31DEZ2018) à , à€ EG CARNE FRESCA PARA AS MESSES DO CFPORTALEGRE (01JAN A 31DEZ2018) à , à€ EG CARNE FRESCA PARA AS MESSES DO CFFIGUEIRA DA FOZ (01JAN A 31DEZ2018) à , à€ UCC 4 MOTORES FORA DE BORDA PARA EMBARCAÇÕES DA UCC à , à€ UCC AQUISIÇÃO DE 40 BINÓCULOS TÁTICOS DE VIGILÂNCIA DIURNA E 15 SISTEMAS DE RADAR PARA EMBARCAÇÕES LFA à , à€ EG CARNE FRESCA PARA AS MESSES DO CFFF (20NOV A 31DEZ2017) à , à€ EG GÁS PROPANO A GRANEL PARA A EG, EM QUELUZ (01JAN A 31DEZ2018) à , à€ UNT PNEUMÁTICOS PARA A UNT à , à€ CT COIMBRA PNEUS PARA AS VIATURAS E MOTOCICLOS DO CT COIMBRA à , à€ USHE CRAVOS, FERRADURAS E MATERIAL ORTOPÉDICO PARA OS SOLÍPEDES DA USHE à , à€ CT FARO PNEUMÁTICOS PARA AS VIATURAS DO CTFARO à , à€ UCC LUBRIFICANTES PARA AS VIATURAS E EMBARCAÇÕES DA UCC à , à€ CT SANTARÉM PNEUS PARA AS VIATURAS DO CT SANTARÉM à , à€ CT SANTARÉM PEÇAS AUTO PARA AS VIATURAS DO CT SANTARÉM à , à€ CT CASTELO BRANCO PEÇAS AUTO PARA AS VIATURAS DO CT CASTELO BRANCO à , à€ UCC PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS EMBARCAÇÕES DA UCC à , à€ UCC PNEUS PARA S VIATURAS DA UCC à , à€ UCC BATERIAS PARA AS VIATURAS E EMBARCAÇÕES DA UCC à , à€ UCC PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS HIDROJATOS DAS LANCHAS DE VIGILÂNCIA DA UCC à , à€ UCC ZINCOS PARA MANUTENÇÃO DAS EMBARCAÇÕES DA UCC à , à€ CT LISBOA PNEUMÁTICOS à , à€ EG PESCADO CONGELADO PARA AS MESSES DO CFP (01JAN A 31DEZ2018) à , à€ EG PESCADO FRESCO PARA AS MESSES DA EG, CFP E CFFF à , à€ CT LISBOA SERVIÇO DE REBOQUES à , à€ CT FARO SERVIÇOS DE REBOQUES DE VEÍCULOS à , à€ UCC FORMAÇÃO MARÍTIMA PARA OS MILITARES DA UCC à , à€ UCC PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA TRATAMENTO DA OSMOSE E REPARAÇÃO DA EMBARCAÇÃO LVI "BURGAU" DA UCC/GNR à , à€ UCC REPARAÇÃO DE UM MOTOR MTU 12V 182 TE 93 COM O N.º 444.901-502.021170 à , à€ UCC FORMAÇÃO MARÍTIMA PARA OS MILITARES DA UCC à , à€ 
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AQUISIÇÃO DE BENS UNIDADE DESCRIÇÃO VALOR PREVISTO 
“/IVáà €  UCC SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE UM MOTOR 12 V 183 TE 93, COM O N.º 444,901-502-021170 à , à€ CT COIMBRA SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NUM VEÍCULO PESADO PRONTO-SOCORRO à , à€ UCC AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PARA DOTAR A EMBARCAÇÃO DE ALTA VELOCIDADE (EAV) "CASTELEJO I" COM UM GUARDA PATRÃO; REPARAÇÃO GERAL E SUBSTITUIÇÃO DOS FLUTUADORES DA EMBARCAÇÃO SEMIRRÍGIDO "GANCHO" E RECONSTRUÇÃO DE 3 MOTORES SUZUKI MOD. DF 250 DA UCC/GNR à , à€ UCC SERVIÇO DE TRANSPORTE (TRANSITÁRIO) DE UMA VIATURA DE POSTO MÓVEL DE OBSERVAÇÃO "POM" DE LISBOA PARA O PORTO DE CANIÇAL - ILHA DA MADEIRA à , à€ UCC SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE MOTORES DE E DE JATOS DE ÁGUA à , à€ EG SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO PARA AS MESSES DA EG, EM QUELUZ E CFFF - 01JAN A 31DEZ 2018 à , à€ UCC SERVIÇO DE REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO QL4 DA EMBARCAÇÃO LFA "ZODÍACO" DA UCC à , à€ EG ALUGUER DE ROUPA DE ALOJAMENTO PARA  EG E CFFF (01JAN A 31DEZ2018) à , à€ UCC SERVIÇOS DE PARQUEAMENTO E TRAVEL LIFT DAS EMBARCAÇÕES à , à€ CT LISBOA SERVIÇOS DE REBOQUES DE VEÍCULOS à , à€   TOTAL à à , à€   
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CONCESSÃO UNIDADE DESCRIÇÃO VALOR PREVISTO 
“/IVáà €  AJUSTE DIRETO (23 PROCEDIMENTOS) CT LEIRIA CONCESSÃO DO BAR DO CT LEIRIA , à€ CT ÉVORA CONCESSÃO DO BAR DO CT ÉVORA , à€ CT FARO CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DOS BARES DO CT FARO , à€ CT FARO CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DOS BARES DO CTFARO , à€ CT MADEIRA CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DA MESSE DO CTMADEIRA, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFECIONADAS , à€ CT BEJA CONCESSÃO DO BAR , à€ CT SANTARÉM CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DA MESSE DO CTSANTARÉM, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFECIONADAS , à€ CT LEIRIA CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DA MESSE DO CTLEIRIA, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFECIONADAS , à€ CT COIMBRA CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DA MESSE DO CTCOIMBRA, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFECIONADAS , à€ CT PORTALEGRE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DA MESSE DO CTPORTALEGRE, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFECIONADAS , à€ CT GUARDA CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DA MESSE DO CT GUARDA, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFECIONADAS , à€ CT VIANA DO CASTELO CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DA MESSE DO CT VIANA DO CASTELO, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFECIONADAS , à€ CT SANTARÉM CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DA MESSE DO CT SANTARÉM, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFECIONADAS , à€ CT VIANA DO CASTELO CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE VENDA AUTOMÁTICA DE BENS ALIMENTARES , à€ CT FARO CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DA MESSE DO CTFARO , à€ CT CASTELO BRANCO CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DA MESSE DO COMANDO TERRITORIAL DE CASTELO BRANCO , à€ CT CASTELO BRANCO CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DA MESSE DO COMANDO TERRITORIAL DE CASTELO BRANCO , à€ CT SANTARÉM CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DOS BARES DO CT SANTARÉM , à€ CT LEIRIA CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DA MESSE DO CT LEIRIA , à€ SGG CONCESSÃO DA MESSE DO COMANDO-GERAL ? CT PORTO CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DA MESSE DO CT PORTO, DURANTE O ANO DE 2018 , à€ CCLÍNICO CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DA MESSE E BARES DO CENTRO CLÍNICO , à€ CT AVEIRO CONCESSÃO DA MESSE E BAR DO CT AVEIRO , à€   SUBTOTAL 1.130,00 CONCURSO PÚBLICO (14 PROCEDIMENTOS) CT MADEIRA CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE VENDA AUTOMÁTICA DE BENS ALIMENTARES , à€ CT BEJA CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE VENDA AUTOMÁTICA DE BENS ALIMENTARES à , à€ CT VISEU CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE VENDA AUTOMÁTICA DE BENS ALIMENTARES 5 % DAS VENDAS UCC CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE VENDA AUTOMÁTICA DE BENS ALIMENTARES à , à€ CT SETÚBAL CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE VENDA AUTOMÁTICA DE BENS ALIMENTARES à , à€ CCLÍNICO CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE VENDA AUTOMÁTICA DE BENS ALIMENTARES , à€ CT PORTO CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DA BARBEARIA DO CT PORTO , à€ CT PORTALEGRE CONCESSÃO DO BAR DO CT PORTALEGRE , à€ CT LEIRIA CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE VENDA AUTOMÁTICA DE BENS ALIMENTARES à , à€ CT COIMBRA CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DA MESSE DO CTCOIMBRA, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFECIONADAS 20,0 à€ CCLÍNICO CONCESSÃO DA MESSE E BARES DO CENTRO CLÍNICO , à€ CT SETÚBAL CONCESSÃO DA MESSE DO COMANDO TERRITORIAL DE SETÚBAL , à€ 
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CONCESSÃO UNIDADE DESCRIÇÃO VALOR PREVISTO 
“/IVáà €  CT ÉVORA CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE VENDA AUTOMÁTICA DE BENS ALIMENTARES à , à€ UI CONCESSÃO DA MESSE DA UNIDADE DE INTERVENÇÃO, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFECIONADAS , à€   SUBTOTAL 18.091,00   TOTAL 19.221,00    
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ALIENAÇÃO UNIDADE DESCRIÇÃO VALOR PREVISTO S/IVA 
€  PROCEDIMENTO POR NEGOCIAÇÃO DIRETA (28 PROCEDIMENTOS) CT LEIRIA ALIENAÇÃO DE EFLUENTES PECUÁRIOS (ESTRUME) , à€/M  CT LEIRIA ALIENAÇÃO DE PAPEL E CARTÃO , à€/KG UNT EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , à€ USHE ALIENAÇÃO DE MATERIAL JULGADO INCAPAZ PARA O SERVIÇO DA GNR , à€ CT CASTELO BRANCO ALIENAÇÃO DE MATERIAL FERROSO E NÃO FERROSO EXISTENTE NO CT CASTELO BRANCO , à€ CT PORTO ALIENAÇÃO DE MATERIAL JULGADO INCAPAZ PARA O SERVIÇO DA GNR , à€/KG CT COIMBRA ALIENAÇÃO DE MATERIAL JULGADO INCAPAZ , à€ CCLÍNICO ALUMÍNIOS ? CT BEJA MATERIAL JULGADO INCAPAZ PARA O SERVIÇO DA GNR , à€/TONELáDá CT BEJA MATERIAL JULGADO INCAPAZ PARA O SERVIÇO DA GNR (MOTOR SKODA OCTÁVIA) , à€/TONELáDá CT BEJA ALIENAÇÃO DE MATERIAL JULGADO INCAPAZ (MOTOR DO SKODA OCTÁVIA) , à€/TONELáDá UAF ALIENAÇÃO DE MATERIAL FERROSO E NÃO FERROSO , à€ CT VISEU MATERIAL FERROSO E NÃO FERROSO (SUCATA) , à€ CT VISEU MATERIAL FERROSO E NÃO FERROSO (SUCATA) , à€ CT LEIRIA MATERIAL JULGADO INCAPAZ PARA A GNR , à€/KG CT PORTO ALIENAÇÃO DE MATERIAL JULGADO INCAPAZ PARA O SERVIÇO DA GNR (SUCATA) , à€/KG CT AVEIRO ALIENAÇÃO DE MATERIAL FERROSO E NÃO FERROSO FORA DE USO (SUCATA) , à€ CT GUARDA ALIENAÇÃO DE MATERIAL FERROSO E NÃO FERROSO EXISTENTE NO CT GUARDA , à€ CT VISEU ALIENAÇÃO DE MATERIAL FERROSO  E NÃO FERROSO (SUCATA) , à€ CT VISEU ALIENAÇÃO DE MATERIAL FERROSO  E NÃO FERROSO (SUCATA) , à€ CT SANTARÉM ALIENAÇÃO DE MATERIAL JULGADO INCAPAZ , à€ CT MADEIRA ALIENAÇÃO DE INVÓLUCROS , à€ UAG ALIENAÇÃO DE INVÓLUCROS , à€ CT LEIRIA ALIENAÇÃO DE MATERIAL INCAPAZ ? CT CASTELO BRANCO ALIENAÇÃO DE MATERIAL FERROSO E NÃO FERROSO EXISTENTE NO CT CASTELO BRANCO , à€ SGG ALIENAÇÃO DE MATERIAL FERROSO E NÃO FERROSO (SUCATA) EXISTENTE NO COMANDO OPERACIONAL , à€ SGG ALIENAÇÃO DE MATERIAL FERROSO E NÃO FERROSO (SUCATA) EXISTENTE NO COMANDO-GERAL DA GNR , à€ SGG ALIENAÇÃO DE RESÍDUOS ELÉTRICOS E ELETRÓNICOS EXISTENTES NA DCSI , à€   SUBTOTAL 3.429,20 CONCURSO PÚBLICO (4 PROCEDIMENTOS) CT COIMBRA ALIENAÇÃO DE PAPEL INUTILIZADO , à€ EG ALIENAÇÃO DE CHUMBO E LATÃO ? CT SANTARÉM ALIENAÇÃO DE INVÓLUCROS à , à€ USHE ALIENAÇÃO DE EFLUENTES PECUÁRIOS , à€/MÊ“   SUBTOTAL 1.838,88   TOTAL 5.268,08 
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ALIENAÇÃO UNIDADE DESCRIÇÃO VALOR PREVISTO S/IVA 
€  ALIENAÇÃO A TÍTULO GRATUITO (3 PROCEDIMENTOS) CT VILA REAL EFLUENTES PECUÁRIOS DO COMANDO TERRITORIAL DE VILA REAL GRATUITO CT ÉVORA EFLUENTES PECUÁRIOS DO COMANDO TERRITORIAL DE ÉVORA GRATUITO CT FARO ALIENAÇÃO DE EFLUENTES PECUÁRIOS DO CT FARO GRATUITO   SUBTOTAL 1.838,88   TOTAL 5.268,08    



 



Anexo 3 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 47/2010, DE 8 JUNHO 
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    - PÁGINA EM BRANCO - 
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ANEXO C – PUBLICIDADE INSTITUCIONAL (RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS - N.º 47/2010, DE 8 DE JUNHO PUBLICIDADE INSTITUCIONAL CONTRATAÇÃO PÚBLICA No presente anexo pretende-se apresentar de uma forma sucinta os dados referentes às ações de publicidade institucional desenvolvida pela GNR, no âmbito da contratação pública. DESIGNAÇÃO PAGAMENTO FORNECEDOR NIF VALOR DATA PUBLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO Nº 76/DSUMC/2016 - REMODELAÇÃO DE CASERNAS PARA O GIPS DA GNR - QUARTEL DA PONTINHA. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 18/JAN/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/SRLF/UI/2017 - CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS NOS EDIFÍCIOS DO COMANDO E AQUARTELAMENTOS DA UNIDADE DE INTERVENÇÃO, MEDIANTE A INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS DE VENDA AUTOMÁTICA DE BENS ALIMENTARES E BEBIDAS. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 19/JAN/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/CTVCT/2016 - CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS NOS EDIFÍCIOS DO COMANDO TERRITORIAL DE VIANA DO CASTELO, MEDIANTE A INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS DE VENDA AUTOMÁTICA DE BENS ALIMENTARES E BEBIDAS. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 20/JAN/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 02/CTBRANCO/2016 - CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS NOS EDIFÍCIOS DO COMANDO TERRITORIAL DE CASTELO BRANCO, MEDIANTE A INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS DE VENDA AUTOMÁTICA DE BENS ALIMENTARES E BEBIDAS. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 20/JAN/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/SRLF/CTFARO/2017 - CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS NOS EDIFÍCIOS DO COMANDO TERRITORIAL DE FARO, MEDIANTE A INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS DE VENDA AUTOMÁTICA DE BENS ALIMENTARES E BEBIDAS. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 23/JAN/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 04/CTBRAGA/2016 - CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS NOS EDIFÍCIOS DO COMANDO TERRITORIAL DE BRAGA, MEDIANTE A INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS DE VENDA AUTOMÁTICA DE BENS ALIMENTARES E BEBIDAS. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 23/JAN/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 07/SRLF/CTFARO/2017 - AQUISIÇÃO DE PNEUMÁTICOS PARA AS VIATURAS DO COMANDO TERRITORIAL DE FARO PARA O ANO DE 2017. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 23/JAN/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 02/USHE/2017 - CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DOS BARES DA UNIDADE DE SEGURANÇA E HONRAS DE ESTADO. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 26/JAN/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 02/CTVREAL/2016 - CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS NOS EDIFÍCIOS DO COMANDO TERRITORIAL DE VILA REAL, MEDIANTE A INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS DE VENDA AUTOMÁTICA DE BENS ALIMENTARES E BEBIDAS. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 2/FEV/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/DRL/DA/2017 - ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS EM FIM DE VIDA. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 2/FEV/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 20/DRL/DA/2017 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE CARROÇARIA EM VEICULO PESADO DE PASSAGEIROS. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 6/FEV/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 09/SRLF/UCC/2017 - AQUISIÇÃO DE VINTE E NOVE ROUTERS COM INTERFACE 4G PARA O SIVICC/UCC/GNR IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 10/FEV/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 02/DRL/DA/2017 - AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJA - MARÇO A JUNHO DE 2017. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 14/FEV/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 26/EG/2017 - AQUISIÇÃO DE PESCADO CONGELADO PARA AS MESSES DO CENTRO DE FORMAÇÃO DA FIGUEIRA DA FOZ. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 22/FEV/17 
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DESIGNAÇÃO PAGAMENTO FORNECEDOR NIF VALOR DATA PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 25/EG/2017 - AQUISIÇÃO DE PESCADO CONGELADO PARA AS MESSES DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PORTALEGRE. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 22/FEV/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 24/EG/2017 - AQUISIÇÃO DE PESCADO CONGELADO PARA AS MESSES DA ESCOLA DA GUARDA, EM QUELUZ. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 22/FEV/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 30/EG/2017 - AQUISIÇÃO DE CARNE FRESCA PARA AS MESSES DO CENTRO DE FORMAÇÃO DA FIGUEIRA DA FOZ. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 23/FEV/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 29/EG/2017 - AQUISIÇÃO DE CARNE FRESCA PARA AS MESSES DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PORTALEGRE. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 23/FEV/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 28/EG/2017 - AQUISIÇÃO DE CARNE FRESCA PARA AS MESSES DA ESCOLA DA GUARDA, EM QUELUZ. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 23/FEV/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 04/UAG/2017 - AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE EVAPORADOR DE MOTORISTA PARA VIATURA PESADA DE PASSAGEIROS "MAN". IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 24/FEV/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 22/DRL/DA/2017 - CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DAS MESSES DAS DIVERSAS INSTALAÇÕES DA GNR PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFECIONADAS. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 24/FEV/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 05/SRLF/UI/2017 – AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS VIATURAS DA UNIDADE DE INTERVENÇÃO, PARA O ANO DE 2017. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 24/FEV/17 PUBLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO Nº 76/DSUMC/2016 - REMODELAÇÃO DE CASERNAS PARA O GIPS DA GNR - QUARTEL DA PONTINHA - RETIFICAÇÃO DE ANÚNCIO. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 27/FEV/17 PUBLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO Nº 62/DSUMC/2016 - VIAGENS, TRANSPORTE E ALOJAMENTO PARA A GNR - 2017 A 2019. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 27/FEV/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 03/DRL/DA/2017 - AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE SERVIÇOS DE VIAGENS, TRANSPORTES AÉREOS E ALOJAMENTO PARA A GNR. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 27/FEV/17 PUBLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO Nº 62/DSUMC/2016 - VIAGENS, TRANSPORTE E ALOJAMENTO PARA A GNR - 2017 A 2019 - RETIFICAÇÃO. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 1/MAR/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/CTMADEIRA/2017 - CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS EM EDIFÍCIOS DO COMANDO TERRITORIAL DA MADEIRA, MEDIANTE A INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS DE VENDA AUTOMÁTICA DE BENS ALIMENTARES E BEBIDAS. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 6/MAR/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 03/CTLSB/2017 – SERVIÇOS DE REBOQUES PARA O ANO DE 2017. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 6/MAR/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 17/EG/2017 - AQUISIÇÃO DE BACALHAU PARA AS MESSES DA ESCOLA DA GUARDA, EM QUELUZ, PARA  O CENTRO DE FORMAÇÃO DE PORTALEGRE E CENTRO DE FORMAÇÃO DA FIGUEIRA DA FOZ. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 6/MAR/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 18/EG/2017 - AQUISIÇÃO DE AZEITE PARA AS MESSES DA ESCOLA DA GUARDA, EM QUELUZ, PARA  O CENTRO DE FORMAÇÃO DE PORTALEGRE E CENTRO DE FORMAÇÃO DA FIGUEIRA DA FOZ. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 6/MAR/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 19/EG/2017 - AQUISIÇÃO DE PESCADO FRESCO PARA AS MESSES DA ESCOLA DA GUARDA, EM QUELUZ, PARA  O CENTRO DE FORMAÇÃO DE PORTALEGRE E CENTRO DE FORMAÇÃO DA FIGUEIRA DA FOZ. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 6/MAR/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 11/SRLF/UCC/2017 - AQUISIÇÃO DE DEZ KIT´S DE PALAMENTA PARA EMBARCAÇÕES DA UCC IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 7/MAR/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 20/EG/2017 - AQUISIÇÃO DE PÃO PARA AS MESSES DA ESCOLA DA GUARDA, EM QUELUZ, PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DE PORTALEGRE E CENTRO DE FORMAÇÃO DA FIGUEIRA DA FOZ. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 7/MAR/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 21/EG/2017 - AQUISIÇÃO DE LEGUMES FRESCOS PARA AS MESSES DA ESCOLA DA GUARDA, EM QUELUZ, PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DE PORTALEGRE E CENTRO DE FORMAÇÃO DA FIGUEIRA DA FOZ. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 7/MAR/17 
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DESIGNAÇÃO PAGAMENTO FORNECEDOR NIF VALOR DATA PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 22/EG/2017 - AQUISIÇÃO DE FRUTA PARA AS MESSES DA ESCOLA DA GUARDA, EM QUELUZ, PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DE PORTALEGRE E CENTRO DE FORMAÇÃO DA FIGUEIRA DA FOZ. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 7/MAR/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 02/CTBEJA/2017 - CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS EM EDIFÍCIOS NO COMANDO TERRITORIAL DE BEJA, MEDIANTE A INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS DE VENDA AUTOMÁTICA DE BENS ALIMENTARES E BEBIDAS. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 8/MAR/17 PUBLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO Nº 112/DSUMC/2016 - AQUISIÇÃO DE UMA CÂMARA TÉRMICA DA GAMA OPAL PARA A GUARDA NACIONAL REPUBLICANA. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 9/MAR/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 24/DRL/DA/2017 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE CARROÇARIA EM VEÍCULO PESADO DE PASSAGEIROS. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 9/MAR/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 23/EG/2017 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONGELADOS PARA AS MESSES DA ESCOLA DA GUARDA EM QUELUZ, PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DE PORTALEGRE E PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DA FIGUEIRA DA FOZ. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 13/MAR/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 27/EG/2017 - AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, CERVEJA E ÁGUA PARA AS MESSES DA ESCOLA DA GUARDA EM QUELUZ, PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DE PORTALEGRE E PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DA FIGUEIRA DA FOZ. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 13/MAR/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 31/EG/2017 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MERCADORIA PARA AS MESSES DA ESCOLA DA GUARDA EM QUELUZ. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 14/MAR/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 32/EG/2017 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MERCEARIA PARA AS MESSES DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PORTALEGRE. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 14/MAR/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 33/EG/2017 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MERCEARIA PARA AS MESSES DO CENTRO DE FORMAÇÃO DA FIGUEIRA DA FOZ. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 14/MAR/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 19/DRL/DA/2017 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LASER RANGEFINDERS. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 16/MAR/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 03/SRLF/2017 - AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VIATURAS E MOTOCICLOS DO COMANDO TERRITORIAL DE COIMBRA. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 20/MAR/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 05/CTSETÚBAL/2017 - CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS EM EDIFÍCIOS NO COMANDO TERRITORIAL DE SETÚBAL, MEDIANTE A INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS DE VENDA DE BENS ALIMENTARES E BEBIDAS. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 28/MAR/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO URGENTE Nº 05/DRL/DA/2017 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS CAVALARIÇAS DA USHE E DOS DESTACAMENTOS DE INTERVENÇÃO DOS COMANDOS TERRITORIAIS DO PORTO, COIMBRA E ÉVORA DA GUARDA NACIONAL REPUBLICANA PARA O SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 28/MAR/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO URGENTE Nº 04/DRL/DA/2017 - AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE SERVIÇOS DE VIAGENS, TRANSPORTES AÉREOS E ALOJAMENTOS PARA A GNR. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 29/MAR/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 12/SRLF/UCC/2017 - CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS EM EDIFÍCIOS DA UNIDADE DE CONTROLO COSTEIRO, MEDIANTE A INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS DE VENDA AUTOMÁTICA DE BENS ALIMENTARES E BEBIDAS. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 31/MAR/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 06/SGG/2017 - AQUISIÇÃO DE SWITCHES, TERMINAIS VDI E SUPORTES PARA O QUARTEL DO COMANDO GERAL DA GNR. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 3/ABR/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 03/UAG/2017 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTO. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 6/ABR/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 06/UAG/2017 - AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE GUARDAS 2017/2018. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 11/ABR/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 05/UAG/2017 - AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA PARA A OFICINA GRÁFICA. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 11/ABR/17 
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DESIGNAÇÃO PAGAMENTO FORNECEDOR NIF VALOR DATA PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 04/SRLF/CTLSB/2017 - AQUISIÇÃO DE PNEUMÁTICOS PARA O ANO DE 2017. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 17/ABR/17 PUBLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO Nº 126/DSUMC/2016 - AQUISIÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO COMBINADA PARA A UCC DA GNR. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 28/ABR/17 PUBLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO Nº73/DSUMC/2016 - AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA SOLÍPEDES PARA A GNR 2017 A 2019. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 9/MAI/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 02/CTVISEU/2017 - CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE VENDA AUTOMÁTICA DE BENS ALIMENTARES E BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS, EM ESPAÇOS PERTENCENTES AO COMANDO TERRITORIAL DE VISEU E ALGUMAS DAS SUAS SUBUNIDADES. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 9/MAI/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 21/DRL/DA/2017 - AQUISIÇÃO DE QUATRO SISTEMAS DE LEITURA AUTOMÁTICA DE MATRÍCULAS. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 16/MAI/17 PUBLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO Nº 47/DSUMC/2016 - AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIA E IMPRESSÃO PARA A SGMAI E GNR, PARA 2017 A 2022. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 18/MAI/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 23/DRL/DA/2017 - AQUISIÇÃO DE UM SERVIDOR E DEZ UNIDADES DE SEGUIMENTO ELETRÓNICO. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 22/MAI/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 03/CCLIN/2017 - CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS MO EDIFÍCIO DO CENTRO CLÍNICO, MEDIANTE A INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS DE VENDA AUTOMÁTICA DE BENS ALIMENTARES. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 24/MAI/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 07/UAG/2017 - AQUISIÇÃO DE PNEUMÁTICOS PARA A COMPANHIA DE TRANSPORTES E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE APOIO GERAL. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 1/JUN/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 35/EG/2017 - AQUISIÇÃO DE CARNE FRESCA PARA AS MESSES DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PORTALEGRE. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 1/JUN/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 37/EG/2017 - AQUISIÇÃO DE PÃO PARA AS MESSES DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PORTALEGRE E DO CENTRO DE FORMAÇÃO DA FIGUEIRA DA FOZ. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 2/JUN/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 34/EG/2017 - AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, CERVEJA E ÁGUA PARA AS MESSES DA ESCOLA DA GUARDA EM QUELUZ, PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DE PORTALEGRE E PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DA FIGUEIRA DA FOZ. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 2/JUN/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 36/EG/2017 - AQUISIÇÃO DE CARNE FRESCA PARA AS MESSES DO CENTRO DE FORMAÇÃO DA FIGUEIRA DA FOZ. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 2/JUN/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 06/DRL/DA/2017 - AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJA PARA O 2º SEMESTRE DE 2017. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 29/JUN/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 07/DRL/DA/2017 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS CAVALARIÇAS DA USHE E DOS DESTACAMENTOS DE INTERVENÇÃO DOS COMANDOS TERRITORIAIS DO PORTO, COIMBRA E ÉVORA DA GUARDA NACIONAL REPUBLICANA PARA O TERCEIRO TRIMESTRE DE 2017. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 29/JUN/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 04/SRLF/CTCBR/2017 - ALIENAÇÃO DE PAPEL INUTILIZADO. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 3/JUL/17 PUBLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO Nº 47/DSUMC/2016 - AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIA E IMPRESSÃO PARA A SGMAI E GNR, PARA 2017 A 2022. - ALTERAÇÃO DE PRAZOS PARA ENTREGA DE PROPOSTAS. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 4/JUL/17 CONCURSO PÚBLICO Nº 07/SGG/2017 - FORNECIMENTO E INTEGRAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO MULTIMÉDIA PARA O CENTRO DE INFORMAÇÃO DA GUARDA NACIONAL REPUBLICANA. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 17/JUL/17 
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DESIGNAÇÃO PAGAMENTO FORNECEDOR NIF VALOR DATA PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 06/DRL/DA/2017 - AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO E EQUIPAMENTO INDIVIDUAL PARA OS FORMANDOS DO CURSO DE FORMAÇÃO DE GUARDAS E ALUNOS DA GNR NA ACADEMIA MILITAR. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 18/JUL/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 28/DRL/DA/2017 - AQUISIÇÃO DE TERMINAIS PARA COMUNICAÇÕES SATÉLITE. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 18/JUL/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 13/SRLF/UCC/2017 - AQUISIÇÃO DE FORMAÇÃO MARÍTIMA PARA OS MILITARES DA UCC/GNR. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 26/JUL/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/SRLF/UAF/2017 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA APOIO À ATIVIDADE OPERACIONAL DA UNIDADE DE AÇÃO FISCAL. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 28/JUL/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 07/DRL/DA/2017 - SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS CAVALARIÇAS DA UNIDADE DE SEGURANÇA E HONRAS DE ESTADO E DOS DESTACAMENTOS DE INTERVENÇÃO DOS COMANDOS TERRITORIAIS DO PORTO COIMBRA E ÉVORA DA GUARDA NACIONAL REPUBLICANA. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 29/JUL/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 06/DRL/DA/2017 - AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJA PARA O 2º SEMESTRE DE 2017. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 29/JUL/17 PUBLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO Nº 47/DSUMC/2016 - AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIA E IMPRESSÃO PARA A SGMAI E GNR, PARA 2017 A 2022. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 18/MAI/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 23/DRL/DA/2017 - AQUISIÇÃO DE UM SERVIDOR E DEZ UNIDADES DE SEGUIMENTO ELETRÓNICO. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 22/MAI/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 03/CCLIN/2017 - CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS MO EDIFÍCIO DO CENTRO CLÍNICO, MEDIANTE A INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS DE VENDA AUTOMÁTICA DE BENS ALIMENTARES. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 24/MAI/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 07/UAG/2017 - AQUISIÇÃO DE PNEUMÁTICOS PARA A COMPANHIA DE TRANSPORTES E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE APOIO GERAL. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 1/JUN/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 35/EG/2017 - AQUISIÇÃO DE CARNE FRESCA PARA AS MESSES DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PORTALEGRE. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 1/JUN/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 37/EG/2017 - AQUISIÇÃO DE PÃO PARA AS MESSES DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PORTALEGRE E DO CENTRO DE FORMAÇÃO DA FIGUEIRA DA FOZ. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 2/JUN/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 34/EG/2017 - AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, CERVEJA E ÁGUA PARA AS MESSES DA ESCOLA DA GUARDA EM QUELUZ, PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DE PORTALEGRE E PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DA FIGUEIRA DA FOZ. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 2/JUN/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 36/EG/2017 - AQUISIÇÃO DE CARNE FRESCA PARA AS MESSES DO CENTRO DE FORMAÇÃO DA FIGUEIRA DA FOZ. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 2/JUN/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 06/DRL/DA/2017 - AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJA PARA O 2º SEMESTRE DE 2017. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 29/JUN/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 07/DRL/DA/2017 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS CAVALARIÇAS DA USHE E DOS DESTACAMENTOS DE INTERVENÇÃO DOS COMANDOS TERRITORIAIS DO PORTO, COIMBRA E ÉVORA DA GUARDA NACIONAL REPUBLICANA PARA O TERCEIRO TRIMESTRE DE 2017. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 29/JUN/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 04/SRLF/CTCBR/2017 - ALIENAÇÃO DE PAPEL INUTILIZADO. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 3/JUL/17 PUBLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO Nº 47/DSUMC/2016 - AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIA E IMPRESSÃO PARA A SGMAI E GNR, PARA 2017 A 2022. - ALTERAÇÃO DE PRAZOS PARA ENTREGA DE IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 4/JUL/17 
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DESIGNAÇÃO PAGAMENTO FORNECEDOR NIF VALOR DATA PROPOSTAS. CONCURSO PÚBLICO Nº 07/SGG/2017 - FORNECIMENTO E INTEGRAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO MULTIMÉDIA PARA O CENTRO DE INFORMAÇÃO DA GUARDA NACIONAL REPUBLICANA. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 17/JUL/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 06/DRL/DA/2017 - AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO E EQUIPAMENTO INDIVIDUAL PARA OS FORMANDOS DO CURSO DE FORMAÇÃO DE GUARDAS E ALUNOS DA GNR NA ACADEMIA MILITAR. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 18/JUL/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 28/DRL/DA/2017 - AQUISIÇÃO DE TERMINAIS PARA COMUNICAÇÕES SATÉLITE. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 18/JUL/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 13/SRLF/UCC/2017 - AQUISIÇÃO DE FORMAÇÃO MARÍTIMA PARA OS MILITARES DA UCC/GNR. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 26/JUL/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/SRLF/UAF/2017 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA APOIO À ATIVIDADE OPERACIONAL DA UNIDADE DE AÇÃO FISCAL. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 28/JUL/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 07/DRL/DA/2017 - SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS CAVALARIÇAS DA UNIDADE DE SEGURANÇA E HONRAS DE ESTADO E DOS DESTACAMENTOS DE INTERVENÇÃO DOS COMANDOS TERRITORIAIS DO PORTO COIMBRA E ÉVORA DA GUARDA NACIONAL REPUBLICANA. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 29/JUL/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 06/DRL/DA/2017 - AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJA PARA O 2º SEMESTRE DE 2017. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 29/JUL/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 25/DRL/DA/2017 - AQUISIÇÃO DE BOQUILHAS PARA OS APARELHOS DE MEDIÇÃO DE ÁLCOOL NO SANGUE. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 1/AGO/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 26/DRL/DA/2017 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CARACTERIZAÇÃO DE VIATURAS. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 1/AGO/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 28/DRL/DA/2017 - AQUISIÇÃO DE TERMINAIS PARA COMUNICAÇÕES SATÉLITE. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 3/AGO/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 16/SRLF/UCC/2017 - AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRATAMENTO DA OSMOSE E REPARAÇÃO DA EMBARCAÇÃO LVI "BURGAU" DA UNIDADE DE CONTROLO COSTEIRO DA GNR. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 17/AGO/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 17/SRLF/UCC/2017 - AQUISIÇÃO DE FORMAÇÃO MARÍTIMA PARA OS MILITARES DA UCC/GNR. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 17/AGO/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 14/SRLF/UCC/2017 - REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO - MOTOR DE BOMBORDO MTU 12V 183 TE 93, COM O NÚMERO DE SÉRIE 444,901-502-021170 (ROTÁVEL) E INSTALAÇÃO A BORDO DA LVI "MINDELO". IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 17/AGO/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/CTLEIRIA/2017 - CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS EM EDIFÍCIOS NO COMANDO TERRITORIAL DE LEIRIA, MEDIANTE A INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS DE VENDA AUTOMÁTICA DE BENS ALIMENTARES E BEBIDAS. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 24/AGO/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 27/DRL/DA/2017 - AQUISIÇÃO DE PONTES ELETRÓNICAS E STROBES. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 25/AGO/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 31/DRL/DA/2017 - AQUISIÇÃO DE UM TRATOR PARA A ESCOLA DA GUARDA. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 5/SET/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 08/SRLF/SGG/2017 - AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS INDIVIDUAIS EM MADEIRA, PARA O COMANDO-GERAL DA GNR. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 6/SET/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 05/SRLF/CTCOIMBRA/2017 - CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DA MESSE DO COMANDO TERRITORIAL DE COIMBRA, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFECIONADAS. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 6/SET/17 
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DESIGNAÇÃO PAGAMENTO FORNECEDOR NIF VALOR DATA PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 30/DRL/DA/2017 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DOIS MOTORES RECONDICIONADOS PARA EMBARCAÇÕES LVI DA UNIDADE DE CONTROLO COSTEIRO, NO ÂMBITO DO FUNDO DE SEGURANÇA INTERNA. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 12/SET/17 PUBLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO Nº 92/DSUMC/2017 - EMPREITADA DE REMODELAÇÃO DE EDIFÍCIOS PARA INSTALAÇÃO DO GRUPO DE INTERVENÇÃO DE PROTEÇÃO E SOCORRO NO QUARTEL DA PONTINHA DA UNIDADE DE INTERVENÇÃO DA GUARDA NACIONAL REPUBLICANA. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 20/SET/17 PUBLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO Nº 92/DSUMC/2017 - EMPREITADA DE REMODELAÇÃO DE EDIFÍCIOS PARA INSTALAÇÃO DO GRUPO DE INTERVENÇÃO DE PROTEÇÃO E SOCORRO NO QUARTEL DA PONTINHA DA UNIDADE DE INTERVENÇÃO DA GUARDA NACIONAL REPUBLICANA, RETIFICAÇÃO. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 21/SET/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 19/SRLF/UCC/2017 - SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE UM MOTOR MTU 12 V 183 TE 93, COM O NUMERO 444,901-502-021170. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 25/SET/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 32/DRL/DA/2017 - AQUISIÇÃO DE CONDECORAÇÕES - MEDALHAS. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 27/SET/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 15/SRLF/UCC/2017 - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PARA DOTAR EMBARCAÇÃO DE ALTA VELOCIDADE (EAV)"CASTELEJO I" COM UM GUARDA PATRÃO; REPARAÇÃO GERAL E SUBSTITUIÇÃO DOS FLUTUADORES DA EMBARCAÇÃO SEMIRRIGIDO (SR) "GANCHO" E RECONSTRUÇÃO DE TRÊS MOTORES SUZUKI MOD DF 250 DA UNIDADE DE CONTROLO COSTEIRO DA GUARDA NACIONAL REPUBLICANA. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 2/OUT/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 18/SRLF/UCC/2017 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (TRANSITÁRIO) DE UMA VIATURA DE POSTO MÓVEL DE OBSERVAÇÃO "POM" DE LISBOA PARA O PORTO DE CANIÇAL - ILHA DA MADEIRA. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 2/OUT/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 30/DRL/DA/2017 - AQUISIÇÃO DE DOIS MOTORES RECONSTRUÍDOS DA UCC /GNR IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 2/OUT/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 20/SRLF/UCC/2017 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS HIDROJATOS HAMILTON HJ391 DAS LANCHAS DE VIGILÂNCIA E INTERCEÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLO COSTEIRO. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 10/OUT/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 03/DRL/DA/2017 - ALIENAÇÃO DE 426 VEÍCULOS EM FIM DE VIDA. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 12/OUT/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 21/SRLF/UCC/2017 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOTORES MARCA MTU; MANUTENÇÃO/REVISÃO DE JATOS DE ÁGUA MARCA HAMILTON E AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REMOÇÃO, MANUTENÇÃO, COLOCAÇÃO E ALINHAMENTO DE MOTORES DE MARCA MTU DE EMBARCAÇÕES DA UNIDADE DE CONTROLO COSTEIRO DA GUARDA NACIONAL REPUBLICANA. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 16/OUT/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 33/DRL/DA/2017 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03 LASER RANGEFINDERS LRF. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 17/OUT/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 06/SRLF/CTCOIMBRA/2017 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ALGUMAS PEÇAS NUM VEÍCULO PESADO PRONTO-SOCORRO. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 19/OUT/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/EG/2018 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MERCADORIA PARA AS MESSES DO CENTRO DE FORMAÇÃO DA FIGUEIRA DA FOZ. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 20/OUT/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 05/EG/2017 - AQUISIÇÃO DE BACALHAU PARA AS MESSES DA ESCOLA DA GUARDA EM QUELUZ, PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DE PORTALEGRE E PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DA FIGUEIRA DA FOZ. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 20/OUT/17 
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DESIGNAÇÃO PAGAMENTO FORNECEDOR NIF VALOR DATA PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 11/EG/2018 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E LEGUMES CONGELADOS PARA AS MESSES DA ESCOLA DA GUARDA EM QUELUZ, PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DE PORTALEGRE E PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DA FIGUEIRA DA FOZ. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 24/OUT/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 12/EG/2018 - AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, CERVEJA E ÁGUAS, PARA AS MESSES DA ESCOLA DA GUARDA EM QUELUZ, PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DE PORTALEGRE E PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DA FIGUEIRA DA FOZ. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 24/OUT/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 06/EG/2018 - AQUISIÇÃO DE PÃO, PARA AS MESSES DA ESCOLA DA GUARDA EM QUELUZ, PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DE PORTALEGRE E PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DA FIGUEIRA DA FOZ. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 25/OUT/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 07/EG/2018 - AQUISIÇÃO DE PÃO, PARA AS MESSES DA ESCOLA DA GUARDA EM QUELUZ, PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DE PORTALEGRE E PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DA FIGUEIRA DA FOZ. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 25/OUT/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 08/EG/2018 - AQUISIÇÃO DE PESCADO FRESCO, PARA AS MESSES DA ESCOLA DA GUARDA EM QUELUZ, PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DE PORTALEGRE E PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DA FIGUEIRA DA FOZ. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 25/OUT/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 09/EG/2018 - AQUISIÇÃO DE LEGUMES FRESCOS, PARA AS MESSES DA ESCOLA DA GUARDA EM QUELUZ, PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DE PORTALEGRE E PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DA FIGUEIRA DA FOZ. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 25/OUT/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 10/EG/2018 - AQUISIÇÃO DE FRUTA FRESCA, PARA AS MESSES DA ESCOLA DA GUARDA EM QUELUZ, PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DE PORTALEGRE E PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DA FIGUEIRA DA FOZ. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 121,37 € 25/OUT/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 22/SRLF/UCC/2017 - AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MOTORES FORA DE BORDA PARA AS EMBARCAÇÕES DA UNIDADE DE CONTROLO COSTEIRO DA GNR. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 25/OUT/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 24/SRLF/UCC/2017 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO QL4 DA EMBARCAÇÃO LFA "ZODÍACO" DA UNIDADE DE CONTROLO COSTEIRO DA GNR. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 25/OUT/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 13/EG/2018 - AQUISIÇÃO DE PESCADO CONGELADO, PARA AS MESSES DA ESCOLA DA GUARDA EM QUELUZ. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 26/OUT/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 14/EG/2018 - AQUISIÇÃO DE PESCADO CONGELADO, PARA AS MESSES DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PORTALEGRE. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 26/OUT/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 15/EG/2018 - AQUISIÇÃO DE PESCADO CONGELADO, PARA AS MESSES DO CENTRO DE FORMAÇÃO DA FIGUEIRA DA FOZ. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 26/OUT/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 02/DRL/DA/2017 - ALIENAÇÃO DE INVÓLUCROS DE MUNIÇÕES. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 26/OUT/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 16/EG/2018 - AQUISIÇÃO DE CARNE FRESCA, PARA AS MESSES DA ESCOLA DA GUARDA, EM QUELUZ. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 27/OUT/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 17/EG/2018 - AQUISIÇÃO DE CARNE FRESCA, PARA AS MESSES DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PORTALEGRE. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 27/OUT/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 18/EG/2018 - AQUISIÇÃO DE CARNE FRESCA, PARA AS MESSES DO CENTRO DE FORMAÇÃO DA FIGUEIRA DA FOZ. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 27/OUT/17 PUBLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO Nº 92/DSUMC/2017 - RETIFICAÇÃO DE ANÚNCIO. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 30/OUT/17 
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DESIGNAÇÃO PAGAMENTO FORNECEDOR NIF VALOR DATA PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 19/EG/2018 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MERCEARIA PARA AS MESSES DA ESCOLA DA GUARDA, EM QUELUZ. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 31/OUT/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 20/EG/2018 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MERCEARIA PARA AS MESSES DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PORTALEGRE. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 98, à€ 31/OUT/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 05/EG/2017 - AQUISIÇÃO DE BACALHAU PARA AS MESSES DA ESCOLA DA GUARDA EM QUELUZ, PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DE PORTALEGRE E PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DA FIGUEIRA DA FOZ. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 20/OUT/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 11/EG/2018 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E LEGUMES CONGELADOS PARA AS MESSES DA ESCOLA DA GUARDA EM QUELUZ, PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DE PORTALEGRE E PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DA FIGUEIRA DA FOZ. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 24/OUT/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 12/EG/2018 - AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, CERVEJA E ÁGUAS, PARA AS MESSES DA ESCOLA DA GUARDA EM QUELUZ, PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DE PORTALEGRE E PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DA FIGUEIRA DA FOZ. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 24/OUT/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 06/EG/2018 - AQUISIÇÃO DE PÃO, PARA AS MESSES DA ESCOLA DA GUARDA EM QUELUZ, PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DE PORTALEGRE E PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DA FIGUEIRA DA FOZ. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 25/OUT/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 07/EG/2018 - AQUISIÇÃO DE PÃO, PARA AS MESSES DA ESCOLA DA GUARDA EM QUELUZ, PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DE PORTALEGRE E PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DA FIGUEIRA DA FOZ. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 25/OUT/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 08/EG/2018 - AQUISIÇÃO DE PESCADO FRESCO, PARA AS MESSES DA ESCOLA DA GUARDA EM QUELUZ, PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DE PORTALEGRE E PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DA FIGUEIRA DA FOZ. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 25/OUT/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 09/EG/2018 - AQUISIÇÃO DE LEGUMES FRESCOS, PARA AS MESSES DA ESCOLA DA GUARDA EM QUELUZ, PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DE PORTALEGRE E PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DA FIGUEIRA DA FOZ. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 25/OUT/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 10/EG/2018 - AQUISIÇÃO DE FRUTA FRESCA, PARA AS MESSES DA ESCOLA DA GUARDA EM QUELUZ, PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DE PORTALEGRE E PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DA FIGUEIRA DA FOZ. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 25/OUT/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 22/SRLF/UCC/2017 - AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MOTORES FORA DE BORDA PARA AS EMBARCAÇÕES DA UNIDADE DE CONTROLO COSTEIRO DA GNR. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 25/OUT/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 24/SRLF/UCC/2017 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO QL4 DA EMBARCAÇÃO LFA "ZODÍACO" DA UNIDADE DE CONTROLO COSTEIRO DA GNR. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 25/OUT/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 13/EG/2018 - AQUISIÇÃO DE PESCADO CONGELADO, PARA AS MESSES DA ESCOLA DA GUARDA EM QUELUZ. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 26/OUT/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 14/EG/2018 - AQUISIÇÃO DE PESCADO CONGELADO, PARA AS MESSES DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PORTALEGRE. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 26/OUT/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 15/EG/2018 - AQUISIÇÃO DE PESCADO CONGELADO, PARA AS MESSES DO CENTRO DE FORMAÇÃO DA FIGUEIRA DA FOZ. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 26/OUT/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 02/DRL/DA/2017 - ALIENAÇÃO DE INVÓLUCROS DE MUNIÇÕES. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 26/OUT/17 
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DESIGNAÇÃO PAGAMENTO FORNECEDOR NIF VALOR DATA PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 07/EG/2018 - AQUISIÇÃO DE PÃO, PARA AS MESSES DA ESCOLA DA GUARDA EM QUELUZ, PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DE PORTALEGRE E PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DA FIGUEIRA DA FOZ. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 25/OUT/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 08/EG/2018 - AQUISIÇÃO DE PESCADO FRESCO, PARA AS MESSES DA ESCOLA DA GUARDA EM QUELUZ, PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DE PORTALEGRE E PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DA FIGUEIRA DA FOZ. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 25/OUT/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 09/EG/2018 - AQUISIÇÃO DE LEGUMES FRESCOS, PARA AS MESSES DA ESCOLA DA GUARDA EM QUELUZ, PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DE PORTALEGRE E PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DA FIGUEIRA DA FOZ. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 25/OUT/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 10/EG/2018 - AQUISIÇÃO DE FRUTA FRESCA, PARA AS MESSES DA ESCOLA DA GUARDA EM QUELUZ, PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DE PORTALEGRE E PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DA FIGUEIRA DA FOZ. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 25/OUT/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 22/SRLF/UCC/2017 - AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MOTORES FORA DE BORDA PARA AS EMBARCAÇÕES DA UNIDADE DE CONTROLO COSTEIRO DA GNR. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 25/OUT/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 24/SRLF/UCC/2017 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO QL4 DA EMBARCAÇÃO LFA "ZODÍACO" DA UNIDADE DE CONTROLO COSTEIRO DA GNR. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 25/OUT/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 13/EG/2018 - AQUISIÇÃO DE PESCADO CONGELADO, PARA AS MESSES DA ESCOLA DA GUARDA EM QUELUZ. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 26/OUT/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 14/EG/2018 - AQUISIÇÃO DE PESCADO CONGELADO, PARA AS MESSES DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PORTALEGRE. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 26/OUT/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 15/EG/2018 - AQUISIÇÃO DE PESCADO CONGELADO, PARA AS MESSES DO CENTRO DE FORMAÇÃO DA FIGUEIRA DA FOZ. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 26/OUT/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 02/DRL/DA/2017 - ALIENAÇÃO DE INVÓLUCROS DE MUNIÇÕES. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 26/OUT/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 16/EG/2018 - AQUISIÇÃO DE CARNE FRESCA, PARA AS MESSES DA ESCOLA DA GUARDA, EM QUELUZ. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 27/OUT/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 17/EG/2018 - AQUISIÇÃO DE CARNE FRESCA, PARA AS MESSES DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PORTALEGRE. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 27/OUT/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 18/EG/2018 - AQUISIÇÃO DE CARNE FRESCA, PARA AS MESSES DO CENTRO DE FORMAÇÃO DA FIGUEIRA DA FOZ. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 27/OUT/17 PUBLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO Nº 92/DSUMC/2017 - RETIFICAÇÃO DE ANÚNCIO. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 30/OUT/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 19/EG/2018 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MERCEARIA PARA AS MESSES DA ESCOLA DA GUARDA, EM QUELUZ. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 31/OUT/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 20/EG/2018 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MERCEARIA PARA AS MESSES DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PORTALEGRE. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 31/OUT/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 23/SRLF/UCC/2017 - AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) BINÓCULOS TÁTICOS DE VIGILÂNCIA DIURNA E 15 (QUINZE) SISTEMAS DE RADAR PARA AS EMBARCAÇÕES DA UNIDADE DE CONTROLO COSTEIRO DA GNR. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 31/OUT/17 
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DESIGNAÇÃO PAGAMENTO FORNECEDOR NIF VALOR DATA PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 08/DRL/DA/2017 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS CAVALARIÇAS DA USHE E DOS DESTACAMENTOS DE INTERVENÇÃO DOS COMANDOS TERRITORIAIS DO PORTO, COIMBRA E ÉVORA DA GUARDA NACIONAL REPUBLICANA PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 7/NOV/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO URGENTE Nº 01/EG/2017 - AQUISIÇÃO DE CARNE FRESCA PARA AS MESSES DO CENTRO DE FORMAÇÃO DA FIGUEIRA DA FOZ. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 14/NOV/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/CCLIN/2018 - CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DA MESSE E BARES DO CENTRO CLÍNICO DA GNR. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 20/NOV/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 04/EG/2018 - AQUISIÇÃO DE GÁS PROPANO A GRANEL PARA A ESCOLA DA GUARDA, EM QUELUZ. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 21/NOV/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 05/DRL/DA/2018 - AQUISIÇÃO DE ESPADAS. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 23/NOV/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/SRLF/CTCBR/2018 - AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VIATURAS E MOTOCICLOS DO COMANDO TERRITORIAL DE COIMBRA. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 23/NOV/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 03/EG/2018 - ALUGUER DE ROUPA DE ALOJAMENTO PARA A ESCOLA DA GUARDA, EM QUELUZ E PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DA FIGUEIRA DA FOZ. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 23/NOV/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 02/CCLIN/2018 - AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO PARA O SETOR DE QUÍMICA E IMUNOLOGIA DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DO CENTRO CLÍNICO DA GNR. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 24/NOV/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 02/EG/2018 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO PARA AS MESSES DA ESCOLA DA GUARDA EM QUELUZ E DO CENTRO DE FORMAÇÃO DA FIGUEIRA DA FOZ. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 27/NOV/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 02/USHE/2018 - AQUISIÇÃO DE CRAVOS, FERRADURAS E MATERIAL ORTOPÉDICO PARA SOLÍPEDES DA UNIDADE DE SEGURANÇA E HONRAS DE ESTADO PARA 2018. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 27/NOV/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/UNT/2018 - AQUISIÇÃO DE PNEUMÁTICOS PARA A UNIDADE NACIONAL DE TRÂNSITO. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 111, à€ 27/NOV/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 06/DRL/DA/2018 - AQUISIÇÃO DE TERMINAIS PARA COMUNICAÇÕES SATÉLITE. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 28/NOV/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/CTPORTALEGRE/2017 - CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO BAR DO COMANDO TERRITORIAL DE PORTALEGRE. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 29/NOV/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/SRLF/CTFARO/2018 - AQUISIÇÃO DE PNEUMÁTICOS PARA AS VIATURAS DO COMANDO TERRITORIAL DE FARO PARA O ANO DE 2018. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 30/NOV/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/SRLF/UCC/2018 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PARQUEAMENTO E TRAVEL LIFT DAS EMBARCAÇÕES DA UNIDADE DE CONTROLO COSTEIRO DA GUARDA NACIONAL REPUBLICANA. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 4/DEZ/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 02/SRLF/UCC/2018 - AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA AS VIATURAS E EMBARCAÇÕES DA UNIDADE DE CONTROLO COSTEIRO. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 7/DEZ/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 08/DRL/DA/2018 - AQUISIÇÃO DE CONDECORAÇÕES - MEDALHAS. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 7/DEZ/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 02/SRLF/CTSTR/2018 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTO PARA AS VIATURAS DO COMANDO TERRITORIAL DE SANTARÉM, DURANTE O ANO DE 2018. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 12/DEZ/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/SRLF/CTSTR/2018 - AQUISIÇÃO DE PNEUMÁTICOS PARA O COMANDO TERRITORIAL DE SANTARÉM, DURANTE O ANO DE 2018. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 12/DEZ/17 
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DESIGNAÇÃO PAGAMENTO FORNECEDOR NIF VALOR DATA PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/SRLF/UI/2018 - CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DA MESSE DA UNIDADE DE INTERVENÇÃO DA GNR, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFECIONADAS. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 14/DEZ/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/CTCBRANCO/2018 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTO PARA AS VIATURAS DO CT CASTELO BRANCO IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 14/DEZ/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 03/SRLF/UCC/2018 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS EMBARCAÇÕES DA UNIDADE DE CONTROLO COSTEIRO. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 15/DEZ/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 04/SRLF/UCC/2018 - AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AS VIATURAS DA UNIDADE DE CONTROLO COSTEIRO. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 15/DEZ/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 05/SRLF/UCC/2018 - AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA AS VIATURAS E PARA AS EMBARCAÇÕES DA UNIDADE DE CONTROLO COSTEIRO. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 15/DEZ/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 07/SRLF/UCC/2018 - AQUISIÇÃO DE ZINCOS PARA A MANUTENÇÃO DAS EMBARCAÇÕES DA UNIDADE DE CONTROLO COSTEIRO. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 21/DEZ/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 06/SRLF/UCC/2018 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS HIDROJATOS HAMILTON HJ391 DAS LANCHAS DE VIGILÂNCIA E INTERCEÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLO COSTEIRO. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 21/DEZ/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/SRLF/CTER LISBOA/2018 - SERVIÇOS DE REBOQUES E PARQUEAMENTO/DEPÓSITO DE VEÍCULOS LIGEIROS, PESADOS E MOTOCICLOS MILITARES. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 125,12 € 21/DEZ/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 22/EG/2018 - AQUISIÇÃO DE PESCADO CONGELADO PARA AS MESSES DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PORTALEGRE. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 22/DEZ/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 02/SRLF/CTER LISBOA/2018 - AQUISIÇÃO DE PNEUMÁTICOS PARA AS VIATURAS DO COMANDO TERRITORIAL DE LISBOA, PARA O ANO DE 2018. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 22/DEZ/17 PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 02/CTER ÉVORA/2018 - CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS EM EDIFÍCIOS NO COMANDO TERRITORIAL DE ÉVORA, MEDIANTE A INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS DE VENDA DE BENS ALIMENTARES E BEBIDAS. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 500792887 , à€ 22/DEZ/17 TOTAL 28 2 8,2  €   
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 Anexo 4 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DECRETO-LEI N.º 73/2014, DE 13 DE MAIO 
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V.A. Modernização administrativa Em cumprimento do despacho de Sua Excelência o Ministro da Administração Interna exarado na Informação n.º 21/14 anexa ao Oficio n.º 3335/2014/MAI, de 30 de Maio, a Guarda procedeu, envolvendo os seus órgãos internos, à análise e estudo das repercussões das medidas de modernização administrativa introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 73/2014, de 13 de Maio, evidenciando o conjunto de medidas a adotar, sintetizadas pelos domínios prioritários inscritos no artigo 46.º da referida disposição legal. O subcapítulo seguinte dedicado às Medidas de Modernização Administrativa, identifica algumas das atividades desenvolvidas neste âmbito no decurso de 2016, no seguimento da publicação do Decreto-Lei n.º 73/2014, de 13 de Maio.  Salienta-se que a maioria das medidas previstas no referido quadro legal são já uma realidade, encontrando-se já implementadas e em uso nesta Instituição. Releva-se, para o efeito, em alinhamento com os princípios de ação constantes no artigo 2.º, os mecanismos de delegação e subdelegação de competências existentes disseminados até ao nível de decisão operacional, a divulgação de um conjunto vasto de informação administrativa privilegiando as plataformas digitais internas e externas (intranet e internet) e, por fim, de entre outras medidas, destaca-se a aposta na qualificação dos militares que prestam serviço de atendimento direto ao público. Outras medidas de modernização administrativa porém, revelam-se pelo seu carácter transversal e estruturante, fundamentais para a Guarda. Entre tais medidas podemos eleger o Sistema Integrado de Informações Operacionais Policiais (SIIOP) que enquanto ferramenta integrada, a sua extensão a todas unidades da Guarda permitirá a partilha de informação policial e criminal com a Plataforma de Interoperabilidade da Investigação Criminal (PIIC), com reflexos ao nível da celeridade no atendimento ao utente-cidadão. O sucesso da concretização das medidas de modernização administrativa e da administração eletrónica no âmbito das tecnologias de informação e comunicação, em muito depende da celeridade processual entre as entidades intervenientes, sobretudo nas questões relacionadas com a obrigatoriedade de submissão dos projetos a parecer prévio da Agência para a Modernização Administrativa (AMA, I.P.), nos termos da Medida 6 inscrita na Resolução do Conselho de Ministros n.º 12/2012, de 7 de fevereiro. Ao nível de outras medidas inscritas neste normativo, salienta-se a adaptação que foi desenvolvida na estrutura do presente Plano de Atividades e dos futuros Relatórios de Atividades Institucionais (conforme preceitua o n.º 2 do artigo 40.º), através da introdução do presente capítulo autónomo. Este capítulo sintetiza assim o conjunto de medidas de modernização administrativa, designadamente as relativas à desburocratização, qualidade e inovação planeadas desenvolver, visando a avaliar a sua aplicação, bem como a desenvolver uma previsão das poupanças associadas a tais medidas. Além destas medidas, assinale-se o desenvolvimento e aprovação ainda em 2016 da Carta de Qualidade institucional dando corpo ao regime estatuído no do artigo 44.º do citado decreto-lei. É, pois, manifesto o alinhamento da Guarda com o desígnio político da modernização e simplificação administrativa expressa nas linhas de orientação estratégicas do Comandante-Geral para 2015-2020, existindo consciência que tal desiderato implica não só empenho, mas também o compromisso ao nível dos investimentos que são necessários desenvolver para alcançar tão importantes desafios. 



 
 

GUARDA NACIONAL REPUBLICANA 
  RELATÓRIO DE ATIVIDADES  2017  317 

ANEXO D – MEDIDAS DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA IMPLEMENTADAS – DECRETO-LEI N.º 73/2014, DE 13 DE MAIO  PROJETOS DE SIMPLIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA MEDIDAS DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - PORTAL SIMPLIFICAR De uma forma sucinta apresentam-se em seguida algumas medidas de modernização administrativa implementadas desde 2014, além das já apresentadas no Capitulo III - Erro! A origem da referência não foi encontrada.. Erro! A origem da referência não foi encontrada.: TÍTULO DO PROJETO DESCRIÇÃO DO PROJETO IMPACTOS ESPERADOS VALOR GLOBAL  CALENDARIZAÇÃO AÇÃO EM CURSO ESTADO DE IMPLEM. (%) REFERÊNCIA INÍCIO (REAL) FIM ESTAÇÃO DE TRABALHO PADRÃO OPERATIVA DA GNR - ETPOG COM ESTE PROJETO A GNR PRETENDE CRIAR UMA ESTAÇÃO DE TRABALHO NORMALIZADA FAZENDO USO EXCLUSIVO DE SOLUÇÕES BASEADAS EM NORMAS ABERTAS (OPEN-SOURCE). UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE OPEN-SOURCE, REDUÇÃO DE CUSTOS, IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES TIC COMUNS 4.000 € 2017 2020 TESTES / INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO 30% 2017-2020 MEDIDA 12: ETPOG  VIGILÂNCIA DAS FRONTEIRAS EXTERNAS DA EU (VFEUE-OPE) INTERLIGAÇÃO DOS SISTEMAS DE VIGILÂNCIA DE COSTA DE ESPANHA E PORTUGAL (SIVE - SIVICC) NO ÂMBITO DO ARTIGO 9º DO REGULAMENTO N.º 1052/2013 DO PARLAMENTO EUROPEU - NECESSIDADE DOS ESTADO MEMBROS COMPARTILHAREM DIRETAMENTE E EM TEMPO REAL, O QUADRO DE SITUAÇÃO NACIONAL NAS ÁREAS VIZINHAS COM A FRONTEIRA EXTERNA. TROCA AUTOMÁTICA DA INFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA DAS REGIÕES PONTEVEDRA E MONTEDOR. 95.000 € 2017 2018 PROCESSO AQUISITIVO DA INTEGRAÇÃO A NORTE DO SIVE SIVICC, COMPARTICIPADO PELO FFE (95.000 €) 20%   EM EXECUÇÃO   2017-2020 MEDIDA 8: VIGILÂNCIA DAS FRONTEIRAS EXTERNAS DA UNIÃO EUROPEIA - VFEUE (DPERI: ESPPS) VIGILÂNCIA DAS FRONTEIRAS EXTERNAS DA EU (VFEUE-OPE) PROJETO SEAHORSE MEDITERRANEAN NETWORK – SHMN, À SEMELHANÇA DO SEAHORSE ATLÂNTICO JÁ EM OPERAÇÃO, CONSISTE NA INTERLIGAÇÃO VIA SATÉLITE DE UM CONJUNTO DE NAÇÕES NA REGIÃO DO MAR MEDITERRÂNEO, INCLUINDO PORTUGAL, ATRAVÉS DE UMA REDE DE COMUNICAÇÕES SEGURAS VIA SATÉLITE. AUMENTO DA COOPERAÇÃO ENTRE OS PAÍSES MEDITERRÂNICOS PARA CONTER A IMIGRAÇÃO CLANDESTINA. 183.177 € 2015 2018 SUPORTE E MANUTENÇÃO 100% EXECUÇÃO CONCLUÍDA. CONTRATO EM GARANTIA DE 39 MESES ATÉ 2019 CENTRO OSINT DA GUARDA PROJETO QUE VISA A CRIAÇÃO DE UMA UNIDADE OSINT, INSERIDA NO CENTRO DE INFORMAÇÕES DA GNR ALCANÇAR A MONITORIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, ANÁLISE E DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES PÚBLICAS, POLICIAIS E CRIMINAIS EM APOIO DAS ATIVIDADES E OPERAÇÕES CORRENTES, AUXILIANDO NO PROCESSO D TOMADA DE DECISÃO. . à€ 2017 31JUL18 PROCEDIMENTO PARA AQUISIÇÃO DO SOFTWARE OSINT, COM REFORÇO DE VERBA (275. , à€  35%  
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TÍTULO DO PROJETO DESCRIÇÃO DO PROJETO IMPACTOS ESPERADOS VALOR GLOBAL  CALENDARIZAÇÃO AÇÃO EM CURSO ESTADO DE IMPLEM. (%) REFERÊNCIA INÍCIO (REAL) FIM INTEGRAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES VOIP DA GNR NO PLANO DE NUMERAÇÃO DO MAI SUBSTITUIÇÃO DE SISTEMAS CONVENCIONAIS POR TERMINAIS VOIP  MELHORIA DOS MECANISMOS DE GOVERNANCE, REDUÇÃO DE CUSTOS, IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES TIC COMUNS 32.566,91 
€ 2017 2020 INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO 50% 2017-2020 MEDIDA 11 CENTRALIZAÇÃO E CONVERGÊNCIA DOS ACESSOS DAS COMUNICAÇÕES DE VOZ ÀS REDES PÚBLICAS  HARMONIZAÇÃO DAS INFRA-ESTRUTURAS DE REDES RÁDIO - HIRR PROJETO QUE VISA MELHORAR AS FUNCIONALIDADES DAS REDES LOCAIS EM EXPLORAÇÃO PELA GNR, BEM COMO DAS INFRAESTRUTURAS DAS REDES RÁDIO, E CONCOMITANTEMENTE REDUZIR OS CUSTOS DE SUSTENTAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DAS REDES ANALÓGICAS AINDA EXISTENTES, PROMOVENDO A SUA REMOÇÃO. MELHORIA DOS MECANISMOS DE GOVERNANCE, REDUÇÃO DE CUSTOS, IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES TIC COMUNS 57205,63 € 2017 2020 PROPOSTA DE  PROCEDIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE TERMINAIS  10%  2017-2020 MEDIDA 8 PROJETO DE ATUALIZAÇÃO DAS REDES RÁDIO - PARR  SISTEMA DE TELEPRESENÇA DA GNR A TECNOLOGIA ASSOCIADA ÀS TELECOMUNICAÇÕES, 

PERMITEà ENCURTáR àDISTÂNCIAS, VIRTUALIZANDO A PRESENÇA, E FACILITA O COMANDO, CONTROLO E COORDENAÇÃO, APESAR DE SER TER AUMENTADO A QUANTIDADE DE COMANDOS TERRITORIAIS. MELHORIA DOS MECANISMOS DE GOVERNANCE E REDUÇÃO DE CUSTOS. 6.131 € 2018 2020 AVALIAÇÃO DE NECESSIDADES  100% 2017-2020 MEDIDA 11 SISTEMA DE TELEPRESENÇA DA GNR PROJETO DE ATUALIZAÇÃO DOS TERMINAIS DE DADOS - PATd PROJETO QUE PRECONIZA A MANUTENÇÃO ATUALIZADA DOS PARQUE DE TERMINAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA GNR, TENDO EM CONTA OS CICLOS DE VIDA ÚTIL DOS EQUIPAMENTOS, SUA NECESSIDADE E OS CUSTOS MELHORIA DOS MECANISMOS DE GOVERNANCE E REDUÇÃO DE CUSTOS. , à€ 2017 2020 PROCEDIMENTO CENTRALIZADO EM CURSO NA SGAI 10% 2017-2020 MEDIDA 8 ATUALIZAÇÃO DOS TERMINAIS DE DADOS - PATR CIBERGNR DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES NO DOMÍNIO DA CIBERSEGURANÇA PARA PREVENIR E REPRIMIR AS ATIVIDADES CRIMINAIS COM ORIGEM NO CIBERESPAÇO OU QUE PÕE EM RISCO A SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS CRITICAS NACIONAIS, EFETUANDO ALERTA E DIFUSÃO AO MAI E AO CIDADÃO. MELHORIA DOS MECANISMOS DE COMANDO E CONTROLO OPERACIONAL 67 à€ 2018 2020 AVALIAÇÃO DE NECESSIDADES 0% 2017-2020 MEDIDA 08 CIBERGNR 
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TÍTULO DO PROJETO DESCRIÇÃO DO PROJETO IMPACTOS ESPERADOS VALOR GLOBAL  CALENDARIZAÇÃO AÇÃO EM CURSO ESTADO DE IMPLEM. (%) REFERÊNCIA INÍCIO (REAL) FIM PATRULHAMENTO MÓVEL DIGITAL - PMDGNR ESTE PROJETO PRETENDE FACULTAR AO PATRULHEIRO DA GNR UMA CAPACIDADE DE INTRODUÇÃO E CONSULTA DE DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO INTERNOS E EXTERNOS A PARTIR DE QUALQUER LOCAL, ENCURTANDO O CICLO DE PRODUÇÃO DE INFORMAÇÃO DA GNR. MELHORIA DOS MECANISMOS DE COMANDO E CONTROLO OPERACIONAL, RACIONALIZAÇÃO DE MEIOS à à€ 2016 2020 ELABORAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FUNCIONAIS 10% 2017-2020 MEDIDA 08 PATRULHAMENTO MÓVEL DIGITAL - PMDGNR MONIGNR PLATAFORMA PARA A MONITORIZAÇÃO, RACIONALIZAÇÃO, MELHORIA DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA GNR, QUE POSSIBILITE ACCOUNTABILITY AO MAI E DIFUSÃO DE DADOS AO CIDADÃO MELHORIA DOS MECANISMOS DE GOVERNANCE E REDUÇÃO DE CUSTOS. à à€ 2017 2020 OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO 10% 2017-2020 MEDIDA 7 MONIGNR SISTEMA ESTRATÉGICO DE GESTÃO E APOIO DA ATIVIDADE POLICIAL E INFORMAÇÃO CRIMINAL - SEG2APIC O SISTEMA ESTRATÉGICO DE GESTÃO E APOIO DA ATIVIDADE POLICIAL E INFORMAÇÃO (SEG2APIC) IRÁ, AO NÍVEL DOS DADOS, PERMITIR PROCESSAR E TRANSACIONAR INFORMAÇÃO DE DIVERSOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO INTERNOS E EXTERNOS À GNR, PERMITINDO FAZER 
DáTáàWáREHOU“ING ,à

BU“INE““àINTELIGENCE àEàOPERAÇÕES COMPLEXAS DE 
REPORTING àEà

Dá“HBOáRDING àPOLICIAL. MELHORIA DOS MECANISMOS DE COMANDO E CONTROLO OPERACIONAL, RACIONALIZAÇÃO DE MEIOS, IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES TIC COMUNS 400.000 € 2013 2016 ELABORAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FUNCIONAIS 40% NÃO FOI ATRIBUÍDA MAIS VERBA NO PAI 2016 2017-2020 MEDIDA 08 MODERNIZAÇÃO DO SIIOP - MODERSIIOP PLATAFORMA DE INTEGRAÇÃO E GESTÃO OPERACIONAL - PIGO A IMPLEMENTAÇÃO NA GNR DE UMA PLATAFORMA DE INTEGRAÇÃO E GESTÃO OPERACIONAL (PIGO) QUE TORNE MAIS EFICIENTE E ÁGIL AS TROCAS E O TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES É ABSOLUTAMENTE FUNDAMENTAL PARA COMBATER E PREVENIR OS EFEITOS NEFASTOS RESULTANTES DO LARGO ESPETRO DE AMEAÇAS CRIMINAIS E REALIDADES CONTRAORDENACIONAIS QUE CADA VEZ MAIS FRAGILIZAM O ORDENAMENTO E A SEGURANÇA INTERNA NACIONAL. MELHORIA DOS MECANISMOS DE COMANDO E CONTROLO OPERACIONAL, RACIONALIZAÇÃO DE MEIOS, IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES TIC COMUNS 2.235.000 
€ 2012 2016 ELABORAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FUNCIONAIS 55% NÃO FOI ATRIBUÍDA MAIS VERBA NO PAI 2016 2017-2020 MEDIDA 08 MODERNIZAÇÃO DO SIIOP - MODERSIIOP 
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TÍTULO DO PROJETO DESCRIÇÃO DO PROJETO IMPACTOS ESPERADOS VALOR GLOBAL  CALENDARIZAÇÃO AÇÃO EM CURSO ESTADO DE IMPLEM. (%) REFERÊNCIA INÍCIO (REAL) FIM SISTEMA DE DESPACHO, ARQUIVO E GESTÃO DOCUMENTAL - SDAGD COM ESTE PROJETO A GNR PRETENDE CRIAR UM SISTEMA ÚNICO PARA GESTÃO DE DESPACHO MILITAR, ARQUIVO DOCUMENTAL GERAL E DOCUMENTOS DE NATUREZA MILITAR E PATRIMÓNIO MUSEOLÓGICO. MELHORIA DOS MECANISMOS DE GOVERNANCE, REDUÇÃO DE CUSTOS, IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES TIC COMUNS 120.000 € 2015 2016 ANÁLISE DE REQUISITOS 20% 2017-2020 MEDIDA 08 MODERNIZAÇÃO DO SIIOP - MODERSIIOP PLATAFORMA INTEGRADA DE GESTÃO DE RECURSOS INTERNOS DA GNR (PIGRI) ESTA PLATAFORMA DEVERÁ SUPORTAR A INTEROPERABILIDADE ENTRE OS SISTEMAS INTERNOS DA GNR COM OS SISTEMAS DE ENTIDADES EXTERNAS, COMO É O CASO DAS ADAPTAÇÕES AO PROJETO DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARTILHADA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (GERFIP), AO PROJETO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARTILHADA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (GERHUP), SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO (SIOE), AO PROGRAMA DE GESTÃO DO PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO (PGPI), AO SISTEMA DE GESTÃO DO PARQUE DE VEÍCULOS DO ESTADO (SGPVE), ENTRE OUTROS. MELHORIA DOS MECANISMOS DE GOVERNANCE, REDUÇÃO DE CUSTOS, IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES TIC COMUNS 2 230 400 
€ 2016 2020 Implementação e desenvolvimento 30% 2017-2020 MEDIDA 07 PIGRI MODERNIZAÇÃO DO SIIOP – MODERSIIOP  MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA, DE PROCESSOS E FUNCIONALIDADES DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES OPERACIONAIS DE POLÍCIA, INCLUINDO O REFORÇO DO DESENVOLVIMENTO E INTEROPERABILIDADE COM SISTEMAS INTERNOS E EXTERNOS DAS FSS, INCLUINDO A PIIC, SIS II, ANSR E OUTROS NO ÂMBITO POLICIAL E CRIMINAL, PERMITINDO PROCESSAR E TRANSACIONAR INFORMAÇÃO DE DIVERSOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO INTERNOS E EXTERNOS À 

GNR,àPáRáàFá)ERà DáTáà
WáREHOU“ING ,à

BU“INE““àINTELIGENCE àEàOPERAÇÕES COMPLEXAS DE 
REPORTING àEà

Dá“HBOáRDING àPOLICIAL.  MELHORIA DOS MECANISMOS DE COMANDO E CONTROLO OPERACIONAL, RACIONALIZAÇÃO DE MEIOS, IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES TIC COMUNS 4 986 000 
€ 2016 2020 ELABORAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FUNCIONAIS 20% 2017-2020 MEDIDA 08 MODERNIZAÇÃO DO SIIOP - MODERSIIOP  
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 Anexo 5 BALANÇO SOCIAL DECRETO-LEI N.º 190/96, DE 9 DE OUTUBRO 
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Índice Nota prévia 327 I. Sumário executivo 328 II. Introdução 329 1. Enquadramento 329 2. Metodologia 330 3. Análise qualitativa e interpretativa 331 4. Calendarização 332 III. Caraterização da GNR 333 IV. Organograma 335 V. Evolução dos balanços sociais 336 1. Efetivos globais 336 2. Efetivos militares 337 3. Efetivos civis 338 VI. Recursos humanos 341 1. Efetivos segundo o vínculo jurídico 341 2. Efetivos segundo os grupos profissionais 344 3. Efetivos segundo a unidade orgânica 346 4. Efetivos segundo o distrito/região autónoma e unidade orgânica 348 5. Efetivos na situação de reserva na efetividade de serviço 349 6. Efetivos por género 351 7. Efetivos por escalão etário 352 8. Efetivos por antiguidade 357 9. Efetivos por nível de escolaridade 359 10. Efetivos portadores de deficiência 362 11. Movimentos de pessoal 362 11.1 Entradas/regressos 362 11.2 Saídas 364 12. Mapa de pessoal 368 13. Mapa de pessoal militar 369 14. Mudanças de situação profissional 371 15. Prestação de trabalho 373 15.1 Modalidade de horário 373 15.2 Período normal de trabalho 374 
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15.3 Trabalho suplementar 376 16. Prestação de trabalho 376 17. Trabalhadores em greve 379 VII. Remuneração e encargos 380 1. Estrutura remuneratória por género 380 2. Leque salarial 381 3. Total dos encargos com o pessoal 382 4. Suplementos remuneratórios 383 5. Encargos com prestações sociais 384 6. Encargos com benefícios sociais 384 VIII.  Higiene e segurança 385 1. Acidentes de trabalho 385 2. Segurança e saúde no trabalho 385 3. Doenças profissionais 386 IX. Formação profissional 387 X. Relações profissionais 389 1. Relações profissionais 389 2. Disciplina 389 XI. Responsabilidade social 390 1. Enquadramento 390 2. Visão 390 3. Contratos emprego-inserção 391 4. Medidas adotadas 392 XII. Notas finais 398 XIII.  Síntese 400 XIV.  Indicadores de gestão 404 1. Painel indicadores (último triénio) 404 2. Painel de indicadores (1997-2017) 406 3. Perfil do(a) trabalhador(a) 407 XV. Conceitos e definições 409 XVI.  Fontes, bibliografia e legislação 415 1. Fontes de dados 415 2. Obras de referência 415 3. Legislação 415  
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Nota prévia   “As pessoas não são recursos, elas têm recursos (conhecimentos, capacidade, experiência), o que fundamenta a ideia de quem emprega os recursos humanos hoje em dia na realidade administra talentos, competências e valores. Ou seja, não são as instituições que têm pessoas, são as pessoas é que fazem as instituições”.  Organização Mundial de Saúde/OPAS, 2004  Entrámos em 2017 e a forma como as organizações se posicionam hoje em dia nada tem a ver com a forma como o faziam há dez anos atrás. A tecnologia está cada vez mais digital, vivemos a era da informação e do conhecimento, sendo que a própria velocidade da inovação está a obrigar as organizações a redesenharem toda a sua estrutura organizacional, defendendo e incentivando uma cultura muito mais centrada nas pessoas.  As organizações dependem das pessoas para crescer, por isso é essencial mantê-las preparadas e motivadas não só para desempenhar as tarefas do seu dia-a-dia profissional, mas também para enfrentarem as diversas situações inesperadas que surgem em contexto laboral.  De facto, é visível que as organizações têm sentido a necessidade de preparar o seu capital humano para a mudança e de o alinhar com os seus objetivos corporativos, de forma a garantir a sustentabilidade da sua maior vantagem competitiva: as pessoas.  Segundo Davel e Vergara, as pessoas não fazem somente parte da vida produtiva das organizações. Elas constituem o princípio essencial da sua dinâmica, conferem vitalidade às atividades e processos, inovam, criam, recriam contextos e situações que podem levar a organização a posicionar-se de maneira competitiva, cooperativa e diferenciada com os clientes, outras organizações e no ambiente de negócios em geral.  Para concluir, é importante apostar nas pessoas, criar oportunidades de formação que lhes permitam atualizar constantemente as suas competências, porque o que hoje é inovação, amanhã é obsoleto. É essencial motivá-los e fazê-los sentir uma peça fundamental para o desenvolvimento da organização.  Só desta forma, reforçando as competências das pessoas, é que poderá possibilitar às organizações dar um passo em direção ao futuro, contribuindo para o seu desenvolvimento, tornando-as mais fortes e competitivas a nível global.  Sem dúvida, hoje em dia, as pessoas são o pilar de sucesso das organizações, um ativo crítico para alcançar o tão desejado sucesso.   
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I. Sumário executivo O Balanço Social (BS) da Guarda Nacional Republicana (GNR) relativo ao ano de 2017 foi elaborado de acordo com Decreto-Lei n.º 190/96, de 9 de outubro, com observância das determinações, bem como das atualizações da página eletrónica da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP). Este instrumento apresenta o lado humano da Guarda.  A Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, define no seu artigo 8.º o ciclo de gestão, no qual se prevê, entre outros, a elaboração do Relatório de Atividades, nele integrando o BS do serviço, decorrendo daqui acrescida relevância.   O presente Relatório de BS refere-se ao ano de 2017 e tem como referencial de análise o universo de trabalhadores da GNR em exercício de funções a 31 de dezembro.  A Guarda dispunha em 31 de dezembro de 2017, de 23.118 trabalhadores em exercício de funções, dos quais 22.423 dizem respeito ao efetivo militar e 695 ao efetivo civil.  De igual forma estão contabilizados 359 militares a frequentar o Curso de Formação de Guardas (CFG) em regime de nomeação transitória por tempo determinado.    Em regime de prestação de serviços na modalidade de contrato de avença encontram-se 57 elementos e ao abrigo dos programas do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), nomeadamente, os Contratos Emprego Inserção (CEI) e os CEI +, foram integrados 88 trabalhadores ao longo do ano de 2017, que para efeitos de contabilização do número de pessoas em exercício de funções na Guarda, não são tidos para os efeitos.  Analisando os dados supramencionados, verifica-se que em 2017, manteve-se a tendência de diminuição gradual efetivada no ano de 2016. A Guarda sofreu uma redução do seu efetivo, fruto, em particular, da redução substancial das novas entradas no quadro, em número bastante inferior ao das passagens à situação de reserva para fora da efetividade de serviço.  Assim, esta inversão na tendência de subida verificada em 2014 e 2015, a manter-se nos próximos anos, tornará inatingível o efetivo militar já alcançado, em anos anteriores.    
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II. Introdução 1. Enquadramento Os balanços sociais constituem um dos instrumentos de planeamento e gestão nas áreas sociais e dos recursos humanos dos organismos da administração pública central e local com mais de 50 trabalhadores. Considerada a pertinência da informação publicada, importa avaliar se esses indicadores vão no sentido expectável e definido previamente pela organização da valorização dos seus trabalhadores, da sua realização pessoal e profissional, da sua identificação com a instituição e na melhoria das condições de vida através de apoios às suas famílias.  Os aspetos sociais envolvidos nas decisões organizacionais são um reconhecimento implícito da sua importância e impacto na sociedade que o rodeia. A responsabilidade social da organização integra preocupações sociais nos objetivos organizacionais, ao nível dos recursos humanos, nas escolhas e opções da redistribuição dos recursos disponíveis bem como no equilíbrio da relação de forças envolvidas, executivo, dirigentes, trabalhadores, famílias, e da sociedade em geral.  O BS é um documento utilizado pelas organizações para tornarem públicas as suas intenções e compromissos, visando a transparência das suas ações no exercício da responsabilidade social corporativa, trazendo ao público informações qualitativas e quantitativas. Os primórdios dos balanços sociais foram evoluindo e incorporando ao longo da evolução do mundo laboral a atenção dos princípios e valores das sociedades desenvolvidas bem como a preocupação pelos aspetos sociais e pela segurança dos trabalhadores que acentuaram a responsabilidades sociais das organizações públicas e privadas.  O raciocínio é simples, a melhoria da qualidade de vida privada dos trabalhadores e das suas famílias, melhora o desempenho e a produtividade dentro da instituição.  Finalmente, os balanços sociais pretendem incorporar indicadores de desempenho no âmbito do desenvolvimento social e pretendem ser:  
 Um documento transversal do desempenho da organização nos diferentes campos de atividade;  
 Uma publicitação das intenções e compromissos, visando a transparência das suas ações;  
 Explicitar os impactos da responsabilidade social da atividade da organização na sociedade e demonstrar a sua abertura para dialogar com os diferentes públicos com os quais ela se relaciona.  Os aspetos centrais em que nos devemos concentrar estão descritos no preâmbulo do Decreto-Lei n.º 190/96 de 9 de outubro, que definiu os conceitos e as regras a ter em consideração na elaboração do documento pelos serviços e organismos da administração pública acima de determinada dimensão (> 50 trabalhadores), os quais são: 
 Envolvimento de todas as pessoas e áreas afetas aos recursos humanos;  
 Definição de indicadores gerais simples e estáveis no tempo;  
 Entendimento das dinâmicas da política social, local de trabalho, segurança no emprego, etc.;  
 Explicitação dos impactos da atividade da organização na sociedade e demonstrar sua abertura para dialogar com os diferentes públicos com os quais ela se relaciona;  
 Cumprir o prazo de elaboração.  



 
 

 GUARDA NACIONAL REPUBLICANA 
 RELATÓRIO DE ATIVIDADES  2017  330 

Os balanços sociais fornecem um conjunto de informações essenciais sobre a situação social das organizações, pondo em evidência pontos fortes e pontos fracos da gestão social dos recursos humanos, o grau de eficiência dos investimentos sociais e os programas de ação que visem a realização pessoal dos trabalhadores, a sua identificação com a empresa e a melhoria da sua própria vida. A publicação do BS oferece uma proposta de diálogo entre os diferentes públicos envolvidos: públicos internos/trabalhadores, e públicos externos/ fornecedores/consumidores/cidadãos, meio ambiente e sociedade.  O BS pode ainda ser norteador da incorporação de indicadores de desempenho ou desenvolvimento social, procurando demonstrar a eficiência das estratégias e ações realizadas pela organização. Estes indicadores podem ser, por exemplo:  
 Indicadores humanos;  
 Indicadores físicos;  
 Indicadores financeiros.  Com estes indicadores poderemos estabelecer uma relação entre elementos de enquadramento social e da situação da organização por forma a apresentar uma análise do bem-estar dos indivíduos internamente ou externamente à organização e os quadros de gestão social, dispondo sobre os resultados obtidos pela organização e pelos indicadores sociais uma abordagem global e coerente.   2. Metodologia O BS tem um papel a desempenhar, tanto mais relevante quanto maior for a riqueza dos dados que fornece e, apesar de ter um carácter predominantemente retrospetivo, procede à análise dos dados do passado recente, no sentido de criticamente se avaliar o presente, tendo em vista as opções para o futuro. De facto, este instrumento apresenta um conjunto de dados que permitem uma leitura do tecido dos recursos humanos que integram a GNR, sendo assim, mais um meio de avaliação transversal da organização. A análise e avaliação deste instrumento de gestão permitem uma reflexão sobre a estratégia a adotar na gestão dos recursos humanos da Guarda e na sua adaptação às realidades que se avizinham.  Esta perspetiva torna-se ainda mais pertinente numa altura em que se aproxima uma reorganização através da revisão de regimes jurídicos estruturantes da Guarda, devendo esta mudança ser operada reconhecendo a realidade do seu capital humano, de forma a melhorar a eficiência e a eficácia, face às suas competências, dos padrões da qualidade da prestação do serviço ao cidadão, bem como o reforço dos laços de proximidade com a sociedade em geral.   O BS constitui ainda, um meio para conhecer, caracterizar e acompanhar a evolução dos respetivos recursos humanos, possibilitando uma atuação preventiva, proactiva e esclarecida aos decisores na gestão da Administração Pública (AP). Este facto adquire uma relevância crescente num contexto de reforma da AP, em curso, de contenção orçamental com fortes restrições à admissão de novos efetivos.   
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Numa perspetiva abrangente, é possível afirmar que o conhecimento detido, a experiência acumulada, as competências adquiridas, a aquisição de novos talentos, são componentes do capital humano e como tal, elementos potenciadores das sinergias que permitem alcançar os desideratos organizacionais.   “Pela Lei e Pela Grei” são, nos tempos que correm, tarefas crescentemente difíceis. É por isso, essencial que, neste ambiente fortemente restritivo, a Guarda mantenha a capacidade para cumprir, em segurança e com eficácia e eficiência, as missões atribuídas, regenerar meios e garantir as adequadas qualificações dos seus militares e civis. Para tal, são determinantes uma execução criteriosa e uma eficiente gestão dos recursos humanos e financeiros, de forma a honrar a nossa cultura de serviço, as atitudes, os valores e os princípios, que nos dignificam, nos orgulham e nos trazem o reconhecimento dos portugueses.  3. Análise qualitativa e interpretativa Os dados apresentados foram obtidos através das plataformas eletrónicas Sistema Integrado de Gestão de Recursos Internos (SIGRI), Sistema Integrado de Gestão de Pessoal (SIGPES), Sistema Integrado de Gestão de Vencimentos (SIGVC), Sistema Integrado de Gestão da Formação (SIGFORM) e informação disponibilizada pelos Órgãos Superiores de Comando e Direção e pelas secções de recursos humanos das unidades. Por uma questão de coerência na divulgação de dados estatísticos relativos aos recursos humanos, na elaboração do presente documento, levou-se em linha de conta a informação constante na Lei n.º 57/11, de 28 de novembro, que institui e regula o funcionamento do Sistema de Informação da Organização do Estado (SIOE). Assim, também este instrumento de gestão procura ir ao encontro dos critérios definidos pela DGAEP. A matriz do BS está concretizada nos quadros e informações gráficas sucintas com dados estatísticos basilares relativos aos recursos humanos, acompanhados da respetiva análise descritiva, que pretende ir mais longe através das leituras qualitativas que se apresentam.  De forma a permitir uma análise comparativa, elencaram-se os dados estatísticos referentes ao último triénio. Para alguns dos indicadores apresentados, utilizaram-se quadros e gráficos para apresentação dos resultados, sendo ainda apresentado um conjunto de indicadores de gestão – índices e taxas – que, para facilitar a consulta, se encontram sintetizados num ponto autónomo no presente relatório.  A exposição dos dados em quadros ou gráficos foi comentada de forma simples, deixando ao leitor a possibilidade de observar a informação duma forma sintética, fomentando a investigação e a literacia estatística relacionada com este tema.  Existiu uma preocupação de não romper com as séries de dados já existentes no passado, por que só assim se poderá garantir para o futuro uma verdadeira análise evolutiva da realidade dos nossos recursos humanos. Mantêm-se um ponto autónomo, “Responsabilidade social” onde são elencadas as medidas de responsabilidade social de forma voluntária adotadas pela Guarda. 
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No ponto autónomo “Indicadores de gestão” foi adicionado um painel de indicadores de recursos humanos referentes ao período de 1997 a 2017 e um painel resumo com os principais indicadores de recursos humanos (dashboard) referente ao ano de 2017. 
Foram criados os pontos autónomos, “Conceitos e definições” e “Fontes, bibliografias e legislação” para uma melhor compreensão desta temática bem como o seu enquadramento legal. Em anexo, apresenta-se também, a matriz do formulário DGAEP “BS 2017”. Desta forma, o presente relatório de BS 2017 propõem-se dar resposta às seguintes questões:   Figura 1 – Objetivos e perguntas de partida para elaboração do relatório do BS   4. Calendarização Até 31 de Março 

 Elaboração do BS, com referência a 31 de dezembro do ano anterior; 
 Remessa do BS à comissão de trabalhadores ou, na falta desta, às comissões ou delegações sindicais existentes que, no prazo de 15 dias, deverão emitir parecer escrito; 
 Remessa ao membro do Governo competente para conhecimento e apreciação. Até 15 de Abril 
 Divulgação por todos os trabalhadores através da sua afixação, de forma visível, nos locais de trabalho; 
 Remessa de cópia às organizações sindicais da função pública que o solicitem; 
 Remessa de cópia à secretaria-geral do respetivo ministério; 
 Remessa ao membro de governo que tiver a seu cargo a AP.   QUANTOS SOMOS? O QUE FAZEMOS? QUEM SOMOS? 
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III. Caraterização da GNR 
A GNR é “uma força de segurança de natureza militar, constituída por militares organizados num corpo 
especial de tropas”, com jurisdição em todo o território nacional e no mar territorial, dependendo “do membro 
do Governo responsável pela área da administração interna”.  As suas Forças “são colocadas na dependência operacional do Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, através do seu Comandante-Geral, nos casos e termos previstos nas Leis de Defesa Nacional e das Forças Armadas e do Regime do Estado de Sítio e do Estado de Emergência, dependendo, nessa medida, do membro do Governo responsável pela área da defesa nacional no que respeita à uniformização, normalização da doutrina militar, do armamento e do equipamento”.  Para além da sua Lei Orgânica, do seu Regulamento de Disciplina, Regulamento Geral do Serviço, Estatuto e Regulamento de Avaliação do Mérito dos seus militares, constituem traves mestras do enquadramento jurídico-constitucional da Guarda, a Constituição da República Portuguesa, a Lei de Segurança Interna, a Lei da Organização da Investigação Criminal, a Lei da Defesa Nacional e das Forças Armadas, a Lei das Bases Gerais do Estatuto da Condição Militar e o Regime do Estado de Sítio e do Estado de Emergência.  Apesar de ter, ao longo da sua história, sofrido os reflexos diretos dos períodos de crise ou de ameaça à ordem e à segurança nacional, vendo aumentados ou diminuídos os seus efetivos, com variações de amplitude da ordem dos 8 mil militares, a Guarda manteve-se, contudo, como características praticamente inalteráveis e fundamentais, nomeadamente a sua organização militar e a dupla dependência governamental, do Ministro da Administração Interna e do Ministro da Defesa Nacional, e a sujeição ao Código de Justiça Militar.  Pela sua natureza e polivalência, a Guarda encontra o seu posicionamento institucional no conjunto das forças militares e das forças e serviços de segurança, constituindo-se assim como uma Instituição numa posição de charneira, entre as Forças Armadas (FA) e as Forças e Serviços de Segurança (FSS).  Consequentemente, a GNR é uma força especialmente apta a cobrir, em permanência, todo o espectro da conflitualidade, em quaisquer das modalidades de intervenção das forças nacionais e nas mais diversas situações, desde o tempo de paz e de normalidade institucional ao tempo de guerra, passando pelas situações de crise, quer a nível interno, como externo.  Em situação de normalidade, a Guarda executa, fundamentalmente, as missões típicas de polícia, embora, no âmbito da execução da política de defesa nacional e em cooperação com as FA, lhe possam ser cometidas missões militares.  Em situações de estado sítio ou de emergência, face à sua natureza, organização, equipamento, armamento e formação dos seus militares, apresenta-se como a força mais indicada para atuar em situações problemáticas e de transição, entre as FSS e as FA, caracterizando e consolidando a sua posição como uma Força de Segurança de Natureza Militar.  De igual modo, num mundo em mudança, em que as novas ameaças fazem esbater os limites entre a segurança interna e a segurança externa, a polivalência e a mais-valia da Guarda torna-se ainda mais evidente, colocando a Instituição na primeira linha da resposta nacional em matéria de Segurança e Defesa.   
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 Figura 2 – Posição da Guarda no Sistema Nacional de Forças Já em caso de guerra, pela sua natureza militar e pelo seu dispositivo de quadrícula (que ocupa todo o território nacional), pode, isoladamente ou em complemento, desempenhar um leque muito alargado de missões das FA. De igual forma, pode cobrir todo o espectro de missões no âmbito das denominadas «crisis response operations» (anteriormente designadas por OOTW - “Other Operations Than War” - Operações para além da Guerra), desde a fase de imposição às fases de manutenção e consolidação da paz, em complemento das FA, com principal relevância para as fases pós-conflito, mas também as tarefas de polícia em substituição das polícias civis, nas fases posteriores e antes de alcançada a segurança e a estabilidade suficientes para que aquelas possam atuar.  A Lei n.º 63/2007, de 6 de novembro, que aprovou a atual Orgânica da Guarda, determinou uma profunda alteração estrutural deste Corpo Especial de Tropas, substituindo o Estado-Maior do Comando-Geral por três Comandos Funcionais (para as áreas operacional, administração de recursos internos e doutrina e formação), transformando as unidades em novas unidades alicerçadas em critérios de especialização e extinguindo um escalão de comando, a Brigada Territorial.  Nesse sentido foram criados os Comandos Territoriais de âmbito Distrital e Regiões Autónomas (Madeira e Açores), as Unidades Especializadas (Unidade Nacional de Trânsito, Unidade de Ação Fiscal e Unidade de Controlo Costeiro), a Unidade de Representação (Unidade de Segurança e Honras de Estado), a Unidade de Intervenção e Reserva (Unidade de Intervenção) e o Estabelecimento de Ensino (Escola da Guarda). Assim, a Guarda passa a compreender a Estrutura de Comando, as Unidades e o Estabelecimento de Ensino.  Nos termos da sua Lei Orgânica, a Guarda depende do membro do Governo responsável pela área da Administração Interna.    
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IV. Organograma    COMANDO-GERAL ESTRUTURA DE COMANDO APOIO GERAL ESTABELECIMENTO DE ENSINOORGÃOS SUPERIORES DE COMANDO E DIRECÇÃOUNIDADES
ÓRGÃOS DE CONSELHO ÓRGÃOS DE INSPEÇÃOTERRITORIAIS ESPECIALIZADAS DE REPRESENTAÇÃO DE INTERVENÇÃO E RESERVA

COMANDANTE-GERAL2.º COMANDANTE-GERAL COMANDO OPERACIONALSECRETARIA-GERAL DA GUARDAUNIDADE DE ACÇÃO FISCAL UNIDADE NACIONAL DE TRÂNSITO UNIDADE DE SEGURANÇA E HONRAS DE ESTADO UNIDADE DE INTERVENÇÃOUNIDADE DE CONTROLO COSTEIROCOMANDOS TERRRITORIAIS ESCOLA DA GUARDAINSPECÇÃO DA GUARDAJUNTA SUPERIOR DE SAÚDECONSELHO DE ÉTICA, DEONTOLOGIA E DISCIPLINA COMANDO DA ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS INTERNOS COMANDO DOUTRINA E FORMAÇÃOCONSELHO SUPERIOR DA GUARDA
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V. Evolução dos balanços sociais O BS foi institucionalizado para os organismos autónomos da AP, através do Decreto-Lei n.º 155/92, de 28 de julho e tornado obrigatório, em 1996, para todos os serviços e organismos com 50 ou mais trabalhadores, através do Decreto-Lei n.º 190/96, de 09 de outubro. A partir de 1997, com a entrada em vigor da do Decreto-Lei n.º 190/96, de 09 de outubro, a Guarda elabora os balanços sociais que devem refletir o universo de trabalhadores da GNR em exercício de funções a 31 de dezembro.  1. Efetivos globais No período compreendido entre 1997 e 2009, o número total de efetivos manteve-se constante acima dos 25.000 efetivos. No período compreendido entre 2010 e 2013 assistimos a uma diminuição sistemática do número total de efetivos, e em 2014 ocorreu uma inversão do decréscimo observado no quinquénio em referência. O ano de 2015 acompanha a tendência de acréscimo do número total de efetivos do exercício anterior, atingindo o valor de 23.418.  No ano de 2016 assistimos a uma nova diminuição do número total de efetivos (87), invertendo, desta forma a tendência de acréscimo do número total de efetivos do exercício anterior. Nesta análise temporal ocorreu uma diminuição de 2.345 efetivos, cerca de 9,13%. A relação entre os polos máximos e mínimos do horizonte temporal, verificada entre 2000 e 2013, é de menos 4.368 efetivos. A ilustrar estas afirmações apresenta-se de seguida o Gráfico 1:  Gráfico 1– Evolução do balanço social (efetivos globais-totais gerais)  O Quadro 1 elucida-nos sobre a taxa de variação anual do número de efetivos, que no triénio 2010-2013 decresceu 7,60%, em média anual, tendo, no entanto, havido um acréscimo de 4,61% do número de efetivos em 2014 e 2015, o que traduz uma inversão do decréscimo observado. 25.676 25.813 26.280 26.766 26.615 25.749 25.705 25.847 25.438 25.941 25.072 25.704 25.615 24.192 23.668 23.189 22.398 23.133 23.418 23.3311997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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 Em 2016 a taxa decresceu 0,37%, o que traduz uma inversão do acréscimo observado no anterior exercício em referência, materializada, designadamente, pela falta de procedimentos concursais de ingresso, de acordo com os movimentos de saída de recursos humanos verificados.  Resulta, assim, uma taxa de variação anual média negativa de 3,46%.  Quadro 1 – Evolução dos efetivos globais totais/taxa de variação anual 2. Efetivos militares  No período compreendido entre 1997 e 2006, o número total de efetivos manteve-se constante, acima dos 25.000 efetivos. No período compreendido entre 2009 e 2013 assistimos a uma diminuição sistemática do número total de efetivos militares, e em 2014 ocorreu uma inversão do decréscimo observado no quinquénio em referência. O ano de 2015   acompanha a tendência de acréscimo do número total de efetivos do exercício anterior atingindo em 2015 o valor de 22.676.  No ano de 2016 assistimos a uma nova diminuição do número total de efetivos (68), invertendo, desta forma a tendência de acréscimo do número total de efetivos do exercício anterior. Nesta análise temporal ocorreu uma diminuição de 2.683 efetivos, cerca de 10,61%. A relação entre os polos máximos e mínimos do horizonte temporal, verificada entre 2000 e 2013, é de menos 4.342 efetivos. A ilustrar estas afirmações apresenta-se de seguida o Gráfico 2:  Gráfico 2 – Evolução do balanço social (efetivo militar) 
2010 2011 2012 2013 2014-2,17% -2,02%24 192 23 668 23 189 2015-3,41% 23 133 23 41822 398 3,28% 1,23% 201623 331-0,37%N.º de efetivosTaxa de variação anual
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 De seguida apresenta-se a evolução do efetivo militar por categoria, de acordo com o Gráfico 3:   Gráfico 3 – Evolução do balanço social (efetivo militar por categoria) O Quadro 2 elucida-nos sobre a taxa de variação anual do número de efetivos militares, que no triénio 2010-2013 decresceu 7,27%, em média anual, tendo, no entanto, havido um acréscimo de 5,11% do número de efetivos, em 2014 e 2015, o que traduz uma inversão do decréscimo observado no anterior exercício em referência.  Em 2016 a taxa decresceu 0,30% o que traduz uma inversão do acréscimo observado no anterior exercício em referência.  Resulta, assim, uma taxa de variação anual média negativa de 2,45%.   Quadro 2 – Evolução do efetivo militar/taxa de variação anual 3. Efetivos civis No período compreendido entre 1998 e 2001, o número total de efetivos manteve-se constante acima dos 800 efetivos. No período compreendido entre 2002 e 2005 assistimos a uma diminuição sistemática do número total de efetivos que se manteve constante abaixo dos 400 efetivos atingindo o polo mínimo do horizonte temporal em 2005 com cerca de 367 efetivos. 
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No período compreendido entre 2007 e 2008 assistimos a um aumento sistemático do número total de efetivos, atingindo o polo máximo do horizonte temporal em 2008 com cerca de 1.064 efetivos. No período compreendido entre 2009 e 2015 assistimos a uma diminuição sistemática do número total de efetivos.  O ano de 2016 acompanha a tendência de decréscimo do número total de efetivos do exercício anterior atingindo o valor de 723 efetivos.  Nesta análise temporal ocorreu um acréscimo de 338 efetivos, cerca de 87,79%. A relação entre os polos máximos e mínimos do horizonte temporal, verificada entre 2005 e 2008, é de mais 697 efetivos. No ano de 2016 assistimos a uma nova diminuição do número total de efetivos (19), acompanhando, desta forma a tendência de decréscimo do número total de efetivos do exercício anterior. A ilustrar estas afirmações apresenta-se de seguida o Gráfico 4:   Gráfico 4 – Evolução do balanço social (efetivo civil) O Quadro 3 elucida-nos sobre a taxa de variação anual do número de efetivos relativos ao pessoal civil, que no triénio 2013-2016 diminui 21,97%, em média anual. Em 2016 a taxa decresceu 2,56% o que acompanha o decréscimo observado no anterior exercício em referência. Resulta, assim, uma taxa de variação anual média negativa de 28,79%.   Quadro 3 – Evolução efetivo civil/taxa de variação anual  385 811 852 862 862 393 392 384 367 798 758 1.064 1.009 983 850 907 836 784 742 7231997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20162015 2016836 7842010 2011 2012 2013 2014 742 723Taxa de variação anual -13,53% 6,71% -7,83% -6,22% -5,36% -2,56%N.º de efetivos  civis 983 850 907
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Como corolário da análise que vem sido explanada, verifica-se que em 2016 assistiu-se a uma inversão da tendência de subida quer do número efetivos totais, quer dos efetivos militares que vinha a ocorrer desde 2014, e em relação ao pessoal civil, os números de efetivos que tinham vindo a diminuir desde 2013, mantiveram o mesmo registo alcançado no exercício anterior resultante de uma política de melhor gestão previsional dos postos de trabalho e de avaliação das possibilidades reais de recrutamento.    
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VI. Recursos humanos A GNR tem ao seu serviço pessoal militar e civil. Os militares da GNR dispõem de um estatuto próprio – o Estatuto dos Militares da Guarda Nacional Republicana (EMGNR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 30/2017 de 22 de março. Conforme se dispõe nos artigos 19.º da LOGNR e 10.º do referido diploma, os militares da GNR estão sujeitos à condição militar, nos termos da Lei de Bases Gerais do Estatuto da Condição Militar.  Da condição militar do pessoal da GNR decorrem as restrições ao exercício de certos direitos, liberdades e garantias, que vigoram igualmente para os militares das FA, nos termos da Lei de Defesa Nacional e da Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas.  Quanto ao pessoal civil ao serviço da GNR, é-lhes aplicável a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas (LTFP) aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho com as alterações introduzidas até à Lei n.º 73/2017, de 16 agosto.  1. Efetivos segundo o vínculo jurídico Dos 23.118 trabalhadores em funções na Guarda a 31 de dezembro de 2017, verifica-se que cerca de 96,74% (22.365 trabalhadores) encontram-se em regime de nomeação definitiva.  Em regime de nomeação transitória por tempo determinado encontram-se 1,55%, 359 militares a frequentar o CFG 2017/2018.  Em contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado encontram-se 1,71% (394 trabalhadores).  Em regime de prestação de serviços na modalidade de contrato de avença encontram-se 57 colaboradores, que se dividem em grupo/cargo/carreira: médica, técnico superior e técnico superior das áreas de diagnóstico e terapêutica.  
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 Gráfico 5 – Percentagem de trabalhadores segundo a relação jurídica de emprego Em relação à variação percentual da distribuição de efetivos por relação jurídica de emprego, analisando o gráfico 6 em função da sua expressão percentual constata-se que a nomeação definitiva apresenta uma diminuição de 226 efetivos em relação ao exercício anterior, o contrato de trabalho por tempo indeterminado apresenta uma diminuição de 21 efetivos e a nomeação transitória por tempo determinado apresenta um aumento de 34 efetivos.   Gráfico 6 – Variação por pontos percentuais da distribuição de efetivos por relação jurídica de emprego (2016-2017) Em relação à distribuição de efetivos por grupo/cargo/carreira, analisando o Quadro 4 em função da sua expressão numérica e percentual constata-se que, fruto da sua natureza, a Guarda é uma Instituição maioritariamente constituída por militares, representando estes, em 31 de dezembro de 2017, 96,99% (22.423 militares), sendo a categoria de guardas a mais representativa, com 82,35% (19.037) do total de militares.  96,74%1,71% 1,55% Nomeação definitivaContrato trabalho portempo indeterminadoNomeação transitória portempo determinado-0,09 -0,08 0,16Nomeação definitiva Contrato trabalho portempo indeterminado Nomeação transitória portempo determinado
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  RELATÓRIO DE ATIVIDADES  2017  343  Quadro 4 – Efetivos segundo a modalidade de vinculação e género (Quadro 1 DGAEP) Em relação ao pessoal civil, os grupos/cargos/carreiras mais representativas são a de «outro pessoal de segurança» onde estão inseridos os guardas-florestais, com cerca de 1,30% (301 trabalhadores), seguida dos «assistentes operacionais» com 1,16% (269 trabalhadores).   Gráfico 7 - Representação gráfica da distribuição dos efetivos segundo a relação jurídica de emprego No que se refere ao índice de enquadramento que, no caso da GNR, expressa a relação entre o total de efetivos e o número de profissionais pertencentes ao pessoal que exerce funções de comando, de direção ou de chefia (oficiais e sargentos), verifica-se um decréscimo do valor em 2017, de cerca de 0,15 pontos percentuais (pp) em comparação com o exercício anterior.  

T7 262 7 262 26910 62 10 62 721 9 1 9 101 1 122 22 223 2 3 2 56 6 6 6 12751 66 751 66 8172 405 142 2 405 142 2 54717 443 1 235 311 48 17 754 1 283 19 037295 6 295 6 3016 6 64 15 4 15 1920 916 1 449 31 363 311 48 21 258 1 860
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 Gráfico 8 – Taxa de enquadramento A diminuição da taxa é explicada pela redução de 68 efetivos militares (+20 oficiais e -88 sargentos) e pela diminuição de 117 efetivos militares (guardas) e 28 efetivos civis ao efetivo global. A ocupação dos cargos dirigentes corresponde a uma taxa de enquadramento de 14,65%.   Quadro 5 – Pessoal dirigente (oficiais e sargentos) A taxa de feminização dirigente subiu em relação ao ano anterior (0,02 pp) e cifra-se nos 0,90%.  Gráfico 9 – Taxa de feminização dirigente  Gráfico 10 – Percentagem de dirigentes por efetivos 2. Efetivos segundo os grupos profissionais 14,62% 14,80% 14,65%2015 2016 2017Mil i tares  - Sargentos Mascul ino Feminino Total22 22Mil i tares  - Oficia is 751 66 817Forças  Armadas  - Oficia isTotal 2 405 142 2 5473 178 208 3 3860,81% 0,88% 0,90%2015 2016 201714,65%85,35% DirigentesRestantes trabalhadores
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Detalhando a análise do número de efetivos civis por grupo profissional, assistimos a um decréscimo nos grupos «assistente operacional», «assistente técnico» e «outro pessoal de segurança» e um acréscimo no grupo «técnico superior». Verifica-se a tendência de redução, dos últimos anos, do número de pessoal civil em exercício de funções na GNR, registando-se um decréscimo de 28 trabalhadores, cerca de 3,87% do efetivo civil, em relação ao ano de 2016.   Gráfico 11 – Evolução dos efetivos civis por grupo profissional O Gráfico 11 mostra-nos ainda que existem sobretudo três grandes grupos profissionais: «outro pessoal de segurança», «assistente operacional» e «assistente técnico», que agrupam no seu conjunto 92,37% dos efetivos civis. Destes três o maior é o grupo de «outro pessoal de segurança», que conta com 43,31% do total de efetivos, seguindo-se o «assistente operacional», com 38,71%. Globalmente, a GNR tem nas suas fileiras 839 oficiais, 2.547 sargentos e 19.037 guardas, totalizando 22.423 militares. Obtém-se por isso uma relação oficial/sargentos/guardas de 1/3,04/22,69 e uma relação sargento/guardas de 1/7,47. Pormenorizando a análise do número de efetivos militares por grupo profissional, assistimos a um decréscimo do número de militares nos grupos «forças armadas - oficiais», «militares-sargentos» e «militares-guardas», que no seu todo refletem a perdas de 206 efetivos militares em relação ao ano anterior. No grupo profissional «militares-guardas» verifica-se o decréscimo de 117 militares, já no grupo profissional «militares-oficiais» verifica-se o acréscimo de 21 militares. Constata-se no ano de 2017 um saldo negativo de 185 efetivos militares.  Gráfico 12 – Evolução dos efetivos militares por grupo profissional 
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O Gráfico 12 mostra-nos ainda que existem sobretudo dois grandes grupos profissionais: «militares guardas» e «militares sargentos», que agrupam no seu conjunto 96,26% dos efetivos militares. Destes três o maior é o grupo de «militares guardas», que conta com 84,90% do total de efetivos, seguindo-se os «militares sargentos», com 11,36%.   Gráfico 13 – Variação dos efetivos por grupo profissional (2016/2017) Assim, conclui-se em relação às entradas e saídas ocorridas em 2017 que existiu um decréscimo de 185 efetivos militares e o decréscimo de 28 efetivos civis que resulta num saldo negativo de 213 efetivos.   3. Efetivos segundo a unidade orgânica Os 23.118 efetivos em efetividade de funções, a 31 de dezembro de 2017, encontravam-se distribuídos pela estrutura orgânica da Guarda, como de seguida se apresenta: -21 -1 -7 -28 -117 21 -88 -1 -185Assistente operacional Assistente técnico Outro pessoal de segurança Total efetivo civil Militares - Guardas Militares - Oficiais Militares - Sargentos Forças Armadas - Oficiais Total efetivo militar
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  RELATÓRIO DE ATIVIDADES  2017  347  Quadro 6 – Efetivo segundo a unidade orgânica  Verifica-se que o Comando Territorial do Porto é a unidade com maior efetivo militar, 1.472 militares e o Comando Territorial de Vila Real apresenta o maior efetivo civil, 65 civis.   Gráfico 14 – Representação gráfica do efetivo segundo a unidade orgânica  
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Constata-se que em relação ao efetivo militar e em comparação com o exercício anterior, o maior aumento de efetivo registou-se na Unidade Nacional de Trânsito (UNT) (41 militares) seguida do Comando-Geral (CG) - Comando (38 militares) e a unidade que apresenta a maior diminuição de efetivo é a Unidade de Segurança e Honras de Estado (USHE) com71 militares seguida da Unidade de Controlo Costeiro (UCC) que registou um decréscimo de 41 militares.  Gráfico 15 – Variação do efetivo militar segundo a unidade orgânica (2016/2017)  Em relação ao efetivo civil e em comparação com o exercício anterior, apenas o CG - CARI e o Comando Territorial de Braga registaram aumento de efetivo civil (2 e 1, respetivamente), a unidade que apresenta a maior diminuição de efetivo é o Comando Territorial de Viseu, que registou um decréscimo de 4 civis.  Gráfico 16 – Variação do efetivo civil segundo a unidade orgânica (2016/2017)  4. Efetivos segundo o distrito/região autónoma e unidade orgânica Os 23.118 efetivos em efetividade de funções, a 31 de dezembro de 2017, encontravam-se distribuídos pelos distritos, estrutura orgânica da Guarda e por género, como de seguida se apresenta: 
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  RELATÓRIO DE ATIVIDADES  2017  349  Quadro 7 – Distribuição dos efetivos por distrito Analisando o quadro supra, conclui-se que no distrito de Lisboa, estão representadas todas as unidades (oito), à exceção das unidades territoriais que pertencem aos restantes distritos. A grande distância encontra-se os distritos da Guarda, Santarém, Açores e Madeira apenas com o efetivo da respetiva unidade territorial.  Observando as percentagens do efetivo em cada distrito, por género, verifica-se que no distrito de Lisboa, estão colocados cerca de 28,23% dos efetivos femininos e cerca de 22,31% dos efetivos masculinos, o que corresponde a cerca de 22,78% do efetivo total.  Em sentido contrário e não contabilizando as regiões autónomas, no distrito de Guarda estão colocados cerca de 2,15% dos efetivos femininos e cerca de 2,97% dos efetivos masculinos, o que corresponde a cerca de 2,91% do efetivo total.  5. Efetivos na situação de reserva na efetividade de serviço Os militares na situação de reserva, ou ao transitar para esta situação, podem prestar serviço efetivo. A função atribuída e o regime de serviço devem ser adequados à idade, desgaste sofrido e respetivo posto bem como compatível com as qualificações específicas dos militares e com as necessidades e conveniência do serviço. Nos termos do n.º 6 do artigo 84.º do EMGNR, compete ao Exmo. Comandante-Geral definir as funções e o regime de serviço para os militares na situação de reserva na efetividade de serviço. Em relação ao efetivo militar em exercício de funções a 31 de dezembro de 2017 (22.423 militares), verifica-se que cerca de 8,36% (1.875 trabalhadores) encontram-se a prestar serviço na situação de reserva na efetividade de serviço.  
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 RELATÓRIO DE ATIVIDADES  2017  350  Quadro 8 – Efetivo na reserva na efetividade de serviço segundo a unidade orgânica  De acordo com o Despacho n.º 255/17-OG, de 28 de dezembro, os militares na situação de reserva na efetividade de serviço, sem prejuízo das disposições estatutárias, desempenham funções profissionais próprias do seu posto e quadro, nas mesmas condições dos militares do ativo, incluindo atividades de serviço interno, de natureza operacional, administrativa, logística, especializada, técnica, formação, docência, assessoria ou outras de natureza equivalente. Os militares na situação de reserva na efetividade de serviço desempenham, igualmente, os serviços ordinários e eventuais de nomeação por escala, e outros serviços para os quais sejam nomeados. Os militares na situação de reserva na efetividade de serviço não podem ser nomeados para o desempenho de funções de comando, direção e chefia, sem prejuízo das nomeações que forem decididas por despacho do Exmo. Comandante-Geral. Os 1.875 militares a prestar serviço na reserva na efetividade de serviço em 31 de dezembro de 2017, encontravam-se distribuídos pela estrutura orgânica da Guarda, como de seguida se apresenta: 
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  RELATÓRIO DE ATIVIDADES  2017  351  Gráfico 17 – Efetivos na reserva na efetividade de serviço segundo a unidade orgânica No entanto, deve ser notado que este universo eleva o quantitativo de militares nos escalões etários superiores, que conduzirá num curto espaço de tempo, a uma grande saída de efetivos para a situação de reserva fora da efetividade de serviço.   6. Efetivos por género Dos 23.118 trabalhadores, 21.258 são homens, o que corresponde a 91,95% do total de efetivos e apenas 1.860 são mulheres, o que corresponde a 8,05%, do total de efetivos.  O universo respeitante ao efetivo feminino tem vindo a aumentar, nos últimos anos.   Gráfico 18 – Trabalhadores por carreira e género Da análise dos dados por distribuição de efetivos por carreira e género, continua a verificar-se uma predominância do sexo masculino no universo dos efetivos sendo especialmente notória nos grupos correspondentes ao efetivo militar, excetuando-se os grupos profissionais de «técnico superior», «assistente 
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técnico», «assistente operacional», «docente», «médico», «enfermeiro» e «técnico superior nas áreas de diagnóstico e terapêutica», embora com pouca expressividade, contrariam assim a tendência global. A representatividade por género, em 2017, situou-se em valores ligeiramente acima dos registados em 2016, com a diferença de apenas 0,19 pp. O grupo masculino teve uma descida de igual pp face ao período homólogo do ano anterior, mas continua a ser predominante, com 91,95% do total de efetivos.  A relação homem/mulher, em 2017, situou-se em 11,43, significando que a proporção verificada neste ano foi de cerca de 11 efetivos do sexo masculino por cada efetivo feminino. Ainda assim neste ano verificou-se uma ligeira descida nesta relação, de 0,30, comparativamente com o ano anterior.  Esta realidade traduz-se numa taxa de feminização de 8,05%. Este facto explica-se, principalmente, pelo recrutamento externo com destino ao CFG, onde o género feminino veio a ocupar 48 lugares dos 359 disponíveis.   Gráfico 19 – Taxa de feminização A taxa de feminização registou um ligeiro incremento (0,19 pp), face ao ano anterior, situando-se nos 8,05%.   7. Efetivos por escalão etário O escalão etário mais representativo situou-se em 2017, no intervalo dos 35-39 anos, com 4.807 trabalhadores, representando 20,79% do efetivo global, seguido do intervalo 40-44 com 4.718 trabalhadores, representando 20,41% do efetivo global.  7,68% 7,86% 8,05%2015 2016 2017
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  RELATÓRIO DE ATIVIDADES  2017  353  Quadro 9 – Efetivos por escalão etário segundo o género (Quadro 2 DGAEP) Comparativamente com 2016 verificou-se um aumento de efetivos em 3,48 pp nos escalões menos de 40 a 44 e 50 a 69 anos. Contudo, os escalões 20 a 39 anos e 45 a 49 anos perderam igual expressão face ao ano 2016, em cerca de 3,48 pp.  É igualmente na faixa etária dos 30 a 34 e 35 a 39 anos que se concentra a grande maioria dos efetivos femininos, com cerca de 47,26% do total de mulheres. Já no que respeita aos efetivos do sexo masculino, a maior concentração ocorre no escalão dos 40 aos 44 anos, com 21,02% do total de efetivos masculinos.    Gráfico 20 – Trabalhadores por escalão etário e género (pirâmide etária)  
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 Gráfico 21 – Distribuição percentual do efetivo por escalão etário O nível etário, no ano em análise, é de 39,81 anos, aumentando ligeiramente face ao ano anterior (0,54 anos). Tal deve-se ao facto de ter existido um decréscimo acentuado no número de militares que passaram à situação de reserva para fora da efetividade de serviço. Contudo, o ingresso nos quadros da GNR, de militares provenientes do CFG e do Curso de Oficiais da Academia Militar (COAM), ajudou a mitigar a propensão de subida deste nível.   Gráfico 22 – Nível etário O leque etário é de 3,63 e tem uma amplitude de 50 anos, representando a diferença entre o trabalhador mais novo (19 anos) e o mais velho (69 anos), este valor mantem-se inalterável em relação ao exercício anterior.   Gráfico 23 – Leque etário A taxa de envelhecimento, que tem como referência os trabalhadores com idade igual ou superior a 55 anos x 100, sobre o total de trabalhadores ao serviço, situou-se nos 2,57%.   
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Esta taxa revela uma tendência de subida (0,60 pp), facto imputado às passagens à situação de reserva/aposentação também terem sofrido uma diminuição.   Gráfico 24 – Taxa de envelhecimento A confirmação do observado através de outros indicadores, sobre a tendência do envelhecimento do efetivo é confirmada através do Gráfico 24. Em 2016, a taxa de envelhecimento situou-se nos 1,97%, menos 0,23 pp que o ano anterior. A saída de efetivos por motivo de reserva/reforma/aposentação, o que conduz naturalmente à saída de efetivos dos escalões etários superiores foi reduzida, logo o índice de envelhecimento continuou a crescer. Em 2017 esta taxa mantêm a tendência de subida.  Gráfico 25 – Taxa de emprego jovem  A taxa de emprego jovem desceu em relação ao ano anterior (1,70 pp) e cifra-se nos 12,35%. 1,74% 1,97% 2,57%201520162017
15,83%14,05%12,35%201520162017
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 RELATÓRIO DE ATIVIDADES  2017  356  Quadro 10 – Efetivos por escalão etário segundo o grupo profissional (Quadro 2 DGAEP)  Numa decomposição dos níveis etários pelos grupos profissionais, podemos concluir que apenas o grupo “GNR - 

guarda” conta com efetivos abaixo dos 20 anos de idade.  Gráfico 26 – Média etária por grupo profissional O grupo profissional com a idade média mais elevada é o de «médico» com 59,50 anos.  O grupo profissional com idade média mais baixa é o «GNR – oficial» e “GNR – guarda» com a idade média de 37,06 anos e 38,96 anos, respetivamente.    
< 20 anos 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 Média2 2 3 4 3 3 2 52,532 6 8 16 21 14 5 54,646 13 39 48 69 72 22 55,641 1 1 2 52,002 5 1 1 1 50,501 1 3 5 2 59,501 52,002 2 1 1 52,831 1 2 5 11 2 53,8238 167 176 173 64 56 115 27 1 37,0614 257 493 770 548 407 58 42,968 498 2 131 3 369 4 122 3 820 2 544 2 460 82 3 38,967 40 32 41 150 29 2 53,35GNR - SargentoGNR - GuardaOutro pessoal de segurançaDocenteMédicoEnfermeiroTéc. sup. áreas diagnóstico e terapêuticaF. A. - OficialGNR - OficialTécnico superiorAssistente técnicoAssistente operacionalInformático 52,53 54,64 55,64 52,00 50,50 59,50 52,00 52,83 53,82 37,06 42,96 38,96 53,35Técnico superior Assistente técnico Assistente operacional Informático Docente Médico Enfermeiro Téc. Superior áreas diagnóstico e … FA -Oficial GNR -Oficial GNR -Sargento GNR -Guarda Outro pessoal de segurança
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8. Efetivos por antiguidade   Quadro 11 – Antiguidade (Quadro 3 DGAEP) O escalão com 15-19 anos de antiguidade continua a ser o que agrupa maior número de trabalhadores, com cerca de 19,25% do total de efetivos, seguido pelos trabalhadores cuja antiguidade se encontra no escalão dos 20 aos 24 anos, com cerca de 16,12%.  O Quadro 11 evidencia, conjuntamente com os restantes indicadores, a existência de 2.783 trabalhadores (12,04%) que se encontram nos escalões 35-39 anos e 40 ou mais anos que evidenciam uma tendência de saída de efetivos, num curto espaço de tempo, para a reserva/reforma/aposentação.  Gráfico 27 – Distribuição dos efetivos em função da antiguidade Em conclusão do que atrás foi enunciado, o Gráfico 27 mostra-nos a densidade de efetivos escalonados por intervalos de idades e expressos em valores percentuais.  Verifica-se que 4,95% dos trabalhadores apresentam registos de entrada na função pública há menos de 5 anos. Estas percentagens vão subindo gradualmente à medida que vamos aumentando o número de anos de antiguidade até aos 15-19 anos, a partir do qual, começa a descer gradualmente.  
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Podemos igualmente concluir que 46,19% dos trabalhadores detêm menos de 20 anos de prestação de serviço público. Complementando o que já foi referido anteriormente, 12,04% dos trabalhadores detêm mais de 35 anos de serviço.   Gráfico 28 – Nível médio de antiguidade na AP O nível médio de antiguidade na AP, que se traduz na soma das antiguidades dividida pelo número de efetivos, é de 21,12 anos representando um acréscimo de 0,32 anos em relação a 2016. À semelhança do ano anterior também 2017 revelou, um incremento face aos anos antecedentes.   A explicação para este facto prende-se com os critérios de passagem à situação de reserva/reforma/aposentação, agora aplicados à generalidade dos militares e pessoal da carreira de guarda-florestal.  Gráfico 29 – Efetivo segundo antiguidade e género (pirâmide de antiguidades) Fazendo uma análise por género, verifica-se que é no escalão dos 15 aos 19 anos que se situa o maior número de trabalhadores do sexo feminino. Quanto aos trabalhadores do sexo masculino, o escalão referido, também é o mais representativo.   
20,10 20,8021,12201520162017
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9. Efetivos por nível de escolaridade Ao longo dos últimos anos, tem-se vindo a assistir a uma diminuição de trabalhadores com habilitações mínimas e a um aumento de trabalhadores com níveis habilitacionais superiores.   Quadro 12 – Distribuição dos efetivos por nível de escolaridade e género (Quadro 4 DGAEP)  O 12.º ano ou equivalente é o nível de escolaridade mais representativo, correspondendo a 10.156 trabalhadores, representando cerca de 43,93% do total dos trabalhadores, registando um ligeiro crescimento face a 2015 (1,47 pp).   Gráfico 30 – Percentagem dos efetivos por nível de escolaridade 
13,06%4 anos  de escolaridade 117 138 1,10%6 anos  escolaridade 1 544 70 6,98%0,55%7,26% 2551 6147,42%3,76% 120,65% 30,66%11 anos  de escolaridade 1 837 161 8,64%9 anos  de escolaridade 6 844 24332,20%8,64% 8,66% 7 0871 998 6,16%Homens Mulheres %Total%Menos  de 4 anos  escolaridade 12 0,05%% 43,93%Bacharelato 69 12 0,35%0,33% 47,58%0,65%12 anos  de escolaridade 9 271 88543,61% 10 15681100% 23 118Doutoramento 11 2 0,06%0,05% 0,11%100% 13 100%Total 21 258 1 860Mestrado 412 67 2,07%5,42%1,94%Licenciatura 1 153 270 1 42314,52%3,60% 479Menos de 4 anos de escolariade0,05%4 anos de escolaridade1,10%6 anos de escolaridade6,98%9º ano ou equivalente30,66%11º ano8,64%12º ano ou equivalente43,93% Bacharelato0,35% Licenciatura6,16%Mestrado2,07%Doutoramento0,06%
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A seguir, surge como habilitação mais representativa, o 9.º ano de escolaridade, que é detida por 7.087 trabalhadores, representando cerca de 30,66% do total dos trabalhadores. Este nível de escolaridade tem vindo a sofrer um decréscimo gradual ao longo dos últimos anos.  De realçar o aumento de 79 elementos com formação superior, dos quais 3 com grau de doutoramento face ao ano anterior.  Gráfico 31 - Efetivos por nível de escolaridade e género – valores absolutos e percentuais Discriminando a análise por género, não se verificam diferenças acentuadas entre homens e mulheres, visíveis através dos mesmos polos gráficos em ambos os sexos.  Gráfico 32 - Evolução do nível habilitacional (2016-2017) Por análise comparativa com o ano anterior, podemos concluir que o nível habilitacional que mais desceu foi o do 9.º ano, com menos 242 de efetivos. Segue-se o 6.º ano, 11.º e o 4. º ano de escolaridade, respetivamente.  Os níveis que apresentam variação numérica positiva é o 12.º ano, licenciatura, mestrado e doutoramento.  01002003004005006007008009001000 Menos de 4 anos escolaridade 4 anos de escolaridade 6 anos escolaridade 9 anos de escolaridade 11 anos de escolaridade 12 anos de escolaridade Bacharelato Licenciatura Mestrado DoutoramentoHomens Mulheres
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Este facto deve-se, em grande medida, ao investimento que o efetivo tem feito na sua formação académica, reflexo disso é também o aumento da taxa de habilitação superior, que se cifrou nos 8,63%, registando um ligeiro crescimento face a 2016 (0,41 pp).  Gráfico 33 – Taxa de habilitação superior  De igual modo a taxa de habilitação secundária subiu em relação ao ano anterior (1,29 pp) e cifra-se nos 52,57%.  Gráfico 34 – Taxa de habilitação secundária  A taxa de habilitação básica desceu em relação ao ano anterior (1,72 pp) e cifra-se nos 38,79%.  Gráfico 35 – Taxa de habilitação básica   
7,96%8,22%8,63%201520162017 50,24% 51,28% 52,57%201520162017 41,80%40,51%38,79%201520162017
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10. Efetivos portadores de deficiência No ano de 2017, os trabalhadores portadores de deficiência totalizam 156, sendo 136 do género masculino e 20 do género feminino.   Estes trabalhadores representam 0,67% do total dos efetivos, sendo a categoria profissional de guardas, a mais representativa do efetivo portador de deficiência com 76,92%, face às restantes categorias/grupos/carreiras, onde se regista a existência de trabalhadores na mesma situação.   Gráfico 36 – Efetivos portadores de deficiência por escalão etário e género  11. Movimentos de pessoal 11.1 Entradas/regressos De registar durante o ano de 2017, a admissão ou o regresso de 1.419 militares e civis no efetivo desta Guarda, sendo que 924 se reportam a vigilantes florestais contratados para as fases bravo e charlie da época de vigilância aos incêndios florestais.  De realçar que em outubro de 2017, ingressaram nos quadros desta força de segurança 41 oficiais subalternos das armas e dos serviços, que concluíram com aproveitamento o COAM, tendo ingressado no COAM 2017/22, 30 formandos.  Em setembro de 2017 ingressaram nos quadros desta força de segurança 319 guardas provenientes do CFG 2016/2017, tendo ingressado no CFG 2017/18, 359 formandos. Na coluna «outras situações» inserem-se os 924 vigilantes florestais classificados na categoria de assistentes operacionais, com contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, contratados com a finalidade de reforçar e pôr em funcionamento a rede nacional de postos de vigia.  1 7 15 20 27 5861 611414225 - 2930 - 3435 - 3940 - 4445 - 4950 - 5455 - 5960 - 6465 - 69 Feminino Masculino
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  Quadro 13 – Entradas/Regressos por motivo e género (Quadro 7 DGAEP)  O grupo assistente operacional foi que registou maior movimento de entradas/regressos de trabalhadores.   Gráfico 37 – Representação gráfica dos movimentos de entrada/regressos   
MFTMFTMFTMFTMFTMFT
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11.2 Saídas A registar durante o ano de 2017, a saída de 655 trabalhadores nomeados ou em comissão de serviço. Destes, merece destaque a passagem à situação de reserva para fora da efetividade de serviço de 544 militares.   Quadro 14 – Saídas de efetivos nomeados/comissão de serviço por motivo e género (Quadro 8 DGAEP) Na coluna «outras situações» inserem-se, entre outras, a passagem à situação de reserva para fora da efetividade de serviço e os militares que se encontram na situação de licença ilimitada.   A reserva para fora da efetividade de serviço foi o principal motivo de saída de trabalhadores, afetando 3 grupos profissionais, tendo ocorrido ainda o falecimento de 19 militares. O grupo com maior incidência de saídas foi o grupo «militares-guardas».   
MFTMFTMFTMFTMFTMFTMFT

17Morte 2 14 1 TotalMi l i tares  - Oficia is Mi l i tares  - Sargentos Mi l i tares  - Guardas Outro pessoal  de segurança2 16 1 192 2Forças  Armadas  - Oficia is 66Reforma/Aposentação 6Conclusão sem sucesso do período experimental 3 66 633 3Mobi l idade 2 119 2 10 21835 99 514 7 65522Total 35 97 508 7 6472Comissão de serviço 60260021 19Outras  s i tuações 26 93 48126 95 64812
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 Gráfico 38 – Representação gráfica das saídas de efetivos nomeados ou em comissão de serviço  A registar durante o ano de 2017, a saída de 977 trabalhadores contratados do efetivo desta Guarda, dos quais 974 são assistentes operacionais e destes 924 são vigilantes florestais.   Quadro 15 – Saídas de efetivos contratados por motivo e género (Quadro 9 DGAEP)  A caducidade (termo) foi o principal motivo de saída de trabalhadores, tendo ocorrido, ainda, o falecimento de 1 trabalhador. O grupo com maior incidência de saídas foi o grupo de «assistente operacional».  
Morte Reforma/ Aposentação Conclusão sem sucesso do período experimental Comissão de serviço Outras situações Total17 6 3 21 600 6472 3 1 2 819 6 6 22 602 655Masculino Feminino Total
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 Gráfico 39 – Representação gráfica das saídas de efetivos contratados  Em 2017 regista-se um saldo negativo de 213 efetivos entre as entradas/regressos e as saídas.    Quadro 16 – Evolução de movimentações de efetivos  O índice de rotação desceu ligeiramente em relação ao ano anterior (0,004) e cifra-se nos 0,876.  Gráfico 40 – Evolução do índice de rotação Com estes indicadores, houve naturalmente uma diminuição da taxa de reposição de efetivos (7,58 pp), que passou para os 86,95%, ao contrário de 2015 que se situou nos 123,48%. Note-se, contudo, que para colmatar a totalidade das saídas verificadas a taxa deverá ser sempre superior a 100%.  
Morte Caducidade (termo) Reforma/ Aposentação Outras situações Total1 800 3 28 832122 18 5 1451 922 21 33 977Masculino Feminino Total
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 Gráfico 41 – Evolução da taxa de reposição de efetivos  A taxa de rotatividade (turnover) subiu 0,09 pp em relação a 2016, situando-se em 10,13%. Mantêm-se a tendência de subida, registada no exercício do ano anterior.  Gráfico 42 – Evolução do turnover  A taxa de admissão desceu ligeiramente em relação ao ano anterior (0,30 pp) e cifra-se nos 6,14%.  Gráfico 43 – Taxa de admissão  De igual modo, a taxa de saídas subiu em relação ao ano anterior (0,25 pp) e cifra-se nos 7,06%.  
123,48%94,53%86,95%201520162017 8,38% 10,04%10,13%201520162017 6,40% 6,44% 6,14%2015 2016 2017
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 Gráfico 44 – Taxa de saídas  De relevar a manutenção da tendência de diminuição do efetivo militar no ano em análise, comparado com o biénio anterior. Para este facto contribuiu a redução de ingressos de efetivos via CFG, não sendo superior ao número de saídas para a situação de reserva.   12. Mapa de pessoal O Mapa de Pessoal (MP), considerando o estatuído nesta matéria, nos artigos 28.º a 32.º da LTFP, enquadra os aspetos determinantes para a sua formalização, é elaborado anualmente e enquadra e sustenta a proposta de orçamento. Para todos os efeitos, é o referencial para a gestão do efetivo civil. O MP 2017 foi aprovado por Despacho de sua Exª. a Secretária de Estado Adjunta da Administração Interna em 19 de agosto de 2016. O MP comporta para além do pessoal militar, também o pessoal civil e no que respeita aos militares comtempla tanto os do quadro como os que se encontram noutra situação, nomeadamente os adidos ao quadro, ou seja, todos os trabalhadores da AP que se encontrem em funções na GNR (pessoal militar e civil) e ainda aqueles que embora se encontrem em funções fora da estrutura da GNR, sejam remunerados por esta. Para o período em observação, o MP da GNR 2017 prevê 1.890 Postos de Trabalho (PT) para o pessoal civil, dos quais 695 PT encontram-se ocupados. Destes, 924 destinam-se aos vigilantes florestais que ingressam na Guarda em regime de contrato de trabalho a termo resolutivo certo, com a finalidade de ocupar os postos de vigia, durante as fases bravo e charlie da época de vigilância aos incêndios florestais.  Os guardas-florestais ocupam lugar a extinguir quando vagar nos termos do Decreto-Lei n.º 22/2006, de 02 de fevereiro.   
5,18% 6,81%7,06%201520162017
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  RELATÓRIO DE ATIVIDADES  2017  369  Quadro 17 – Mapa de pessoal 2017 (Quadro 10 DGAEP) Neste sentido, os PT previstos e não ocupados registam-se nas carreiras supramencionadas. Ficaram por ocupar 260 PT.  Gráfico 45 – PT previstos e não ocupados por carreiras efetivo civil  13. Mapa de pessoal militar Por força estatutária, nos termos do n.º 7 do artigo 64.º, os efetivos da Guarda são fixados, anualmente, através do Mapa de Pessoal Militar da Guarda (MPM GNR).  

67 19 4855 12 4313 10 3312 301 -------13 6 71 15 5150 72 78350 269 81924 -------1 890 695 260Mapa de pessoal  2017TotalCargo/Carreira/Categoria Total  de postos  de trabalho    Total  de postos  de trabalho ocupados Total  de postos  de trabalho não  ocupadosEfetivo civil Técnico superiorCarreira  especia l  médicaCarreira  especia l  docenteCarreira  especia l  guarda-floresta lCarreira  técnico superior nas  áreas  de diagnóstico e terapêuticaCarreira  informáticaAss is tente técnicoAss is tente operacional  Outro pessoal  (Vigi lantes)Enfermeiro
EXIST. 30SET08 SAIDAS ATÉ FINAL 2008 INGRESSOS TOTAL NO FINAL DE 2008 SAIDAS EM 2

OF 708 2 30 736 5SAR 2.432 32 144 2.544 130PRA 21.869 254 21.615 1.125TOTAL 25.009 288 174 24.89567 150 350 13 13 55 64819 72 269 6 10 12 38848 78 81 7 3 43 260Técnicosuperior Assistentetécnico Assistenteoperacional Técnicosuperior nasáreas dediagnóstico eterapêutica Docente Médico TotalPT previstos PT ocupados PT não ocupados
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No âmbito da gestão de pessoal, o EMGNR, em vigor desde 01 de maio de 2017, alterou a metodologia do Mapa Geral de Pessoal Militar (MGPM GNR) que até então vinha a ser adotado ao abrigo do anterior Estatuto. O MPM GNR, documento anual, passa a fixar os militares, no ativo e na reserva na efetividade de serviço, que se encontrem no exercício de funções, dentro e fora da estrutura, bem como a fixação das necessidades de ingresso de militares na GNR, implicando alterações às regras de definição da situação de adido. 
O artigo 261.º do EMGNR refere que “sem prejuízo do disposto nas disposições finais e transitórias, enquanto não for publicada a legislação complementar prevista no presente Estatuto, mantêm-se em vigor os correspondentes diplomas que não contrariem o disposto no mesmo”. Assim, verifica-se que existe legislação complementar já publicada sobre esta matéria, embora elaborada ao abrigo do artigo 67.º do anterior Estatuto, não obstante da necessidade da sua atualização de acordo com a nova metodologia pretendida e de acordo com o artigo 261.º do EMGNR, o mesmo continua vigente. O MGPM GNR em vigor foi aprovado através do Despacho n.º 8.372/2010, de 05 de maio, por Sua Excelência o Ministro da Administração Interna e publicado na 2ª série do Diário da República, de 18 de maio de 2010. Este número é o referencial para a gestão do efetivo militar, designadamente para fundamentar os ingressos nos quadros da GNR e as promoções de militares. Para todos os efeitos, é o referencial de “quadro orgânico de 
referência” necessário ao cumprimento da missão. No MGPM GNR não são contabilizados os militares na situação de reserva, nem aqueles que embora estando na situação de ativo se encontram na situação de adidos aos quadros.  Quadro 18 – Mapa geral de pessoal militar  Em relação ao efetivo militar em exercício de funções, regista-se um decréscimo de 185 militares. Mantêm-se a tendência de descida, que vem acontecendo ao longo dos 2 últimos anos. 11 8 3938 831 1072 566 2 547 1922 662 19 037 3 62526 177 22 423 3 754Mapa gera l  de pessoal  ml i tarCarreira/Categoria Efetivo autorizado Efetivo exis tente Lugares  não ocupadosEfetivo mi l i tar Oficia is -GeneraisOficia isSargentosGuardas Total
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 Gráfico 46 – Efetivo militar em exercício de funções  Desta forma, regista-se um défice de cerca de 3.754 efetivos militares face ao MGPM GNR.   14. Mudanças de situação profissional Sem prejuízo da eliminação progressiva das restrições e da reposição das progressões na carreira a partir de 2018, durante o ano de 2017 são prorrogados os efeitos dos artigos 38.º a 42.º, 44.º a 46.º e 73.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro (LOE 2015), de acordo com o n.º 1 do artigo 19º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro (LOE 2017). O n.º 7 e o n.º 8 do artigo 38.º da LOE 2015 permitem mudanças de categoria ou de posto necessárias para o exercício de cargo ou função de militares da GNR desde que justificada a sua necessidade e que, cumulativamente, não resulte o aumento com a despesa de pessoal prevista no Orçamento do Estado para 2015. Nos termos do disposto no n.º 9 do referido artigo, as mudanças de categoria ou posto dependem de despacho prévio favorável dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da administração interna. Através do Despacho de S. Exas. o Ministro das Finanças e a Ministra da Administração Interna n.º 3438/2017, de 11 de abril, foram autorizadas as promoções remanescentes relativas ao ano de 2015 de militares da GNR nos termos e limites por posto constantes do anexo ao referido despacho (número máximo de 27 militares a promover). Através do Despacho de S. Exas. o Ministro das Finanças e a Ministra da Administração Interna n.º 4.414/2017, de 17 de maio, foram autorizadas as promoções relativas ao ano de 2016 de militares da GNR, nos termos e limites por posto constantes do anexo ao referido despacho (número máximo de 684 militares a promover). O referido despacho limitou por posto o quantitativo de militares a promover, ficando aquém das necessidades apuradas para o exercício de cargos ou funções de militares da GNR. Efetivaram-se em 2017, a promoção de 5 oficiais das FA em comissão de serviço nesta Guarda e a promoção de 138 guardas que através do Despacho de S. Exas. o Ministro das Finanças e a Ministra da Administração Interna n.º 2083/2017, de 15 de fevereiro, obtiveram autorização para abertura através de procedimento concursal interno de 150 lugares para admissão ao Curso de Promoção a Cabo (CPCb).   
22.42322.60822.676 201720162015
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Em conformidade com o Despacho de S. Exas. o Ministro das Finanças e a Ministra da Administração Interna n.º 3439/2017, de 11 de abril ingressaram na categoria de sargentos e no posto de 2.º sargento, no ano de 2016, os 51 militares que terminaram com aproveitamento o 37.º CFS. Em conformidade com o Despacho de S. Exas. o Ministro das Finanças e a Ministra da Administração Interna n.º 10248/2016, de 01 de agosto ingressaram na categoria de sargentos e no posto de 2.º sargento, no ano de 2017, os 50 militares que terminaram com aproveitamento o 38.º CFS. Efetivaram-se 782 promoções do efetivo militar referentes a anos anteriores. Totalizando no ano em análise, 975 promoções, conforme quadro infra:  Quadro 19 – Mudanças de situação profissional (Quadro 11 DGAEP)  Em 2017 não se registaram evoluções nas carreiras e/ou categorias dadas as disposições constantes do artigo 38.º da LOE 2015, que vedaram a prática de quaisquer atos que consubstanciem valorizações remuneratórias dos funcionários, designadamente resultantes de alterações de posicionamento remuneratório, em categoria ou posto superiores aos detidos. A taxa de promoções subiu consideravelmente em relação ao ano anterior (2,66 pp) e cifra-se nos 4,22%.   Gráfico 47 - Taxa de promoções   2 291 3 94317 50 367374 138 512782 193 975Efetivo Mi l i tar Oficia is -GeneraisOficia isSargentosGuardas TotalCarreira/Categoria Promoções  de anos  anteriores Promoções  de 2017 Total
7,38%1,56% 4,22%201520162017
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15. Prestação de trabalho 15.1 Modalidade de horário Tendo em conta a especificidade da missão atribuída a esta Guarda, o efetivo militar não está sujeito a horário de trabalho rígido ou outro, enquadrando-se, a maioria, no que se denomina de «horário específico».   Quadro 20 – Modalidade de horário de trabalho p/ género (Quadro 12 DGAEP) Comparativamente a 2016, em que 0,72% dos trabalhadores prestaram serviço em regime de horário rígido, em 2017, este regime representa 0,73% dos trabalhadores, continuando a ser as categorias mais representadas a de «assistente operacional» e de «assistente técnico».  De relevar que ambos os géneros (359 efetivos) recorrem ao regime de trabalho na modalidade de «horário flexível», registando um aumento de cerca de 0,28 pp, comparativamente a 2016, continuando a ser as categorias mais representadas de «GNR-sargento» e de «GNR-guarda». É ainda praticada a modalidade de horário de trabalho «jornada contínua», por 298 guardas-florestais.   Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem.Técnico superior 4 12 3 4 15 19Ass is tente técnico 9 59 1 3 10 62 72Ass is tente operacional 7 54 1 207 7 262 269Informático 3 2 3 2 5Docente 1 9 1 9 10Médico 3 5 3 1 6 6 12Enfermeiro 1 0 1 1Técnico superior nas  áreas   diagnóstico e terapêutica 5 1 0 6 6F. A. - Oficia l 22 22 0 22GNR - Oficia l 1 751 65 751 66 817GNR - Sargento 5 18 2 400 124 2 405 142 2 547GNR - Guarda 1 108 227 17 645 1 056 17 754 1 283 19 037Outro pessoal  de segurança 1 2 294 4 295 6 30128 140 113 246 295 12 20 822 1 462 21 258 1 860
Especi fíco Total  p/ género Totais  p/ carrei ra

Total  p/ modal idade 168 359 307
Rígido FlexívelGrupo/Cargo/Carreira

22 284 23 118 23 118
Jornada contínua
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 Gráfico 48 – Percentagem de trabalhadores por modalidade de horário de trabalho  15.2 Período normal de trabalho O exercício de funções policiais por militares da Guarda atende a um horário de referência semanal, com compensação em crédito horário para os casos de prestação de serviço para além daquele número de horas, a regulamentar por portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da administração interna, nos termos preconizados pelo artigo 26.º do EMGNR.  A Portaria n.º 222/2016, de 08 de julho de 2016, no desenvolvimento das disposições estatutárias, criou o instrumento regulamentar necessário à implementação do horário de referência, sem deixar de ter em conta a realidade social e o carácter permanente, ininterrupto e obrigatório do serviço, fundamentalmente de carácter operacional, a desempenhar pelos militares para o cumprimento das atribuições cometidas à Guarda. A fixação do horário de referência implica a definição do horário de trabalho assente em critérios de eficácia funcional e garantindo um adequado equilíbrio entre o dever de disponibilidade decorrente da condição militar, o desempenho eficaz das obrigações profissionais, a conciliação da vida familiar e os princípios fundamentais relativos à prestação de uma atividade laboral internacionalmente reconhecidos e aceites. Com o objetivo de garantir a afetação eficiente dos recursos humanos disponíveis e considerando as características estruturais e organizacionais da Guarda, com uma ampla variedade de missões, unidades e especialidades, foram fixados, determinados e aprovados pelo Exmo. Comandante–Geral da GNR, os regimes de prestação de serviço e as modalidades de horário, através da NEP/GNR-3.01.06. de 04 de novembro de 2016.  
0,73% 1,55%1,33%96,39%Rígido Flexível Jornada contínua Específico
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Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem.Técnico superior 4 12 3 4 15 19Ass is tente técnico 9 59 1 3 10 62 72Ass is tente operacional 7 54 2 8 197 1 7 262 269Informático 3 2 3 2 5 Docente 1 9 1 9 10Médico 4 6 2 6 6 12Enfermeiro 1 0 1 1Técnico superior nas  áreas  diagnóstico e terapêutica 5 1 0 6 6F. A. - Oficia l 22 22 0 22GNR - Oficia l 751 66 751 66 817GNR - Sargento 2 405 142 2 405 142 2 547GNR - Guarda 17 754 1 283 17 754 1 283 19 037Outro pessoal  de segurança 295 6 295 6 301318 138 4 7 20 932 1 491 2 2 0 8 1 206 1 8 21 258 1 860456
Tempo completo

Total  p/ modal idade 11 22 423 9
PNT inferior ao praticado a  tempo completoTempo parcia l  ou outro regime especia l

23 1184 8 207 23 118
40 Horas Horário de referência        40 Horas 9H - 12H 12H - 17H 18H - 23H Totais  p/ carrei raGrupo/Cargo/Carreira 35 Horas Total  p/ género24H - 33H

Horário de referência       40 Horas96,99% 35 Horas1,97%40 Horas0,05% 9H - 12H0,02% 12H - 17H0,03% 18H - 23H0,90% 24H - 33H0,04%Outro3,01%Horário de referência       40 Horas 35 Horas 40 Horas 9H - 12H 12H - 17H 18H - 23H 24H - 33H
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15.3 Trabalho suplementar Em 2017 foram realizadas 33.529 horas de trabalho suplementar, pelo efetivo da carreira de outro pessoal de segurança (guardas-florestais).  16. Prestação de trabalho No ano de 2017, o motivo mais expressivo do absentismo, foi a doença, tal como em anos anteriores, que representa 41,16% das ausências ao serviço, num total de 168.035 dias, verificando-se um acréscimo de 1,33 pp em relação ao ano anterior. O segundo motivo identificado como razão de ausência ao trabalho foi o de «acidente em serviço ou doença profissional», com um total de 90.755 dias de ausência ao trabalho que corresponde a 22,23%, com um contributo de mais de 0,97 pp em relação ano anterior. O terceiro motivo identificado como razão de ausência ao trabalho foi o de «proteção na parentalidade», com um total de 88.419 dias de ausência ao trabalho que corresponde a 21,66%, verificando-se um decréscimo de 1,86 pp em relação ano anterior. Os valores decorrentes da análise estatística às causas da ausência ao trabalho, permitem-nos concluir que as medidas de proteção social decorrentes das normas legais e também subscritas pelos diplomas especiais que regulam a Instituição, efetivamente garantem a assistência e proteção social necessária ao efetivo da Guarda.  
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MFTMFTMFTMFTMFTMFTMFTMFTMFTMFTMFTMFTMFT
FA - Oficial GNR - Oficial GNR - Sargento GNR - Guarda Outro pessoal de segurança TotalTécnico superior Assistente técnico Assistente operacional Informático Docente Médico Técnico superior nas áreas d. e terapêutica 315 334 3 786 15 4 4504 879Casamento 16 45 368 429331 379 4 154 15245 59 46667 25 3 158 5 651 50 320Proteção na  parenta l idade 121 67121 25 4 572 8 814 74 575 245 88 41924 255 28 9531 414 3 163 64 4 61895 478 3 976Falecimento de fami l iar 55 12 515 17 51 101 486 4 169 79 4 908193 15 2906 8 5 006 146 22720 48 2 818 14 739 123 575Doença 5 16256 1 464 5 729 131256 1 469 5 729 147 1 204 271 184 27 48 3 342 15 498 136 242 5 072 168 03512 667 66 21 808524 759 125 84 308137 4 501 79 545Por acidente em serviço ou doença profiss ional 112 753112 753 1414 236 5 114 84 401 125 90 7554 856 6 44799 613 85 17 095219 1 500 15 291Ass is tência  a  fami l iares 47 39 6147 39 61 270 1 714 17 871 90 20 0922 580 5 2 99751 214 2 336120 736 1 480Trabalhador-estudante 136 820 1 747 2 703267 36716 84Por conta  do período de férias 3 861140 15 3 706Com perda de vencimento 140 15 3 827 3 982121 12146360 403Cumprimento de pena discipl inar 60 403 4634 4Greve 22 4 6265 22 639695 2 825 19 054Outros 1010 819 2 963 20 130 65 23 9871 076 1 348124 138 5 609 408 22930 839 301 1366 604 131 122 87 73 7 69710 16 35 863 347 519 5 69586308 1 639 6 604 147 122 271 41 73 9 947184 41 2 250 5 024 46 383Tota l 308 1 629
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 Gráfico 50 – Distribuição percentual por motivos de ausência   Quadro 23 – Absentismo por doença (em dias)   Gráfico 51 – Absentismo por grupo profissional  No ano de 2017, o grupo profissional «enfermeiro» não registou qualquer dia de ausência ao trabalho. Os grupos profissionais que apresentam menores taxas de absentismo são o «forças armadas – oficiais» e «técnico superior nas áreas de diagnóstico e terapêutica», com taxas de 1,12% e 2,32%, respetivamente. O grupo «informática» é o que apresenta maior taxa de absentismo, com 9,97%, segue-se o grupo «assistente operacional», com 8,32% e o grupo «assistente técnico», com 7,71%. 
Casamento1,20%Proteção na parentalidade21,66% Falecimento de familiar1,20%Doença41,16%Por acidente em serviço ou doença profissional22,23%Assistência a familiares4,92% Trabalhador-estudante 0,66% Com perda de vencimento0,98%Cumprimento de pena disciplinar0,11% Greve0,0015%Outros5,88%19037 30119N.º médio de ausências 6256 2,2 GNR - Guarda Outro pessoal de segurança4,1 6,1 7,2 16,913,5 20,4 21,3 29,4 0,1 17,0 5072204 27 48 15498 136242Técnico superior Assistente técnico Assistente operacional Informático DocenteN.º de dias  de ausênciaN.º de efetivos Enfermeiro1 FA - Oficial GNR - Oficial GNR - SargentoMédico Técnico superior nas áreas diagnóstico e terapêutica4,5 817 2547221469 5729 147 172 269 5 10 12 33428,32% 7,72% 4,14% 0,00% 1,12% 9,97% 7,66% 6,19% 4,13% 4,77% 6,41% 2,32% 5,50%Assistente operacional Assistente técnico Docente Enfermeiro Forças Armadas - Oficiais Informatica Médico Militares - Guardas Militares - Oficiais Militares - Sargentos Outro pessoal de segurança Técnico superior áreas de d. e terapêutica Técnico superior
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Na globalidade, constata-se que, relativamente ao ano anterior, a taxa de absentismo regista uma subida de 0,28 pp, sendo que foi o motivo «por acidente em serviço ou doença profissional» o que mais contribuiu para esta diferença.  Gráfico 52 – Taxa de absentismo O principal contributo para o aumento de absentismo advém das ausências por doença, acidente em serviço ou doença profissional. Também se registaram aumentos nas ausências por casamento e outras. As restantes ausências apresentam variações negativas, com a exceção das ausências por conta do período de férias, que em 2016 e em 2017 não obtiveram qualquer registo. De referir que estão incluídas no item «outras», nomeadamente as faltas devido a doação de sangue, medula óssea, mérito, escolares, desportivas, ausência com perda de vencimento, bem como créditos de representação coletiva de trabalhadores ou atividade sindical, entre outras.  Gráfico 53 - Variação de pontos percentuais do absentismo por grupo profissional (2016-2017) 17. Trabalhadores em greve Em relação à participação dos trabalhadores em greves laborais, foram registadas a adesão de 3 efetivos civis à greve nacional da AP promovida pela Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais (FNSTFP) no dia 26 de maio de 2017. Regista-se, também, a adesão de 3 efetivos civis à greve nacional da AP promovida pela FNSTFP no dia 27 de outubro de 2017. Na GNR, apenas 0,86% dos 695 elementos legalmente autorizados a fazer greve (pessoal civil) utilizaram esse direito.  
4,79% 5,71% 5,99%2015201620170,21 -1,86 -0,38 1,33 0,97 -0,10 -0,17 -0,35 -0,16 -0,01 0,53Casamento Protecção na parentalidade Falecimento de familiar Doença Por acidente em serviço ou doença profissional Assistência a familiares Trabalhador-estudante Com perda de vencimento Cumprimento de pena disciplinar Greve Outros
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VII. Remuneração e encargos 1. Estrutura remuneratória por género O Quadro 24 foi elaborado tendo em conta a posição remuneratória dos trabalhadores, independentemente de terem ou não recebido a remuneração ou outros abonos no mês de dezembro, tal como consta nas instruções de preenchimento da DGAEP. As remunerações consideradas foram a remuneração base e o suplemento por serviço nas forças de segurança, relativamente às componentes referidas.  Quadro 24 – Estrutura remuneratória, por género (Quadro 17-A DGAEP)  Para este quadro não foram considerados os militares na situação de reserva fora da efetividade, militares e civis a aguardar reforma/aposentação e trabalhadores em regime de prestação de serviço na modalidade de avença, ou seja, foram apenas considerados os que se encontravam em efetivo exercício de funções na Guarda. 
Mascul ino Feminino Total

Até  € 3 206 209
 -  € 3 861 605 4 466
 -  € 5 865 512 6 377
 -  € 2 633 206 2 839
 -  € 6 861 240 7 101
 -  € 1 020 45 1 065
 -  € 388 4 392
 -  € 290 32 322
 -  € 133 5 138
 -  € 130 4 134
 -  € 2 1 3
 -  € 63 63
 -  € 2 2
 -  € 3 3
 -  € 2 2
 -  € 1 1
 -  € 1 1Total 21 258 1 860 23 118

 Género/Escalão deremunerações Número de trabalhadores  
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 Gráfico 54 – Estrutura remuneratória (pirâmide remuneratória)  Analisando as remunerações ilíquidas que têm como período de referência o mês de dezembro, verifica-se que 
30,72% dos trabalhadores estão situados no escalão de remuneração entre «€1501 - €1750», sendo este o mais representativo. Este escalão abrange 7.101trabalhadores, 6.861 dos quais do género masculino e 240 do género feminino. De 
referir, que o escalão mais representativo do género feminino é o escalão de remuneração entre «€501 - €1000», com 605 trabalhadores, cerca de 32,53%. Saliente-se que 90,80% do universo de trabalhadores (20.992) aufere uma remuneração ilíquida igual ou 
inferior a 1.750€.  2. Leque salarial As remunerações mínimas e máximas constantes no Quadro 25 são referentes a militares e civis que prestam serviço em regime de trabalho a tempo completo.  Quadro 25 – Remunerações máximas e mínimas (Quadro 17-B DGAEP) O leque salarial ilíquido situou-se, em 2017, nos 10,52 diminuindo ligeiramente em relação ao ano anterior (0,53).  
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 Gráfico 55 – Leque salarial ilíquido  3. Total dos encargos com o pessoal Foram considerados os encargos com pessoais processados pela DRH, à exceção, das prestações de serviços que não foram comtemplados conforme determinado nas instruções de preenchimento da DGAEP.  Em 2017, os encargos com o pessoal totalizaram 771.726.418,09 €, valor ligeiramente inferior ao despendido 
em 2016, que foi de 791.862.764,67 €.  
A remuneração base, 502.631.317,54 €, representa 65,13% do total dos encargos com pessoal, proporção que diminui face ao ano transato cerca de 1,38 pp. Neste item inclui-se o «suplemento por serviço nas forças de segurança». Regista-se um decréscimo da remuneração base média anual em 831,84 €, esta valor passou de 22.573,83 €, 
registado no ano transato, para 21.741,99 €, registados no ano em análise.  Gráfico 56 – Remuneração base média anual  
No que respeita aos “suplementos remuneratórios”, o encargo despendido foi de 55.399.831,54 €, valor 
ligeiramente inferior ao despendido em 2016, que foi de 56.718.170,75 €. 
As prestações sociais em 2017 ascenderam a 26.899.764,61 €, valor inferior ao registado no ano anterior, 
27.611.299,30 €. Já os encargos com benefícios sociais fixaram-se nos 14.477.105,22 €, valor inferior ao 
registado no ano anterior (14.517.746,38 €). No que respeita aos “outros encargos com pessoal”, o valor despendido foi de 172.318.399,18 €, valor superior 
ao despendido em 2016, que foi de 166.345.588,58 €. 
Relativamente ao valor dos “outros encargos com pessoal”, estes correspondem a:  

10,67 11,0510,52201520162017
22 809,64 € 22 573,83 € 21 741,99 €2015 2016 2017
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 125.961.253,68 € são referentes aos encargos da entidade patronal com a Direção-Geral de Proteção Social aos Funcionários e Agentes da Administração Publica (ADSE), com a Caixa Geral de Aposentações (CGA) e com a Segurança Social (SS); 
 30.243.557,14 € são referentes aos abonos pagos ao trabalhador a aguardar aposentação até que a pensão passe a ser paga pela entidade competente; 
 14.770.510,29 € são referentes ao pagamento de serviços remunerados; 
 1.087.846,85 € são referentes a indeminizações por cessação de funções, por férias não gozadas e compensações por caducidade de contratos; 
 254.253,51 € são referentes a coimas do Regime Geral das Infrações Fiscais e Aduaneiras;    
 977,71€ são referentes a juros de mora.     Gráfico 57 – Total de encargos anuais com pessoal  4. Suplementos remuneratórios 

O suplemento onde incidiu o maior dispêndio foi na “disponibilidade permanente” com 29.739.389,50€, 
surgindo de seguida o suplemento de “risco, penosidade e insalubridade, que foi de 19.138.748,06 €.   Gráfico 58 – Encargos com suplementos remuneratórios 

Remuneração Base65,13% Suplementos Remuneratórios7,18%Prestações Sociais3,49% Benefícios Sociais1,88%Outros Encargos c/ Pessoal22,33% Outro12,54%
Trabalho Suplementar(diurno e nocturno)0,11%Trabalho Normal Nocturno0,03%Disponibilidade Permanente53,68%Risco, Penosidade e Insalubridade34,55% Outros regimes especiais de prestação de trabalho1,45%Trabalho por Turnos0,84%Ajudas de Custo6,69%Representação1,45% Outros Suplementos Remuneratórios1,08%Trabalho em dias de descanso semanal, complementar e feriados0,13%Outro11,77%
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5. Encargos com prestações sociais Em matéria de encargos com prestações sociais, constata-se que durante o ano em análise, as parcelas com maior relevância são o «subsídio de refeição e outras prestações sociais» onde se incluem pensões, proteção da parentalidade e o abono de família».  Gráfico 59 – Encargos com prestações sociais Regista-se um acréscimo da taxa de encargos sociais em 0,11 pp. Esta referência passou de 5,24%, registada no ano transato, para 5,35%, registados no ano em análise.  Gráfico 60 – Taxa de encargos sociais  6. Encargos com benefícios sociais Em matéria de encargos com benefícios sociais, verifica-se que durante o ano de 2017, as parcelas mensuradas são os outros «benefícios sociais» e o «subsídio de estudos», não existindo outros encargos com benefícios sociais.  Gráfico 61 – Encargos com benefícios sociais   
Subsídios Protecção da Parentalidade9,05% Abono de Família2,69%Subsídio de Educação Especial1,30% Subsídio Mensal Vitalício0,15%Subsídio p/ Assistência de 3ª Pessoa0,31%Subsídio de Funeral0,03%Subsídio p/ Morte0,15%Subsídio de Refeição86,25% Outras Prestações Sociais(incluindo Pensões)0,08%Outro4,71% 6,92%5,24%5,35%201520162017 Subsídio de Estudos0,02%Outros Benefícios Sociais99,98%
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VIII. Higiene e segurança 1. Acidentes de trabalho  Quadro 26 – Acidentes de trabalho (Quadro 19 DGAEP) No âmbito do número de acidentes no local de trabalho, regista-se uma diminuição da taxa de incidência em 0,56 pp. Esta referência passou de 3,99%, registada no ano transato, para 3,43%, registados no ano em análise, o que significa uma diminuição de 138 acidentes.   Gráfico 62 – Taxa de incidência de acidentes no local de trabalho 2. Segurança e saúde no trabalho Em 2017 foram declarados 8 casos de «incapacidade permanente», os quais se inserem todos em «incapacidade parcial», sendo que a «incapacidade absoluta» e a «incapacidade absoluta para o trabalho habitual», não registaram qualquer caso.  
Total Inferior a 1 dia (sem dar lugar a baixa) 1 a 3 dias de baixa 4 a 30 dias de baixa Superior a 30 dias de baixa Mortal Total Inferior a 1 dia (sem dar lugar a baixa) 1 a 3 dias de baixa 4 a 30 dias de baixa Superior a 30 dias de baixa MortalM 768 475 16 224 52 1 56 26 5 13 11 1F 24 1 19 4 9 4 3 2M 292 16 224 52 29 5 13 11F 24 1 19 4 5 3 2M 6 263 54 3 299 2 910 715 11 139 565F 491 3 259 229 131 47 84M 70 233 352 21 444 48 437 6 670 22 2 133 4 515F 4 225 30 1 185 3 010 1 169 8 146 1 015Nº dias  perdidos  anos  anterioresTotal  acidentes  de trabalho c/baixa  no ano  Nº dias  perdidos  no ano  No loca l  de trabalho In itinereTotal  acidentes  de trabalho no ano          GéneroAcidentes  de trabalho

3,75% 3,99%3,43%201520162017
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No que concerne à «incapacidade temporária e absoluta», ocorreram 43 registos e no respeitante à «incapacidade temporária e parcial», 113 registos, o que perfaz um total de 156 casos. No ano de 2017, foram efetuados 4.641 exames médicos, dos quais 709 foram exames de admissão, 2.747 foram exames periódicos e 1.185 foram exames ocasionais e complementares. Foram efetuadas no âmbito da intervenção das comissões de segurança e saúde no trabalho, cerca de 26 visitas aos locais de trabalho. Em matéria de encargos com estas atividades foram despendidos 103.373.19 €.  Durante o ano de 2017 foram realizadas 3 ações de formação e sensibilização em matéria de segurança e saúde no trabalho, tendo abrangido cerca de 255 trabalhadores No ano de 2017, no âmbito dos encargos com «segurança e saúde no trabalho», despendeu-se 15.724,25 € com a «estrutura de medicina e segurança no trabalho», englobando este item a organização dos serviços/modificação dos espaços de trabalho. No que concerne ao item «equipamento de proteção», que engloba os encargos na aquisição de bens e equipamentos, houve um gasto de 4.455,90€.  3. Doenças profissionais No ano de 2017 foram participados 107 casos de situações de doença profissional, que originaram 858 dias de ausência.  No âmbito da taxa de incidência de doenças profissionais, regista-se um aumento da taxa de incidência em 0,15 pp. Esta referência passou de 0,31%, registada no ano transato, para 0,46%, registados no ano em análise  Gráfico 63 – Taxa de incidência de doenças profissionais   0,41%0,31% 0,46%201520162017
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 IX. Formação profissional Em 2017 registaram-se 108.652 participações de formação profissional, registando-se uma diminuição, de 4.912 ações em relação ao ano de 2016. Note-se que 99,49% das participações levadas a efeito foram internas e as restantes 0,51% externas.  A maior parte das ações de formação profissional teve duração inferior a 30 horas. Neste intervalo de horas registaram-se 100.918 participações internas e 911 participações externas. Em 2017 participaram em ações de formação 20.541 trabalhadores, sendo a categoria de guardas a mais representativa com 17.464 participantes (85,02%).   Regista-se um acréscimo da taxa de participação em ações de formação em 0,50 pp. Esta referência passou de 88,35%, registada no ano transato, para 88,85%, registados no ano em análise.   Gráfico 64 – Taxa de participação em ações de formação  Na globalidade das ações de formação foi despendido um total de 1.557.576 horas registando-se uma diminuição em relação ao ano de 2016. Analisando as horas despendidas em formação, verifica-se que aqueles que perfizeram mais horas de formação (cerca de 62,00%) foram os militares da categoria de guardas.  
Os custos totais com a formação, em 2017, foram de €3.051.998,29 dos quais €1.988.255,09 foram gastos em 
ações internas e €1.063.743,20 foram gastos com ações externas.  Regista-se um acréscimo da taxa de investimento em formação em 0,04 pp. Esta referência passou de 0,36%, registada no ano transato, para 0,40%, registados no ano em análise.  Gráfico 65 – Taxa de investimento em formação  90,00%88,35%88,85%201520162017

0,39%0,36% 0,40%201520162017



 
 

 GUARDA NACIONAL REPUBLICANA 
 RELATÓRIO DE ATIVIDADES  2017  388 

Na Guarda, a formação assume uma importância vital, existindo por isso um forte investimento nesta vertente, patente no número de horas despendidas em ações internas e externas em 2017, o que revela uma aposta continuada na valorização dos profissionais da Guarda.    
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X. Relações profissionais 1. Relações profissionais Os militares da GNR, nos termos da alínea d) do artigo 6.º da Lei n.º 39/2004, de 18 de agosto, não podem estar filiados em sindicatos, podendo, contudo, nos termos daquele diploma, filiar-se em associação profissional.  Existem 168 trabalhadores sindicalizados, o equivalente a 24,17% do total destes, que descontam mensalmente do seu vencimento, de forma direta e automática, um determinado montante para efeitos de pagamento de quotas para sindicatos.           2. Disciplina No âmbito da ação disciplinar, merece realce o aumento considerável da taxa de gravidade disciplinar, que passou de 29,71%, registados no ano transato, para 50,00%, registados no ano em análise, o que significa que da totalidade dos processos disciplinares decididos foram aplicadas mais penas. A taxa de gravidade disciplinar das infrações disciplinares cometidas, face a 2016 aumentou 20,29 pp.  Gráfico 66 – Taxa de gravidade disciplinar  A taxa de celeridade de ação disciplinar teve um aumento, passando dos 40,69% do ano 2016, para os 54,41% de 2017, ou seja, o total de processos decididos foram, em termos proporcionais, maiores do que o ano transato. Este facto, é revelador do empenho da Guarda na condução dos processos de âmbito disciplinar. A taxa de celeridade de ação disciplinar, face a 2016 aumentou 13,72 pp.  Gráfico 67 – Taxa de celeridade da ação disciplinar  30,32%29,71% 50,00%201520162017
42,70%40,69% 54,41%201520162017
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XI. Responsabilidade social 1. Enquadramento O primeiro BS, nos moldes em que hoje é entendido, foi levado a cabo em França, no ano de 1972, pela empresa SINGER. Este país foi, aliás, pioneiro na obrigatoriedade de elaboração periódica do BS para empresas com mais de 750 trabalhadores, após a publicação da Lei 77.769, de 12 de julho de 1977. Em 2001, a Comissão das Comunidades Europeias definiu a responsabilidade social das empresas como sendo "a integração voluntária de preocupações sociais e ambientais por parte das empresas nas suas operações e na sua interação com outras partes interessadas". A responsabilidade social, assim entendida, não pode ser dissociável do conceito de desenvolvimento sustentável, dado que as empresas devem integrar nas suas operações o impacto económico, social e ambiental. A responsabilidade social das empresas materializa- se em duas dimensões: a interna e a externa. Na sua dimensão interna, as práticas socialmente responsáveis relacionam-se com a gestão dos recursos humanos, a saúde e segurança no trabalho, a adaptação à mudança e a gestão do impacto ambiental e dos recursos naturais. Na sua dimensão externa a responsabilidade social das empresas materializa-se na rede de relações com as comunidades locais, com os clientes e fornecedores, com os acionistas e investidores, na observância dos direitos humanos consagrados universalmente, bem como, na gestão global do meio ambiente. Não deve, todavia, confundir-se filantropia com responsabilidade social, uma vez que aquela é casuística enquanto que a segunda pressupõe ações contínuas no contexto da estratégia de longo prazo definida pela empresa, capazes de gerar benefícios económicos, possibilitando dessa forma a prossecução de criação de valor e consequente desenvolvimento social sustentado.  Sendo o envolvimento das empresas com a comunidade em que se inserem um ativo que estas devem capitalizar, beneficiando, nomeadamente, em termos do reforço da sua imagem, os investimentos a realizar terão de ter um carácter estratégico, sujeitos a um adequado planeamento e executados em estreita cooperação com os diferentes agentes e organizações locais.  2. Visão Vivemos num mundo onde a responsabilidade social é vista como uma vantagem competitiva pelas organizações, mas ainda são poucas as que adotaram uma postura realmente ética perante os seus stakeholders.  No entanto, a GNR acredita que a tendência, no futuro, deixe de ser um referencial a seguir para passar a ser um dever. Portanto, em vantagem estão os que investirem desde já na integração voluntária de preocupações sociais, económicas e ambientais nas suas operações quotidianas.  A responsabilidade social promove a melhoria da imagem e reputação institucional e gera benefícios internos e externos para a Guarda.  A integração da perspetiva de género e responsabilidade social nas nossas práticas e rotinas é uma estratégia de desenvolvimento da Guarda. Contribuir para a sua concretização é uma missão que exigirá o envolvimento e participação de todos.  
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Todos somos elos fundamentais para a construção de uma sociedade com mais igualdade de género e responsabilidade social. Nós podemos, com certeza, fazer a diferença, para promover novas formas de pensar, agir e de nos relacionarmos.  3. Contratos emprego-inserção  O CEI e o CEI+ são medidas reguladas pela Portaria n.º 128/2009, de 30 de janeiro, alterada pelas Portarias n.ºs 294/2010, de 31 de maio, 164/2011, de 18 de abril e 378-H/2013, de 31 de dezembro e n.º 20-B/2014, de 30 de janeiro.  Estas medidas visam através da realização de atividades que satisfaçam necessidades sociais ou coletivas temporárias a nível local ou regional, manter os desempregados em contacto com o mercado de trabalho, preservando e melhorando as suas competências socioprofissionais.  São entidades promotoras as entidades coletivas, públicas ou privadas sem fins lucrativos, designadamente serviços públicos que desenvolvam atividades relevantes para a satisfação de necessidades sociais ou coletivas, autarquias locais e entidades de solidariedade social, podendo ainda candidatar-se as entidades coletivas privadas do setor empresarial local que sejam totalmente participadas pelos municípios, pelas associações de municípios, independentemente da respetiva tipologia, e pelas áreas metropolitanas.  Os CEI têm como destinatários desempregados beneficiários de subsídio de desemprego ou subsídio social de desemprego, destinando-se os CEI+ a desempregados beneficiários do rendimento social de inserção e desempregados com características que dificultem a sua inserção no mercado de trabalho (desempregados de longa duração, vítimas de violência doméstica e famílias monoparentais ou em que ambos os cônjuges estejam desempregados).  A sua implementação compreende algumas restrições que pretendem assegurar que as atividades desenvolvidas não configuram o preenchimento ou a substituição de postos de trabalho, designadamente:  
 A duração máxima do projeto, definida com o limite de 12 meses (não podendo o mesmo destinatário ser afeto a projetos sucessivos apresentados pela mesma entidade);  
 O impedimento de o mesmo desempregado poder ser afeto a projetos promovidos por entidades com os quais estabeleceu (nos 12 meses anteriores à apresentação da candidatura), uma prestação de trabalho a qualquer título.  Assim, atendendo à caraterização das medidas CEI e CEI+ , as quais não visam a ocupação de postos de trabalho, situação que deve ser demonstrada, fundamentada e comprovada nas candidaturas; atendendo à duração máxima dos projetos; à natureza das entidades elegíveis bem como à dos beneficiários que nelas podem ser integrados, conclui-se que a ocupação temporária que resulta deste instrumento não pode corresponder a necessidades permanentes dos serviços.  À semelhança de anos anteriores, também em 2017 a Guarda manteve uma atitude socialmente responsável ao nível da reintegração profissional de cidadãos, tendo mantido o protocolo de colaboração com o IEFP, ao abrigo dos programas CEI E CEI+, foram integrados 88 trabalhadores ao longo do ano de 2017.   
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4. Medidas adotadas No ano de 2017, as medidas de uma forma genérica adotadas pelo dispositivo da GNR foram de entre outras, as seguintes: 
 Promoção dos valores militares, reconhecimento do mérito militar e policial, interação das hierarquias com os militares e famílias; 
 Comemoração do dia das unidades, medidas de congregação e socialização da família militar através da demostração das tarefas inerentes às diversas unidades; 
 Organização e realização de provas desportivas (trails, caminhadas, corta-mato, duatlo, BTT, orientação militar e tiro); 
 Promoção generalizada da atividade desportiva e interação com a natureza; 
 Elaboração de planos de instrução, com o aumento dos períodos destinados à prática do desporto por parte do efetivo; 
 Reforço da contribuição na prevenção e solução dos problemas profissionais e pessoais; 
 Celebrações litúrgicas regulares, nomeadamente, nos dias das unidades, almoços convívios, em funerais, batismos e casamentos do efetivo; 
 Promoção de ações de sensibilização e de prevenção dos problemas ligados ao álcool e outras adições, sobre-endividamento e apoio social na GNR; 
 Atividades de carater lúdico e cultural; 
 Doações de bens apreendidos; 
 Angariação de vestuário, alimentos, livros, brinquedos e materiais de higiene. No ano de 2017, as medidas de uma forma particular adotadas para o efetivo da GNR e outros foram as seguintes:  
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Medida Ação desenvolvida Públ ico a lvoCaminhada pela  floresta  2017 - Zona contígua ao Autódromo de Portimão Promoção da atividade desportiva , interação com a  comunidade civi l , ação de sens ibi l i zação, para  a  fomentação de condutas  de respeito pela  natureza  e pelo ambiente, bem como para  problemática  dos  incêndios  floresta is . Comunidade civi l  em gera l , mi l i tares  e respetivos  fami l iaresCaminhada pela  Floresta Sens ibi l i zação da  população em gera l  para  a  importância  da  nossa  floresta  e para  os  ri scos  que lhe estão associados . Escolas  de Mateigas , efetivo mi l i tar e civi l  do Cter da  GuardaSeminário Internacional  Cibersegurança Sens ibi l i zação da  população em gera l  para  a  importância  da  segurança na  Internet. Ação desenvolvida  no Auditório do Insti tuto Pol i técnico da  Guarda (IPG), com a  participação de especia l i s tas  nacionais  e internacionais . Escolas  do Dis tri to da  Guarda, a lunos  e professores  do IPG, efetivo mi l i tar e civi l  da  GNRPasseio BTT - Azul Promoção da atividade desportiva  e interação com o meio ambiente. Mi l i tares  e civis  do Cter Vi la  RealPasseio Motard Sens ibi l i zação para  a  s inis tra l idade rodoviária  com veiculos  de duas  rodas  e convívio. Mi l i tares  e civis  do Cter Vi la  RealTorneio Futebol  5 Promoção da atividade desportiva  e interação com a  comunidade civi l . Comunidade civi l  em gera l , mi l i tares  e civis  da  GNR e respetivos  fami l iares  Caminhada pela  floresta  Promoção da atividade desportiva , interação com a  comunidade civi l , ação de sens ibi l i zação, para  a  fomentação de condutas  de respeito pela  natureza  e pelo ambiente, bem como para  a  problemática  dos  incêndios  floresta is . Comunidade civi l  em gera l , mi l i tares  e civis  da  GNR e respetivos  fami l iares  Dia  Mundia l  da  Criança  Ação de sens ibi l i zação sobre proteção do ambiente, segurança rodoviária  e demonstração de meios  da  GNR. Comunidade civi l  em gera l  com enfoque nas  crianças  e jovensConcurso de Pesca  Lúdica Promoção da atividade desportiva , fomentação de condutas  de respeito pela  natureza, pelo meio aquático e convívio. Mi l i tares  e civis  do CTerVi la  Real
Progra a Educar a  Pedalar

Programa criado pelo DTer de Santa  Comba Dão, com vis ta  à  transmissão de conselhos  de segurança rodoviária , na  vertente prática , através  de passeios  de bicicleta . Escolas  de 1.º ciclo da  zona de ação do DTer Sta . Comba DãoDia  Internacional  das  Pessoas  com Deficiência O DTer Moimenta da  Beira  celebrou o Dia  Internacional  das  Pessoas  com Deficiência , com uma demonstração de meios  das  várias  va lências  da  GNR. Os  visados  tiveram oportunidade de participar em diversas  atividades . Cerca   de 150 pessoas  de várias  insti tuições  de sol idariedade socia l , bem como os  a lunos  do ens ino especia l  dos  agrupamentos  pertencentes  aquele DTerDia  da  mulher Promoção de um a lmoço convívio di rigido a  mi l i tares  e civis  que prestam serviço na  Unidade, com o intui to de marcar s imbol icamente o momento, ass im como fomentar laços  de amizade e convívio. Mi l i tares  e civis  do sexo feminino do efetivo da  Unidade3.º Corta-Mato de Nata l  Sol idário Real ização de um corta  mato com cariz sol idário, em que cada atleta  no ato da  inscrição contribuía  com um bem a l imentar, bens  esses , que foram entregues  a  uma insti tuição de sol idariedade socia l . Insti tuição de sol idariedade socia l  da  zona de ação do DTer Sta . Comba Dão
Natal  o “apati ho

A convite da  Casa  do Povo de Abraveses , a  Unidade colaborou com esta  atividade que visava  a  recolha  de donativos , brinquedos , l ivros  e vestuário  para  entrega a  duas  famíl ias  carenciadas  que res idem na fregues ia  de Abraveses . Duas  famíl ias  carenciadasDirei to à  Di ferença e à  Inclusão O DTer de Santa  Comba Dão, em articulação com várias  entidades  socia is , proporcionaram um dia  di ferente aos  a lunos  portadores  de multideficiência  e/ou a lguma deficiência . A ação na  prática  de canoagem, insuflável , passeio de charrete e condução de karts .  Cerca  de 160 a lunos  portadores  de multideficiência  e necess idades  educativas  especia is , de vários  concelhos  do dis tri to de Viseu.Doação de pescado apreendido pelo Destacamento de Controlo Costei ro Fig. Foz, no âmbito de diversos  processos  de contraordenação Doados  cerca  de .  Kg de pescado o va lor de . €. Insti tuições  de Sol idariedade Socia lDia  Mundia l  da  Proteção Civi l  em Montemor-o-Velho Demonstração de meios  da  UCC. Comunidade civi l  em gera l
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Medida Ação desenvolvida Públ ico a lvoXª Feira  da  Juventude, da  Formação e da  Proteção Civi l  de Estarreja Demonstração de meios  da  UCC. Comunidade escolarDia  da  Criança  em Estarreja Demonstração de meios  da  UCC. Comunidade escolarDia  da  Criança  em Cantanhede Demonstração de meios  da  UCC. Comunidade escolarDia  da  Criança  na  Lousã Demonstração de meios  da  UCC. Comunidade escolarDia  da  "Santa  Casa  da  Misericórdia" de Ol ivei ra  do Bairro Demonstração de meios  da  UCC. Comunidade escolarDia  da  "Casa  da  Criança" da  Mealhada Demonstração de meios  da  UCC. Comunidade escolarComemorações  do "Dia  do Mar" - Escola  EB1 Abadias  - Figueira  da  Foz Demonstração de meios  Mari timos  da  UCC. Comunidade escolarEscola  1ºCiclo do Lugar de Antes  -Anadia Demonstração de meios  da  UCC. Comunidade escolarDoação de pescado apreendido no âmbito de diversos  processo de Contraordenação DCCMatos inhos Doação de cerca  de 50 toneladas  de pescado . Insti tuições  de Sol idariedade Socia lFei ra  de São Francisco em Tavira Presença com meios  da  UCC na Feira  de São Francisco em Tavira  a  04OUT17. Comunidade civi l  em gera l3.ª Fei ra  da  Protecção Civi l  em Albufeira Presença com meios  da  UCC na 3.ª Fei ra  da  Protecção Civi l  em Albufeira  de 30MAR17 a  01ABR17. Comunidade civi l  em gera lCaminhada pela  Floresta  2017 - Tri lho do Corno de Bico - Pa isagem Protegida  do Corno de Bico - Paredes  de Coura Iniciativa , para  a lém de celebrar o Dia  Mundia l  da  Árvore e da  Floresta , visou sens ibi l i zar e consciencia l i zar as  crianças  para  a  riqueza  do vasto património floresta l  nacional  e para  a  problemática  da  defesa  da  floresta , des ignadamente dos  incêndios  floresta is . Comunidade escolar" Floresta  Protegida  " Através  da  rea l i zação de ações  de sens ibi l i zação, fomentar condutas  de respeito pela  natureza  e pelo ambiente, bem como, consciencia l i zar o públ ico a lvo para  a  problemática  dos  incêndios  floresta is . Escolas  de 1.º ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo e secundário da  área  do DTer de Estremoz" Violência  contra  Idosos  " Informar e consciencia l i zar as  pessoas  mais  idosas  sobre poss iveis  i l i ci tos  criminais  de que possam ser a lvo (formas  de reação e atuação). População idosa  na  área  do Dter"Caminhada pela  Floresta  2017 - Fluviário de Mora " Real ização de uma atividade na  qual  se promoveu a  interação desta  Guarda com o públ ico a lvo e se fomentou a  prática  de condutas  de respeito pela  natureza  e pelo ambiente, bem como, a  consciencia l i zação para  a   problemática  dos  incêndios  floresta is . Comunidade escolar de Mora"Juntos  para  a  Redução de Catástrofes" Sens ibi l i zar a  Comunidade Escolar para  melhor conhecer a  Proteção Civi l  e formas  de actuação perante os  ri scos  catastroficos . Escola  Bás ica  e Secundária  Drº Hernâni  Cidade e Escolça  Bás ica  D.João de Portel"Dia  Mundia l  da  Árvore 2017" Plantação de árvores  em escolas  do 1.º ciclo. Sens ibi l i zação da  comunidade escolar para  a  importância  da  árvore no meio ambiente. Escolas  do 1.º ciclo de Graça  do Divor e Santana
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Medida Ação desenvolvida Públ ico a lvo"Operação Floresta  Protegida  2017" Sens ibi l i zação da  comunidade escolar, para  a  necess idade de proteger a  natureza  e o meio ambiente. Escolas  do 1.º ciclo de São Sebastião da  Giesteri ra"Proteção da  Natureza" Sens ibi l i zar a  comunidade escolar, para  a  necess idade de proteger a  natureza  e o meio ambiente, essencia lmente, através  de ações  de prevenção contra  os  incêndios  floresta is . Alunos  do ATL da  Quinta  do Pomarinho e de Valverde - Évora"Feira  do Idoso" Feira  do idoso di recionada à  população idosa  das  IPSS do Concelho de Montemor-o-Novo, na  qual  houve a  parti lha  de informação de cariz socia l  com todos  os  membros  da  rede Sénis , da  qual  a  GNR é parceira . Idosos  do Concelho de Montemor o Novo"Almoço Sol idário" Organização de um a lmoço sol idário (nesta  iniciativa  estiveram presentes  idosos  que res idem isolados  no Concelho de Montemor o Novo. Idosos  mais  vulneráveis"Marcha da  Saúde" Organização de uma caminhada sol idária  (promover a  interacção desta  Insti tuição com a  comunidade civi l , fomentar a  prática  de vida  mais  saudável  e incentivar à  va lorização da  natureza  e do meio ambiente. Comunidade civi l  em gera l , mi l i tares  e criançasComemoração do 10.º aniversário da  CPCJ de Viana do Alentejo. Demonstração de meios  da  GNR (Cinotecnia , vol teio e motos  do trâns i to). Alunos  do 1.º Ciclo do Concelho de Viana do AlentejoCaminhada/Corrida  noturna "LIGHT RUN" Real ização de um evento desportivo e sol idário (Comunidade civi l  em conjunto com a  CPCJ de Reguengos) com o intui to de serem angariados  bens  para  posterior dis tribuição a  entidades  de cariz socia l . Comunidade civi l  em gera lConjunto de atividades  "DIVERTIDAMENTE" Conjunto de atividades  em parceria  com várias  Insti tuições  (GNR, Bombeiros , CPCJ de Reguengos , Agrupamento de escolas   de Reguengos  de Monsaraz, Corva l ) abordando várias  temáticas  (segurança rodovária , primeiros  socorros  e di rei tos  das  crianças). Alunos  de pré-escolar e respetivas  fami l iasCaminhada do Dia  do Coração Caminhada organizada em parceria  com o Agrupamento de Escolas  de Vi la  Viçosa  e a  Câmara Municipa l  de Vi la  Viçosa. Alunos  de 1º e 2º ciclos  do Agrupamento de Escolas  de Vi la  ViçosaDia  Internacional  dos  Monumentos  e Si tios Alus ivo à  data  e sobre o programa "REVIVE". Comunidade civi l  em gera lAfixação públ ica  - Unidade de Intervenção, de trabalhos  rea l i zados  pelos  fi lhos  dos  mi l i tares  do GIOP Afixação das  fotografias , a lus ivas  aos  diversos  eventos , bem como, dos  trabalhos  rea l i zados  pelos  fi lhos  dos  mi l i tares   em loca l  públ ico (entrada do Edi fício do Comando do GIOP). Mi l i tares  e respetivos  fami l iaresDia  Mundia l  da  Árvore Ações  de arborização e sens ibi l i zação para  a  importância  da  árvore e da  floresta . Escolas  de 2.º/3.º ciclo dos  Concelhos  de Águeda e Albergaria-a-Velha"Floresta  Segura/Protegida" Ação de sens ibi l i zação no âmbito da  Defesa  da  Floresta  Contra  Incêndios  e o uso do fogo. População em Gera l  - JF de RecardãesDia  da  Internet Segura Ações  de sens ibi l i zação para  a  necess idade de prevenir comportamentos  de ri sco inerentes  à  uti l i zação da  internet. Expos ição estática  das  várias  va lências  da  GNR . Comunidade em gera l"Dia  da  Floresta  Autoctone" Ação de sens ibi l i zação em colaboração com a  Câmara Municipa l  de Ovar junto da  comunidade escolar do concelho de Ovar, para  conhecimento de espécies  e plantação de árvores  autoctones  e fomentação de condutas  de respeito pela  natureza  e pelo ambiente. Comunidade escolar 1º CicloDia  Internacional  da  El iminação da  Violência  Contra  as  Mulheres  Promoção de uma caminhada em parceria  com a  RLIVDA (Alb-a-Velha) di recionada para  comunidade civi l , tendo como objetivo sens ibi l i zação para  a  el iminação da  violência  contra  as  mulheres . Comunidade civi l  em gera l"CERCIAG em Movimento" Atividade dinamizada pela  CERCIAG em colaboração com o núcleo Escola  Segura  de Águeda, demonstração públ ica  das  va lências  da  GNR (motos , Cino), tendo como objectivo a lertar a  população para  o respeito dos  utentes  com mobi l idade reduzida. Comunidade civi l  em gera l
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Medida Ação desenvolvida Públ ico a lvo"Dia  Mundia l  da  Criança" Promoção de atividade lúdica  com todas  as  crianças  do 1º ciclo e pré-escolas  do concelho de Águeda. Interacção com elementos  da  GNR Escola  segura, com a  mascote da  GNR GUARDOO. Comunidade escolar, públ ico gera l"Dia  Mundia l  da  Criança" Ação de sens ibi l i zação levada a  efei to por mi l i tares  do SPE e mi l i tares  do Posto de Vale de Cambra. Demostração cinotécnica , rea l i zada no Parque da  Cidade. Comunidade escolar do Concelho de Vale de Cambra e população civi l  em gera lAtivade lúdica  "Mini  Guardas" Promoção de uma atividade de fi sca l i zação rodoviária  com crianças  fardadas  de GNR, tendo como objectivo a lertar os  condutores  para  a  segurança rodoviária  e o respeito com os  uti l i zadores  vulneráveis . Comunidade civi l  em gera lProjeto "JUNTOS PELA FLORESTA", todos  contra  o fogo no concelho de Estarreja  - 2017  Ação de sens ibi l i zação com  a  colaboração da  Câmara Municipa l  de Estarreja  para  a  fomentação do projeto condutas  de respeito pela  natureza  e pelo ambiente, bem como para  problemática  dos  incêndios  floresta is . Comunidade juveni l  do concelho de EstarrejaCaminhada pela  floresta  2017 - Percurso Bioria  - Sa l reu - Estarreja Promoção da atividade desportiva  e interacção com a  comunidade civi l , acção de sens ibi l i zação para  a  fomentação de condutas  de respeito pela  natureza  e pelo ambiente, bem como para  problemática  dos  incêndios  floresta is . Camara Municipa l  de Estarreja , Comunidade civi l  em gera l , mi l i tares  e Comunidade escolar 1º Ciclo
Eve to a ual  o GIOP e  Fa íl ia

Promoção de atividades  desportivas  e de interação entre os  mi l i tares  e os  seus  fami l iares . Mi l i tares  do GIOP e suas  famíl iasRecolha  Sol idária  de Bens  Promoção de angariação de bens  duradouros  (vestuário para  crianças , brinquedos  e outros  bens  a l imentares  não perecíveis ), com o bjetivo de serem doados ,  mi l i tares  do Destacamento de Intervenção.  Associação para  o Bem-Estar Infanti l  de Via longaProjeto sol idário " Um projeto, várias  mús icas" Aposta  na  formação pessoal  e socia l , na  orientação escolar e vocacional  dos  jovens  carênciados/ fami l ias  destruturadas  do concelho de Mafra  com vis ta  a  este jovens  poderem ter acesso a  um curso de formação na área  da  mús ica . Jovens  estudantes  das  Escolas  do concelho de Mafra  entre os  10 e os  18 anos  de idadeProjeto sol idário " Sol idariedade é amor em movimento" Recolha  de brinquedos/ roupa de criança  nos  Estabelecimentos  de Ens ino para  dis tribuição na  época nata l ícia  pelas  crianças/ famíl ias  carênciadas  no concelho de Mafra . Crianças/ famíl ias  carênciadas  do concelho de MafraProjeto sol idário "Girando com a  escola" Tem por objetivo promover a  inclusão socia l  de crianças  e jovens , a  Igualdade de oportunidades  e o reforço da  coesão socia l , a  prevencão da criminal idade e inserção dos  jovens  através  da   dança, o o canto e as  artes  marcia is . Comunidade civi l  em gera l , escolas , jovens  estudantes   e respetivos  fami l iaresNata l  Sol idário Promoção do espíri to sol idário do Nata l  através  de recolha  de géneros  a l imentícios  junto da  comunidade de mi l i tares  do DTer Alenquer para  entrega em instiuições  de apoio socia l . Mi l i tares  do DTer enquanto doadores , Comunidade carenciada - destinatários  dos  bensVis i ta  de Boas  Festas Confecção e vis i ta  para  dis tribuição na  véspera  de Nata l  de Bolos  Festivos , enquadrado na missão do programa idosos  em segurança. Idosos  inscri tos  no programa idosos  em segurança em s i tuação de i solamento socia l  tota l  na  época do Nata lGNR Sol idária Angariação de bens  para  serem entregues  à  Cari tas . Comunidade civi l  em gera lProjeto "Des loca-te em Segurança" Envolver os  a lunos  do 4.º ano de escolaridade, idosos  e pessoas  com deficiência  da  fregues ia  de Via longa para  a  importância  de rea l i zarem o caminho pedonal  e ci rcularem nos  transportes  públ icos  em segurança. Parceiros : Junta  de Fregues ia  de Via longa; Agrupamento de Escolas  de Via longa; APJ de Via longa; ABEIV; ARPIV e Rodoviária  de LisboaOperação "Dia  Mundia l  da  Árvore" Alus ivo ao "Dia  da  Árvore - 21MAR" foram plantadas  nos  estabelecimentos  de ens ino. Agrupamentos  de Escolas ; Câmaras  Municipa is  e Juntas  de Fregues iaConcurso Desenho "Viver a  Floresta" Concurso de desenho para  o 1.º ciclo, sens ibi l i zação de defesa  da  floresta  contra  incêndios . Escolas  do 1.º CicloCaminhada pela  Floresta  2017 - Albufei ra  do Azibo Promoção da atividade desportiva , interação com comunidade civi l , ação de sens ibi l i zação para  a  fomentação de condutas  de respeito pela  natureza  e pelo ambiente, bem como para  problemática  dos  incendios  floresta is . Comunidade civi l  em gera l , mi l i tares  da  estrutura  da  ANPC e respetivos  fami l iares
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Medida Ação desenvolvida Públ ico a lvoCaminhada pela  Floresta  2017 - Ruínas   de Conímbriga  - Condeixa-a-Nova Promoção da atividade desportiva , interacção com a  comunidade civi l , ação de sens ibi l i zação, para  a  fomentação de condutas  de respeito pela  natureza  e pelo ambiente, bem como para  problemática  dos  incêndios  floresta is . Comunidade civi l  em gera l , mi l i tares  e respetivos  fami l iaresCampanha de Sol idariedade Socia l  - Entrega de Bens Promover a  angariação de bens , (roupas , ca lçado, l ivros  e brinquedos),  para  serem dis tribuídos  a  insti tuições  de caracter socia l . Cruz Vermelha de Porta legre - Comunidade civi l  carenciada Caminhada pela  Floresta  2017 - Serra  de S. Mamede Promoção da atividade desportiva , interacção com a  comunidade civi l , ação de sens ibi l i zação, para  a  fomentação de condutas  de respeito pela  natureza  e pelo ambiente, bem como para  problemática  dos  incêndios  floresta is . Comunidade civi l  em gera l , mi l i tares  e respetivos  fami l iaresCampanha de Sol idariedade Socia l  - RECOLHA DE SANGUE Promover a  angariação e recolha  de dádivas  de sangue nomeadamente de mi l i tares . Banco de sangue do Hospita l  de Santa  Luzia  - ElvasCampanha de Sol idariedade Socia l  - ENTREGA DE BENS Promover a  angariação de bens , (roupas , ca lçado, l ivros , brinquedos , móveis  e eletrodomésticos),  para  serem dis tribuídosás  zonas  afetadas  pelos  incêndios . Concelho de Ol ivei ra  do Hospita l  e l imítrofesCampanha de Sol idariedade Socia l  - "PROJETO TAMPINHAS" Promover a  recolha  de tampas  de plástico para  a  aquis ição de cadeiras  de rodas  (adquiridas  duas  cadeiras  de rodas). Entregues  aos   Bombeiros  Voluntários  de Campo Maior Projeto "Terapia  a  4 Patas" Ações  de carácter socia l  no âmbito de terapias , atividades  e intervenções  ass is tidas  por cães  para  pessoas  com perturbações  ao nível  do desenvolvimento. Agrupamento de Escolas  Maria  Alberta  Menéres- Mem Martins/Sintra"Atividade desportiva  para  todos" Promoção da atividade desportiva  de Canyoning e interação com a  comunidade da Associação Portuguesa de Pa is  e Amigos  do cidadão deficiente mental  (APPACDM) de Viana do Castelo. APPACDM de Viana do CasteloAcção sol idária  para  com o mi l i tar da  GNR afetado pelos  incêndios  de OUT17 Angariação de bens  pelos  mi l i tares  do CMA de Arcos  de Valdevez UI/GIPS, para  com o mi l i tar de GNR afetado pelos  incêndios . Famíl ia  do mi l i tar da  GNR"A Terra  Treme" Promoção e interacção com a  comunidade escolar, acção de sens ibi l i zação, para  a  fomentação de condutas  de respeito pela  natureza, ambiente,catástrofes  e a  problemática  dos  incêndios  floresta is . Comunidade escolar do Agrupamento de escolas  de Paredes  de CouraCelebrações  do aniversário do GIOP Promoção de atividades  desportivas  e de interação entre os  mi l i tares  do GIOP Mil i tares  do GIOPColaboração nas  vis i tas  mensais  de crianças  à  GNR (EG) Promoção da insti tuição junto das  crianças . Crianças  dos  estabelecimentos  de ens ino em gera lCelebrações  do Dia  mundia l  da  criança  em colaboração com iniciativas  da  GNR Real ização de diversas  atividades  práticas  e de uma expos ição estática  de meios  da  GNR. Crianças  em gera l
Eve to a ual  o GIOP e  Fa íl ia

Promoção de atividades  desportivas  e de interação entre os  mi l i tares  e os  seus  fami l iares . Mi l i tares  do GIOP e suas  famíl ias
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XII. Notas finais O BS de 2017 espelha a política de gestão de recursos humanos imprimida ao longo do ano, tendo em conta, por um lado, a situação económica e financeira particularmente difícil que o País atravessa e, por outro, as disposições restritivas relativas ao Estado, plasmadas na Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro - Orçamento de Estado 2017 (LOE 17). É assim neste cenário de maior constrangimento que as palavras rigor e contenção, têm um duplo peso na gestão da despesa pública e o poder de motivação do capital humano, um papel fundamental para a manutenção da qualidade do trabalho desempenhado. Embora a leitura dos dados assente numa estrutura que decorre do que dispõe a lei, nalguns casos, será necessário atender-se que se está perante uma Instituição que, na maior parte das situações, não é comparável com os restantes órgãos da AP, pelo que importa ter em conta as características particulares da GNR enquanto FS de natureza militar, com um elevado efetivo e com uma dispersão que abrange todo o território nacional. O documento em análise, revela dados estatísticos que continuam a posicionar a Guarda como um órgão da AP, à altura dos desafios e das responsabilidades impostas pela lei e pelos anseios das populações que serve. No entanto, deve ser notado com alguma preocupação a existência de 2.783 efetivos, dos quais, 1.875 militares que que se encontram a prestar serviço na situação de reserva na efetividade de serviço, que detêm mais de 35 anos de serviço, o que, associado ao fator idade irá conduzir num curto espaço de tempo a uma grande saída de efetivos para a situação de reserva/reforma/aposentação no próximo triénio. De igual modo, destaca-se a manutenção da inversão operada em 2016 na tendência de aumento gradual do efetivo da Guarda concretizada em 2014 e 2015, fruto, em particular, da redução substancial das novas entradas no quadro, em número bastante inferior ao das passagens à situação de reserva para fora da efetividade de serviço. É preocupação também, o défice de cerca de 3.754 efetivos militares face ao MGPM GNR e o défice de 260 de postos de trabalho previstos e não ocupados face ao MP 2017 que a Guarda se debate, evidenciando, desta forma que o movimento de entradas/saídas (turnover) e a reposição do referido efetivo, de a alguns anos a esta parte não tem sido em número suficiente. Realça-se que no ano de 2017, foi proferido despacho prévio favorável dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da administração interna a autorizar as mudanças de categoria ou posto na Guarda em lugares disponíveis para promoção relativos ao ano de 2015 e 2016, limitando por posto o quantitativo de militares a promover em lugares de 2016, ficando consideravelmente aquém das necessidades apuradas. Salienta-se ainda, o facto de não ter sido proferido, no ano de 2017, despacho prévio favorável dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da administração interna a autorizar as mudanças de categoria ou posto na Guarda em lugares disponíveis para promoção relativos ao ano em análise.  Reforça-se o caráter fundamental que reveste os procedimentos promocionais, por forma a garantir o bom funcionamento da Guarda através, nomeadamente, da promoção dos seus militares ao posto imediato, não defraudando as expetativas legítimas dos militares e possibilitando o provimento dos lugares e cargos constantes da respetiva orgânica das suas unidades, estabelecimentos e órgãos por militares com o posto que legalmente lhes corresponde, e consequentemente, a rotatividade dos próprios militares pelo dispositivo.  
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Evidencia-se ainda, o facto de não ter sido, tal como em 2016, autorizado a abertura de lugares para admissão ao CFS 2017/2019. Desta forma, apenas em 2020, poderá ser possível, o ingresso na categoria de sargentos, impossibilitando à Guarda o provimento de lugares para o exercício de funções de comando de postos de tipo C, de adjunto de comando de postos e de comando de subunidades elementares operacionais, funções absolutamente essenciais para o cabal cumprimento da missão. Sublinha-se que o ingresso na categoria de sargentos visa assegurar a regularidade do exercício de comando e seu eficiente desempenho, muito particularmente, no primeiro escalão de comando, responsável direto pela relação com as populações. Trata-se do comando mais próximo das pessoas, responsável primário pelas atividades de segurança, prevenção e polícia geral, cometidas à GNR. No que concerne à formação profissional e humana do seu efetivo, estas, têm uma importância vital para a Guarda, comprovada pelo forte investimento nestas áreas do conhecimento, patente no número ações, de participantes e de horas despendidas em ações internas e externas de formação. No que respeita à disciplina, o número total de processos decididos foram, em termos proporcionais, consideravelmente maiores do que o ano transato e foram aplicadas mais penas. Este facto é revelador do empenho da Guarda na condução e decisão dos processos de âmbito disciplinar. Verifica-se, também com agrado, o empenho do efetivo na sua formação, com o aumento dos rácios habilitacionais e também com o aumento do género feminino nas fileiras deste corpo especial de tropas. Neste desiderato, importará igualmente continuar o esforço de reorganização e modernização interna, quer através da revisão de regimes jurídicos estruturantes, quer por via da exploração de soluções de carácter inovador (mobilizando dinâmicas internas e sinergias com as múltiplas entidades que connosco partilham responsabilidades no âmbito dos sistemas nacionais de segurança, defesa e proteção civil), e ainda através do acesso a recursos ou fontes de financiamento alternativos, para que estejamos mais aptos a responder de modo proficiente às múltiplas atribuições e competências da Guarda e aos novos desafios da segurança.   Mante-se, pois, a firme convicção, sustentada nas mostras de vitalidade institucional traduzida no esforço 
diário dos militares e civis “o nosso melhor ativo”, que na Guarda prestam serviço, que mais uma vez atingimos os objetivos propostos.   Deste modo, as populações que abnegadamente servimos, puderam-se sentir recompensadas e orgulhosas desta que é a sua Guarda.    
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XIII. Síntese É nesta antítese de interesses que se desenvolveu toda esta dinâmica de gestão dos recursos humanos da Guarda em 2017, e da análise realizada aos indicadores neles constantes, tecem-se as seguintes considerações, salientando alguns aspetos considerados mais relevantes:      
 Em 31 de dezembro de 2017, contabilizavam-se 23.118 trabalhadores em efetividade de funções; 
 Fruto da sua natureza, a Guarda é uma Instituição maioritariamente constituída por militares, 22.423 (96,99%) do efetivo; 
 Verifica-se que cerca de 3,01% (695 trabalhadores) correspondem ao efetivo civil; 
 Verifica-se que cerca de 8,36% (1.875 trabalhadores) encontram-se a prestar serviço na situação de reserva na efetividade de serviço; 
 A categoria de guardas é a mais representativa, com 82,35% do total de militares (19.037); 

 A relação jurídica de emprego predominante é o regime de nomeação definitiva, com 96,74% do total de trabalhadores (22.365); 
 O Comando Territorial do Porto é a unidade com maior efetivo militar, 1.472 militares; 
  O Comando Territorial de Vila Real apresenta o maior efetivo civil, 65 civis; 
 Dos 23.118 trabalhadores, 21.258 são homens, o que corresponde a 91,95% do total de efetivos; 
 Dos 23.118 trabalhadores, 1.860 são mulheres, o que corresponde a 8,05%, do total de efetivos;  
 A relação homem/mulher situou-se em 11,43, significando que a proporção verificada foi de cerca de 11 efetivos do sexo masculino por cada efetivo feminino; 
 Os grupos etários mais representativos estão no intervalo dos 35-39 anos, com 4.807 trabalhadores, seguido do intervalo 40-44 anos com 4.718 trabalhadores; 
 Os grupos etários mais representativos dos efetivos femininos estão no intervalo dos 30 a 34 e 35 a 39 anos, com cerca de 47,26% do total de mulheres; 
  O grupo etário mais representativo dos efetivos masculinos ocorre no escalão dos 40 aos 44 anos, com 21,02% do total de efetivos masculinos; 
 O leque etário é de 3,63 e tem uma amplitude de 50 anos, representando a diferença entre o trabalhador mais novo (19 anos) e o mais velho (69 anos); 
 O nível de antiguidade mais representativo situa-se no intervalo dos 15-19 anos, com 4.450 trabalhadores; 
 Verifica-se que 12,04% dos efetivos (2.783) detêm mais de 35 anos de serviço, o que, associado ao fator idade poderá conduzir num curto espaço de tempo a uma grande saída de efetivos por reserva/reforma/aposentação; 
 O 12.º ano ou equivalente é o nível de escolaridade mais expressivo, correspondendo a 43,93% dos efetivos; 
 Existem 156 trabalhadores portadores de deficiência, sendo 136 do género masculino e 20 do género feminino, representando estes 0,67% do total dos efetivos; 
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 Ingressaram nos quadros da Guarda, 41 Oficiais e 359 militares no CFG 2017/2018; 
 Passaram à situação de reserva para fora da efetividade de serviço, 544 militares; 
 Ficaram por ocupar 260 postos de trabalho previstos no MP 2017, relativos ao efetivo civil; 
 Regista-se um défice de cerca de 3.754 efetivos militares face ao MGPM GNR; 
 Foram promovidos 975 militares; 
 A modalidade de horário é, em regra, o regime de horário de trabalho na modalidade 

“específico”, aplicável aos militares; 
  De relevar ainda que ambos os géneros (359 indivíduos) recorrem ao regime de trabalho na modalidade «flexível»; 
 Em 2017 o PNT mais representativo são as «40 horas. – Horário de referência» com 22.608 trabalhadores, cerca de 96,99% do efetivo; 
 O motivo mais expressivo, que representa uma percentagem de 41,16% das ausências ao 

serviço, num total de 168.035 dias, foi a “doença”; 
 Os principais contributos para o aumento de absentismo advêm das ausências por doença e por acidente em serviço ou doença profissional; 
 Na GNR apenas 0,86% dos 695 elementos legalmente autorizados a fazer greve (pessoal civil) utilizaram esse direito; 
 Verifica-se que 30,72% dos trabalhadores estão situados no escalão de remuneração entre 

«€1501 - €1750»; 
 Saliente-se que 90,80% do universo de trabalhadores (20.992) aufere uma remuneração 

ilíquida igual ou inferior a 1.750€.   
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 A taxa de feminização subiu (0,19 pp) e cifra-se nos 8,05%; 
 A taxa de feminização dirigente subiu (0,02 pp) e cifra-se nos 0,90%; 

 Os maiores aumentos de efetivo militar registaram-se na UNT (41 militares) e CG - Comando (38 militares); 
 O CG - CARI e o Comando Territorial de Braga registaram aumento de efetivo civil (2 e 1, respetivamente); 
 O universo respeitante ao efetivo feminino tem vindo a aumentar, nos últimos anos; 

 O nível etário médio apresenta uma subida (0,54) e situa-se nos 39,81 anos de idade; 
 A taxa de envelhecimento situa-se nos 2,57%, apresentando uma subida gradual (0,60 pp); 
 O nível médio de antiguidade (AP) subiu (0,32) para 21,12 anos; 
 Quanto à estrutura habilitacional verifica-se uma taxa de habilitação superior, na ordem dos 8,63%, tendo subido (0,41 pp);  
 De realçar o aumento de 79 elementos com formação superior, dos quais 3 com grau de doutoramento; 
 A taxa de habilitação secundária subiu (1,29 pp) e cifra-se nos 52,57%; 
 O movimento de entradas/saídas (turnover) subiu (0,09 pp) e cifra-se nos 10,13%; 
 A taxa de saídas subiu (0,25 pp) e cifra-se nos 7,06%; 
 A taxa de absentismo é de 5,99%, tendo-se verificado uma subida (0,28 pp); 
 A taxa de promoções subiu (2,66 pp) e cifra-se nos 4,22%; 
 A taxa de encargos sociais regista um acréscimo em 0,11 pp. e cifra-se em 5,35%; 
 A taxa de participação em ações de formação regista um acréscimo de 0,50 pp e cifra-se nos 88,85%; 
 A taxa de investimento em formação regista um acréscimo em 0,04 pp e cifra-se nos 0,40%; 
 A taxa de incidência de doenças profissionais é de 0,46%, tendo-se verificado um aumento (0,15 pp); 
 No âmbito da ação disciplinar, merece realce o aumento considerável da taxa de gravidade disciplinar (20,29 pp), e cifra-se nos 50,00%; 
 A taxa de celeridade de ação disciplinar teve um aumento (13,72 pp), e cifra-se nos 54,41%, ou seja, o total de processos decididos foram maiores.   
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 Manteve-se a tendência de diminuição gradual do efetivo; 
 Registou-se um decréscimo de 213 trabalhadores, 0,92% do efetivo global; 
 Registou-se um decréscimo de 185 militares, 0,82% do efetivo militar; 
 Registou-se um decréscimo de 28 trabalhadores, cerca de 3,87% do efetivo civil; 
 As unidades que apresentam as maiores diminuições de efetivo militar são a USHE (71 militares) e a UCC (41 militares); 
 A unidade que apresenta a maior diminuição de efetivo civil é o Comando Territorial de Viseu, que registou um decréscimo de 4 trabalhadores; 

 A taxa de enquadramento cifra-se em 14,65%, registando uma ligeira descida (0,15 pp); 
 A taxa de admissão desceu (0,30 pp) e cifra-se nos 6,14%; 
 A taxa de emprego jovem desceu (1,70 pp) e cifra-se nos 12,35%; 
 A taxa de habilitação básica desceu (1,72 pp) e cifra-se nos 38,79%; 
 A taxa de reposição desceu (7,58 pp) e cifra-se nos 86,95%; 
 O índice de rotação desceu ligeiramente (0,004) e cifra-se nos 0,876; 
 Registaram-se 108.652 participações de formação profissional, registando-se uma diminuição, de 4.912 ações; 
 Na globalidade das ações de formação foi despendido um total de 1.557.576 horas registando-se uma diminuição; 
 A remuneração base média anual registou um decréscimo em 831,84 €, e cifra-se em 

21.741,99 €. 
 O leque salarial ilíquido situou-se nos 10,52 valores, tendo-se verificado uma descida (0,53); 
 Os encargos com o pessoal totalizaram 777.726.418,09 €, valor ligeiramente inferior ao 

despendido em 2016, que foi de 791.862.764,67 €;  
 Diminuição da taxa de incidência de acidentes no local de trabalho (0,56 pp) para 3,43%, o que significa uma diminuição de 138 acidentes.   
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 XIV. Indicadores de gestão 1. Painel indicadores (último triénio) 
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  RELATÓRIO DE ATIVIDADES  2017  405  Domínio de análise Indicador 2015 2016 Análise comparativaTaxa do efetivo militar Total de efetivos militares x 100 / Total de recursos humanos % 96,83% 96,90% 96,99% # 0,09 ppTaxa do efetivo civil Total de efetivos civis x 100 / Total de recursos humanos % 3,17% 3,10% 3,01% # -0,09 ppTaxa de feminização Total de efetivos femininos x 100 / Total de recursos humanos % 7,68% 7,86% 8,05% # 0,19 ppTaxa de masculinização Total de efetivos masculinos x 100 / Total de recursos humanos % 92,32% 92,14% 91,95% # -0,19 ppTaxa de feminização dirigente Total de efetivos femininos dirigentes x 100 / Total de recursos humanos % 0,81% 0,88% 0,90% # 0,02 ppTaxa de enquadramento Número de "dirigentes"  x 100 / Total de recursos humanos % 14,62% 14,80% 14,65% # -0,15 ppTaxa de pessoal em nomeação definitiva Total de efetivos em nomeação definitiva x 100 / Total de recursos humanos % 96,20% 96,83% 96,74% # -0,09 ppTaxa de pessoal em CT por tempo indeterminado Total de efetivos em CT por tempo indeterminado x 100 / Total de recursos humanos % 1,83% 1,78% 1,70% # -0,08 ppTaxa de pessoal em nomeação transitória por tempo determinado Total de efetivos em nomeação transitória por tempo determinado x 100 / Total de recursos humanos % 1,98% 1,39% 1,55% # 0,16 ppTaxa de pessoal técnico superior Total  de pessoal técnico superior x 100 / Total de recursos humanos % 0,08% 0,08% 0,08%Taxa de pessoal informático Total de pessoal informático x 100 / Total de recursos humanos % 0,02% 0,02% 0,02%Taxa de pessoal assistente técnico Total de pessoal assistente técnico x 100 / Total de recursos humanos % 0,31% 0,31% 0,31%Taxa de pessoal assistente operacional Total de pessoal assistente operacional x 100 / Total de recursos humanos % 1,30% 1,24% 1,16% # -0,08 ppTaxa de pessoal guarda-florestal Total de pessoal guarda-florestal x 100 / Total de recursos humanos % 1,34% 1,32% 1,30% # -0,02 ppTaxa de pessoal médico Total de pessoal médico x 100 / Total de recursos humanos % 0,05% 0,05% 0,05%Taxa de pessoal docente Total de pessoal docente x 100 / Total de recursos humanos % 0,04% 0,04% 0,04%Taxa de pessoal de enfermagem Total de pessoal de enfermagem x 100 / Total de recursos humanos % 0,004% 0,004% 0,004%Taxa de pessoal técnico superior áreas diagnóstico e terapêutica Total de pessoal técnico superior áreas diagnóstico e terapêutica x 100 / Total de recursos humanos % 0,03% 0,03% 0,03%Nível médio de antiguidade Soma das antiguidades / Total de efetivos Anos 20,10 20,80 21,12 # 0,32Nível médio de nntiguidade (mulheres) Soma das antiguidades (mulheres) /Efetivo total feminino Anos 14,54 15,12 15,93 # 0,81Nível médio de antiguidade (homens) Soma das antiguidades (homens) / Efetivo total masculino Anos 20,56 21,28 21,57 # 0,29Nível médio etário Soma das idades / Total de recursos humanos Anos 38,70 39,27 39,81 # 0,54Nível médio etário (mulheres) Soma das idades (mulheres) / Efetivo total feminino Anos 37,26 37,70 38,28 # 0,58Nível médio etário (homens) Soma das idades (homens) / Efetivo total masculino Anos 38,82 39,41 39,94 # 0,53Leque etário Trabalhador  mais idoso / Trabalhador menos idoso Valor 3,83 3,63 3,63Taxa de emprego jovem Número de recursos humanos com idade< 30 anos  x 100 / Total de recursos humanos % 15,83% 14,05% 12,35% # -1,70 ppTaxa de envelhecimento Número de recursos humanos com idade> 55 anos  x 100 / Total de recursos humanos % 1,74% 1,97% 2,57% # 0,60 ppTaxa de habilitação superior Total bachareis+licenciados+mestrados+doutorados x 100 / Total de recursos humanos % 7,96% 8,22% 8,63% # 0,41 ppTaxa de habilitação superior (mulheres) Total bachareis+licenciados+mestrados+doutorados (mulheres) x 100 / Efetivo total feminino % 16,75% 17,56% 18,88% # 1,32 ppTaxa de habilitação superior (homens) Total bachareis+licenciados+mestrados+doutorados (homens) x 100 / Efetivo total maculino % 7,23% 7,41% 7,73% # 0,32 ppTaxa de habilitação secundária Total  habilitações 11.º ao 12.º ano x 100 / Total de recursos humanos % 50,24% 51,28% 52,57% # 1,29 ppTaxa de escolaridade obrigatória Total  habilitações =< 12.º ano x 100 / Total de recursos humanos % 92,04% 91,78% 91,37% # -0,41 ppTaxa de habilitação básica Total  habilitações =< 9.º ano x 100 / Total de recursos humanos % 41,80% 40,51% 38,79% # -1,72 ppTaxa de escolaridade    >= 4 anos Total  habilitações =< 4 anos x 100 / Total de recursos humanos % 1,50% 1,34% 1,15% # -0,19 pp

 Indicadores de gestãoFórmula de cálculoEfetivos
Antiguidade/        IdadeEstrutura habilitacional

2017
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 RELATÓRIO DE ATIVIDADES  2017  406   Nota: *Retirados os dias de férias. **Se no serviço não for relevante a existência de diferentes horários pode ser tomada como referência o horário de 35 horas por semana.   Domínio de análise Indicador 2015 2016 Análise comparativaÍndice de rotação Número de recursos humanos 31DEC  / Número de recursos humanos 01JAN + entradas + saídas Valor 0,906 0,880 0,876 # -0,004Taxa de reposição Número de admissões x 100 / Número de saídas % 123,48% 94,53% 86,95% # -7,58 ppTaxa de rotatividade (Turnover)  (N.º entradas + n.ºsaídas) / 2 / Número de recursos humanos em 31 de dezembro x 100 % 8,38% 10,04% 10,13% # 0,09 ppTaxa de admissão Total admissões / Total de recursos humanos % 6,40% 6,44% 6,14% # -0,30 ppTaxa de admissão (mulheres) Total admissões (mulheres) / Efetivo total feminino % 10,46% 10,69% 9,68% # -1,01 ppTaxa de admissão (homens) Total admissões (homens)/ Efetivo total masculino % 6,06% 6,08% 5,83% # -0,25 ppTaxa de saídas Total saídas / Total de recursos humanos % 5,18% 6,81% 7,06% # 0,25 ppTaxa de saídas (mulheres) Total saídas (mulheres) / Efetivo total feminino % 8,06% 8,78% 8,23% # -0,55 ppTaxa de saídas (Homens) Total saídas (Homens) / Efetivo total masculino % 4,94% 6,65% 6,96% # 0,31 ppTaxa de promoções Número de efetivos promovidos x 100 / Total efetivos % 7,38% 1,56% 4,22% # 2,66 ppTaxa de promoções (mulheres) Número de efetivos promovidos (mulheres) x 100 / Efetivo total feminino % 7,51% 1,36% 3,06% # 1,70 ppTaxa de promoções (homens) Número de efetivos promovidos (homens) x 100 / Efetivo total masculino % 7,37% 1,57% 4,32% # 2,75 ppTaxa de absentismo Número de dias de faltas x 100 / Número anual de dias trabalháveis * x número total de recursos humanos % 4,79% 5,71% 5,99% # 0,28 ppTaxa de absentismo (mulheres) Número de dias de faltas (mulheres) x 100 / Número anual de dias trabalháveis * x Efetivo total feminino % 11,31% 12,64% 11,44% # -1,20 ppTaxa de absentismo (homens) Número de dias de faltas (homens) x 100 / Número anual de dias trabalháveis * x Efetivo total masculino % 4,25% 5,12% 5,51% # 0,39 ppRemuneração base média anual Total encargos remuneração base / Total de recursos humanos Moeda  ,  €  ,  €  ,  € # - ,  €Taxa de encargos sociais Total encargos prestações sociais / Total encargos remuneração base x 100 % 6,92% 5,24% 5,35% # 0,11 ppLeque salarial ilíquido Maior remuneração base ilíquida / Menor remuneração base ilíquida Valor 10,67 11,05 10,52 # -0,53Taxa de participação em ações de formação Número de recursos humanos abrangidos / Efetivo total x 100 % 90,00% 88,35% 88,85% # 0,50 ppTaxa de investimento em formação Total da despesa em ações de formação / Total de encargos com pessoal x 100 % 0,39% 0,36% 0,40% # 0,04 ppTaxa de incidência de acidentes no local de trabalho Número de acidentes no local de trabalho x 100 / Total de recursos humanos % 3,75% 3,99% 3,43% # -0,56 ppTaxa de incidência de acidentes no local de trabalho (mulheres) Número de acidentes no local de trabalho (mulheres) x 100 / Total de recursos humanos % 3,00% 3,27% 1,29% # -1,98 ppTaxa de incidência de acidentes no local de trabalho (homens) Número de acidentes no local de trabalho (homens) x 100 / Total de recursos humanos % 2,28% 4,05% 3,61% # -0,44 ppTaxa de incidência de doenças profissionais Número de casos de doenças profissionais x 100/Total de recursos humanos % 0,41% 0,31% 0,46% # 0,15 ppTaxa de gravidade disciplinar Total de penas aplicadas x 100 / Total processos decididos % 30,32% 29,71% 50,00% # 20,29 ppTaxa de celeridade de ação disciplinar Total processos decididos x 100 / Total processos transitados ano anterior + Total  processos instaurados no ano % 42,70% 40,69% 54,41% # 13,72 pp

 Indicadores de gestãoFórmula de cálculoAdmissões/      SaídasPromoçõesAbsentismo
2017

EncargosFormaçãoSegurança, higiene e saúdeDisciplina
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Militar Categoria de guardas Masculino39,81 anos21,12 anos antiguidade12.º anoNomeação definitivaEscalão rem. 1501-1750€

Absentismo 5,99%  2. Perfil do(a) trabalhador(a)                 Figura 3 – Perfil do(a) trabalhador(a)           
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3. Caraterização do(a) trabalhador(a)  
 Figura 4 – Caraterização do(a) trabalhador(a)   Militar22.423 efetivosCategoria de guardasMasculino39,36 anos20,96 anos antiguidade12.º anoNomeação definitivaAbsentismo 5,95% Civil695 efetivosGuardas-florestaisFeminino54,39 anos26,23 anos antiguidade4 anos de escolaridadeContrato de trabalho por tempo indeterminadoAbsentismo 7,23% Mulher1.860 efetivosMilitarCategoria de guardas38,28 anos15,93 anos antiguidade12.º anoNomeação definitivaAbsentismo 11,44% Homem21.258 efetivosMilitarCategoria de guardas39,94 anos21,57 anos antiguidade12.º anoNomeação definitivaAbsentismo 5,51% 
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XV. Conceitos e definições Este capitulo, tem por objetivo contribuir para a melhor compreensão e exploração da informação estatística disponibilizada, constituindo um documento metodológico de suporte e complementar, no qual são coligidos os termos e definições diretamente utilizados ou implícitos na compilação de dados e indicadores de desempenho no âmbito do BS.   ABSENTISMO - Ausências do trabalhador durante o período normal de trabalho a que está obrigado independentemente das suas causas e de se converterem ou não em faltas justificadas.  AÇÃO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - Qualquer atividade de formação organizada, realizada com o fim de proporcionar a aquisição ou o aprofundamento de saberes e competências profissionais ou relacionais requeridas para o exercício de uma ou mais atividades profissionais. Pode assumir, entre outras, a forma de curso, seminário, conferência e palestra.  ACIDENTE DE TRABALHO - Todo o acontecimento inesperado e imprevisto, incluindo os atos de violência derivados do trabalho ou com ele relacionados, do qual resulte uma lesão corporal, uma doença ou a morte de um ou vários trabalhadores. São também considerados acidentes de trabalho os acidentes de viagem, de transporte ou de circulação, nos quais os trabalhadores ficam lesionados e que ocorrem por causa, ou no decurso do trabalho, isto é, quando exercem uma atividade económica, ou estão a trabalhar, ou realizam tarefas para o empregador.  ACIDENTE DE TRAJETO - Acidente que ocorre no trajeto habitualmente efetuado pelo trabalhador, qualquer que seja a direção na qual se desloca, entre o seu local de trabalho ou de formação profissional ligada à sua atividade económica, e: i) a sua residência habitual ou ocasional; ii) o local onde toma normalmente as suas refeições, ou iii) o local onde recebe normalmente o seu salário, do qual resulta a morte ou lesões corporais.  AMPLITUDE SALARIAL - Diferença entre a maior e menor remuneração individual.  ASSOCIAÇÃO SINDICAL - Associação permanente de trabalhadores para defesa e promoção dos seus interesses socioprofissionais, entre outros.  ASSOCIAÇÕES PROFISSIONAIS - Associações que contribuem efetivamente para a representação de determinados grupos profissionais que têm, ou pretendem ter, voz ativa na sociedade em geral, e na envolvente económica em particular, fazendo uma ponte de interligação entre os profissionais dos diversos setores e toda a restante dinâmica empresarial.  CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES - Entidade responsável pela gestão do regime de segurança social dos funcionários públicos (administração direta) e agentes que, vinculados a qualquer título, exerçam funções, com subordinação à direção e disciplina dos respetivos órgãos, na administração central, local e regional em matéria de pensões.  COMISSÃO DE HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO - Corresponde ao grupo ou grupos de trabalhadores que são constituídos em comissão, por convenção coletiva de trabalho e que receberam formação adequada e suficiente no domínio da segurança, higiene e saúde no trabalho tendo em conta as respetivas funções e o posto de trabalho.  CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - Programa estruturado de formação que visa proporcionar a aquisição de conhecimentos, capacidades práticas, atitudes e formas de comportamento necessários para o 
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exercício de uma profissão ou grupo de profissões, com objetivos, metodologia, duração e conteúdos programáticos bem definidos.  CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL EXTERNO - Curso planeado e organizado por entidades externas à própria empresa.  CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL INTERNO - Curso planeado e organizado pela própria empresa.  CUSTOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - Despesas suportadas com a formação. Inclui nomeadamente as remunerações pagas pela entidade empregadora aos trabalhadores em formação (como se estivessem em trabalho efetivo), pagamento a monitores ou a organismos encarregados de formação profissional, material técnico-pedagógico, bolsas de formação, despesas de transportes inerentes a deslocações para formação, depreciação e/ou reparação de imóveis e equipamento ligado à formação.  DOENÇA PROFISSIONAL - Resulta diretamente das condições de trabalho, consta da Lista de Doenças Profissionais (Decreto Regulamentar n.º 76/2007, de 17 de julho) e causa incapacidade para o exercício da profissão ou morte.  ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES - Todos os encargos a cargo da entidade patronal estabelecidos em regime geral para a Segurança Social ou outros regimes obrigatórios e, se os houver, os estabelecidos em regimes complementares de reforma, regimes complementares de seguro de doença, outros regimes complementares e prestações sociais pagas diretamente aos trabalhadores.  ENTIDADE FORMADORA - Entidade do setor público, privado, social ou cooperativo que realiza ações de formação profissional.  EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO - Meios de proteção postos à disposição do trabalhador pela empresa durante o desempenho da sua atividade profissional, no sentido de evitar ou minimizar os acidentes de trabalho ou as doenças profissionais. Estes equipamentos podem ser de proteção coletiva (por ex. : redes protetoras, sistema de alarme contra incêndios, aparelhos de purificação do ar, pavimentos antiderrapantes, andaimes etc.) ou de proteção individual ( por ex.: botas, máscaras, viseiras, luvas, etc.).  FORMAÇÃO PROFISSIONAL - Conjunto de atividades através das quais as pessoas adquirem ou aprofundam conhecimentos ou competências profissionais e relacionais, com vista ao exercício de uma ou mais atividades profissionais, a uma melhor adaptação às mutações tecnológicas e organizacionais e ao reforço da sua empregabilidade.  FORMANDO EXTERNO - Indivíduo que, não estando ligado à entidade empregadora por qualquer tipo de vínculo, frequenta, no período de referência, cursos de formação profissional proporcionados pela mesma.  FORMANDO INTERNO - Indivíduo que, estando ligado à entidade empregadora por um vínculo de trabalho no período de referência, frequenta cursos ou ações de formação profissional proporcionados pela mesma.  GREVE - Abstenção ou perturbação temporária e concertada dos termos normais de prestação de trabalho por parte de um grupo de trabalhadores, tendo em vista impor às entidades empregadoras ou aos poderes públicos, a aceitação das suas reivindicações.  GREVE GERAL - Greve que é desencadeada com um âmbito generalizado, abrangendo todas as empresas e a Administração Pública.  
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HIGIENE NO TRABALHO - Conjunto de metodologias não médicas necessárias à prevenção das doenças profissionais tendo como principal campo de ação o controlo dos agentes físicos, químicos, e biológicos presentes nos componentes materiais do trabalho.  HORÁRIO DE TRABALHO - Horas do início e do termo do período normal de trabalho diário, fixadas por lei ou Instrumento de Regulamentação Coletiva de Trabalho ou ainda, por norma da empresa/instituição.  HORÁRIO DE TRABALHO COM TURNOS (FIXOS/ROTATIVOS) - Horário de trabalho em que a prestação de trabalho se realiza mediante uma sucessão de equipas e que resulta de um período de funcionamento da empresa/estabelecimento superior ao período normal de trabalho nela(e) estabelecido. Os turnos consideram-se "fixos" ou "rotativos" consoante sejam praticados sempre no mesmo período do dia (ou da noite) ou em períodos alternados do dia (ou da noite) respetivamente.  HORÁRIO DE TRABALHO FIXO (RÍGIDO) - Aquele que é definido sem possibilidade de alteração, em geral em termos idênticos para todos os trabalhadores do estabelecimento, com hora de entrada e saída fixa.  HORÁRIO DE TRABALHO FLEXÍVEL - Horário definido apenas com limites para o início e termo da prestação de trabalho e fixação do período de permanência obrigatória e simultânea do conjunto de trabalhadores abrangidos, quer exista ou não a possibilidade de disposição por estes do número de horas de trabalho a prestar em cada dia.  INCAPACIDADE PARA O TRABALHO - Impossibilidade temporária ou permanente para o exercício de atividade por motivo de doença, acidente de trabalho, doença profissional ou invalidez.  INCAPACIDADE PARA TRABALHAR - Incapacidade da pessoa lesionada para executar as tarefas normais correspondentes, no emprego ou posto de trabalho que ocupava no momento em que se produziu o acidente de trabalho.  INCAPACIDADE PERMANENTE - Impossibilidade permanente de um trabalhador auferir rendimentos de trabalho devido a situações de invalidez, doença profissional ou acidente de trabalho.  INCAPACIDADE PERMANENTE ABSOLUTA - Redução total na capacidade de trabalho ou ganho de um beneficiário, devido à situação de invalidez, doença profissional ou acidente de trabalho, de caráter permanente podendo verificar-se para o trabalho habitual ou para todo e qualquer trabalho.  INCAPACIDADE TEMPORÁRIA - Impossibilidade temporária de um trabalhador auferir rendimentos de trabalho devido a situações de doença, doença profissional, acidente de trabalho e maternidade.  ISENÇÃO DE HORÁRIO - Situação em que o trabalhador não se encontra sujeito aos limites máximos dos períodos normais de trabalho em dia normal de trabalho tendo direito, nessa situação, a uma retribuição especial e não a acréscimos de remuneração por trabalho suplementar.  MEDICINA DO TRABALHO - Ramo da medicina que visa o tratamento e prevenção de doenças profissionais.  PLANO DE FORMAÇÃO - Conjunto estruturado das atividades formativas que devem ser realizadas num dado período de tempo, com o fim de alcançar os objetivos propostos, tendo por base um diagnóstico de necessidades de formação.  PONTO PERCENTUAL (PP) - É o nome da unidade que indica o valor absoluto da diferença entre percentagens. 
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POSTO DE TRABALHO - Conjunto de tarefas destinadas à concretização de um objetivo pré-determinado, com aptidões, exigências e responsabilidades específicas e inseridas numa dada unidade organizacional, as quais, em determinado momento, não podem ser exercidas por mais de uma pessoa.  RÁCIO - Relação, geralmente expressa em percentagem, entre duas grandezas.  REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - Modalidade de formação profissional destinada a pessoas portadoras de deficiência a fim de as preparar para uma profissão ajustada às suas aptidões e capacidades.  RECONVERSÃO PROFISSIONAL - Modalidade de formação profissional contínua que visa dotar ativos em risco de desemprego ou desempregados, de uma qualificação diferente da já possuída para o exercício de uma nova atividade profissional.  REFORMADO - Indivíduo que, tendo cessado o exercício de uma profissão, por decurso de tempo regulamentar, por limite de idade, por incapacidade ou por razões disciplinares, beneficia de uma pensão de reforma.  REGIME GERAL DA SEGURANÇA SOCIAL - Conjunto dos regimes de segurança social de cariz contributivo. Inclui o regime dos trabalhadores por conta de outrem, regime dos trabalhadores independentes e o regime do seguro social voluntário.  REGIMES DE SEGURANÇA SOCIAL - Instrumentos jurídicos do Sistema de Segurança Social para efetivação do direito à Segurança Social previsto na Constituição da República. Atualmente existem, o regime dos trabalhadores por conta de outrem, o regime dos trabalhadores independentes, o regime de seguro social voluntário, todos eles fazendo parte do regime geral da Segurança Social, e ainda os regimes não contributivos. Cobrem as eventualidades de doença, maternidade, doenças profissionais, desemprego, encargos familiares, invalidez, velhice e morte. A amplitude da proteção varia conforme o regime de que se trata.  REINGRESSOS - Entradas de trabalhadores que regressam ao serviço após uma ausência de longa duração de que são exemplo o cumprimento do serviço militar obrigatório, a licença sem vencimento, a ausência prolongada por doença ou acidente de trabalho e o desempenho de funções públicas ou sindicais.  REMUNERAÇÃO BRUTA - Refere-se ao montante ilíquido, em dinheiro ou em géneros, pago aos trabalhadores que se incluem no conceito de "pessoal ao serviço", pelas horas de trabalho efetuadas ou pelo trabalho realizado no período normal e no extraordinário. Inclui ainda o pagamento de horas remuneradas, mas não efetuadas (férias, feriados e outras ausências pagas) e os subsídios que se revistam de caráter regular como sejam os subsídios de alimentação, de função, alojamento ou transportes, diuturnidades ou prémios de antiguidade, produtividade, de assiduidade, isenções de horário, subsídio por trabalhos penosos, perigosos ou sujos e subsídios por trabalhos de turnos e noturnos.  REMUNERAÇÃO DE BASE - Montante ilíquido (antes da dedução de quaisquer descontos) em dinheiro e/ou géneros, pago com caráter regular e garantido ao trabalhador no período de referência e correspondente ao período normal de trabalho.  RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - Cessação do contrato de trabalho por iniciativa do trabalhador.  RESCISÃO NO PERÍODO EXPERIMENTAL - Cessação do contrato de trabalho por iniciativa de qualquer das partes durante o período experimental.  
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REVOGAÇÃO POR ACORDO DAS PARTES - Cessação do contrato de trabalho promovida por acordo entre empregador e trabalhador.  RISCO PROFISSIONAL - Possibilidade de um trabalhador sofrer um dano (doença, patologia ou outra lesão) provocado pelo trabalho.  ROTATIVIDADE - Movimento de entradas e saídas de pessoal durante o período de referência.  SAÍDAS DE PESSOAL POR CESSAÇÃO DO CONTRATO A TERMO INCERTO - Saídas de trabalhadores resultantes da extinção do objeto do contrato.  SAÍDAS DE PESSOAL POR EXTINÇÃO DE EMPREGOS - Saídas que correspondem a uma redução do número de trabalhadores ao serviço da empresa / estabelecimento.  SAÍDAS DE PESSOAL POR MÚTUO ACORDO - Saídas de trabalhadores por rescisão do contrato por iniciativa do trabalhador ou por iniciativa da entidade empregadora, resultante de um acordo entre ambas as partes.  SAÍDAS DE PESSOAL POR REFORMA, REFORMA ANTECIPADA, PRÉ-REFORMA - Saídas de trabalhadores de acordo com o princípio de proteção garantido aos beneficiários, desde que tenham atingido a idade legalmente presumida como normal para a cessação do exercício para a atividade profissional; as saídas antes de terem atingido a idade normal de reforma por velhice, atentas às particularidades das diversas atividades profissionais e ainda as saídas resultantes da situação contratual garantida pela entidade empregadora aos seus trabalhadores antes do acesso destes às prestações de reforma garantidas pelo sistema de segurança social.  SAÍDAS DE PESSOAL POR SUBSTITUIÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO - Saídas de pessoal que não impliquem a extinção dos postos de trabalho respetivos. Estão neste caso: a) saídas voluntárias: saídas por rescisão do contrato, quer a pedido do trabalhador, com ou sem justa causa, quer por acordo das partes; b) saídas por outros motivos como sejam as saídas de pessoal para outros estabelecimentos da mesma empresa, para efetuar trabalho noutras empresas onde são diretamente remunerados, embora mantendo o vínculo à empresa de origem; por caducidade do contrato, por morte e reforma do trabalhador, podendo esta derivar de velhice ou invalidez e por despedimento com justa causa, mas que não implique extinção do posto de trabalho.  SAÍDAS DE PESSOAL POR SUBSTITUIÇÃO DE TRABALHADORES - Saídas de trabalhadores que não impliquem uma redução do número de pessoas ao serviço do estabelecimento.  SAÍDAS POR INICIATIVA DA EMPRESA - Saídas de trabalhadores do efetivo permanente por motivo de despedimento individual por iniciativa da entidade empregadora.  SAÍDAS POR INICIATIVA DO TRABALHADOR - Saídas voluntárias de trabalhadores do efetivo permanente por rescisão do contrato de trabalho por sua iniciativa unilateral.  SEGURANÇA NO TRABALHO - Conjunto de metodologias adequadas à prevenção de acidentes de trabalho, tendo como principal campo de ação o controlo dos agentes físicos químicos e biológicos presentes nos componentes materiais do trabalho.  SEGURANÇA SOCIAL - Conjunto de sistemas e subsistemas de direito exercido nos termos estabelecidos na Constituição, nos instrumentos internacionais aplicáveis e na Lei de Bases da Segurança Social.  
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TRABALHADOR A TEMPO COMPLETO - Trabalhador cujo período de trabalho tem uma duração igual ou superior á duração normal de trabalho em vigor na empresa/instituição, para a respetiva categoria profissional ou na respetiva profissão.  TRABALHADOR A TEMPO PARCIAL - Trabalhador cujo período de trabalho tem uma duração inferior à duração normal de trabalho em vigor na empresa/instituição, para a respetiva categoria profissional ou na respetiva profissão.  TRABALHADOR COM CONTRATO A TERMO - "Indivíduo ligado à empresa/instituição por um contrato reduzido a escrito com fixação do seu termo e com menção concretizada de modo justificativo:  a termo certo: quando no contrato escrito conste expressamente a estipulação do prazo de duração do contrato e a indicação do seu termo;  a termo incerto: quando o contrato de trabalho dure por todo o tempo necessário à substituição do trabalhador ausente ou à conclusão da atividade, tarefa ou obra cuja execução justifica a sua celebração."  TRABALHADOR COM CONTRATO PERMANENTE - Indivíduo ligado à empresa/instituição por um contrato de trabalho sem termo ou de duração indeterminada.  TRABALHADOR ESTUDANTE - Todo o trabalhador por conta de outrem, independentemente do vínculo laboral, ao serviço de uma entidade pública ou privada, que frequente qualquer nível de ensino ou equivalente, incluindo cursos de pós-graduação em instituição pública, particular ou cooperativa, todo o trabalhador por conta própria que frequente um curso de formação profissional ou um programa de ocupação temporária de jovem com duração igual ou superior a seis meses ou ainda aquele que, tendo essa qualidade, seja colocado em situação de desemprego involuntário.  TRABALHADOR POR CONTA DE OUTREM - Indivíduo que exerce uma atividade sob a autoridade e direção de outrem, nos termos de um contrato de trabalho, sujeito ou não a forma escrita, e que lhe confere o direito a uma remuneração, a qual não depende dos resultados da unidade económica para a qual trabalha.  TRABALHADOR POR CONTA PRÓPRIA - Indivíduo que exerce uma atividade independente, com associados ou não, obtendo uma remuneração que está diretamente dependente dos lucros (realizados ou potenciais) provenientes de bens ou serviços produzidos. Os associados podem ser, ou não, membros do agregado familiar. Um trabalhador por conta própria pode ser classificado como trabalhador por conta própria como isolado ou como empregador.  TRABALHO SUPLEMENTAR - Horas efetuadas para além da duração normal de trabalho. As horas extraordinárias são contadas em função das horas efetivamente trabalhadas e não em função das somas por elas pagas. Exclui o tempo de trabalho para além do período normal prestado por trabalhadores com isenção de horário em dia normal de trabalho e o trabalho prestado para compensar suspensões de atividade de duração não superior a 48 horas seguidas ou interpoladas por um dia de descanso ou feriado, quando haja acordo entre a entidade empregadora e os trabalhadores.     
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XVI. Fontes, bibliografia e legislação 1. Fontes de dados Para a elaboração do BS, os dados apresentados foram obtidos através das plataformas eletrónicas:  
 “Sistema Integrado de Gestão dos Recursos Internos” (SIGRI); 
 “Sistema Integrado de Gestão de Pessoal” (SIGPES); 
 “Sistema Integrado de Gestão de Vencimentos” (SIGVC);  
 “Sistema Integrado de Gestão da Formação” (SIGFORM); 
 Informações solicitadas às Unidades e disponibilizadas pelos órgãos superiores de comando e direção.   2. Obras de referência  
 IGAI, Inspeção-Geral da Administração Interna, Balanço Social 2016;  
 DGO, Direção Geral do Orçamento, Balanço Social 2016;  
 PCM, Presidência do Conselho de Ministros – Secretaria-Geral, Balanço Social, 2016;  
 INE, Instituto Nacional de Estatística, Balanço Social 2016;  
 IGFSS, Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, Balanço Social 2016.  3. Legislação  
 Lei n.º 63 /2007, de 6 de novembro alterado pela retificação n.º 1-A/2008, de 04 de janeiro - Aprova a orgânica da GNR (LOGNR); 
 Decreto-Lei n.º 30 /2017, de 22 de março - EMGNR; 
 Decreto-Lei n.º 155/92, de 28 de julho, com as alterações introduzidas até ao Decreto-Lei n.º 85/2016, de 21 de dezembro - Estabelece o regime da administração financeira do Estado; 
 Decreto-Lei n.º 190/96, de 09 de outubro - Regulamenta a elaboração do BS na AP; 
 Decreto-Lei n.º 183/96, de 27 de setembro - Define os princípios a que deve obedecer a elaboração obrigatória do plano e relatório anual de atividades dos serviços e organismos da Administração central, dos institutos públicos que revistam a natureza de serviços personalizados e dos fundos públicos. Publica em anexo o esquema tipo dos referidos planos e relatórios anuais de atividades; 
 Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro com as alterações introduzidas até à Lei n.º 128/2015, de 03 de setembro - Estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da AP; 
 Lei n.º 35/2014, de 20 de junho com as alterações introduzidas até à Lei n.º 73/2017, de 16 de agosto - LTFP; 
 Lei n.º 84/2015, de 7 de agosto - Primeira alteração à LTFP, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, consagrando a meia jornada como nova modalidade de horário de trabalho; 
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 Lei n.º 18/2016, de 20 de junho - Estabelece as 35 horas como período normal de trabalho dos trabalhadores em funções públicas, procedendo à segunda alteração à LTFP, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; 
 Lei n.º 25/2017, de 30 de maio - Aprova o regime da valorização profissional dos trabalhadores com vínculo de emprego público, procede à segunda alteração à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e à quarta alteração à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, e revoga a Lei n.º 80/2013, de 28 de novembro 
 Lei n.º 70/2017, de 14 de agosto - Quinta alteração à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, excluindo a Polícia Judiciária e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras do respetivo âmbito de aplicação; 
 Lei n.º 73/2017, de 16 de agosto - Sexta alteração à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; 
 Portaria n.º 150/2017, de 3 de maio - Estabelece os procedimentos da avaliação de situações a submeter ao PREVAP, no âmbito da estratégia plurianual de combate à precariedade; 
 Resolução do Conselho de Ministros n.º 32/2017, de 28 de fevereiro - Cria as Comissões de Avaliação Bipartida (CAB), constituídas por representantes ministeriais, dos serviços e das associações sindicais; 
 Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro - Estabelece o programa de regularização extraordinária dos vínculos precários; 
  Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro com as alterações introduzidas até à Retificação n.º 28/2017, de 02 de outubro - Código do Trabalho (CT); 
 Decreto-Regulamentar n.º 6/2001, de 05 de maio com as alterações introduzidas pelo Decreto Regulamentar n.º 76/2007, de 17 de julho - Aprova a lista das doenças profissionais;  
 Decreto-Lei n.º 503/99, de 20 de novembro com as alterações introduzidas até à Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro -  Funcionários públicos – acidentes em serviço; 
 Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro - Estabelece o sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na Administração Pública (SIADAP); 
 Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro - Orçamento do Estado para 2011 (LOE 2011) altera Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro (SIADAP); 
 Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro - Orçamento do Estado para 2013 (LOE 2013) altera Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro (SIADAP); 
 Portaria n.º 359/2013, de 13 de dezembro  - Aprova os modelos de fichas de autoavaliação e avaliação do desempenho, que contam dos anexos I (Dirigentes intermédios - SIADAP 2), II (Trabalhadores - SIADAP 3) e III (Avaliação com base nas competências), bem como os modelos de ficha de monitorização do desempenho (anexo IV) e ficha de reformulação de objetivos (anexo V), as listas de competências (anexo VI) e as instruções de preenchimento das fichas (anexo VII); 
 Despacho Normativo n.º 4-A/10, de 08 de fevereiro - Estabelece os critérios a aplicar na realização da ponderação curricular prevista no artigo 43.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, bem como os procedimentos a que a mesma deve obedecer; 
 Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro com as alterações introduzidas até à Lei n.º 98/2017, de 24 de agosto - Orçamento de Estado 2015 (LOE 15); 
 Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro - Orçamento de Estado 2017 (LOE 17); 
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 Decreto-Lei n.º 89/2009, de 9 de abril - Regime da maternidade, paternidade e adoção, parentalidade do Regime de Proteção Social convergente; 
 Decreto-Lei nº 91/2009, de 9 de abril com as alterações introduzidas até ao Decreto-Lei n.º 70/2010, de 16 de junho - Regime da maternidade, paternidade e adoção, parentalidade do Regime Geral da Segurança Social;  
 Decreto-Lei n.º 181/2007, de 09 de maio - Altera o regime de justificação de faltas por doença; 
 Decreto-Lei n.º 121/2008, de 11 de julho com as alterações introduzidas até ao Decreto-Lei n.º 72-A/2010, de 17 de junho - Extingue carreiras e categorias cujos trabalhadores transitam para as carreiras gerais;  
 Lei n.º 57/2011, de 28 de novembro com as alterações introduzidas pela Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro - Sistema de Informação da organização do Estado (SIOE); 
 Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro - Orçamento do Estado para 2013 (LOE 2013), alteração à Lei n.º 57/2011, de 28 de novembro (SIOE); 
 Lei 67/1998, de 26 de outubro - Lei da Proteção Dados Pessoais (transpõe para a ordem jurídica portuguesa a Dir. n.º 95/46/CE, do PE e do Conselho, 24/10/95, relativa à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento dados pessoais e à livre circulação desses dados; 
 Lei n.º 103/2015, de 24 de agosto - Primeira alteração à Lei n.º 67/98, de 26 de outubro, Lei da Proteção Dados Pessoais; 
 Despacho n.º 3876/2012, de 12 de novembro, do SEAP - Com o objetivo de garantir o rigor e a transparência no processo de apuramento dos dados de adesão às greves no âmbito da administração central do Estado, bem como a sua adequada divulgação pública; 
 Circular, n.º 1387 de 3 de agosto de 2017 - Instruções para preparação do Orçamento do Estado para 2017/2018 aprovadas por despacho de Sua Excelência o Secretário de Estado do Orçamento; 
 Despacho de sua Exª. a Secretária de Estado Adjunta da Administração Interna em 19 de agosto de 2016 - Mapa de Pessoal da GNR, Orçamento 2017; 
 Despacho n.º 8.372/2010, de 05 de maio, por Sua Excelência o Ministro da Administração Interna e publicado na 2ª série do Diário da República, de 18 de maio de 2010 - MGPM GNR;  
 Decreto-Lei n.º 177/2009, de 04 de agosto - Estabelece o regime da carreira especial médica, bem como os respectivos requisitos de habilitação profissional; 
 Decreto-Lei n.º 266-D/12, de 31 de dezembro - Procede à primeira alteração aos Decretos-Leis n.os 176/2009, de 4 de agosto, e 177/2009, de 4 de agosto, estabelecendo regras de organização do tempo de trabalho médico e de transição dos trabalhadores médicos já integrados na carreira especial médica para o regime de trabalho que corresponde a 40 horas semanais e definido as áreas de exercício profissional da carreira especial médica; 
 Decreto-Lei n.º 139-A/90, de 28 de abril - Aprova e publica em anexo o estatuto da carreira dos educadores de infância e dos professores dos ensinos básico e secundário; 
 Decreto-Lei n. 146/2013, de 22 de outubro - Procede à 12.ª alteração do Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos Básico e Secundário, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 139-A/90, de 28 de abril, e à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho; 
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 Lei n. 12/2016, de 28 de abril - Elimina a requalificação de docentes, procedendo à quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, à décima quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 139-A/90, de 28 de abril, e à primeira alteração à Lei n.º 80/2013, de 28 de novembro; 
 Decreto-Lei n.º 248/2009, de 22 de setembro - Define o regime da carreira especial de enfermagem, bem como os respectivos requisitos de habilitação profissional; 
 Decreto-Lei n.º 564/1999, de 21 de dezembro - Estabelece o estatuto legal da carreira de técnico de diagnóstico e terapêutica; 
 Decreto-Lei n.º 111/2017, de 31 de agosto - Estabelece o regime legal da carreira especial de técnico superior das áreas de diagnóstico e terapêutica; 
 Decreto-Lei n.º 97/2001, de 26 de março - Estabelece o estatuto das carreiras, categorias e funções do pessoal de informática, bem como as condições específicas de prestação de trabalho; 
 Portaria n.º 358/2002, de 03 de abril - Definição das áreas e conteúdos funcionais das carreiras do pessoal de informática da Administração Pública e a regulamentação do sistema de formação profissional que lhes é aplicável, nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 97/2001, de 26 de março; 
 Decreto-Lei n.º 247/2015, de 23 de outubro - Procede à alteração da denominação da carreira florestal, do quadro de pessoal civil da Guarda Nacional Republicana, que passa a designar-se carreira de guarda-florestal e aprova o respetivo estatuto; 
 Decreto-Lei n.º 247/1997, de 19 de setembro - Aprova o regime de contratação de pessoal para as ações de vigilância da floresta contra os incêndios florestais; 
 Despacho n.º 10/15, de 27 de abril - Aprova as regras de funcionamento dos postos de vigia da GNR (RFPVGNR); 
 Portaria n.º 222/2016, de 08 de julho de 2016 - Estabelece e regula o horário de referência semanal dos militares da GNR; 
 Despacho 3438/2017, de 11 de abril - Autoriza as promoções remanescentes no ano de 2015 de militares da GNR; 
 Despacho 4414/2017, de 17 de maio - Autoriza as promoções no ano de 2016 de militares da GNR; 
 Despacho n.º 255/17 - OG, de 28 de dezembro - Funções e o regime de serviço para os militares na situação de reserva na efetividade de serviço; 
 Aviso n.º 8182/2017, de 14 de junho - Concurso de admissão à Academia Militar para o ano letivo de 2017 -2018; 
 Despacho n.º 8779/2017, 22 de setembro - Fixa em 30 o número de oficiais para admissão ao Curso de Formação de Oficiais 2017/2022, para ingresso nos quadros da Guarda Nacional Republicana; 
 Despacho n.º 3439/2017, de 11 de abril - Ingresso na categoria de sargentos, no posto de 2.º sargento, no ano de 2016, 37.º CFS; 
 Despacho n.º 2083/2017, 15 de fevereiro - Autorizada, através de procedimento concursal, a abertura de 150 (cento e cinquenta) lugares para admissão ao CPCb; 
 Despacho n.º 8187/2017, de 12 de setembro - Autorizada o ingresso no quadro da GNR de todos os guardas-provisórios que concluírem com aproveitamento o CFG 16; 
 Despacho n.º 8304/2017, de 06 de setembro - Autorizada a abertura de 350 lugares para a admissão ao curso de formação de guardas 2016/17, tendo em vista o ingresso no quadro da GNR, CFG 16/17 
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 Aviso n.º 8013-B/2017, de 29 de junho - Abertura de procedimento concursal comum para admissão ao CFG da Guarda Nacional Republicana, Armas 2017/2018, CFG 17/18; 
 Aviso n.º 8013-A/2017, de 29 de junho - Abertura de procedimento concursal comum para admissão ao Curso de Formação de Guardas da Guarda Nacional Republicana, Serviço de Músico 2017/2018, CFG 17/18;   
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