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REQUERIMENTO Número      /XIII (     .ª)

PERGUNTA Número      /XIII (     .ª)

Assunto: Agressões no 40.º curso de formação do Centro de Formação da (GNR)

Destinatário: Ministério da Administração Interna

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda teve conhecimento, através de notícias veiculadas pelo

Jornal  de Notícias (JN),  que,  durante o 40.º  curso de formação do Centro de Formação da Guarda

Nacional Republicana (GNR), cerca de 10 formandos foram alvo de agressões por parte de formadores

deste curso. 

Tais agressões, ocorridas durante um exercício em que se “ensina” o uso do bastão extensível,

foram perpetradas por Alferes que se aproveitaram do facto estarem protegidos por um fato que evita que

possam ser atingidos para agredir os seus formandos. De facto, a gravidade destas lesões, segundo uma

fonte daquele órgão de comunicação social, levou mesmo a que “oito ou nove alistados [tenham sido]

internados no Hospital de São José, de urgência, com narizes partidos, fraturas nos dedos das mãos e,

no  caso  de  um  deles,  lesões  oculares”.  Estes  factos,  naturalmente,  impediram  que  muitos  destes

formandos prosseguissem o curso. 

Considera este Grupo Parlamentar que estas notícias são de uma gravidade extrema. A formação

de forças de segurança, seja ela qual for, não pode ser um laboratório de agressões e de humilhações

por parte de quem tem a responsabilidade de formar profissionais que, no futuro, garantirão a segurança

de pessoas e bens respeitando a Constituição da República Portuguesa (CRP). Efetivamente, este tipo

de agressões atinge os cidadãos que foram gratuita e irresponsavelmente agredidos e coloca questões

importantes sobre a formação que se encontra a ser ministrada. Numa palavra: que forças de segurança

está o Estado a formar quando, reiteradamente, surgem casos de violência extrema durante a formação?

Sendo que estes cursos de formação são o primeiro contacto que muitos futuros militares têm com a

GNR, importa que estes cursos sejam ministrados seguindo as melhores práticas. No mesmo sentido, é

importante garantir que quem tem a responsabilidade de ministrar formação tem plenas capacidades,

técnicas e psicológicas, para tal. 

Atendendo ao exposto,  e  ao abrigo das  disposições constitucionais  e  regimentais  aplicáveis,  o
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Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do Ministério da

Administração Interna, as seguintes perguntas:

1. Que medidas concretas tomou o Ministério da Administração Interna para apurar o sucedido?

2. Os agressores encontram-se ainda a ministrar formação ou foram suspensos de funções até

cabal apuramento do sucedido?

3. Pondera  o  Ministério  da  Administração  Interna  encontrar  uma nova  forma de  selecionar  os

formadores?

4. Como pretende o Ministério da Administração Interna garantir que o recurso à violência e à

agressão não voltará a ocorrer neste ou noutros cursos de formação das Forças e Serviços de

Segurança e nomeadamente da GNR?

Palácio de São Bento, 03 de dezembro de 2018.
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