
 

 

MOÇÃO 

Pela garantia da permanência e autonomia do Posto da GNR em Ervidel 

 

Ao longo das últimas duas décadas o Posto da GNR de Ervidel viu reduzido o número de 

efectivos de forma acentuada, passado de mais de uma dezena para os actuais 3 

militares, situação que ilustra bem o receio da população em relação à sua segurança e à 

continuidade do serviço de proximidade que este Posto presta à freguesia que, tendo em 

conta a sua centralidade, ao concelho e aos concelhos vizinhos (Aljustrel, Ferreira do 

Alentejo e Beja), constitui um importante serviço. 

Tendo a população de Ervidel sido surpreendida com a informação da exoneração do 

comandante do Posto da GNR de Ervidel, o que representa uma clara perda de 

autonomia deste posto, as inquietações avultaram-se considerando-se o historial descrito, 

ao que se associa o crescente aumento da actividade agrícola nos campos da freguesia 

de Ervidel e das freguesias circundantes, que tem ampliado e dispersado população pelas 

áreas agrícolas, algumas de forma sazonal. 

A redução ou o encerramento de serviços públicos de proximidade coloca em causa os 

direitos das populações no acesso a esses serviços e contribui profundamente para o 

despovoamento deste território, propiciando o descrédito de muitos cidadãos nas 

instituições do estado. 

Atendendo a que a aposta no interior é anunciada como uma preocupação política 

nacional, não é compatível que essa preocupação se traduza em consequentes 

encerramentos ou redução de de serviços de proximidade, situação que agora volta a 

pairar com esta anunciada situação. 

A Assembleia Municipal de Aljustrel, reunida em sessão ordinária no dia 30 de setembro 

de 2019 delibera: 

1. Demandar que a Câmara Municipal de Aljustrel e a Junta de Freguesia de Ervidel 

solicitem ao Ministério da Administração Interna reunião conjunta para 

esclarecimentos sobre a real situação do Posto da GNR de Ervidel; 

2. Exigir ao Ministério da Administração Interna o reforço do numero de efectivos no 

Posto de Ervidel, preenchendo o quadro de pessoal existente que determina a fixação 

de cinco militares, garantindo que este Posto não se torne num mero espaço 

administrativo; 

3. Reivindicardo Ministério da Administração Interna que qualquer que seja a 

reestruturação em curso, não seja colocada em causa a permanência e autonomia da 

GNR na localidade de Ervidel, a começar pela reversão da decisão da retirada do 

Comandante de Posto entre os militares em permanência neste Posto. 

 



 

 

Moção aprovada por unanimidade na sessão da Assembleia Municipal de Aljustrel 

realizada no dia 30 de Setembro de 2019. 


