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MUNICÍPIO DE ANADIA ASSINA CONTRATO PARA REQUALIFICAÇÃO 
DO QUARTEL DA GNR 

 

O Município de Anadia, o Ministério da Administração Interna (MAI) e a GNR celebraram um Contrato 

de Cooperação Interadministrativo para a reabilitação e adaptação das instalações do Destacamento 

Territorial da GNR de Anadia. Trata-se de um investimento superior a um milhão de euros, suportado 

pelo MAI. O contrato foi homologado pelo Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, 

Antero Luís, em cerimónia que decorreu no Salão Nobre dos Paços do Município, na passada quarta-

feira (19 de fevereiro). O concurso para a empreitada vai ser lançado pela autarquia nos próximos dias. 

Prevê-se que as obras comecem ainda este ano, sendo o prazo de execução das mesmas de 12 meses. 

Tendo em conta as más condições do Destacamento Territorial da GNR de Anadia, esta era uma 

intervenção de fundo há muito aguardada pelo Município. A empreitada vai dotar a GNR de Anadia de 

instalações adequadas ao desempenho da sua missão, permitindo simultaneamente alcançar uma 

maior eficiência no desempenho dos profissionais daquela força de segurança. A remodelação implica a 

reorganização de todo o espaço interior, no sentido de criar maior funcionalidade dos serviços para 

militares e civis. O projeto teve em conta a utilização do edifício por parte de pessoas com mobilidade 

reduzida. 

No rés-do-chão do edifício, vão funcionar os serviços adstritos ao Posto Territorial e os serviços gerais 

do quartel. O primeiro andar vai albergar serviços afetos ao Comando do Destacamento Territorial e 

respetivas valências e dormitório. Na retaguarda do edifício, vai ser construído um novo espaço de 

apoio, para garagens, áreas técnicas e arrecadações. 

Na cerimónia de assinatura do contrato, a presidente da Câmara Municipal de Anadia, Teresa Cardoso, 

destacou que esta intervenção, que implica a reorganização funcional dos espaços, vai dotar o edifício 

de “melhores condições de conforto e comodidade aos seus efetivos”. A autarca referiu ainda que o 

Município de Anadia, juntamente com a GNR, “vai desenvolver todos os esforços para encontrar a 

melhor solução para a instalação provisória dos efetivos, dos equipamentos e das viaturas, que terão de 

funcionar em local alternativo e transitoriamente até a conclusão da empreitada que se estima até ao 

final do próximo ano”. Teresa Cardoso assegurou também que “vão ser criados todos os requisitos para 

que as forças de segurança instaladas em Anadia tenham as condições para o exercício das suas funções 

de segurança e de proximidade, junto das populações, na sua plenitude”. A autarca terminou o seu 

discurso deixando um agradecimento público ao Governo pela “confiança depositada no Município, 

como garante para assumir a realização da obra, tal como se encontra determinado no contrato”. 

http://www.cm-anadia.pt/
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O Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, Antero Luís, considerou que esta 

intervenção de “grande envergadura se impunha” face ao “mau estado” do edifício onde se encontra o 

Destacamento Territorial da GNR”. No Salão Nobre, o governante agradeceu “a forma muito enérgica” 

como a presidente da Câmara Municipal de Anadia se empenhou em colaborar com o MAI e a GNR “na 

realização de uma benfeitoria que irá perpetuar no tempo a sua memória e fazer do nosso país um local 

ainda mais seguro, tranquilo e digno para todos quantos aqui vivem e trabalham”. 
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