Operação “Natal e Ano Novo 2021” da GNR decorre até dia 2 de Janeiro
Quinta, 16 Dezembro 2021 09:37

A Guarda Nacional Republicana (GNR), vai iniciar esta quinta-feira, dia 16 de Dezembro, a
Operação “Natal e Ano Novo 2021” a qual decorrerá até ao dia 2 de Janeiro de 2022, com o
objectivo de combater a criminalidade e intensificar o patrulhamento rodoviário nas vias de
maior tráfego durante este período, através do esforço de patrulhamento, de forma a garantir
as festividades e as deslocações em segurança, contribuindo ainda para o cumprimento das
medidas necessárias à contenção da COVID-19, em todo o território nacional.
Tendo em consideração que o combate à criminalidade e à sinistralidade rodoviária constitui
uma prioridade estratégica, a Guarda terá em conta o maior fluxo rodoviário nos trajectos dos
locais de residência habitual dos cidadãos para os locais de festividades associadas às
comemorações do Natal e do Ano Novo, bem como adoptará mecanismos de prevenção e
sensibilização à população, para evitar a ocorrência de furtos no interior de residência e
estabelecimentos durante este período em que as pessoas se ausentam das suas casas,
através de um empenhamento criterioso dos meios disponíveis, por forma a garantir assim uma
maior capacidade de intervenção.
Como tal, serão empenhados, durante a operação, várias valências das diversas Unidades da
Guarda, numa óptica de complementaridade e de sinergia de várias acções de patrulhamento,
fiscalização e sensibilização, de forma flexível, orientando o esforço de forma a contribuir para
a diminuição da criminalidade em geral e da sinistralidade rodoviária, para a fluidez do tráfego
e para o apoio dos utentes nas vias. Esta operação abrangente visa ainda garantir o
cumprimento dos normativos decretados na situação de calamidade e sensibilizar a população
para que se abstenha de acções, atitudes e comportamentos que poderão, de alguma forma,
potenciar a propagação do vírus, através de uma presença dissuasora, interventiva e
preventiva.
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