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ANS MEMORANDO PARA OS DELEGADOS 
Data: 01 MAR 04 

Caro Camarada Delegado 

Como sabes, a ANS elegeu o ano de 2003 como o “Ano das Carreiras”. Infelizmente não 
houve nesta matéria qualquer dado que nos permita estarmos minimamente satisfeitos. Muito pelo 
contrário! Os sinais que conseguimos vislumbrar são profundamente perturbadores, quer pela 
continuada não resolução de muitos dos nossos problemas, quer pela tentativa de iludir a existência 
dos mesmos, quer ainda por uma série de actos e atitudes que temos vindo a registar, e que poderão 
indiciar haver alguma forma concertada de criar dificuldades ou até mesmo tentar esvaziar a 
existência dos movimentos associativos.  

Por tudo o que atrás foi dito, e porque acreditamos que a razão está do nosso lado, não 
desistiremos da tarefa que nos propusemos cumprir. Assim também 2004 será o “Ano das Carreiras” 

Durante este ano, que temos a certeza de ser mais um ano difícil na vertente da questão 
retributiva, continuaremos a dar uma tónica muito forte no respeitante à problemática das 
carreiras, seus mecanismos de progressão, alterações necessárias à legislação existente, sem 
contudo descurar a atenção sobre todas as outras matérias que continuam a preocupar os militares 
sargentos…e que continuam a ser muitas! 

Nesse sentido, como forma de ajudar o teu trabalho de divulgação e, também como apoio 
para o desenvolvimento da discussão que se quer participada e alargada sobre todos os problemas 
que nos afectam, bem como sobre a complexidade do momento que atravessamos, enviamos neste 
“pacote” uma série de documentos em que se inclui: 

• Comunicados Nacionais n.º 02/2004 e n.º 03/2004; 

• Comunicado n.º 01/2004 da CPR–Armada (Comissão Permanente do Ramo); 

• Comunicado n.º 01/2004 da CPR–Força Aérea (Comissão Permanente do Ramo); 

• Comunicado Conjunto n.º01/2004 (ASMIR, ANS, AOFA e APA); 

• Recortes de Imprensa. 

Dentro em breve iremos levar a cabo uma série de reuniões com os delegados dos diversos 
núcleos, a nível nacional, a fim de aprofundar a discussão destas matérias, ouvirmos as 
sensibilidades dos diferentes núcleos e assim, com a contribuição de um leque vasto de camaradas, 
construirmos propostas mais amadurecidas e representativas. 

Até breve! Saudações associativas e bom trabalho! Desistir, nunca… 

 

                                                           O Presidente da Direcção 

 

                                                                   António Lima Coelho 
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