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ANS  
Data: 11 JUL 02 

 

Camarada 
Após termos concluído o documento que junto anexamos, e depois de o termos entregue no 

Ministério da Defesa, tornámo-lo público através de uma Conferência de Imprensa convocada especificamente 
para este efeito na passada semana. 

Fazemo-lo agora chegar a ti, Delegado da ANS, para que o divulgues junto dos nossos camaradas, 
para que estimules a discussão à volta do mesmo, para que afinal, se cumpra um dos objectivos que 
continuamente nos norteia: dar a conhecer aos nossos camaradas aquilo que vamos fazendo e, ao mesmo 
tempo, envolvê-los na discussão destas matérias. 

É importante referir que este documento não pretende esgotar todos os problemas que afectam e 
preocupam os Sargentos de Portugal, mas que elenca alguns dos que consideramos mais urgentes, tendo como 
prioritário, e de outra forma não poderia ser, o urgente e escandaloso problema das Carreiras/Quadros 
Orgânicos. 

Muitos outros há para abordar e procurar soluções! 

Relativamente à questão da equiparação salarial com a GNR é necessária muita atenção e bastante 
inteligência para resistir ao constante aparecimento de rumores, com as mais variadas origens, mas todos eles 
com um objectivo bastante claro – criar a confusão e minar a confiança, tão necessária nesta fase terminal 
deste complexo processo negocial. 

Sendo a confiança um factor determinante para o sucesso desta longa luta, apelamos a todos vós 
para se empenharem no esclarecimento de todos os camaradas, rejeitando os rumores, venham eles de onde 
vierem, e simultaneamente credibilizarem a informação da ANS.   

No preciso momento que estamos a redigir este memorando, aguardamos que o MDN responda ás 
nossas propostas de correcção, formuladas na reunião de trabalho, efectuada no MDN no dia 2 de Julho. O 
processo negocial estando numa fase avançada, não está concluído, comprometemo-nos, como não podia deixar 
de ser, a informar os camaradas logo que tivermos algo de concreto. Como sempre o fizemos, sereis vós os 
primeiros destinatários da nossa informação, a única que podeis dar crédito.  

Em caso de dúvida, não exites, contacta-nos. Esclarece-te para poderes esclarecer os outros 
camaradas. CONFIANÇA, mais do que nunca é necessária.   

Despedimo-nos com um abraço fraternal e até breve! 

 

 

O Presidente da Direcção 

 

António Lima Coelho 
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