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ANS MEMORANDO PARA OS DELEGADOS 
30 AGO 04 

               
              Caro(a) Camarada Delegado(a) 
 

Após um merecido período de férias, cá estamos nós de volta ao trabalho e à intensa actividade 
associativa que nos caracteriza e que é indispensável para unirmos cada vez mais os Sargentos, de forma a 
trilharmos juntos o caminho que nos leva a um futuro mais digno e consentâneo com as justas aspirações 
nossas e das nossas famílias. 

Como sabemos, nestes últimos tempos tem sido largamente publicitado um projecto de Decreto-Lei 
que visará o “descongestionamento de carreiras” mas que, a nosso ver, e da forma como as coisas foram 
encaminhadas, não só está ferido de claro incumprimento do estipulado na Lei Orgânica n.º 3/2000, de 29 de 

Agosto, como dificilmente resolverá as profundas injustiças que ferem profundamente a carreira dos 
militares, com particular incidência entre os militares sargentos.  

Para podermos fazer um trabalho profundo, construtivo, ponderado e abrangente entendeu-se levar 
a efeito o II Encontro Nacional de Delegados com vista a discutir, debater e apresentar caminhos 
alternativos de forma a sairmos todos reforçados deste encontro, tendo sempre presente a realidade que é o 
ser a cara e a voz dos Sargentos nas unidades, tarefa muitas vezes difícil e incompreendida, mas fundamental, 
e corajosamente levada a efeito pelos delegados da ANS. 

 

Nesse sentido, enviamos-te uma séria de documentos que te facultarão informação sobre as 
matérias em discussão e te apoiarão no teu trabalho de delegado: 

1. Proposta oriunda do MDN sobre “Desbloqueamento de Carreiras”; 
2. Nosso fax e Memorando em resposta à solicitação do GabSEDAC e do qual continuamos a aguardar 

resposta; 
3. As nossas propostas de alteração ao EMFAR, desde sempre por nós defendidas como mecanismos 

reguladores de fluxo de carreira; 
4. O nosso último comunicado nacional (n.º 11/04) no qual tomamos pública posição sobre esta matéria; 
5. O convite para a tua participação no II Encontro Nacional de Delegados; 
6. Ficha de Delegado, para melhor efectuarmos o trabalho de actualização da respectiva base de dados; 
7. Ficha de sócio (sempre útil e necessária…); 
8. E finalmente um quadro em que a frieza dos números falam por si! Um quadro bastante explícito 

daquilo que é a vergonhosa tabela do sistema retributivo, matéria que inevitavelmente teremos que 
recomeçar a incluir nos nossos fóruns de discussão e nos nossos documentos. 
 
Vamos pois ao trabalho pois a luta afigura-se árdua e prolongada! Porém, não vacilaremos e como 

Sargentos de Portugal que orgulhosamente somos, saberemos encontrar os melhores caminhos para vencer. 
Até ao II Encontro Nacional de Delegados, o mais tardar! 

Bom trabalho e saudações associativas! 
   
                                                                                                                              António Lima Coelho 
                                                                                                                            Presidente da Direcção 
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