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“Quão Difícil Nos Temos Movido”

“Quem Luta Pode Não Ganhar
Mas Quem Não Luta Já Perdeu!”
Bem diz o Povo na sua imensa sabedoria, e

“isenção partidária” ou ainda a proibição da

a vida vai-se encarregando de o comprovar,

suspensão dos direitos de parentalidade em

que “quem luta pode não ganhar, mas

simultâneo nos casos em que os dois

quem não luta já perdeu”!

progenitores sejam militares, entre outras

Sendo certo que o projecto de alterações
ao EMFAR (Estatuto dos Militares das Forças
Armadas) ainda não foi aprovado na
Assembleia da República, o qual terá de

alterações, constituem um passo para a
redignificação da classe de Sargentos em
particular e dos militares em geral.
3-

As

alterações

prestes

a

serem

merecer melhor análise assim que for

consumadas não apagam no entanto, o

concluído o processo, não pode contudo a

muito que há ainda a fazer pela dignificação

ANS deixar de referir, face à notícia

dos militares nos planos profissionais,

divulgada pelo site “Notícias ao Minuto” o

materiais e sociais.

seguinte:

A ANS, hoje como ontem, reitera a sua

1- As alterações ao EMFAR prestes a ser

disponibilidade para o diálogo que se traduza

consumadas, resultam da persistência dos

em trabalho concreto para a valorização e

Sargentos, da sua ANS e das restantes

dignificação dos Sargentos, dos militares em

associações profissionais de militares, e da

geral e da Instituição Militar.

iniciativa do Grupo Parlamentar do PCP,
conforme a própria notícia refere.
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A

eliminação

do

posto

A Direcção
de

28 de Novembro de 2017

Furriel/Subsargento como posto de ingresso
nos Quadros Permanentes para a classe de
Sargentos, bem como a substituição do
dever especial de "isenção política" por

Nota: A referida notícia pode ser lida no link:
https://www.noticiasaominuto.com/politica/908035
/ps-viabiliza-alteracoes-a-carreira-e-a-vida-familiardos-sargentos
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