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Jornada Nacional em Defesa da Condição Militar

Camaradas
A Direcção da ANS decidiu promover uma Jornada Nacional em Defesa da Condição Militar, da Operacionalidade, da Coesão e da Disciplina
das Forças Armadas.
As razões que conduziram àquela decisão, sendo vincadamente de natureza socioprofissional, se resolvidas a contento, têm incidências directas na
motivação e na qualidade do desempenho das Forças Armadas no cumprimento das múltiplas missões de interesse público que cumprimos
diariamente.
•
•
•
•
•
•
•

Incentivar o Governo a Cumprir as dezenas de Leis em falta e a Saldar a Dívida constituída já superior a 1.000.000.000€ nomeadamente emitindo Títulos do Tesouro;
Amnistiar os 50 processos disciplinares instaurados por via de actividades associativas exigindo o cumprimento da Lei, arquivá-los e
reabilitar as respectivas carreiras;
Eliminar a discriminação negativa aplicada aos militares no recurso aos Tribunais Administrativos;
Cumprimento da Lei do associativismo e integrar as associações na discussão e produção dos diplomas legalmente estipulados;
Revisão do RDM de acordo com as novas missões, caracterizado por medidas inovadoras, pedagógicas e reabilitantes e não uma cópia
retrógrada dos normativos que vigoravam no início do século passado;
Um sistema de Assistência na Saúde aos Militares e suas famílias com qualidade e eficiente, assente nos Hospitais Militares e
salvaguardando o património do IASFA;
Actualização autónoma do índice 100 e valorização da parte fixa do Suplemento da Condição Militar de modo a atingir valores de
suplementos equivalentes no seio da Administração Pública;

Cumprimento rigoroso das normas da UE respeitantes às regras de SHT – nomeadamente nos navios em reparação no Arsenal do
Alfeite;
•
Harmonização da aplicação das Leis no seio dos três ramos eliminando os prejuízos relativos existentes e reforçando a Coesão e a
Disciplina na Forças Armadas – nomeadamente levando o Exército a:
•

o
o
o

Cumprir o DL 299/97 e pagar os diferenciais em dívida a 1496 1SAR e SAJ;
Proceder ao descongelamento dos escalões cumprindo a Lei;
Respeitar o EMFAR como os outros ramos de modo a não enviar para a reserva compulsiva militares ainda jovens com óptimas folhas de
serviço;

Garantir que a reestruturação das Carreiras militares e retributivas sejam no sentido positivo, de eliminar as graves distorções
existentes nas promoções por categorias militares;
•
Pela Fundação de uma Escola de Formação dos Sargentos das Forças Armadas, economizando recursos, uniformizando as doutrinas,
linguagens e procedimentos e reforçando a Coesão entre os militares;
•

Por tudo isto no próximo dia 28 de Maio vamos promover uma Jornada Nacional em Defesa da Condição Militar, com uma Concentração
pública na Praça Luís de Camões em Lisboa a partir das 18h30 e a permanência nas unidades até às 20h00.

