
ANS - Associação Nacional de Sargentos                    R. Barão de Sabrosa, 57 • • 1900-088 LISBOA Tel: 21 815 49 66 • Fax: 21 815 49 58 • E-mail: geral@ans.pt 

    

AASSSSOOCCIIAAÇÇÃÃOO  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  SSAARRGGEENNTTOOSS  

 

 
 

ANS COMUNICADO 
Nº:   11/2000 
Data:12OUT2000 
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Desde sempre a ANS – Associação Nacional de Sargentos, tem privilegiado a 

dignificação dos seus membros, associados ou não, sargentos dos três ramos das Forças 
Armadas e militares em geral. 
        Considera a ANS que esta dignificação passa inevitávelmente por um projecto de 
carreira justo e aliciante, consistente e adequado às inquestionáveis exigências de 
cumprimento da elevada missão de servir a Pátria, mas também por uma perfeita 
integração do militar – cidadão em uniforme – no todo que é a sociedade que o rodeia, 
donde emana e que jurou defender. 
 

Esta integração, consideramos nós, jamais poderá ser feita por via da exclusão e da 
restrição de direitos básicos e elementares, consagrados na própria Constituição e que 
não podem, de modo algum, ser desvirtuados por pretensos instrumentos de defesa do 
dever de isenção, conceito não raramente confundido com uma perigosa abstracção 
daquilo que política ou socialmente se passa à nossa volta. Os militares, achamos nós, 
devem ter a liberdade de pensar, reflectir, manifestar-se e associar-se, num pleno 
exercício da sua condição de cidadão, juntando a tudo isso o elevado discernimento de 
jamais fazerem uso do poder das suas armas e autoridade para influenciar ou deturpar o 
verdadeiro espírito democrático destas liberdades. 
 

Não obstante, tem vindo o Governo a criar à volta destas matérias, um cenário 
deveras preocupante, com o aparecimento de projectos e de documentos de trabalho, na 
área da disciplina e dos direitos, carregados de conceitos e práticas, em muitos casos 
inaceitáveis, e sem que os esboços de diálogo entretanto avançados, produzam qualquer 
efeito considerado valorativo e respeitável. Tais factos levam-nos pois a reagir com as 
defesas maiores com que podemos contar – a nossa união e a capacidade de juntos 
reflectirmos e discutirmos todo este pacote jurídico-disciplinar que pode vir a 
determinar a nossa consagração como cidadãos ou a sua ameaça. 

 
Neste contexto, a ANS levou a efeito durante a última quinzena de Setembro uma 

ronda, a nível nacional, para informação e debate com os seus delegados, nomeadamente 
em: 

 
• BEJA, VENDAS NOVAS, SANTARÉM, COIMBRA, VISEU, LAMEGO, 

CALDAS DA RAINHA, ÉVORA, LISBOA, ENTRONCAMENTO, MARINHA 
GRANDE, CHAVES, PORTO E OTA. 
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Deste amplo debate surgiu a necessidade de convocação do Conselho Técnico da 

ANS, o qual reunido em 12 de Outubro deliberou mandatar a Direcção da ANS para a 
convocação do “IV ENCONTRO NACIONAL DE SARGENTOS” a realizar no próximo dia 
28 de Outubro, em Lisboa, com a seguinte ordem de trabalhos: 

 
• EUROMIL 
• EMFAR/CARREIRAS 
• CJM 
• RDM 
• Artº 31º LDNFA 
• SISTEMA RETRIBUTIVO 
 

O que está em causa, neste momento especial da nossa vida, são questões e 
matérias vitais para a Dignificação da nossa condição de cidadãos em uniforme. Podemos 
com vigor qualificá-las, caso se venham a concretizar as intenções expressas nos 
projectos que conhecemos, como o mais sério ataque alguma vez perpretado contra os 
direitos dos cidadãos militares.  

 
Compete a todos e a cada um de nós, tudo fazer para que tais intenções não passem 

disso mesmo – INTENÇÕES – por forma a impormos o reconhecimento da nossa 
DIGNIDADE. 

 
É nos momentos mais críticos que se mostra a fibra dos Homens. Por isso 

camarada, contamos contigo no IV Encontro Nacional de Sargentos. 
 
                                                                                                   Até lá! 
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