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OS SARGENTOS DE PORTUGAL NÃO SE DEIXARÃO ENGANAR
A ANS – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE SARGENTOS – promove no próximo dia 6 de JUNHO,
pelas 20.00 horas , na Voz do Operário, em Lisboa, um Encontro de Sargentos dos três ramos das
FFAA da Zona Militar de Lisboa, a fim de debater e reflectir, com todos os camaradas, as graves e
injustas discriminações sociais que o Governo lhes tem vindo a impor.
Apesar de repetidas e persistentes denúncias, formuladas por escrito, através de exposições,
estudos e propostas de resolução e em audiências com o MDN, tem-se mostrado o Governo e
principalmente o 1º Ministro – Eng. António Guterres – insensíveis aos problemas, como se eles
pudessem ser resolvidos por omissão. Lembramos que em Dezembro último e na sequência duma acção
demonstrativa da indignação sentida, o Sr 1º Ministro criou uma comissão Inter-Miniterial com o fim
de estudar e apresentar os problemas levantados, até hoje essa comissão nunca reuniu, mas os
problemas continuam e agravam-se.
Durante todo este processo, encetado pela ANS no sentido da resolução dos problemas
existentes, o Governo tem feito várias promessas – não cumpridas – muitos boatos têm sido lançados
ao vento, muitas propostas têm sido postas a circular. Todos estes processos têm um denominador
comum - tentar iludir os Sargentos de Portugal, minar-lhes a coesão e a unidade para que
conseguidos estes objectivos nada se solucione.

OS SARGENTOS DE PORTUGAL NÃO SE DEIXARÃO ENGANAR!!
Aquilo que os Sargentos de Portugal desejam, hoje, respeitando os princípios e os valores com
grande firmeza na defesa da dignidade, é criar as condições para conquistar os seguintes objectivos:
Artigo 31º da LDNFA - Direitos de cidadania
Direito ao associativismo sócio-profissional
Garantia do exercício associativo aos dirigentes e aos delegados.
Vencimentos
Valorização autónoma do índice 100
Igualdade retributiva com a GNR
Aplicação correcta dos pontos 2 e 3 do artigo 19º do DL 328/99
Reposição dos diferenciais absorvidos nas 2ª e 3ª fases da aplicação do DL 328/99
Suplemento da Condição Militar - 14,5% + 21.000$00 para todos os postos.
Carreiras - EMFAR
Dignidade numa carreira com futuro
Não ao retrocesso funcional e à desvalorização profissional
Fim à discriminação inter e intra ramos
Justiça Militar
Por uma discussão pública dos CJM e RDM, e da extinção dos Tribunais Militares
Pela atribuição de competência disciplinar à categoria militar de Sargentos.
A Direcção
Lisboa, 5 de Junho de 2001
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