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COMUNICADO
SOBRE A PROPOSTA DE SEXA O MDN

1. Não obstante os resultados eleitorais do passado dia 16DEZ01 e seus desenvolvimentos, SEXA o
Ministro da Defesa Nacional elaborou e enviou para todas as associações de militares um projecto de
Decreto-lei de alteração ao DL 328/99.
De uma primeira análise, a Direcção da ANS concluiu que:
•

O projecto não corresponde e fica muito aquem das expectativas dos Sargentos, não resolve o
incumprimento da lei quanto à aplicação correcta do DL 328/99 nos seus artigos 19º e 12º, não
permitindo reposicionar correctamente os escalões e devolver os diferenciais incorrectamente
absorvidos nas 2ª e 3ª fases da aplicação daquele DL;

•

O projecto não equipara as escalas indiciárias dos militares à tabela indiciária dos militares da
GNR. Aproxima ligeiramente em alguns postos e escalões deixando praticamente na mesma a
maioria.

Portanto o projecto não resolve nenhum dos problemas nem adopta nenhuma das soluções apresentadas.
Soluções necessárias para eliminar as injustiças e incumprimentos da lei, não constituindo, portanto,
aumentos de vencimentos como alguns impropriamente tentam fazer crer.
As correcções das injustiças oficialmente reconhecidas e do incumprimento da lei constituem meros
actos de gestão e, portanto, susceptíveis de serem resolvidos ainda por este Governo, que criou tais
problemas.
No entanto a Direcção considera que este projecto, enquanto proposta susceptível de ser melhorada, se
o Primeiro Ministro disponibilizar os meios necessários, deve merecer a nossa melhor atenção e estudo
para possíveis análises conjuntas com o Gabinete de SEXA o MDN.
Nesta perspectiva a Direcção da ANS está a encetar todas as diligências para recolher os dados
necessários para uma profunda análise do projecto ora apresentado. Posteriormente a Direcção dará
mais informações sobre o assunto.
2. É com satisfação que a Direcção da ANS informa que recebeu hoje um ofício do Gabinete de SEXA o
Ministro da Defesa Nacional a informar das diligências que se estão a fazer para a “Instalação de uma
Linha Verde no Ministério da Defesa Nacional”, a implementar até ao próximo dia 1 de Fevereiro 2002.
Está de parabéns SEXA o Ministro por ter entendido a pertinência da proposta. Estão de parabéns as
nossas famílias que passam a dispor de um meio fiável de informação sobre os seus familiares militares
quando em missões com ausência prolongada do seio familiar.
Quando a Linha Verde estiver a funcionar nós, ANS, ficaremos com a grata satisfação do dever
cumprido.
A ANS disponibiliza-se para ajudar a encontrar as melhores formas de implementar o serviço de apoio
aos nossos familiares, nomeadamente na definição do melhor perfil da equipa que terá tão honrosa,
delicada e especializada missão a seu cargo.
Lisboa, 20 de Dezembro de 2001
A Direcção
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