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Estatuto de participação e consulta junto do 
Conselho da Europa e reconhecida junto do 

Parlamento Europeu, OSCE e das Assembleias 
Parlamentares da NATO e da UEO.  

 
“Comemorar o 31 de Janeiro é defender 

os nossos direitos! É reforçar a ANS!” 
 

 
 

As comemorações do “31 de Janeiro – Dia Nacional do Sargento” decorrem este ano num quadro 
político de extrema complexidade, fruto de uma gravíssima crise que, apesar dos reiterados 
sacrifícios a que temos sido sujeitos na última década, teima em não abrandar e mais uma vez, de 
acordo com os sinais que se conhecem da discussão sobre o Orçamento de Estado para 2010, mais 
e pesados sacrifícios nos irão ser pedidos. 

Mas a complexidade do quadro político não advém só da crise, é também provocado por uma 
nova ordem legislativa, contrária aos mais elementares conceitos de legislar que impõem clareza e 
transparência nas leis para que os cidadãos, sem excepção, possam entendê-las para que melhor as 
possam cumprir. Nesta nova ordem, legisla-se “em rede”, ou seja, um determinado Decreto-lei 
remete para o DL “X” que por sua vez remete para o DL”Y” que por sua vez... numa clara tentativa 
de esconder os verdadeiros objectivos do legislador, por forma a que os visados com essa legislação 
não consigam aperceber-se, em tempo útil, da gravidade do que se está a legislar. Mas, quando 
alguém se apercebe do que se prepara e denuncia a sua gravidade e o escandaloso retrocesso de 
direitos, o governo deita mão de uma prática agora em voga, ou seja suspende a eficácia dos 
articulados mais escandalosos ou manda interpretar da forma mais favorável, para que tudo fique 
na mesma, esperando melhor oportunidade para então aplicar o que anteriormente legislou. 

Assim tem acontecido recentemente com a legislação respeitante à assistência social, ao sistema 
retributivo e às carreiras, gerando expectativas altas aos militares que dificilmente se cumprirão, a 
não ser que nos mantenhamos atentos, unidos e determinados em torno da nossa ANS. 

Nesta fase o esclarecimento de todos nós é um factor determinante para conseguirmos defender 
os nossos direitos e a Condição Militar. A comemoração alargada do “31 de Janeiro – Dia Nacional 
do Sargento” é uma oportunidade privilegiada para o necessário debate e esclarecimento, bem 
como para darmos pública conta da nossa unidade e determinação. 

As comemorações deste ano iniciaram-se no passado Sábado, dia 23 de Janeiro, no Funchal, 
onde os camaradas que prestam serviço na Região Autónoma da Madeira participaram 
massivamente, dando o mote e o exemplo que todos devemos ter presente nas iniciativas que irão 
decorrer por todo o País durante as próximas duas semanas, com especial destaque para a 
realização que decorrerá em Lisboa no próximo dia 30 de Janeiro, Sábado, na Voz do Operário. 

Por todas as razões anteriormente apresentadas, apelamos à participação dos Sargentos de 
Portugal nestas comemorações, na firme convicção que também assim defenderemos os nossos 
direitos e a Condição Militar. 

Participar nas comemorações do “31 de Janeiro - Dia Nacional do Sargento” é defender os nossos 
direitos! É reforçar a ANS!  

 
A Direcção 

Lisboa, 26 de Janeiro de 2010 


