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JORNADA NACIONAL DE REFLEXÃO
As associações de militares – ASMIR, ANS, AOFA e APA – reunidas no passado dia
28 de Outubro decidiram levar a efeito uma Jornada Nacional de Reflexão, no próximo
dia 6 de Novembro, quarta-feira, que decorrerá durante o período do almoço.
Esta jornada tem por objectivo demonstrar, inequivocamente, o sentimento de
preocupação, insatisfação e indignação dos militares face ao grave atentado perpetrado
pelo governo, às suas pensões de reforma, através das propostas de alteração ao
Estatuto de Aposentação, incluídas na lei do Orçamento de Estado.
Uma vez mais, pela “calada da noite”, tal como sucedeu em 1992 relativamente ao
pagamento do tempo de serviço militar obrigatório, propõe-se o governo alterar agora o
Art.º 53.º - que define o cálculo do valor da pensão de reforma – provocando no imediato
uma redução, face aos valores actuais, de 10% do valor desta pensão. Se a isto
juntarmos o facto dos mecanismos de garantia do valor da pensão nada garantirem, já
que o Complemento de Pensão (Art.º 9.º da Lei n.º 25/2000) está suspenso na sua
eficácia e assim ir permanecer, e o Fundo de Pensões se encontrar na iminência de
entrar em ruptura durante o segundo trimestre do próximo ano, não será difícil concluir
que no curto prazo, as pensões de reforma dos militares sofrerão uma grave
desvalorização, tal como acontecia até 1990.
Como a vida nos tem demonstrado, só lutando conseguiremos impedir que tais
objectivos se concretizem, por isso apelamos a todos os militares, especialmente aos
Sargentos de Portugal, para que participem, com grande convicção nesta Jornada
Nacional de Reflexão, não comparecendo nos respectivos refeitórios para almoçar, no
próximo dia 6 de Novembro, aproveitando esse mesmo período para seriamente reflectir
sobre esta matéria.
Como em outras ocasiões, a Família Militar saberá dar a resposta conveniente a
mais um brutal ataque aos seus direitos e condições sociais de vida.
Como repetidamente temos dito, quem luta pode não ganhar…mas quem não luta já
perdeu!
Contamos contigo, camarada! Boa jornada!
A Direcção
Lisboa, 02 de Novembro de 2002
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