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Cargos e Funções
dos Sargentos do
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…

A formação dos Sargentos e a desvalorização funcional.
Numa sociedade cada vez mais competitiva e exigente em termos de conhecimento, os
Sargentos do QP do Exército constituem-se como técnicos altamente qualificados nas
diversas áreas em que executam as suas funções. Exige-se à entrada para a Escola de
Sargentos do Exército a habilitação mínima do 12º ano de escolaridade e um conjunto
de outras qualificações, entre as quais uma prova eliminatória de proficiência da língua
Inglesa. Durante a frequência do CFS, de dois, três ou mais anos, dependendo da
arma ou do serviço, serão ministrados múltiplos conteúdos teóricos e práticos que
habilitarão o futuro Sargento a desempenhar as suas funções. Não é de todo aceitável
que no final do CFS, o Sargento possua exactamente a mesma habilitação académica
com que entrou. Esta prática consubstancia-se, não apenas num factor de
desmotivação para o recém-formado Sargento, mas também num descrédito absoluto
da formação ministrada pelo Exército, uma vez que não lhe é atribuído qualquer
reconhecimento oficial.
Como se não bastasse esta injustiça, sabemos que é intenção do governo fazer uma
alteração ao EMFAR, tendo a concordância do General CEME, para alterar o posto de
entrada no QP de 2SAR para FUR. Esta questão é absolutamente inaceitável na
medida em que contribui, não apenas para desvalorizar as funções dos Sargentos, mas
também para tornar ainda mais lenta a sua já difícil e deficiente progressão na carreira.
Quando verificamos que, actualmente, ao fim de 25 anos de serviço, os Sargentos
apenas progridem dois postos até SAJ, com esta desvalorização que se pretende
implementar tornaremos ainda mais inacessível a possibilidade de alcançar os postos
cimeiros, impedindo de igual forma a progressão remuneratória necessária para que o
Sargento possa alcançar um patamar de dignidade mínima que lhe permita realizar os
desejos legítimos de constituir uma família.
Para além da desvalorização funcional, esta medida encerra uma forte desvalorização
remuneratória da carreira dos Sargentos, contribuindo para que, no final de uma
carreira de 40 anos, com o cálculo actualmente em vigor, venham a obter pensões de
reforma miseráveis, absolutamente indignas e que conduzirão a limites muito próximos
da indigência, situação que não se coaduna com as exigências da Condição Militar, e
menos ainda com a obrigação estatutária de “pautar o seu procedimento pelos
princípios éticos e pelos ditames da virtude e da honra, adequando os seus actos aos
deveres decorrentes da sua condição de militar e à obrigação de assegurar a sua
respeitabilidade e o prestígio das Forças Armadas.”
Estamos pois perante uma situação que deve merecer a máxima atenção por parte de
todos os Sargentos, manifestando de viva voz o total repúdio pela adopção de uma
medida que apenas pretende desvalorizar ainda mais a já tão maltratada categoria de
Sargentos.
A conjuntura actual tem obrigado a modificações na estrutura das Forças Armadas
estando o Exército a proceder a uma reformulação profunda nas suas componentes
principais, obrigando à criação de novos Quadros Orgânicos (QO).
As propostas dos QO, para os cargos da Categoria de Sargentos, têm que ter em conta
as funções definidas no Artigo 273º do EMFAR.
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Suplemento de Residência ou esmola?
As normas de atribuição do Suplemento de Residência eram regidas pelo Decreto-lei
nº 174/94, de 25 de Junho. Assim e de modo genérico, “os militares das Forças
Armadas dos quadros permanentes na efectividade de serviço têm direito a
alojamento condigno, para si e para o seu agregado familiar, a fornecer pelo Estado
mediante o pagamento de uma contraprestação mensal, quando sejam colocados
em local distanciado de mais de 30 km da localidade da sua residência habitual”.
“Em qualquer caso, o direito a suplemento de residência caduca decorridos cinco
anos desde o dia em que o militar se apresenta para iniciar funções”.
Posteriormente, as alterações introduzidas pelo artigo 8º da Lei 51/2013, de 24 de
Julho vêm, como habitualmente, penalizar uma vez mais os militares, fazendo
agravar a já de si difícil situação quando estes se encontram deslocados. Para além
de reduzir o período máximo de atribuição de 5 para 3 anos, entendeu o legislador
que uma colocação até 100 km dos limites do concelho é perfeitamente acessível e
não gera encargos adicionais ao já depauperado orçamento dos militares e das suas
famílias, nem sequer se incomodando com os custos na vida familiar a que esses
militares estão sujeitos, quer pelo enorme aumento de despesa quer pela ausência a
que sujeitam as suas famílias. Como se ainda não bastasse chegou ao nosso
conhecimento que há militares que estando deslocados, a mais de 100 km da sua
residência e há mais de 3 anos não foram colocados na sua guarnição, como seria
expectável e sendo esse o seu desejo, continuando naquela situação, por imposição
de serviço, como é o caso dos 2SAR e 1SAR que, por estarem ainda no período ao
dispor da Arma/Serviço, são colocados onde o Exército necessita, mas aos quais é
entretanto retirado o direito a receber o suplemento de residência por terem excedido
os 3 anos de deslocamento, sendo-lhes igualmente negado o direito à primeira e
terceira refeições.
Considerando a constante perda de vencimento a que os militares têm sido sujeitos
de há muitos anos a esta parte e que, nalguns casos já representa cerca de 25% do
seu vencimento líquido, situação agravada pelo brutal aumento da carga fiscal do
OE2014 e que continuará a ser mantida e aprofundada pelo OE2015, mais do que
nunca, importa que o General CEME tenha bem presente o Artigo 20.º do EMFAR:
“O militar tem, nos termos fixados em lei própria, direito a perceber remuneração de
acordo com a sua condição militar, forma de prestação de serviço, posto, tempo de
serviço, cargo que desempenhe, qualificações adquiridas e situações particulares de
penosidade e risco acrescido”, salvaguardando desta forma que nenhum militar e
respectiva família possam ser prejudicados em virtude de as normas internas de
deslocamentos e disponibilidade de colocação já não se adequarem às alterações
entretanto produzidas à lei no que respeita às contrapartidas pecuniárias que
pretendem alegadamente compensar os custos do deslocamento.

Decreto-Lei
236/99 de 25 de
Junho
Estatuto dos
Militares das
Forças Armadas
(EMFAR)
Artigo 273.º
Cargos e Funções
dos Sargentos do
Exército
…
d) Primeiro-sargento: comando
de subunidades elementares ou
órgãos do escalão secção;
adjunto do d) Primeiro-sargento:
comando
de
subunidades
elementares ou órgãos do
escalão secção; adjunto do
comandante de pelotão; auxiliar
do adjunto do comandante de
companhia;
exercício
de
funções no âmbito do serviço
interno da unidade e de tarefas
especializadas em órgãos de
estado-maior
nos
serviços
técnicos e na instrução de
quadros e de tropas;
e) Segundo-sargento: comando
de subunidades elementares ou
órgãos de escalão secção;
eventualmente
auxiliar
do
adjunto do comandante de
companhia;
exercício
de
funções no âmbito do serviço
interno da unidade e nos órgãos
de
serviços
técnicos,
administrativos, logísticos e na
situação de quadros e tropas.

Apelamos pois a uma reacção célere por parte do CEME no sentido de repor a
justiça e o reconhecimento que merecem os homens e mulheres que todos os
dias dão o seu melhor para enaltecer o Exército e as Forças Armadas.
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