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UNINDO E LUTANDO CONSEGUIREMOS!
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Camaradas:
Vivem-se dias difíceis.
Passada a campanha eleitoral para as eleições legislativas do passado dia 17 de Março, período durante o
qual tentámos trazer para o debate os problemas das Forças Armadas, há que concluir que a realidade a
que assistimos foi, no mínimo, decepcionante. É que, ou não se falou de nada, ou falou-se do leasing dos
submarinos, da compra dos helicópteros, da venda de instalações... ou seja, de doenças da rama em vez de
tratar, ou tentar tratar, a raíz e os troncos principais da árvore.
Uma coisa foi comum a todos os discursos, e essa foi a de ninguém ter falado das mulheres e dos homens
que trabalham nas FFAA, cumprindo e dando corpo a uma das missões mais importantes do Estado. Ninguém
se lembrou de averiguar, reflectir ou discutir, por exemplo:
- porque ganha um 1º Sarg. da GNR mais um vencimento/ano do que um 1º Sarg. das FFAA?;
- que carreiras existem nas FFAA? Serão carreiras dignificantes ou estarão apenas a servir para a
desmotivação dos profissionais que um dia resolveram servir o país nos seus Quadros;
- que legislação tem permitido um efectivo retrocesso funcional aos militares, nomeadamente na classe de
Sargentos, a pontos de definir que um SAJ concorre para a escala de Sarg. de Dia;
- como é possível exigir aos elementos do SEN que cumpram as suas funções, quando se deixam acumular
meses de vencimentos em atraso.
Estes são alguns dos problemas que nos afectam. Urge por isso mantê-los na ordem do dia.
Assim, a CPR-Armada deliberou convocar um ENCONTRO DE SARGENTOS DA ARMADA para o próximo
dia 10 de Abril pelas 18h00 no Clube de Instrução e Recreio do Laranjeiro para tratar os seguintes
temas:

•

Problemas dos Sargentos da Armada:
 Fusão de classes: que futuro?
 Escola de Formação de Sargentos da Armada: para quando?
 Escalas: que serviços?
 Quadros orgânicos: porque não contemplam SMORES?

•

Problemas dos Sargentos de Portugal:
 Vencimentos: respeito pela Lei nos escalões e equiparação à GNR!
 Carreiras: 20 anos em 1SAR!
 Retrocesso funcional e desvalorização profissional: que funções?

Uma certeza: unindo e lutando unidos conseguiremos!
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