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1. Apoio às famílias: um aspecto positivo a aplaudir
Foi com grande satisfação que tivemos conhecimento, através da AO1, da criação de um mecanismo de apoio às famílias
dos militares da Marinha ausentes em missões que exijam ausência do seio familiar. É positivo que alguém tenha
considerado com interesse e atenção a nossa proposta de criação de uma Linha Verde de apoio às famílias. O ALM CEMA
está de parabéns por esta iniciativa.

2. RGSNT: a preocupação continua
A OA1 15/12-4-00 – Anexo F – publica o despacho nº 19/00, de 11 de Abril do Almirante CEMA. Este despacho aprova o
Regulamento Geral do Serviço Naval em Terra (RGSNT). a publicação do RGSNT será feita de forma autónoma, ou através
da edição da nova osn para as unidades em terra, que o passará a incluir no seu título I, conforme determina o referido
despacho.
Esta aprovação apanhou a Marinha de surpresa, nomeadamente todos os sargentos, já que havia o compromisso de o
projecto de o RGSNT ser apreciado pelas Comissões Consultivas antes da sua aprovação final.
Tendo em consideração a forma como decorreu todo o processo desde a sua génese – que como todos se lembrarão grandes
preocupações e mal-estar gerou na Marinha –, a forma como foi agora aprovado um regulamento que se desconhece ( a
OA1 15/12-4-00 não o publicou) colocou de novo na ordem do dia antigas preocupações.
A expectativa criada por este despacho é grande, principalmente por não se conhecer o conteúdo do Regulamento. Caso se
venham a verificar os motivos que tantas preocupações o RGSNT gerou ao longo de ano e meio, é caso para dizer que o
“crime compensa”. Esperamos para ver! Preocupados, atentos e disponíveis para lutarmos pela dignidade da profissão que
exercemos e da categoria militar em que a exercemos.

3. Vencimentos
Assistimos mais uma vez ao levantamento de uma onda de boatos em torno desta questão. De novo começam a circular
boatos indicando que no fim do mês de Maio já se receberiam os retroactivos com o aumento, que o problema da
equiparação aos vencimentos da GNR já estaria resolvido e que seria implementado ainda no fim deste mês, que o
Suplemento da Condição Militar iria ser aumentado, que haveria uma decisão do Governo no sentido de revalorizar os
vencimentos dos militares em 30% no prazo de três anos, etc., etc.: TUDO BOATOS!
Em torno desta questão as únicas coisas que podemos afirmar com segurança são: que na sequência de milhares de
exposições/reclamações dos militares dirigidas aos CEM a reclamar que a tabela indiciária dos militares fosse equiparada à
dos militares da GNR, os CEM responderam que o assunto os ultrapassava e que iriam colocar o problema superiormente;
que na sequência dessa iniciativa dos sargentos, em que foram acompanhados por muitos oficiais e praças, o Conselho de
CEM deliberou reactivar a comissão que já no ano transacto funcionou com os resultados negativos que todos conhecemos e
que já foram referidos nos comunicados nacionais 5 e 6 de 2000; que na sequência da reunião que a Direcção da ANS teve
com o MDN em 27 de Março e do desafio de S. Ex.ª para que apresentassemos uma proposta de resolução para os
problemas que apontámos nessa reunião; já enviámos um Memorando contendo as nossas propostas. Tudo o resto não
passam ou de intenções dos membros da dita comissão ou, noutros casos, de boatos puros.
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Mais uma vez esta onda de boatos não tem outro fim que não seja: alimentar esperanças infundadas, criando falsas
expectativas com o intuito de radicalizar as posições, de nos desorientar e dividir em torno de boatos e do acessório para nos
reduzir as condições para lutarmos pelo essencial: as propostas da ANS. Tendem ainda a criar as condições para que
qualquer ligeiro aumento possa ser considerado suficiente e diminuir a disposição e determinação de lutar por vencimentos
dignos e justos.

4. Encontro de Sargentos da Armada
Informam-se todos os Sargentos da Armada que vamos promover um Encontro de Sargentos da Armada a relizar no
Clube de Instrução e Recreio do Laranjeiro (CIRL), no próximo dia 6 de Junho de 2000 pelas 18h00. O Encontro
destinar-se-á a promover o debate e a reflexão em torno das questões que mais nos afectam: Carreiras, Vencimentos,
RGSNT e constituição de comissões de classe a fim de estudarem as regras a observar no processo de fusão dos
quadros.

Encontro de Sargentos da Armada a relizar no Clube de Instrução e Recreio do
Laranjeiro (CIRL), no próximo dia 6 de Junho de 2000 pelas 18h00.

Vem e traz um amigo!
Sem o teu contributo o teu problema não se resolverá!
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