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ANS SOLICITA AUDIÊNCIA A S. EXA. O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
No mês em que perfazem 7 anos após a aprovação por unanimidade das Leis Orgânicas 3
e 4/2001, respectivamente de 29 e 30 de Agosto, diplomas que regulam a actividade
associativa profissional entre os militares enquanto cidadãos em uniforme, e dado que a
audiência solicitada aquando da tomada de posse para aquele alto cargo não obteve resposta
positiva, impossibilitando desta forma a transmissão dos nossos pontos de vista e propostas
sobre as várias matérias de âmbito socioprofissional que afectam os militares, decidiu a
Direcção da ANS solicitar, uma vez mais, uma audiência a S. Exa. o Presidente da República e
Comandante Supremo das Forças Armadas.
Nesta audiência pretendemos apresentar:
- As nossas propostas relativamente às carreiras militares e retributivas;
- As formas exequíveis de Liquidação da Dívida crescente já superior a Mil Milhões de
euros à Família Militar devido ao Incumprimento reiterado e continuado de dezenas de
diplomas legais;
- Entregar um conjunto de documentação relativa ao reconhecimento dos Controladores
Aéreos Militares e as eventuais implicações negativas, que poderão levar ao afastamento da
Força Aérea Portuguesa do controlo do espaço aéreo, se o legislador não integrar em diploma
nacional o espírito da Directiva Europeia.
Para o efeito, uma delegação da Direcção da ANS entregará, amanhã dia 13 de Agosto,
pelas 17h30, no Palácio de Belém, um ofício solicitando uma audiência com os propósitos acima
referidos.

Desejando contribuir para o exercício da cidadania, e para que o Estado de
Direito Democrático honre e dignifique os seus deveres, permaneceremos

Firmes e Unidos Até que a Lei se Cumpra!

A Direcção
Lisboa, 12 de Agosto de 2008
Notas:
- A Delegação da ANS estará disponível para prestar informações complementares no local.
- Para mais esclarecimentos contactar através do telemóvel:
António Lima Coelho (938850479) – Presidente da Direcção
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