Comunicado Conjunto – 10ABR2019
Unidade, Organização e Resistência
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No próximo dia 15 de Abril pelas 17H30, na casa do Alentejo, em Lisboa, vamos realizar
um importante plenário, onde uma vez mais, a defesa dos direitos inerentes à condição dos
profissionais do sector da Defesa Nacional e da Segurança Interna, da dignidade que lhes é
inerente e do completo e cabal reconhecimento dos direitos destes profissionais é motivo de
acção de carácter associativo.
O exercício deste direito, enquadrado em diversa legislação específica para cada sector,
mas sobretudo enquadrado na lei fundamental, a Constituição da República Portuguesa,
requer, como sempre, por parte de todos, uma elevada consciência cívica e um exemplar
modo de estar que propicie, a quem nos observa, mais uma lição de saber estar democrático
sem descuidar da intransigente defesa dos direitos inerentes à Cidadania.
É assim e por isso que se rejeita desde logo qualquer iniciativa ou apelo débil de “entrega
de espadas” e outras e demais espúrias manifestações de caduco corporativismo, tanto
quanto, se rejeita qualquer aventura com pendor belicoso e de “confronto radical”, posições
pouco aceitáveis no ambiente da democracia constitucional que vivemos e jurámos
defender.
Certo é, porém, que o momento é grave porque estamos perante o culminar de um
processo onde foi de forma grave negligenciada e omitida a legalidade e a justiça, não
contabilizando todo o tempo de congelamento das carreiras destes profissionais, nem se
reconheceu o legítimo e devido direito a sequer negociar uma possibilidade de concertar
posições e ou soluções para tal contabilização.
Porque é um momento em que todos seremos poucos para levar a cabo acções que
possam de forma legítima e legal realizar a justiça que se impõe, junto dos órgãos de
soberania competentes, importa dar um sinal claro e inequívoco que estes profissionais não
se conformam com soluções injustas e que de forma organizada e no contexto do exercício
dos seus direitos se predispõem a agir em prol da defesa desses mesmos direitos.
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Requer-se assim uma ampla participação no plenário de dia 15 de Abril pelas 17H30, na
casa do Alentejo, em Lisboa, para que se possa demonstrar que os profissionais destes
diferentes sectores estão unidos, organizados e resistem ao que lhes foi unilateralmente
imposto e exigem, porque é seu direito, negociar, como qualquer servidor do Estado,
matérias profissionais que lhes dizem respeito.
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