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EDITORIAL

Os Militares
Também
Votam!

C

onforme referimos no Editorial
da anterior edição do nosso jornal, estamos há 30 anos ao serviço dos Sargentos de Portugal e das Forças
Armadas!
Nas últimas décadas as Forças Armadas
foram alvo de um enorme ataque às condições necessárias à sua existência. Anos
de desinvestimento levaram em muitos aspectos à descaracterização da Instituição,
pondo em risco o cumprimento da sua
missão constitucional, levando à exaustão
dos meios, dos homens e mulheres que
nela servem. A descaracterização da Condição Militar acelera a desmotivação e a
vontade de sair por parte de quem tudo
tem dado para servir Portugal nas Forças
Armadas. A todo este processo e aos seus
agentes, chamámos “a comissão liquidatária das Forças Armadas”!
Ter Forças Armadas não é um luxo que
os países ostentam. É uma necessidade de
qualquer país que se quer independente e
soberano. Sendo a sua existência um pilar

fundamental da defesa da independência
nacional e da soberania, torna-se urgente
tratar os efeitos do ataque, reverter a descaracterização, tornar aliciante servir nas
Forças Armadas.
Sucessivos governos tomaram medidas que levaram à governamentalização
das Forças Armadas, ao desinvestimento
nos meios materiais, ao encerramento de
unidades, à redução dos meios humanos
– de um universo de 120 mil efectivos em
1974 para cerca de 26 mil em 2019. Em
simultâneo atacaram-se e destruíram-se
os direitos dos homens e mulheres que
servem nas Forças Armadas, destruíram-se os sistemas de saúde militar e a acção
social complementar. Tudo sempre feito
em nome da racionalização e melhoria dos
serviços e da operacionalidade.
Quisemos acreditar que, com a solução política saída das eleições legislativas
de Outubro de 2015, tal desiderato seria
possível. O benefício da dúvida foi dado,
mas os sinais que vieram da tutela política
não apontaram nesse sentido. Contudo, é
nosso entendimento que é sempre possível corrigir a rota e mudar de rumo.
O tempo que vivemos pode criar condições para reverter muitos dos malefícios
causados pelas políticas anteriormente
praticadas e, para tal, o contributo das
Associações Profissionais de Militares é
indispensável.
Colocamo-nos neste novo tempo,
com consciência das dificuldades e com a
perspectiva de que não é de um dia para

o outro que tudo se resolve e altera, mas
absolutamente convictos de que se nada
fizermos, então nada será feito! Não iremos faltar às nossas responsabilidades
nem aos nossos deveres para com Portugal. Mas também não esqueceremos os
nossos direitos, legalmente identificados
na Lei das Bases Gerais do Estatuto da
Condição Militar, tão vilmente atacados e
subvertidos nos últimos anos.
Hoje, como há trinta anos atrás, a dignificação dos Sargentos de Portugal, das
Forças Armadas e a Defesa da Condição
Militar são o mote da nossa acção e nela
concentramos os nossos esforços, empenhamento e experiência. Queremos ser
sempre parte da solução, rejeitando fazer
parte do problema. Quem não acreditar
na sinceridade destes propósitos estará
tão enganado como aqueles que há trinta
anos não nos davam mais do que seis meses de vida.
Depois de assinalarmos mais um aniversário da Implantação da República,
iremos ser chamados, através do voto, a
decidir quem nos governará durante os
próximos quatro anos. Tratar-se-á de um
momento importante em que, uma vez
mais, a nossa vida, tanto individual como
colectiva, vai ser decidida. E nessa decisão
não cabem apenas aqueles que ao longo
das últimas décadas detiveram funções
governativas, sendo os responsáveis pelo
estado a que chegámos. Existem outros
onde cada um de nós pode encontrar uma
alternativa.

E se os partidos não são todos iguais,
também os votos o não são! As únicas
igualdades existentes nos votos são a sua
legitimidade democrática e aritmeticamente contarem o mesmo. No resto são
profundamente diferentes e o resto, não
parecendo, será talvez o mais importante
pois conta, e muito, na definição das políticas a implementar. Como foi, aliás, perceptível nestes últimos quatro anos.
Assim, quando se contam os votos expressos nas urnas, uns resultam da ilusão
criada pelas mentiras ditas para os obter,
para logo que somados e darem o poder,
esquecer tudo o que foi prometido e rapidamente se transformarem em factor de
legitimidade para se fazer o contrário.
Outros votos carregam em si o peso da
chantagem – a ameaça do caos, a instabilidade e a ingovernabilidade do País – de
que os mais temerosos ficam reféns, sensíveis à chantagem, com medo de perder o
pouco que têm, acabando por tudo perder
incluindo a vontade própria e a dignidade.
Há também os votos que levam no seu
seio a resistência, a luta denodada por
justiça social, a vontade de transformar a
sociedade, onde todos e cada um de nós
tenha direito a ser feliz.
Nestas eleições votemos em consciência pois queremos um País mais justo! É
importante votar! E votemos demonstrando a consciência e orgulho na nossa
condição de Cidadão Militar, Cidadão em
Uniforme! p

Encontro ibérico sobre direitos dos militares

A

Universidade de Évora, com a participação de associações militares de Portugal e Espanha, promoveu um debate em torno dos direitos sociais
dos cidadãos em uniforme.
O Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade de Évora (CICS.NOVA. UÉvora) e a Secção Temática Segurança, Defesa e Forças Armadas, da Associação
Portuguesa de Sociologia, promoveram no passado 19
de Julho, em Évora, o “1.º Encontro Ibérico sobre Forças
Armadas: Direitos Sociais dos Cidadãos em Uniforme”,
com o apoio da Associação Nacional de Sargentos.
Registaram-se comunicações de Dinis Fonseca, do CICS.
NOVA.UÉvora, que fez uma intervenção de enquadramento, seguindo-se a abordagem à realidade portuguesa pelo
juiz conselheiro jubilado António Bernardo Colaço, sobre
as questões jurídico-constitucionais, e por Lima Coelho,
presidente da Associação Nacional de Sargentos, sobre o
histórico do associativismo e os desafios futuros.
Sobre a realidade e as perspectivas de futuro do associativismo militar em Espanha, interveio Iñaki Unibaso,
secretário-geral da Associação Unificada de Militares Espanhóis (AUME).
Nas intervenções e no debate que se seguiu foram sublinhadas, por um lado, as dificuldades no plano do pleno
reconhecimento das associações e do cumprimento da lei
pelos respectivos governos e, por outro, a necessidade de
ampliar os direitos associativos de forma a garantir a sua

O SARGENTO

intervenção, nomeadamente ao nível da contratação colectiva.
Nas sessões de abertura e encerramento intervieram
também a pró-reitora da Universidade, Rosalina Costa,
a coordenadora da secção temática Segurança, Defesa e
Forças Armadas, Ana Romão, a coordenadora do CICS.
NOVA. UÉvora, Maria Baltazar, e a sub-directora do Instituto de Investigação e Formação Avançada da Universidade, Ana Matos.
Entre outros aspectos, valorizaram a iniciativa e sublinharam a importância do tema em discussão e a ligação
da Universidade à sociedade e às questões concretas com
que esta se debate.
Entre os participantes, estavam representantes do
Exército, das três associações profissionais de militares
portuguesas (AOFA, ANS e AP) e da espanhola AUME, de
associações de profissionais da PSP e da GNR, bem como
representantes das confederações sindicais CGTP e UGT.
Segundo a organização, todos os grupos parlamentares
da Assembleia da República foram convidados, mas apenas o do PCP se fez representar.
Recorde-se, a propósito, que o grupo parlamentar do
PCP dirigiu uns dias antes deste encontro ibérico uma pergunta escrita ao ministro da Defesa Nacional sobre esta
matéria, questionando o facto de as associações militares
serem “sucessivamente relegadas para segundo plano”,
acrescentando que “a sua audição é, em grande parte

das vezes, apenas formal”, desafiando o Governo não só
a “ouvir e considerar, mas a integrar as associações representativas dos militares como parceiros de trabalho na
construção das soluções”.
Dado o interesse e importância deste evento, publicamos em anexo a esta edição do jornal “O Sargento” uma
separata com as intervenções apresentadas pelos vários
oradores no “1.º Encontro Ibérico sobre Forças Armadas:
Direitos Sociais dos Cidadãos em Uniforme”. p

Propriedade: Associação Nacional de Sargentos ▲ Administração e Redacção: Rua Barão de Sabrosa, 57 - 2.º 1900-088 Lisboa ▲ Telf. 21 815 49 66 - Tlm. 938850481
Fax: 21 815 49 58 ▲ Director: Álvaro Martins ▲ Chefe de Redacção: José Gonçalves ▲ E.mails: contacto@ans.pt - osargento@ans.pt ▲ Paginação: Carlos Velez
▲ Impressão: Grafedisport ▲ Periodicidade: Bimestral ▲ NIF: 502323078 ▲ Registo no ICS: 115109▲ Tiragem: 4 000 ex. ▲ Depósito Legal: 48582/91 ▲

O Sargento

Julho / Agosto / Setembro 2019

3

Memórias Vivas! - Dia Nacional da Praça das Forças Armadas

Cabo-Mor Luís Reis, Presidente da AP (à esq.), Comandante
Manuel Begonha (ao centro) e Cabo-Mor Carlos Cardoso,
Presidente do CPA (à dir.)

F

oi no passado dia 14 de Setembro, que a Associação de Praças (AP) e o Clube de Praças da Armada
(CPA), comemoraram o 83º aniversário da Revolta
dos Marinheiros de 8 de Setembro de 1936 - Dia Nacional
da Praça das Forças Armadas - e o 9º aniversário da inauguração do Monumento ao Marinheiro Insubmisso.
Esta cerimónia, acompanhada pela Fanfarra do Corpo
de Fuzileiros, decorreu com grande dignidade e com uma
adesão significativa de representantes de várias Instituições
civis e militares, junto ao Centro Cívico do Feijó, honrada pelo
monumento ao Marinheiro Insubmisso, que simboliza o acto
heróico que a história não deve nunca esquecer.
Marcaram presença a ANS (representada pelo Secretário do Conselho Fiscal António Taveira e pelo Secretário da
Assembleia Geral Vitor Geitoeira) a ASMIR, a AOFA, o Clube
do Sargento da Armada, a Associação de Fuzileiros, representantes dos Estados-Maiores dos três ramos das Forças
Armadas, deputados do PS e do PCP, Diogo Leão e Bruno
Dias, respectivamente. Esteve igualmente representado o
poder local democrático com as presenças do presidente
da União de Freguesias do Laranjeiro/Feijó, Luís Palma e do
presidente da União de Freguesias de Almada, Cova da Piedade, Cacilhas e Pragal, Ricardo Louçã. Entre os convidados

presentes esteve também o presidente da Confederação
Portuguesa das Colectividades Cultura, Recreio e Desporto,
Augusto Flor, bem como vários Praças, Sargentos e Oficiais,
familiares e muitos amigos.
Para quem está minimamente por dentro deste acontecimento histórico, fácilmente depreende que as razões
que levaram este grupo de marinheiros a tomar no limite
esta acção, justificou-se pelas condições deploráveis sociais
e humanas que enfrentavam, mas também pelas perseguições políticas que este grupo de militares sofria diariamente. Tinha como objectivo principal uma acção solidária para
com os seus camaradas expulsos injustificadamente das
fileiras.
De facto, podemos depreender que esta acção nos revelou a verdadeira e lúcida consciência destes homens na luta
pela defesa da liberdade e dignidade da pessoa humana.
Luís Reis, Presidente da Associação de Praças, fez uma intervenção interessante. Para além da obrigatória abordagem
à comemoração e à data, conseguiu fazer uma ligação entre
os problemas vividos à época e introduzir temas actuais no
campo social e profissional, descrevendo de modo simples
e objectivo muitos dos problemas reais que diariamente se
colocam no caminho de quem presta serviço nas Forças Armadas e de todos os que têm pretensões em o fazer, mas,
indo mais além, apresentou sugestões que a serem aplicadas minimizariam em grande medida alguns dos problemas
referidos.
De Manuel Begonha, Presidente da Assembleia-geral
da Associação Conquistas da Revolução, orador e convidado de honra, tivemos todos o privilégio de assistir a uma
breve, mas importante resenha sobre os acontecimentos
da revolta de 1936.
“Na base da revolta, esteve a pretensão de se fazer um
ultimato ao governo de Salazar, para exigir a satisfação de
direitos, o fim das perseguições e a libertação de presos políticos, numa conjuntura de oficiais prepotentes, má qualidade de rancho, fardamento inadequado para o clima das
colónias e baixos salários”.
Conhecedor dos factos e coordenador de acções de dinamização cultural, durante o programa do MFA, aproveitou
também, fruto da sua vivência e relacionamento com outros
camaradas, por realçar a acção da CDAP (Comissão Dinami-

zadora do Associativismo das Praças) e as perseguições (punições e afastamento das fileiras) a muitos camaradas Praças, após o 25 de Novembro de 1975.
Levou-nos com a sua narrativa, se assim o quiserem, à
simples conclusão que a história se repetiu em regimes políticos diferentes, obrigando-nos a reflectir sobre a reacção
a estes e a todos os outros acontecimentos protagonizados
pelos militares na luta pela liberdade.
É bom lembrar que, já com o regime democrático consolidado, as punições e castigos de ordem variada a inúmeros militares por razões de fundo idênticas (defesa da
liberdade, da democracia e dos direitos) foram constantes,
motivo pelo qual podemos concluir que quando as forças
se encontram desiquilibradas maior é a necessidade da acção, na defesa dos nossos interesses e mais fácil se torna ao
poder combatê-la.
Após as intervenções do Presidente da Associação de
Praças, Luís Reis, e do convidado de honra, Comandante
Manuel Begonha, foi efectuada a cerimónia de deposição
de flores junto do Monumento ao Marinheiro Insubmisso.
As comemorações terminaram com um “Porto de Honra”
servido no salão do Centro Cívico do Feijó.
António Taveira p

“Porto de Honra” no Centro Cívico do Feijó

ASMIR comemora o 32º Aniversário.
Convívio e Solidariedade!

N

o passado dia 30 de Junho, a
ASMIR – Associação de Militares na Reserva e Reforma,
organizou no Entroncamento a cerimónia
comemorativa dos 32 anos de existência.
Ocasião para ver, rever e conviver
com amigos de longos anos e debater
questões e problemas que embora se-

jam transversais aos militares em geral e
suas famílias, têm particular incidência e
impacto no universo dos membros desta
associação.
No espaço das intervenções, Lima
Coelho, em representação da ANS e Luís
Reis, representando a AP, reafirmaram a
solidariedade das suas associações com

os membros da ASMIR e a disponibilidade para continuar a pugnar, sempre
que necessário em acções conjuntas,
pela defesa dos militares e suas famílias. As intervenções do Presidente da
Assembleia-Geral da ASMIR, TGen Paiva
Monteiro e do Presidente da Direcção,
MGen Norberto Bernardes reforçaram

as preocupações desta prestigiosa associação na luta incansável pelos direitos
dos seus representados, com uma acentuada tónica crítica pela situação em que
se encontra a obra da acção social complementar dos militares, o IASFA, entre
outros aspectos. p
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Opinião...
A presença do passado e a emergência do futuro

O

s períodos antecedentes a eleições constituem mais que o normal quotidiano ocasião e oportunidade de refletir sobre a sociedade em
que vivemos e em especial sobre a instituição em que trabalhamos. É propósito
deste artigo partilhar algumas reflexões
nestes dois âmbitos com os leitores.
Simplificando uma série de construções
teóricas de substrato sociológico e não só
– onde a filosofia política pontua aqui e ali
– em cada momento histórico vive-se um
“clima espiritual/mental/ideológico” particular. O Portugal de 2019 não é exceção.
Um dos traços mais proeminentes e por
ventura menos percetível nos seus efeitos
desse clima que, como o fenómeno geofísico, a todos afeta – ainda que a cada um
de diferentes modos – é a hegemonia das
relações monetárias (e em particular das
relações comercias) sobre todas as outras.
Tudo se traduz em comprar e vender e em
se apossar o mais possível de mágicos Euros. E o Euro é um deus que tudo comanda
a par do sacrossanto Mercado que, ainda
mais poderoso, tudo domina.
Ao que parece, dado o nosso “estado
natural” de crise endémica e perpétua (já
o Afonso Henriques coiso e tal …), a austeridade salvífica surge como o modelo regenerador da Pátria e dos Portugueses e
os Santos Doutores Austoritários em “justas” mediáticas ou mesmo eleitorais lutam
desalmadamente por uns lugares onde
possam salvar-nos de nós próprios, pecadores consumistas que vivemos acima das
nossas possibilidades e não perdemos o
nefasto hábito de consumir, (e de refilar)
ainda que, todos os santos passem a santa

vida a gerir de forma eficiente o modo de
nos vender qualquer coisa e ainda assim
há muito boa gente que só estava satisfeita se o Santo das Botas voltasse em todo o
seu esplendor e comando, porque ele sim,
nunca enriqueceu! Ainda que Deus mande
ser profício e, em certas igrejas, enriquecer seja sinal de favor divino … manias.
A caricatura aqui esboçada que junta o
comércio e a mentalidade que lhe é necessária – Comprar é viver! Protestar não
é útil! – serve para nos lembrarmos que
mesmo depois de 45 anos de «democracia» a mentalidadezinha trinitária, Deus,
Pátria e Família ainda habita muita cabeça
bem e mal pensante.
Esta mentalidade, tão própria da «saudosa ditadura» (ah os belos tempos …),
infecta as cabeças bem de rendimento
singular acima dos 100.000,00€ anuais,
e, as cabeças mal de rendimento singular
anual abaixo dos 30.000,00€. Pelo meio
há os eternos hesitantes que apostam na
“oportunidadezinha” que está para vir … é
verdade eles andem aí … e na nossa “tropa” são muitos! Cuidado com eles!! Adoram-se e adoram adorar o “Chefe” – ele é
que sabe!!!
Os tais saudosos, e os da oportunidadezinha, não é preciso que andem de braço
esticado ou que façam gala de ser isto e
aquilo – populistas cantam os Santos Salvadores do Euro – para termos de padecer
com o seu modo de ser e de estar. Não!
Basta-lhes serem o que são!
Vivem num mundo “natural” onde existem sim, indivíduos, e, o indivíduo é que
conta sendo o indivíduo a eterna medida
de tudo e para todos. O seu “eu” ditador

que os comanda, determina-lhes o modo
de vida e de usufruir de uma “carreira”.
São conhecidos em todas as instituições
pelo seu peculiar modo de confundir o ter
com o ser e de viverem, como nas novelas
americanas, num mundo de “vencedores”
e “perdedores”.
São esses que mandando ou obedecendo para se valorizar, desvalorizam por
sistema o “outro” impondo a sua visão do
mundo e o seu modo de ser. Para eles o
«serviço» é uma perene corrida sem fim,
«manda quem pode e obedece quem
deve», «é preciso fazer mais com menos»,
«uma crise é uma oportunidade», e na
nossa “tropa” «militar não tem partido»,
«soldado não pensa, obedece». E caladinhos. Porém! É vê-los abertamente em
congressos partidários e desde sempre a
botar faladura por este e por aquele partido, a adorar nesta e naquela “igrejinha”,
nesta e naquela “loja”, saindo mais cedo
para os seus negócios, alimentando negociatas alheias e a correr para as promoções
como quem corre a tirar o pai da forca,
porque ter ambições é legítimo! E puro!
Acontece que na “tropa” como em qualquer lado, esta história de precisar dos
Euros para viver toca a todos! Embora o
amor que se lhe dedique não seja o mesmo. E sim, também as pessoas têm ambições e são puras, mesmo não nascidas em
berço de ouro, ou ingressando naquela
classe toda especial na academia que lhes
atribui um não sei quê que os fada para só
eles mandarem e chegarem a certos postos muito democrático num é!
A malta para ter Euros tem de “trabalhar” – isso da carreira é para alguns –; a

malta não tem mordomias de “representações”; a malta não tem empresas para
onde ir durante e depois de sair do quartel que lhe proporciona “rendimentos”; a
malta vive mesmo é do salário, e este mal
chega para as despesas quanto mais para
“mordomias” de galões e demais dourados!
Que andaram e andam a fazer as Santas
Chefias e os Santos Salvadores que lhes
dão “emprego” que não tratam de nos
aumentar o vencimento, de fazer cumprir
a legislação que lhes manda promover no
tempo devido e não quando lhes dá jeito,
que lhe manda pagar tempos de trabalho
congelados, pagar novas posições? É que a
malta há mais de dez anos que não é aumentada! E alguns no Estado foram! Porque não tem a malta direito a rever a sua
tabela salarial? Ou isto dos direitos afinal é
só para alguns? É preciso que a malte funde um banco e vá a falência para ser salvo?
Que eu saiba, ninguém renunciou aos
seus Direitos consignados na Constituição!
A presença dos fantasmas salazarentos
que ainda povoam, em consciência ou
inconscientemente, certas cabeças que
mandam na “tropa”, têm de ser exorcizados pela luta organizada dos que servem
e trabalham Portugal nas Forças Armadas,
com dignidade, orgulho e com consciência que a coesão a unidade e a disciplina
militar não se fazem ao serviço do carreirismo mas pelo respeito pelos homens e
mulheres a quem têm de servir exercendo
a responsabilidade do Comando!
O futuro está na luta, participa, não te
vendas!
Luís Claro, militar dos QP e tudo … p

A MONTANHA PARIU UM RATO

F

oi apresentada pelo Governo, na Assembleia da
República uma proposta de um “Estatuto dos
Antigos Combatentes”.
A mesma mereceu a reprovação de todos os partidos
políticos, com excepção do PS.
E porquê a razão desta reprovação quase unânime?
Pelo simples facto de que, para além de instituir uma
data nova comemorativa do Dia do Combatente (a anterior era - e é - a 9 de Abril de cada ano) e emissão de
um cartão identificativo de antigo combatente, pouco ou
nada mais traz de novo.

Nem o problema do cumprimento da Lei 9/2002, tão
maltratada que tem sido, nem a questão da contagem dos
“aumentos de tempo de serviço”, nem a abolição da famigerada Lei 3/2009, nem a questão dos restos mortais
dos nossos camaradas que repousam em campas abandonadas nos plainos africanos e longe da Pátria e das suas
famílias, nem a questão dos antigos combatentes, hoje,
sem abrigo ou doentes e abandonados, foi coisa tida em
consideração.
Apresenta-se uma proposta de Estatuto que diz tudo
mudar para que tudo fique na mesma e, a troco de um

cartão de que pouco nos apercebemos das vantagens, a
única coisa que vai fazer é criar mais um organismo para
gerir o dito pedaço de cartão.
Lá vamos ter mais uns tantos nomeados para o tal organismo… “comme d’habitude”!
A Liga dos Combatentes conseguiu apresentar uma
proposta de Estatutos bem melhor que a do próprio Governo e declarou-se contra a proposta governamental.
Pudera!
Apesar de a própria proposta da Liga tentar “contornar” a Lei 9/2002 e transformar os acréscimos às pensões
de reforma e aposentadoria devidos aos “aumentos de
tempo de serviço”, justamente devidos, numa espécie de
“complemento” pago uma vez por ano e manter, assim, a
iniquidade de todo este problema.
Para aqueles camaradas que esperavam e acreditavam que o novo Estatuto que o Governo ia apresentar iria
resolver estas questões e que afrouxaram a luta pelo cumprimento da Lei 9/2002 e pela exigência da contagem dos
“aumentos de tempo de serviço” só tenho uma palavra:
Anjinhos!
Para todos os outros que ainda acreditam que a Justiça triunfará só uma certeza: Venceremos!
Afinal, a montanha pariu um rato!
Jorge Russell p
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Voto Antecipado!
O Exercício do direito de sufrágio é pessoal e constitui um dever cívico (nº 2 do
artº 49 da CRP).
A Lei Orgânica n.º 3/2018, de 17 de
Agosto, define o âmbito e o modo de exercício do Voto Antecipado:
Em Mobilidade - Para as Legislativas
de 2019, entre 22 e 26 de Setembro, poderá efectuar o seu requerimento para

~
VOTAÇAO

voto antecipado.
Assim:
Relativamente ao Voto Antecipado em
Mobilidade foi alargada a sua possibilidade, permitindo o seu exercício a todos os
eleitores recenseados no território nacional no sétimo dia anterior ao das eleições
(Domingo), numa mesa de voto antecipado escolhida pelo eleitor:

ELEIÇÕES
LEGISLATIVAS 2019

No ato de votação, em condições que garantam
o segredo de voto, o eleitor:

1 Preenche o boletim de voto e dobra-o em quatro;

2 Introduz o boletim no envelope branco,
que fecha;

ral da Secretaria-Geral do Ministério da
Administração Interna, entre o décimo
quarto e o décimo dias anteriores ao
da eleição (22 e 26 de Setembro).
• Para mais informação consulte,
via internet, o Portal do Eleitor em
www.portaldoeleitor.pt

Cartas ao Director

6 DE OUTUBRO

Direito de Votar?

VOTO
ANTECIPADO
EM MOBILIDADE

3 Introduz o envelope branco no envelope azul,
que fecha.

O envelope azul é preenchido de forma legível
e depois é selado com uma vinheta de segurança.
O Presidente da mesa entrega ao eleitor o duplicado
da vinheta aposta no envelope azul, que serve
de comprovativo do exercício do direito de voto.

www.sg.mai.gov.pt
Praça do Comércio, Ala Oriental
1149-015 Lisboa

• Existirá uma mesa de voto antecipado em cada sede de distrito e em
cada uma das ilhas das Regiões Autónomas.
• Os eleitores que pretendam votar antecipadamente em mobilidade
devem manifestar essa intenção em
www.votoantecipado.mai.gov.pt, ou
por via postal, à administração eleito-

Tel.: 213 947 100
Fax: 213 909 264
Linha de apoio ao eleitor: 808 206 206
adm.eleitoral@sg.mai.gov.pt

Senhor Director
Como sócio da ANS, agradeço a publicação desta minha carta.
Em princípio, alguns dos militares que se encontrarem em missão entre os dias 22 e 26
de Setembro, e depois também durante o dia 6 de Outubro (dia de eleições legislativas),
são menos cidadãos que todos os outros cidadãos portugueses (incluindo os que estão
detidos pela justiça portuguesa).
Ora, antigamente, o voto antecipado, facultado a militares que por via de estarem
em missão, podia ser feito na câmara municipal da localidade onde residem, com uma
declaração do seu chefe que informava o motivo pelo qual estava ausente. Agora já não
é possível.
Neste momento quem, como eu, estiver em missão durante as eleições, terá que fazer
pedido on-line ou por escrito, entre os dias 22 e 26 de Setembro. Acontece que durante
esses dias, também estou em missão, missão essa que pelas suas características e especificidades, me impede de ter acesso à Internet ou a qualquer serviço postal.
Se eu estivesse acamado num hospital, ou estivesse detido, podia já fazer o pedido
para votar antecipadamente, mas como sou um militar a servir a nação em missão muito
específica, não o posso fazer ainda.
É ainda mais «interessante» perceber que estou em pé de igualdade com alguém que
esteja de férias nas primeiras semanas de Outubro. Este “novo” serviço orgulha-se de
permitir que todos os portugueses possam votar antecipadamente. TODOS menos EU!
Estou chateado com esta situação, mas sobretudo triste. A nação que tanto me exige, não me facilita em nada a vida na hora de exercer um dos mais elementares direitos
democráticos.
Leitor devidamente identificado p

RAMMFA – Crónica de um Drama Anunciado!

A

entrada em vigor do RAMMFA
(Regulamento de Avaliação do
Mérito dos Militares das Forças
Armadas) e a aplicação deste normativo
nos Conselhos de Especialidade, Classe, Armas e Serviços está a causar os “danos” que
há muito a ANS (a par das outras associações) vinha alertando.
Factores que são contrários ao que
se pretende que exista numa instituição
como aquela em que servimos, estão a ser
impostos. A lealdade, frontalidade e coragem estão a dar lugar ao servilismo e bajulação. A camaradagem e o apoio mútuo
estão a dar lugar à desconfiança e animosidade entre camaradas. As ultrapassagens
em vez de excepção tornaram-se norma; a
média ponderada do avaliador que ajudava a limitar a subjectividade, desapareceu;
a valorização de aspectos subjectivos tornou-se mais importante que a valorização
de aspectos concretos…. Enfim, num quadro em que a desmotivação é significativa
na sequência de alterações legislativas e
estatutárias, este RAMMFA veio agravar
o mal-estar sentido, transversalmente, no

seio das Forças Armadas.
O governo e o Parlamento resultantes
das eleições legislativas de 6 de Outubro
terão que dar continuidade à Resolução
da Assembleia da República nº 70/2019,
aprovada em 12 de Abril, publicada a 23
de Maio de 2019, no nº 99 da 1ª Série do
Diário da República, com os seguintes termos:
“Audição das associações representativas dos militares das Forças Armadas
sobre o Regulamento da Avaliação do
Mérito dos Militares das Forças Armadas
A Assembleia da República resolve, nos
termos do n.º 5 do artigo 166.º da Constituição, recomendar ao Governo que:
1 — Promova a audição das associações
representativas dos militares, sobre o Regulamento da Avaliação do Mérito dos Militares das Forças Armadas (RAMMFA), no
sentido de esclarecer as dúvidas existentes
e abordar as questões mais sensíveis.
2 — Promova, em articulação com as
chefias militares, as alterações necessárias
ao RAMMFA, para dar resposta às preocupações transmitidas.”

É imperativo que o próximo governo,
qualquer que ele seja, volte a ouvir as associações representativas dos militares a
fim de “esclarecer as dúvidas existentes”
e “abordar as questões mais sensíveis”,
ao mesmo tempo que também “promova
em articulação com as chefias militares, as
alterações necessárias” ao RAMMFA para

“dar resposta às preocupações apresentadas”.
Este não é, nem pode ser, um assunto
encerrado! Independentemente do que
se venha a alcançar, desejando que seja a
correcção de normas injustas, a diminuição da carga subjectiva e de factores de
arbitrariedade, teremos de lutar! p
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Reconhecimento Académico: A Discriminação Continua!

E

m final de Abril passado, o gabinete do MDN enviou um documento
para que a ANS se pronunciasse
acerca da Regulação do Regime de Atribuição do Nível 5 de Qualificação.
Reiterada e intencionalmente, não foram
(nem são) cumpridos os direitos das Associações Profissionais de Militares, uma vez
que no próprio ofício se refere que esta
consulta é feita de acordo com o “disposto
na alínea b) do artigo 2º da Lei Orgânica nº
3/2001, de 29 de Agosto”, omitindo, contudo, o que o mesmo artigo desta Lei, refere
na alínea a), usando este estratagema para
que se possa escrever no diploma que “foram ouvidas as associações”.
Contudo, ainda que sob veemente protesto pelo continuado conceito, enganadoramente referido como “direito de audição das associações”, não deixou de ser
apresentada a opinião sobre tão importante matéria.
A leitura do Projecto permitiu perceber
que, entre outros aspectos, quatro anos
foi o tempo necessário para que a tutela militar/política conseguisse produzir o
projecto de Portaria, em conformidade
com o que expressa o artigo 19º do EMFAR. Verificou-se uma derrapagem de mais
de mil dias na atribuição de algo que nem
sequer se configura justo e reconhecedor
em termos da formação académica para a
categoria dos Sargentos de Portugal.
Em 3 de Setembro foi publicada em Diário da República a Portaria n.º 288/2019
que regula o regime de atribuição do Nível
5 de qualificação ao Curso de Formação de
Sargentos.
A atribuição do Nível 5, como forma de
reconhecimento da formação dos Sargentos de Portugal, peca por ser limitado e
discriminatório! Configura um tratamento
discriminatório relativamente ao reconhecimento académico tendo em conta a exigência colocada aos Sargentos, mas também um tratamento discriminatório relativamente ao reconhecimento académico
atribuído aos Oficiais das Forças Armadas.

Mais de quatro anos passados e, de facto, o que se vem agora atribuir como reconhecimento académico para os Sargentos,
é pouco mais do que nada! É pouco mais
do que lhes é exigido para poderem frequentar um CFS, independentemente do
tempo e currículo que este possa ter!
O desnível dos reconhecimentos académicos entre categorias, no fim das respectivas formações, é gritante e injusto,
nada colaborando para um são ambiente
no seio das Forças Armadas. Com a revisão
do EMFAR em 2015, perdeu-se uma oportunidade de atribuir aos Sargentos o grau
de licenciatura.
Mais ainda, perdeu-se uma excelente
oportunidade para ver consagrada a criação de uma Escola Nacional de Sargentos
das Forças Armadas! Há muito que o defendemos enquanto associação socioprofissional de classe, e assim iremos continuar a pugnar.
Quanto à matéria de facto, ressaltam algumas dúvidas que poderiam ter sido clarificadas e/ou evitadas, caso a integração
das associações profissionais de militares
no processo construtivo do diploma tivesse sido uma realidade:
- O que acontece relativamente aos militares que anteriormente ingressaram
nos Quadros Permanentes, na Categoria
de Sargentos, após frequência de Cursos
de Formação de Sargentos com duração e
currículos formativos variados?

- Quanto à “Creditação”, diz-se que “a
formação realizada no âmbito do CFS para
ingresso nos QP dos ramos das Forças Armadas […], anterior à entrada em vigor da
presente portaria, é creditada pela UPM”
Várias questões foram colocadas à tutela
e que permanecem sem resposta:
- Como é que é creditada? Quando é
que é creditada? Quantos créditos serão
atribuídos aos CFS já realizados? Os referidos 120 créditos serão válidos em que
instituições de formação? Que condições
terão os Sargentos para dar continuidade à
sua formação? A expensas próprias ou suportadas pela instituição? Em instituições
externas de ensino ou nas instituições internas de ensino? Como se candidatam?
Com ou sem prejuízo para o serviço?
Dúvidas e questões que se avolumam
quando se refere que “Os ramos […] devem dar a oportunidade aos militares […]
de frequentarem as unidades curriculares
que lhe permitem completar o ciclo de estudos conducentes ao DTSP”.
Ora, este articulado não elucida claramente com quantos créditos ficarão; qual
o racional para a sua atribuição; se será
tudo igual para todas as diferentes armas,
serviços, classes e especialidades; se será
tudo igual para os cursos que tiveram dois
anos ou três anos de duração; se será tudo
igual quer os CFS sejam ministrados na
Marinha, no Exército ou na Força Aérea!
Em suma, que “oportunidade” é esta que

os ramos devem dar para completar o ciclo
de estudos?
Por outro lado, quando conjugado com
legislação referente aos militares, como
é que enquadram ou compatibilizam as
“Especificidades do curso de formação
de sargentos”, e se pretende habilitar ao
exercício de funções de comando, chefia
e chefia técnica, quando estes conteúdos
funcionais, nos diferentes ramos, não são
estatutariamente reconhecidos para todos
os Sargentos?
Se se pretende a atribuição do Nível 5,
para Sargentos, após a criação da Unidade
Politécnica Militar (UPM), como unidade
orgânica autónoma do Instituto Universitário Militar (IUM), vocacionada para o
ensino superior politécnico militar, é estranho que a criação de mais uma U/E/O,
vocacionada para a formação dos Sargentos, em toda a sua Organização, nos seus
variados Órgãos - Director; Órgãos de Conselho; Conselho Técnico-científico, Conselho Pedagógico e Departamentos, não se
considere expressa e textualmente a colocação de nenhum Sargento! Nem sequer a
perspectiva de um Sargento-Mor assessor
para a Direcção! Cria-se, expressa e textualmente, um lugar para um Comodoro/
Brigadeiro-general e mais uns quantos lugares para Oficiais Superiores, mas, para
Sargentos, numa U/E/O que pretende ter
como base a formação superior dos Sargentos, nem uma única referência! p

Vale (sempre) a Pena Lutar!

P

or Despacho do Chefe de Estado-Maior da Força Aérea, os militares em regime de contrato naquele ramo tiveram direito ao respectivo
abono do suplemento da Condição Militar
logo após a formação básica e o Juramento
de Bandeira. A FAP considerou o direito a
este abono desde Maio de 2014.
Os militares contratados da Força Aérea apenas recebiam aquele suplemento
após a conclusão da formação complementar, situação que colocava em causa a
sua própria Condição Militar, para além de
incumprir a legislação aplicável à situação.
A AP-Associação de Praças, há mais
tempo alertada para este facto, desde
logo iniciou a defesa dos seus representados junto do chefe do ramo. Entretanto, jovens Furriéis em regime de contrato, solicitaram uma reunião com a ANS e
deram a conhecer esta situação aos seus

dirigentes.
Fruto da excelente cooperação institucional entre associações, a questão foi
analisada e, reforçando o excelente trabalho já anteriormente realizado pelos dirigentes da AP, também a ANS, agora com
conhecimento de causa e de casos concretos, para além de apoiar e aconselhar
estes jovens Sargentos, levou a questão ao
CEMFA, nas audiências entretanto concedidas.
Este Despacho do CEMFA vem repor
a justiça e demonstra a importância de
as informações chegarem às associações,
demonstra ainda a importância de existir
um relacionamento normal entre as associações e as chefias que favoreça a resolução de situações injustas. Mas demonstra
também, em toda a evidência, que vale
sempre a pena lutar pelos direitos que assistem aos militares! p
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Separata

Da Esq. para a Dir. - Profª Saudade Baltazar, Profª Ana Romão,
Profª Rosalina Costa (Vice-Reitora), Doutor Dinis Fonseca

APRESENTAÇÃO
Agradecemos a presença da representação da Reitoria;
do Instituto de Investigação e Formação Avançada; e aos
Oradores e Convidados
Este nosso I Encontro resulta da compaginação de
princípios fundacionais do nosso Pólo com a atualidade
temática nacional e internacional. Desta forma, conjugamos o estudo das dinâmicas sociais com o contributo de
vários agentes para a reflexão científica com a atualidade
nacional através do interesse parlamentar para esclarecimento e discussão a fim da produção de legislação inovadora (deputado Jorge Machado, julho, 2019); e, com a
atualidade internacional:
- O sindicalismo dos cidadãos em uniforme é matéria de discussão em termos europeus e prática corrente
em muitos países europeus (atividade da EUROMIL e sindicatos respetivos);
- Decisões recentes do Conselho da Europeu sobre a legalização da representação coletiva dos cidadãos
em uniforme (Irlanda, 2018); e, do Comité Europeu dos
Direitos Sociais (Itália, 2019).
Cuidamos que as exigências que cada vez mais se colocam aos cidadãos em uniforme europeus e por consequência aos cidadãos em uniforme portugueses e a diversidade de matérias socioprofissionais que carecem de
um acompanhamento atento e pronto tornam premente
a discussão académica sobre a(s) realidade(s) dos pilares
constitucionais de defesa da democracia nos diversos países europeus.
Neste contexto, desejamos o aprofundamento do
conhecimento sobre os direitos sociais dos cidadãos em
uniforme, favorecendo as recomendações das associações profissionais militares e permitindo aos investigadores aprofundar o conhecimento desses aspetos com o
contributo das experiências dos cidadãos em uniforme e
de diversos especialistas. Consideramos, também, o interesse em estreitar o relacionamento entre associações de
militares de Portugal e de Espanha e investigadores interessados no tema.
Dirigimos o nosso Encontro, preferencialmente, aos
membros de associações de militares, investigadores com
interesse no tema, estudantes do Ensino Superior e outros interessados.
Temos como expectável, nesta iniciativa, o reforço da
articulação entre as associações de militares de Portugal
e Espanha, o Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais CICS.NOVA.UÉvora e a Secção Temática Segurança, Defesa
e Forças Armadas da Associação Portuguesa de Sociologia e a concretização de medidas que contribuam para a

melhoria dos Direitos Sociais dos Cidadãos em Uniforme.
Em suma, pretendemos com a realização deste I Encontro, aprofundar o conhecimento sobre a situação
atual e perspetivas referentes aos Direitos Sociais dos
Cidadãos em Uniforme em Portugal e Espanha, designadamente no âmbito do associativismo socioprofissional e do sindicalismo militar; identificar propostas que
possam contribuir para colmatar insuficiências e falhas
detetadas em ambos os países, no que respeita ao associativismo socioprofissional e ao sindicalismo militar
em termos legais e organizacionais; e, colher sugestões e

recomendações para dar seguimento às propostas aprovadas.
Renovamos os agradecimentos devidos às entidades,
oradores, convidados e demais interessados presentes,
A Coordenação,
Prof. Marcos Olímpio
Doutor Dinis Fonseca
Doutoranda Graça Viegas
Doutoranda Ana Balão
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SEPARATA O SARGENTO

COMEMORAÇÕES DO 31
DE JANEIRO
SÍNTESE DA GÉNESE DO SINDICALISMO MILITAR
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Conclusão
A defesa coletiva dos direitos sociais dos
militares em forma de representação sindical
remonta ao final do século XIX e início do século XX, com a génese em países mais a norte
na Europa, designadamente a Holanda, Suécia,
Bélgica e Alemanha. Com a desmilitarização dos
países concomitante com a democratização das
sociedades as Forças Armadas sofreram alterações passando do modelo de conscrição ao modelo de voluntariado profissional. Em tempos
diferentes este modelo foi-se difundindo pela
Europa. As modificações operadas no modelo
de recrutamento tiveram impacto na estrutura
dos Ramos e no reconhecimento do funcionamento e papel social das Forças Armadas e dos
seus profissionais, cidadãos em uniforme, sem
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COMO A HISTÓRIA PODE PARECER REPETIR-SE…

Portugal e Inglaterra: Uma aliança na dependência
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COMEMORAÇÕES DO 31 DE JANEIRO
DIMENSIONAR A QUESTÃO

que a sociedade se edifica, com os seus problemas e anseios, tornando-se cada vez mais
conscientes da sua integração no tecido social e
encorpando as contingências daí decorrentes.
Desta feita, assumida a óbvia distinção entre
a funcionalidade estritamente militar exclusiva
das Forças Armadas e a sua inserção no complexo social da sociedade a que pertencem, constata-se no seu seio a existência de todo um núcleo
de situações que ditam a imperiosidade de dimensionar o pessoal militar em termos evolutivos de uma profissionalização, que é hoje apanágio de qualquer país democrático europeu.

nomeadamente pelo reconhecimento da sua
estrutura perante os poderes públicos, a amplitude dos direitos reconhecidos e a eficácia da
movimentação e representatividade institucionalmente asseguradas. Seja como for, o certo é
que não é pela via de sindicalismo que se constata qualquer quebra de disciplina ou que os
tropas sejam menos eficazes na sua missão. É
certo que a realidade desses países não coincide com a de Portugal. Mas também é certo que
os mesmos não dispõem de uma Constituição
como a nossa, tida como a mais avançada ao
nível da Europa democrática.

O INGREDIENTE SINDICAL EM CENA
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DA CONTRATAÇÃO COLETIVA
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remunerativa. Para começar e a este propósito é interessante salientar que esta decisão
põe em causa a consistência de um Parecer
do Conselho Consultivo da PGR de Março de
2008 que entendia que às associações Profissionais Militares não assistem os direitos para
a defesa e promoção dos interesses socioprofissionais dos seus associados – tais como os
atinentes a salários, sistemas de saúde reforma
ou similares” – por se tratar de direitos especificamente sindicais!!! – parecer este que, na
altura, expressamente qualificámos de “ uma
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SARGENTO
SEPARATA O SARGENTO

COMEMORAÇÕES DO 31 DE JANEIRO

à constituição da ANS, souberam, com Clube do Sargento da Armada, outro local de criar um órgão representativo, com capacidaalém dos nossos limites fronteiriços.
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compreender a situação socioprofissional do ções, as formas de prestação de serviço militar, da Associação Nacional de Sargentos.
os direitos sindicais para o pessoal militar”,
Obtido o tão perseguido e desejado reco- afirmou Emmanuel Jacob, actual presidente
o ingresso e a formação.
país e dos Sargentos, em particular.
para
faltam,
Revolta
de a3114de
Esta constatação dá início a um movimento nhecimento, trabalhou-se sempre na firme darazões
A criação
formaldo
da Porto,
ANS dá-se,
dejaJuEUROMIL,
numalutarmos
conferêncianão
de imprensa
Orçamento
do Estaneiro
1891, édos
comemorada
lho de 1989,
comde
o registo
seus estatutos que visava, sobretudo, a obtenção de um Esta- convicção de que só dando o melhor seria pos- eminfelizmente.
Dublin, Irlanda,Odecisão
que resultou
de
doacção
paraapresentada
2013 vem pela
agravar
ainda
mais
pelos Notarial
Sargentos
há trinta
e tuto que dignificasse a classe, enquanto cida- sível não desapontar a confiança depositada. uma
no 13.º Cartório
de Lisboa.
A sua leEUROMIL
contra
a
as nossa
vidas, reduz os vencimenseis anos,
que com
nosaúltimos
Entretanto houve que fazer face a vagas puniti- República
galização
oficialsendo
concretiza-se
publicação dãos em uniforme.
da Irlanda em apoio a uma das suas
tos, aumenta a carga fiscal, aumenta
vinte
e três
sob ano
égide
É no desenvolvimento deste trabalho, ex- vas cujo objectivo seria destruir as aspirações à associações membros, a irlandesa PDFORRA
da
escritura
notarial
Diárioda
daANS.
República, III
os custos com a saúde quando degraA n.º
Revolta
Porto
procurou dar tremamente complexo, mas deveras aliciante e existência de um organismo representativo de (Permanent
Série
189, de do
18 de
Agosto.
Defense Forces Other Ranks Reda os serviços prestados, aumenta as
resposta
aos
patrióticos
Por detrás
dosentimentos
seu aparecimento,
está o avo- criativo, que os Sargentos se viram forçados a classe.
presentative Association), associação represendificuldades de funcionamento das
que varriam
o país deenorte
a sul, encontrar, ao longo do tempo, as formas mais
Em Junho de 1992, por ocasião da come- tativa de Sargentos e Praças irlandeses.
lumar
do descontentamento
do desencanto
unidades militares, para além de se
face
à vergonhosa
submissão
do diversas de acção que possibilitaram transpor moração do 3.º aniversário, a ANS promove um
dos
Sargentos,
face ao agravamento
e degraEntretanto, em Fevereiro deste ano de
suspeitar
de alterações ao EMFAR
poder
reinante ao insuldação
damonárquico
sua situação socioprofissional.
Não é obstáculos que, aos olhos de alguns, eram sim- debate relativo ao tema “Militares – Associa- 2019,
as
associações
profissionais
de militaem
curso,
enfim,
faz das nossas
vidas
tuoso “ultimatum”
imposto
Portutivismo, Direitos e Restrições”. Esteve presen- resum
excessivo
afirmar que a ANS
surge a
como
uma plesmente intransponíveis.
portugueses
(ANS,
AOFA
e
AP),
todas
elas
verdadeiro inferno, razão pela
gal pelaaos
coroa
britânica.
Assim, a Comissão pró-Estatuto, criada e te Bauke Snoep, militar holandês, membro da membros
resposta
problemas
e dificuldades sentidas
da
EUROMIL,
decidiram
promover
qual estamos convictos que a mobiOsclasse,
Sargentos
da guarnição
da EUROMIL – Organização
pela
num processo
que já se militar
arrastava mandatada pelos Sargentos dos três ramos das comissão
sessão/debate
subordinada às
ao necessitema “A
lizaçãoexecutiva
das comemorações
que pas- uma
lização
irá corresponder
do Porto,
levaram
pordodiante,
nesse Forças Armadas, culminou o seu extraordinário Europeia
de
Associações
Militares,
que
na
sua
desde
a década
de sessenta
Século passado.
Realidade
do
Sindicalismo
Militar
na
Europa”.
sarão por almoços, debates, jantares,
dades que temos em fazer frente a
diaPor
31esses
de janeiro
devencimentos
1891, a sublime
lembrou
que na Declaração
tempos, os
dos mais trabalho com a apresentação aos órgãos de so- intervenção
entre os
membros
iniciativas
nas unidades
militares,Unide Contando
esta política
deconvidados
desastre com
nacional.
vontade
de resgatar
dignidade
per-e berania de um projecto de Estatuto da Condição versal
dos Direitos
proclamadacom
pela de partidos políticos com representação paracordo
com asHumanos,
disponibilidades,
variados
postos
da classe aeram
muito baixos
“O Sargento”
- Para terminar, queres
dida,
tentando
peladeprimeira
vezEmimvir- Militar, em Junho de 1988. Este trabalho, acom- Assembleia
a vontade
e das
a decisão
dos próprios
Geral
Nações Unidas,
em 10 de lamentar,
não
existia
um mínimo
organização.
juízes, advogados, sindicalistas e
deixar
mais
algum
apontamento que
plantar
a República.
núcleosde
e delegados.
1948, é dito no Art.º 23.º, pará- militares dos três ramos e de todas as classes,
tude
do regime
ditatorial que ainda vigorava, panhado por mais de 1100 assinaturas, veio mais Dezembro
julgues
importante?
Foram
Na verdade
fo- tarde a ser publicado no Diário da Assembleia da grafo 4.º, que “toda a pessoa tem o direito de o debate foi participado. Os direitos sindicais,
também
nãovencidos!
existiam quaisquer
órgãos asso“O Sargento” - Estas comemorações
ram vencidos,
deixaram no ter- República, em 18 de Novembro de 1989.
Luís Bugalhão
- Este jurídica
ano, aliás
formar
e aderir aum
Associações
sindicais
para
de- a capacidade
ciativos,
comissões mas
ou conselhos.
de representação
dos
são
sempre
momento
alto da
ativireno
asasementes
que25haviam
como
ocorre
de
dois
em
dois
anos,
os
seus
interesses”,
perguntando
desde
Mas os problemas da classe não se restrin- fender
Com
revolução do
de Abril de
de ger1974,
membros
e
a
participação
efectiva
no
diálogo
dade associativa. Que dados já tens da
minar dezanove
mais tarde,
emos giam apenas à ausência de um estatuto, mas quando
coincidente
com as
comemorações
as palavras
“todaa ser
a pessoa”
criaram-se
condiçõesanos
de participação
para
e na negociação
colectiva
com efeitos
mobilização
que está
feita? excluem social
5 de outubro
de 1910.
do 31 deforam
Janeiro
decorre
eleicidadãos
portugueses
na construção da socie- incidiam também, e sobretudo, nos direitos o pessoal militar? Desde quando o direito de vinculativos,
questões
muito oemato
foco.
O feito
apesar
derroLuís Bugalhão
- Dizes
camatoral
paraJacob,
o biénio
2013/2014
(*),
para o pessoal
militarbem,
interfere
na
dade
ideal, patriótico,
consagrada dois
anosdadepois
na cívicos dos militares. Aliás, no processo de dis- associação
Emmanuel
afirmou
haver, contudo,
rada. Asnacional?
comemorações
doasDia
Na- muitas
ta, ficou na
e nos
corações
de cussão da Lei de Bases Gerais do Estatuto da segurança
maisformas
umade
razão
para
nos mobilizar
Na Holanda,
AssociaConstituição
damente
República
Portuguesa,
a Consabordar
a questão
do sindica-cional
Sargento
são sempre
um lismo
todos os
portugueses que não se sub- Condição Militar, a Assembleia da República ções
mos
massivamente,
apelar
aos
e/ou do
Sindicatos
de pessoal
militar nunca
tituição
de Abril.
militar
nos vários paísesdaí
europeus,
desde
momento
alto
da
vida
da
ANS
e
conmetem,
que
não
vacilam
quando
é
a
Sar gentos
residentes
na área
da
Os Sargentos, cidadãos em uniforme, tive- reconhece que o quadro de restrições dos di- interferiram na segurança nacional e temos o ponto
de vista legal,
incluindo casos
recentes
comitantemente dos Sargentos de
so berania
e a honradedacriar
Pátria
que reitos dos militares é extremamente excessivo. experiência
grandeem
Lisboa
nesta matéria desde 1898. Termi- resolvidos
ram
então a possibilidade
e desenvoltribunal,para
até àcomparecerem
partilha de expePortugal, isto porque sempre ligáno Gran
de Auditório do ISCTE, a
estão
emformas
jogo. de
Porrepresentação
isso os Sargentos
nou afirmando que, se às forças armadas são riências
ver
várias
dos seus No entanto, deixou-o inalterado.
do trabalho da EUROMIL com sindicamos o acto comemorativo e de hompartir
das
09H00, no dia 2 de fevereide
Portugal
elegeram
o
dia
31
de
Entretanto, a degradação da situação pro- exigidas tarefas tão transcendentes, se aos seus tos militares.
interesses:
enagem aos heróis da Revolta do
ro
de
2013,
participando na comemJaneiro
como
o
seu
dia
nacional
o
são exigidos sacrifícios tão grandes,
- Comissões, onde se discutiam os proble- fissional e material da carreira agrava-se e os elementos
Na perspectiva legal, existem vários textos
Porto, com
os problemas sociais e
oração da efeméride, mas simultaneDia
Nacional
do
Sargento!
aceitar que aos
sejam
negados
Sargentos,
na sempre difícil
procura decomo
solu- como
mas e aspirações da classe;
internacionais e não apenas europeus
“O Sargento”
- Camarada,
profissionais
do mesmos
presente,
razão
pri- jurídicos
amente para debater os nossos proNo
momento em que se organios
mais
elementares
direitos
de
cidadania?»
para
as
suas
mais
sentidas
aspirações,
- Assembleias dos três ramos das Forças ções
que
reconhecem
o direito de associação, como
estão a decorrer os preparativos para as
meira para que, ano após ano, as
blemas e para
votar para os futuros
zam,
uma vez mais, as comemo- movimentam-se
Depois
de
duras
e
longas
batalhas,
finalpor
todo
o
país.
As
comemoArmadas Portuguesas;
por
exemplo,
o
Artigo
da Convenção Eurocomemorações do 31 de Janeiro?
comemorações se tornem num eleórgãos sociais da11º
nossa
ANS. 
rações
nacionais,
o
jornal
“O
Sargenem
Julho
de
2001,
é
votada,
na
Assem- Uma Comissão Nacional Representativa rações do 31 de Janeiro (Dia Nacional do Sar- mente,
peia
sobre
Direitos
Humanos,
o Artigo 5º da
mento gregário e de enorme de to”
falou
com
o
responsável
pelo
Luís
Bugalhão
Neste
momentosão
a bleia da República, a nova redacção do art.º Carta Social Europeia ou o Artigo 12º da Carta
gento)
e do
25 de Abril-(Dia
da Liberdade),
de Sargentos.
monstração de unidade da categoria
Departamento
de Organização da
Direção
damesmo.
ANS está em contacto 31.º da LDNFA. Em Agosto de 2001, ao fim de dos Direitos
(*) Convocatória
daUnião
assembleia
disso
Não pode, nem deve ser esquecido o acti- exemplos
Fundamentais da
Europeia,
militar de Sargentos.
ANS, Luís Bugalhão, vice-presidente
com
os seus diferentes núcleos regeral
Por outro lado, o convívio e a camarada- 19 anos de inúmeras e incansáveis lutas, o fa- muitos
vo empenho da Assembleia do Movimento das
deleseleitoral
ratificadosna
porpágina
Portugal.14 desta
edição de ‘O Sargento’.
da Direção.
gionais por forma a dinamizar a reaEste ano assim será uma vez mais e
Forças Armadas (criada após o 11 de Março de gem, nos clubes de Sargentos, tornou-se fun- migerado artigo 31 é revisto através das Leis
Sobre a experiência em trabalhar com sin1975) e a colaboração de todos estes órgãos damental para a transmissão da mensagem e Orgânicas nº 3/2001 e nº 4/2001, de 29 e 30 de dicatos militares, Emmanuel Jacob salientou
com o extinto Conselho da Revolução, órgão para a discussão dos projectos que já se encon- Agosto respectivamente, aprovadas por unani- que, para além dos argumentos legais e decimidade na Assembleia da República.
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vezes, respostas satisfatórias.
Como consequência do 25 Novembro de de útero à criação da ANS. Referência obrigató- passo para a consolidação do associativismo das forças armadas. Pelo contrário! As expe1975, são suspensas as actividades dos ór- ria ao papel do Clube do Sargento da Armada, socioprofissional dos militares. No direito ao riências da Dinamarca, Finlândia, Irlanda ou
associativismo, embora viesse consignado o di- Suécia - onde mais de 95% dos militares no acgãos representativos acima referidos. A classe onde se realizaram tantas reuniões.
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COMEMORAÇÕES DO 31 DE JANEIRO
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A Carta Social Europeia deve ser interpretada
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ANS, Luís Bugalhão, vice-presidente
da Direção.
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tivistas.
Creación del Consejo de Personal de las Militar Española” (UME) formada también por abril de 1974, y también de manera clandestina
“A realidade espanhola: Histórico e panorama Fuerzas Armadas como órgano de interlocu- jefes y oficiales, todos ellos muy descontentos se funda la “Unión Militar Democrática”
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COMEMORAÇÕES DO 31 DE JANEIRO

ministra Chacón por su valentía y anulando así el criterio que marcaban las de Personal. La puesta en marcha de este órgano colectivo debe ser el 1,5%.
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Referências a “Sargentos” em imprensa militar
DA FORÇA AÉREA
dar como “reconhecimento”. Para além disso, fica claro que quando há abertura e inteligência, sem preconceitos nem tabus, a
comemoração do “Dia do Sargento” dentro
(e fora) das Unidades é um elemento agre-

gador dos Sargentos, contrariando os medos atávicos daqueles que na Assembleia
da República insistem em negar a consagração formal, oficial, institucional do “31 de
Janeiro – Dia Nacional do Sargento”!

DO EXÉRCITO

U

ma das últimas edições da revista
“Mais Alto” noticia as “Jornadas
Pedagógicas 2019 – O Sargento da Força
Aérea”, num texto cuja autoria é da “Categoria de Sargentos do CFMTFA”.
Pela sua importância, entendemos
transcrever excertos dessa notícia.
“O Centro de Formação Militar e Técnica da Força Aérea (CFMTFA) foi palco,
nos dias 9 e 10 de Fevereiro de 2019, das
primeiras “Jornadas Pedagógicas” sob o
tema “O Sargento da Força Aérea”.
A contextualização destas jornadas
está intimamente ligada à missão deste
Centro, que se consubstancia na formação
militar, humanística, técnica e científica do
pessoal da Força Aérea, [...]
As componentes formativas comuns
aos cursos anteriormente referidos – sejam de formação sociocultural, militar,
aeronáutica e de formação técnica e científica de base, passando pela formação
comportamental, a de solidificação da
educação militar, moral e civil, até à de
preparação física – não puderam evitar
algumas manifestações de preocupação e
até de ansiedade naturais, da parte de alunos, em especial do CFS/RC, que traduziam
uma deficiente perspectiva em relação à
sua futura realidade funcional.
Considerando que o momento de formação estava ainda distante de práticas
em contexto de formação ou de trabalho
e/ou estágios, houve que recorrer a uma
estratégia formativa diferenciada e orientada para o complemento e aprofundamento de competências, no sentido de diminuir a separação ou vazio natural entre
a parte formativa puramente teorizada e
a de práticas em contexto de formação ou
mesmo de execução real.
Foi neste âmbito que surgiu da parte
do Comandante do CFMTFA, Coronel PILAV
Armando Bispo dos Santos, o desafio inovador destas «Jornadas Pedagógicas» com
objectivos bem definidos e num enquadramento temporal com associação ao «Dia
do Sargento», razão pela qual, o enfoque
desta iniciativa incidiu sobre todos os alu-

nos do Curso de Formação de Sargentos
em Regime de Contrato (CFS/RC) e para o
Quadro Permanente (CFS/QP), tendo sido
coordenado e dinamizado por militares da
categoria de Sargentos deste Centro. […]
Como referido, foi colocado à categoria
de Sargentos do CFMTFA o honroso e responsável desafio de organizar e executar
estas primeiras «Jornadas Pedagógicas».
O objectivo era claro: dar uma imagem
exemplar de lealdade, camaradagem, disponibilidade e espírito de solidariedade,
não só para com os seus futuros pares,
como igualmente, para com a Instituição.
Em suma, tratou-se de um importante contributo da categoria de Sargentos deste
Centro para com os seus futuros congéneres. […]
A concentração do público-alvo funcionou como agente da melhor assimilação/
disseminação de toda a panóplia de conhecimentos de todas as especialidades,
conferindo igualmente valiosas mais-valias em todo o universo de alunos presentes:
• Aumento da cultura aeronáutica;
• Real importância na aquisição
de conhecimentos de todas as especialidades, potenciando competências
para a interoperabilidade;
• Reforço dos laços de respeito
entre os militares formadores/alunos.
Esta sessão terminou com o contributo do Sargento-Mor PA Manuel Calçada,
Assessor para a categoria de Sargentos
do Comandante Aéreo, convidado para o
efeito. […]
O conjunto de eventos que constituiu
estas Jornadas terminou com excelentes
resultados em todos os objectivos propostos, muito devido ao comprometimento e
profissionalismo de todos os alunos e formadores e graças a toda a disponibilidade,
ajuda e reforço emocional de toda a estrutura de Comando do CFMTFA. [... ].”
Esta notícia evidencia a competência
e a capacidade dos Sargentos, muito para
além do que o mitigado “Nível 5” pretende

N

a edição de Maio de 2019 do
“Jornal do Exército”, particularmente na página 16, registamos duas notícias relativas aos Sargentos.
Consideramos que nunca é demais noticiar as questões relativas aos Sargentos,
embora, na imprensa militar, genericamente, pequem por escassas.
Numa dessas peças, noticia-se que o
“Exército participou no Simpósio Internacional de Psicologia Aplicada Militar”, em
Sarajevo, entre os dias 6 e 10 de Maio,
através das intervenções dos militares do
Centro de Psicologia Aplicada do Exército
(CPAE) e da Escola de Sargentos do Exército.
Refere que a Tenente-Coronel Ana Jesus, da ESE, realizou uma apresentação no
âmbito do seu doutoramento intitulado “A
Liderança dos Sargentos no Exército Português: Desenvolvimento de um programa
de formação para o Curso Superior Técnico
Profissional”.

Congratulamo-nos com este facto e
saudamos a TCOR Ana Jesus pela escolha
do tema para o seu doutoramento. Assim
possa o EMFAR vir a ser alterado no sentido de conformar as funções de liderança
dos Sargentos, e os quadros orgânicos das
Unidades se adaptem em conformidade.
Nesta mesma edição, e página, é noticiada a “13ª Conferência Europeia de
Sargentos-Mores”. A notícia refere que o
Exército Português participou nesta conferência que decorreu na Holanda entre os
dias 2 a 5 de Abril, contando com a participação de trinta e sete Sargentos-Mores
de exércitos da Europa e dos Estados Unidos da América. A conferência que teve o
peculiar nome de “Eyes and ears for the
Commander and the voice of the Soldier”
(Olhos e ouvidos para o Comandante e a
voz do Soldado), foi, segundo a notícia,
inaugurada pelo Tenente-General Mart
de Kruift, holandês, que no decorrer da
sua intervenção abordou “A importância
da integração e da interoperabilidade de
Forças internacionais” e “O impacto dos
Sargentos em operações multinacionais”.
No decorrer da conferência foram realizadas várias sessões de trabalho e existiu
um debate em torno da temática “Ser a
voz dos Soldados” que se constituiu como
uma preocupação geral de todos os participantes.
Assim como na notícia relativa ao Simpósio em Sarajevo se refere, e muito bem,
o nome da representante do Exército (e
da ESE), entendemos que também nesta
notícia sobre a Conferência na Holanda se
esperaria ver expresso o nome (ou nomes)
de quem representou o Exército Português,
bem como também seria interessante a
possibilidade de conhecer os resultados e
conteúdos da referida Conferência. p
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ANS Reúne com Sargentos em Diversas Unidades

C

umprindo um objectivo já anteriormente traçado pela Direcção
da ANS e integrando esta iniciativa no âmbito das comemorações dos 30
anos de existência da ANS, deu-se

início a uma ronda de visitas
e reuniões com Sargentos em várias Unidades dos três Ramos das Forças Armadas.
Assim, delegações de dirigentes da
ANS reuniram com Sargentos que estão colocados ou prestam

serviço: na Escola de Tecnologias Navais
da Armada, no Alfeite, a 29 de Maio; na
Escola das Armas, em Mafra, a 3 de Junho;
no Corpo de Fuzileiros, no Alfeite, a 4 de
Junho; no Centro de Formação Militar e Técnica da
Força Aérea, na Ota, a 7 de
Junho; nas Instalações Centrais de Marinha, Terreiro
do Paço, em Lisboa, a 24 de
Junho; na Base Aérea nº 6,
no Montijo, a 25 de Junho;
no Estado-Maior da Força
Aérea, em Alfragide, a 26
de Junho; no Comando
das Forças Terrestres, na
Amadora, a 27 de Junho;
no Regimento de Infantaria nº 1, em Beja, a 2 de
Julho, encerrando esta
primeira ronda a 11 de
Julho no Estado-Maior
General das Forças Armadas,
no Restelo, em Lisboa.
Entretanto, deu-se início a uma segunda
ronda no passado dia 19 de Setembro,
nas Instalações Navais de Alcântara, em
Lisboa, estando já autorizadas e agendadas visitas e reuniões
nas seguintes datas e
Unidades: a 25 de Setembro no Regimento
de Artilharia Anti-Aérea
nº 1, em Queluz; a 2 de
Outubro no Depósito
Geral de Material da
Força Aérea, em Alverca; a 3 de Outubro na
Escola de Fuzileiros,
Vale de Zebro, Barreiro; a 17 de Outubro
na Academia da Força Aérea, em Sintra;
a 29 de Outubro na
Escola dos Serviços,
na Póvoa de Varzim; a 5 de Novembro no

NRP Álvares Cabral, na Base Naval, Alfeite;
a 7 de Novembro na Base Aérea nº 5, em
Monte-Real, Leiria; a 13
de Novembro na Escola
de Sargentos do Exército,
nas Caldas da Rainha; a
15 de Novembro na Base
Aérea nº 4 e Comando
da Zona Aérea dos Açores, nas Lajes, Terceira,
Açores; a 19 de Novembro no Campo Militar
de Santa Margarida,
em Santa Margarida e,
encerrando a segunda
ronda deste ano, a 27
de Novembro no Estado-Maior do Exército,
em Sta. Apolónia, em
Lisboa.
De acordo com a decisão da Direcção
da ANS, nos dois semestres de 2020 serão
programadas outras rondas de visitas e
reuniões com Sargentos em diversas unidades dos três ramos das Forças Armadas.
As reuniões começam essencialmente
por uma apresentação da ANS passando
pelo enquadramento histórico e legal, a
constituição da associação, os objectivos
associativos e as matérias prioritárias.
Na apresentação
deste
importante
ponto visando as
matérias prioritárias
abordam-se
temas como o desenvolvimento da
carreira, a contagem do tempo
congelado, o regulamento de avaliação (RAMMFA), as
promoções, a revisão do EMFAR, o
reconhecimento académico, a

revisão do sistema remuneratório, a saúde
e a assistência, entre outros aspectos que
tanto preocupam os Sargentos.

Estas reuniões, no período de
perguntas e respostas, permitem revelar as inúmeras preocupações sentidas
pelos Sargentos, ficando bem evidente a
necessidade do trabalho desenvolvido e
a desenvolver pela ANS bem como a importância do seu reforço, da existência no
terreno de núcleos organizados e de uma
rede de delegados associativos activos. p

500 Anos da Volta ao Mundo!
Terá sido uma Recriação?

U

m dos meios navais que se encontra em missão de soberania,
apoio às populações, garantir a
fiscalização e segurança do espaço marítimo na Região Autónoma dos Açores, sofreu

recentemente uma avaria, coisa que não se
pode considerar anormal num navio com
muitas décadas de serviço activo, ainda
do tempo da guerra colonial, e cujo investimento na manutenção poderá não ser o
mais desejável.
Dessa avaria resultou um derrame de
toneladas de óleo para o porão da casa das
máquinas.
Quando, em período de pré-campanha eleitoral o governo e o ministro da
Defesa Nacional anunciam milhões de
euros para mais missões no estrangeiro,
aeronaves, meios navais, armas, fardamento e até promoções, não deixa de ser
no mínimo caricato que neste navio não
exista uma simples bomba de trasfega
(que poderia custar umas poucas cente-

nas de euros), para esgotar o óleo derramado para um tanque de contaminados.
Este é um equipamento essencial para o
trabalho e para a segurança do navio e
da guarnição que nele opera. Esta é uma

questão de higiene e segurança no local
de trabalho!
Na ausência de tal equipamento, o comando do referido meio naval ordenou
que o pessoal esgotasse os porões com
toneladas de óleo, a balde! Inacreditável!
A balde!
Um trabalho destes, nestes termos, demora vários dias a ser cumprido. Nos dias
de hoje é inaceitável e desumano, configura uma enorme falta de respeito pelo pessoal da guarnição e revela a total ausência
de noção do dever de tutela!
Talvez o facto de se estar a comemorar os 500 anos da volta ao mundo, tivesse
motivado a vontade do comando em recriar uma situação com paralelo ao tempo
das Descobertas! p
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Contagem do Tempo de Serviço
Petição Entregue na AR

N

o passado dia 24 de Julho,
uma Delegação de dirigentes
das ANS-Associação Nacional
de Sargentos, APG/GNR-Associação dos
Profissionais da Guarda, AOFA-Associação
de Oficiais das Forças Armadas, ASPPM-Associação Sócio-Profissional da Polícia
Marítima e AP-Associação de Praças, estruturas promotoras da Petição “Justiça
para Militares, Profissionais da GNR e da
Polícia Marítima”, foi recebida pelo Vice-presidente da Assembleia da República,
deputado José de Matos Correia, em representação do Presidente da Assembleia
da República, a quem fez a entrega desta
mesma Petição (acompanhada de mais de
cinco mil assinaturas).
Recorde-se que a Petição tem como
objectivo apoiar o pedido de alteração do
Decreto-Lei nº 65/2019, de 20 de Maio,
medida legislativa que provocou um tratamento discriminatório, injusto e indigno
para com os militares das Forças Armadas,
com os profissionais da GNR e da Polícia
Marítima, ao não permitir serem devidamente corrigidas as consequências do
tempo de congelamento na progressão
das respectivas carreiras.
Esta será uma das matérias que o Parlamento que resultar das próximas eleições legislativas de 6 de Outubro terá de
analisar e dar continuidade. p

“A Verdade
Escondida”

A

Associação de Praças e as
Edições Colibri promoveram
o lançamento do livro “A Verdade Escondida – 25 de Novembro – as
Praças da Armada”.
De acordo com os coordenadores,
este livro pretende esclarecer, relembrar e divulgar todo o processo de perseguições, interrogatórios e saneamentos de cerca de 350 Praças da Armada,
em resultado dos acontecimentos do
25 de Novembro de 1975.
Procura igualmente trazer ao presente a forma como se processou a
reintegração de cerca de quatro dezenas de Praças do Quadro Permanente,
em resultado da publicação da Lei nº
43/99, de 11 de Julho, no 25º aniversário do 25 de Abril.
Esta obra que teve a coordenação
de José Boto, José Brinquete, Fernando Marques e Florindo Paliotes, foi
apresentado no dia 26 de Setembro de
2019, no Auditório da União de Freguesias de Laranjeiro e Feijó. p

Da esquerda para a direita, delegação na Sala do Senado da AR: José Miguel, Vice-presidente da APG/GNR; António Lima Coelho, Presidente da ANS; Luís Reis, Presidente da AP; António Mota, Presidente da AOFA; Aníbal Rosa, Presidente da ASPPM.

Qual é a pressa?

V

ários associados, militares da Marinha, fizeram chegar
à ANS queixas relativas a uma situação que, de facto,
nos pareceu estranha, confusa e que nos leva a questionar: qual é (ou foi) a pressa?
De acordo com essas informações, a Marinha publicou na
OA1, nº 31, de 17 de Julho de 2019, a abertura do concurso para
o Curso de Formação de Oficiais do Serviço Técnico (CFOST) destinado ao concurso de Sargentos e Praças.

O dito concurso esteve aberto entre 22 e 26 de Julho de
2019 e lembramos que só foi dado “público conhecimento”,
através da AO acima referida, no dia 17 de Julho, período em
que um elevado número de militares se encontram já a cumprir os planeamentos de férias elaborados durante o primeiro
trimestre do ano.
Entre os vários requisitos colocados aos candidatos, um deles
impunha terem os exames nacionais de matemática efectuados e positivos. Apesar de se possibilitar serem aceites
os resultados dos exames nacionais efectuados em 2017
ou em 2018, atendendo a que não é aberto concurso para
o CFOST há já vários anos, atendendo a que a abertura do
concurso deste ano é feita após a data da realização da 1ª
fase dos exames nacionais, e atendendo a que a data de
fecho do concurso é próxima ou coincidente com a data
da realização dos exames da 2ª fase, não dando tempo a
que se recebam os resultados referentes a 2019, consideramos muito estranho os moldes e o “timing” em que se
anuncia este concurso.
Ao proceder desta forma, inviabiliza-se que um universo mais numeroso possa concorrer, limitando a possibilidade de uma escolha mais alargada entre os melhores
candidatos.
Será que em vez de se “talhar o fato à medida do corpo”
se procurou “talhar um corpo à medida do fato”? p
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GRITO DE GUERRA
(SARGENTO)
I
DEIXANDO A SUA TERRA
INDO PARA A GUERRA,
AINDA MUITO NOVO.
PRIVADO DA LIBERDADE
DEIXANDO A SAUDADE,
DA FAMÍLIA E DO POVO.
II
O NOSSO SARGENTO
COM O SEU TALENTO,
DE ARMA NA MÃO.
SEMPRE A SOFRER
PRONTO A COMBATER,
AO SERVIÇO DA NAÇÃO.
III
COM SEU GRITO DE GUERRA
HERÓI, CORTÊS E VALENTE,
VIVA A NOSSA TERRA
VIVA A NOSSA GENTE.
LUÍS JOSÉ LINO TELES
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O DIREITO DE GREVE: “TAPAR O SOL COM A PENEIRA!”

Emmanuel Jacob, Presidente da
EUROMIL
Há alguns meses atrás escrevi o
artigo “O direito de greve: como
um elefante numa loja de cristais”.
Com esse artigo, ligado a trinta e
cinco fichas de informação, provenientes de diversos países, publicadas pela EPSU (European Public
Services Unions) em colaboração com a ETUI (European Trade
Unions Institute) sobre o direito
de greve no sector público, questionei o direito de greve nas forças
armadas. A EUROMIL vê o direito
de formar e associar-se a associações profissionais e sindicatos,
ligado a um diálogo social regular
como o seu objectivo essencial a
atingir para o pessoal militar, em
todos os países europeus. E olhando para a natureza muito específica da profissão militar, também
aceitamos que nem sempre é
evidente implementar o direito de
greve nas forças armadas.
Em Fevereiro de 2019, encerrei
esse artigo dizendo que, enquanto
não estivermos no ponto de plena
representação para o pessoal militar, em toda a Europa, o direito

de greve continuará a ser como
um “elefante numa loja de cristais
(militar)”. Por outras palavras, o
debate sobre a implementação do
direito de greve para o pessoal militar está nas mãos dos nossos governos e parlamentos. Depende
deles a forma e o entendimento
com que lidam com o sindicalismo
nas forças armadas.
Quando aos militares são garantidos efectivos direitos à existência de sindicatos nos seus países e
desde que o empregador (ou seja,
o governo) leve esses direitos de
uma forma séria (inclusive estabelecendo um diálogo social que
leve a acordos vinculativos), o direito de greve não se coloca como
um problema real. No entanto,
quando esses direitos fundamentais são negados ao pessoal militar ou, quando concedidos, não
levados a sério, o direito de greve
permanecerá sempre como parte
das discussões.
A questão, contudo, era saber
quanto tempo ainda demoraria
até que o direito de greve se tornasse realmente um problema
com o pessoal militar e os seus
sindicatos? Quando a EUROMIL
apresentou uma queixa ao Comité Europeu dos Direitos Sociais
(ECSR) contra a República da Irlanda por violação dos artigos 5º e 6º
da Carta Social Europeia, no que
respeita aos direitos dos militares
irlandeses de se organizarem e
de negociarem colectivamente, o

foco principal da queixa era o facto de os nossos colegas irlandeses
não poderem formar ou aderir a
sindicatos que defendam plenamente os seus direitos como militares/trabalhadores. Também a
questão do Número 4 do Artigo
6º da Carta Social Europeia foi levantado, porque a EUROMIL acredita que os diferentes parágrafos
do Artigo 6 formam um pacote
completo de direitos. De qualquer
modo, no caso da EUROMIL contra a República da Irlanda, o ECSR
não viu uma violação do Número
4 do Artigo 6º, que diz respeito ao
direito de greve.
No entanto, o ECSR adaptou
a sua opinião e parecer quando
analisou a queixa dos nossos colegas da CGIL contra a Itália. Neste
caso, o ECSR continua a ser de opinião que os direitos sindicais não
devem ser negados ao pessoal militar e que, assim como a Irlanda,
também a Itália viola o Artigo 5º e
uma parte do Artigo 6º da Carta.
O ECSR usou argumentos fortes
para motivar a decisão sobre os
direitos sindicais nas forças armadas. No entanto, a decisão do
ECSR sobre o Número 4 do Artigo
6º, que se relaciona com o direito
de greve, surgiu de surpresa.
Para o ECSR, o direito de greve
está intrinsecamente ligado ao
direito à negociação colectiva, representando o meio mais eficaz
para alcançar um resultado favorável num processo de discussão/

negociação. Por conseguinte, o
Comité considera que as restrições a este direito só podem ser
aceitáveis em condições específicas. Tais restrições só podem estar
em conformidade com a Carta Social Europeia. O mínimo que posso dizer é que este é um resultado
inesperado que influenciará as
futuras discussões sobre sindicalismo, mas especialmente sobre
o diálogo social nas nossas forças
armadas.
E agora? Em breve, o Comité
de Ministros discutirá a decisão
e poderá adoptar uma resolução
ou uma recomendação sobre o
assunto. No entanto, o que o Comité de Ministros não pode fazer
é inverter o caso conforme relatado pelo ECSR. Portanto, o caso
italiano é um importante precedente para todas as forças armadas europeias. Juntamente com o
caso irlandês, pode ser usado em
todos estes países que ainda no
ano de 2019 continuam a negar o

direito fundamental de formar e
associar-se a sindicatos, retirando
aos seus militares a oportunidade
de participar em acordos colectivos conducentes a acordos vinculativos.
Com base na clara violação do
Número 4 do Artigo 6º no caso italiano, a discussão pode ser aberta
sobre o direito de greve em todas as forças armadas europeias.
Como já estipulado, restrições são
possíveis, mas deve ficar claro que
uma proibição absoluta está fora
de questão!
Deverá isto ser entendido como
um apelo aos militares para entrarem em greve por toda a Europa? De maneira nenhuma! Mas é
uma mensagem clara dirigida aos
nossos governos que o sindicalismo militar efectivo nas forças armadas não pode continuar a ser
negado e deve ser levado muito
a sério.
Emmanuel Jacob
Presidente da EUROMIL p

CGA Discrimina Militares

O

representante do Ministério
Público junto do Tribunal Constitucional (TC) requereu a organização de um processo, a tramitar nos
termos do processo de fiscalização abstracta sucessiva da constitucionalidade, para
apreciação da constitucionalidade da norma do segmento do artigo 43.º, n.º 1, do
Estatuto da Aposentação, na redacção dada
pela Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro,
que determina que a aposentação voluntária se rege pela lei em vigor no momento
em que for proferido o despacho a reconhecer o direito à aposentação, afirmando
o representante do Ministério Público que
esta norma foi julgada inconstitucional no
Acórdão n.º 195/2017, tendo tal juízo sido
reiterado pelo Acórdão n.º 130/2018 e pelas Decisões Sumárias 235/2017, 101/2018
e 148/2018, tendo todas as decisões já
transitado em julgado.
Pelo Acórdão n.º 134/2019, o TC decide declarar a inconstitucionalidade, com
força obrigatória geral, da referida norma
do segmento do artigo 43.º, n.º 1, do Estatuto da Aposentação, com fundamento
nos artigos 2.º (Estado de Direito Democrático) e 13.º (Princípio da Igualdade) da
Constituição da República Portuguesa.

Tendo conhecimento desta decisão do
TC, militares que, entretanto, haviam transitado para a situação de Reforma, requereram à Caixa Geral de Aposentações (CGA),
por escrito, que lhes fosse recalculado o valor da respectiva Pensão de Reforma.
Os militares que o requereram, receberam por parte da CGA um ofício informando que, no mês de Agosto, iria proceder-se
à revisão oficiosa, ou seja, sem dependência de pedido dos interessados, das pensões de aposentação e de reforma voluntárias, requeridas a partir de 1 de Janeiro
de 2013 e que tenham sido atribuídas com
base em regime legal menos favorável do
que o que vigorava à data do pedido.
Referia ainda o ofício que a dita revisão
terá efeitos retroactivos, abrangendo as
pensões de aposentação e de reforma cujo
direito, entretanto se tenha extinguido,
bem como as correspondentes pensões
de sobrevivência, independentemente do
estado actual destas.
Contudo, informa ainda que, não serão
revistas as pensões de aposentação e reforma, entre outras situações, que foram
fixadas por permanência cinco anos na situação de reserva ou equiparada, por terem sido atribuídas com base em normas

diversas da declarada inconstitucional!
Forma habilidosa de excluir os militares do recálculo das suas pensões! Como
sabemos, e a CGA também o saberá, em
regra, os militares não transitam voluntariamente para a situação de Reforma, mas
a tanto são obrigados por força estatutária, que impõe a transição para esta situação após cinco anos, seguidos ou interpolados, na situação de Reserva.
O militar quando transita para a situação de Reserva, não consegue adivinhar
que regime legal estará em vigor passados

cinco anos (seguidos ou interpolados)!
Esta é uma situação que não nos pode
deixar acomodados e pela qual, como muitas outras, a ANS se vai continuar a bater,
sob pena de falharmos com o nosso juramento de cumprir e fazer cumprir as leis
da República e guardar a Constituição.
Como refere o TC, estão em causa o Estado de Direito Democrático (artigo 2º) e o
Princípio da Igualdade (artigo 13º), para
além de uma gritante falta de respeito por
quem deu uma vida inteira ao serviço da
Pátria! p
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ACTIVIDADE ASSOCIATIVA

A

pesar de este ser considerado
um período devotado ao descanso, ao lazer, à recuperação
de energias e às férias em família, o facto
é que a actividade associativa exigiu de
muitos de nós a entrega e dedicação necessárias para responder às solicitações.
Neste período em que também se comemoraram os 30 anos da ANS, concluiu-se
a primeira ronda de visitas e reuniões
com Sargentos de várias unidades militares dos três ramos das Forças Armadas,
iniciaram-se os trabalhos internos para a
actualização do “Caderno de Aspirações”,
para além de outras actividades com diversos parceiros associativos.
De algumas destas actividades vos damos conhecimento neste breve resumo:
24JUN – Visita e Reunião com Sargentos
das ICM, Terreiro do Paço. Delegação da
ANS composta por L.Coelho, R.Graça e R.
Ferreira;
25JUN – Visita e Reunião com Sargentos
da BA6, Montijo. Delegação da ANS composta por L.Coelho, R.Graça e J.Pereira;
26JUN – Visita e Reunião com Sargentos
do EMFA, Alfragide. Delegação da ANS
composta por L.Coelho e R.Graça;
27JUN – Visita e Reunião com Sargentos
do CFT, Amadora. Delegação da ANS composta por L.Coelho, C.Colaço e R.Graça;

30JUN – Cerimónia do 32º Aniversário da
ASMIR, no Entroncamento. ANS representada por L.Coelho;

Sociais dos Cidadãos em Uniforme”, na
Universidade de Évora. ANS representada
por L.Coelho, C.Colaço e J.Pereira;

ROMIL em Nicosia, Chipre e eventos com
as associações cipriotas. ANS representada por L.Coelho;

01JUL – Cerimónias comemorativas do Dia
da FAP, em Viseu. ANS representada por
M.Pereira;

23JUL – Reunião em Montejunto. ANS representada por L.Coelho;

14SET - Cerimónia do 83º Aniversário da
Revolta dos Marinheiros de 8 de Setembro de 1936, do Dia Nacional da Praça
das Forças Armadas e do 9º Aniversário
da inauguração do Monumento ao Marinheiro Insubmisso, no Centro Cívico do
Feijó. ANS representada por A.Taveira e
V.Geitoeira;

01JUL – Sessão no Tribunal do Trabalho, em
Lisboa. ANS representada por L.Coelho;
02JUL – Visita e Reunião com Sargentos do
RI1, Beja. Delegação da ANS composta por
L.Coelho, C.Colaço, R.Graça e J.Galvão;
03JUL – 5ª Reunião Ordinária dos Órgãos
Sociais da ANS, na sede social em Lisboa;
06JUL – Almoço Comemorativo na Casa do
Alentejo, em Lisboa, integrado no âmbito
das comemorações do 30º aniversário da
ANS;

24JUL – Entrega no gabinete do Vice-presidente da Assembleia da República
da Petição sobre a Contagem do Tempo de Serviço. ANS representada por
L.Coelho;
07AGO – 6ª Reunião Ordinária dos Órgãos
Sociais da ANS, na sede social em Lisboa;
20AGO – Reunião do Secretariado da ANS,
na sede social em Lisboa;
23AGO – Reunião com 2SAR/RC do Exército, em Paço de Arcos. ANS representada
por L.Coelho;

11JUL – Visita Reunião com Sargentos do
EMGFA, Restelo. Delegação da ANS composta por L.Coelho, C.Colaço e A.Taveira;

03SET – Cerimónias alusivas ao Dia do
EMGFA, no Restelo. ANS representada por
L.Coelho;

15JUL – Reunião com Sargentos do Exército, na sede social, em Lisboa. ANS representada por L.Coelho;

04SET – 7ª Reunião Ordinária dos Órgãos Sociais da ANS, na sede social em
Lisboa;

17JUL – Assembleia-Geral Extraordinária,
realizada na Delegação nº 1 do CSA, no
Feijó;

05SET – Reunião com Secretário-Geral da
CGTP, na sede da CGTP em Lisboa. ANS representada por L.Coelho e L.Bugalhão;

19JUL – I Encontro Ibérico – “Os Direitos

11 a 14SET – Reunião da Direcção da EU-

18SET – Visita e Reunião com Sargentos
das INA, em Lisboa. Delegação da ANS
composta por L.Coelho, R.Graça, F.Saraiva
e M.Pereira.
À hora do fecho desta edição estão em
preparação mais visitas e reuniões com
Sargentos em diversas unidades militares
dos três ramos das Forças Armadas. Estão
igualmente em curso os trabalhos para a
conclusão da actualização e revisão do
“Caderno de Aspirações”, ferramenta
fundamental para o desenrolar da luta por
melhores condições socioprofissionais e
documento a ser entregue ao governo e
aos grupos parlamentares que resultarem
das próximas eleições legislativas de 6 de
Outubro, assim como estão em ponderação diversas iniciativas no âmbito da luta
associativa. Destas actividades e iniciativas daremos conhecimento na próxima
edição do jornal “O Sargento”! p

Protocolos ANS - Para associados e familiares da ANS
A ANS na tentativa de criar um
leque cada vez mais vasto de vantagens para os seus sócios, tem vindo
a estabelecer um conjunto de protocolos com diversas empresas, na área
da aquisição de serviços e produtos,
em condições de desconto mais ou
menos significativo. A lista pode ser
enriquecida se os próprios sócios propuserem novos protocolos, mesmo
que locais, que a ANS apreciará e estabelecerá, caso sejam considerados
vantajosos.
Muito embora a ANS não tenha
qualquer responsabilidade em caso de
incumprimento de um protocolo por
parte de uma dada empresa, agradecemos informação dos camaradas se
for o caso, para tomarmos uma decisão adequada.
Para obteres mais informações,
consulta a nossa página Web em
www.ans.pt
ou no Facebook em www.facebook.
com/ANSargentos

NACIONAIS:

- ÓPTICA DA MALVEIRA

- CLINÍCA PELVICLINIC

- CRUZ VERMELHA PORTUGUESA

- VALLE DOS REIS – RESIDÊNCIAS
SÉNIOR ASSISTIDAS

- CLÍNICA MÉDICA E DENTÁRIA
LUBIDENTE

ZONA SUL:

- MÉDICO SOBRE RODAS
- SOS PET CLINICA VETERINÁRIA

- INSTITUTO DE MEDICINA TRADICIONAL

- GABINETE DE PSICOLOGIA MESTRE
FRANCISCO PEREIRA
- AGÊNCIA FUNERÁRIA ETERNA
TRINDADE
- RESIDÊNCIAS ASSISTIDAS PORTO
SALUS

- FITOCLINIC

- CLÍNICA DENTÁRIA DENTISAÚDE

- FITNESS HUT

- HOME INSTEAD – APOIO DOMICILIÁRIO

- GLASSDRIVE
- INSTITUTO QUINTINO AIRES
- EMARA TRAVEL
- CLÍNICAS LEVITATE

ZONA NORTE:
ZONA CENTRO:
- CENTRO MÉDICO DE COIMBRA
- CLÍNICA DE FISIOTERAPIA CEMEFI
- CLÍNICA DENTÁRIA DENTINHOS E
DENTES

- CLÍNICA VIDAMED
- FARMÁCIA EUSIL
- ÓPTICA BERNA
- CLÍNICA O MEU MÉDICO

- MONTICORPO
- DRAGONFLY
- FAZ UM "LIKE” NA NOSSA PÁGINA
DO FACEBOOK EM WWW.FACEBOOK.COM/ANSargentos
- CONSULTA TAMBÉM WWW.ANS.PT
- A TUA ASSOCIAÇÃO MAIS PERTO
DE TI.
- ACTUALIZA OS TEUS DADOS
PESSOAIS (MORADA, NIB PARA
DESCONTO DAS QUOTAS, EMAIL,
TELEMOVEL, POSTO, UNIDADE,
ETC.) ENVIANDO UM EMAIL PARA
CONTACTO@ANS.PT p
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VALEU A PENA!
30 Anos ao Serviço dos Sargentos,das Forças Armadas e do País!

F

oi já há mais de três décadas, mais
precisamente no dia 10 de Junho
de 1989, que a Assembleia-Geral
da Comissão Nacional de Sargentos, reu-

ser derrotada pois, se vingasse, seria o fim
das Forças Armadas. A vida demonstrou o
quanto estavam enganados!
A ANS vingou! Os seis meses de vida

niu no salão da Voz do Operário para discussão e aprovação dos Estatutos e eleição
da Comissão Instaladora da ANS – Associação Nacional de Sargentos. Esta data ficou
para sempre como sendo o dia do nascimento oficial da nossa associação. Nessa
data concretizou-se a decisão histórica
tomada por mais de quatro mil Sargentos
reunidos no Pavilhão do Sacavenense, em
1 de Abril do mesmo ano, naquele que
foi o 1º Encontro Nacional de Sargentos,
quinze anos depois daquela madrugada
que tantos esperavam, o dia inicial intei-

erradamente vaticinados transformaram-se em trinta anos de
um percurso grandioso de determinação,
honra e glória e as Forças Armadas não
acabaram. Contra o erradamente apregoado, a ANS, ao longo da sua história,
tem-se revelado como um factor indispensável na defesa da Instituição Militar,
opondo-se com firmeza aos mais variados
e profundos ataques à Condição Militar
perpetrados pelos sucessivos governos
nas últimas décadas.
Têm sido trinta anos de duras lutas, de
batalhas vencidas, mas também

ro e limpo, em que os militares, apoiados
pelas massas populares trouxeram para os
cidadãos a liberdade e a perspectiva do direito a ter direitos.
A criação da ANS foi uma pedrada no
charco no meio militar e na sociedade civil! Defendida e acarinhada por uma classe
desprovida de direitos e dignidade, olhada
com desconfiança pelos sectores intermédios da hierarquia e hostilizada pelas
chefias e tutela política. Para muitos, não
passávamos de meros aventureiros e de
um conjunto de indisciplinados cuja vida
associativa não duraria mais de seis meses. Para os mais radicais, tratava-se de
uma aventura que teria rapidamente de

de alguns desaires. Contudo, fazendo um
balanço honesto a todo o percurso, diremos sem vacilar: - Valeu a pena! Com
coragem e denodo vencemos as perseguições, as penas disciplinares, as tentativas
de ilegalização. Pela nossa determinação,
disciplina e coragem ganhámos o respeito
da sociedade, o prestígio interno e externo, o reconhecimento de grande parte dos
que de nós duvidavam. Adquirimos dignidade!
Pela nossa postura disciplinada, serena, mas determinada, mesmo nas situações mais difíceis, quantas vezes desafiados para a aventura e para o disparate,
mas que sempre soubemos conter, transformámo-nos numa voz escutada com res-

peito, qual farol que indica o rumo certo
em noite de borrasca.
A experiência e a ponderação da veterania, lado a lado com a impetuosidade,
generosidade e “sangue na guelra” dos
mais jovens, foram, são e deverão continuar a ser a imagem de marca das equipas
que ao longo dos anos conduziram os destinos desta obra dos Sargentos e daqueles
que a deverão continuar a conduzir.
Porém, se é verdade que muito se conseguiu ao longo destes 30 anos, quão diferente (para muito pior) seria a vida e a
realidade dos Sargentos sem os resultados
alcançados pela luta associativa. No entanto, muito há ainda (e sempre) por fazer,
no sentido da dignificação, valorização e
reconhecimento da carreira

forma mais efectiva de exercer o diálogo
social, participar na negociação colectiva,
com efeitos vinculativos.
Este é o grande desafio que se coloca
às novas gerações de dirigentes. Para além
de todas as questões de ordem socioprofissional pendentes ou a necessitar de intervenção, terá de ser colocada a exigência por estes mecanismos de efectiva representação. Para tal é necessário ajudar a
alterar as mentalidades mais retrógradas,
acomodadas ou malformadas. Importa
abrir as mentes para as realidades existentes em muitos países com quem nos relacionamos, sem preconceitos, nem tabus e
sem medo das palavras!
Nesse sentido, importa acompanhar
de perto as sucessivas decisões de um

e condições socioprofissionais dos Sargentos de Portugal e suas famílias.
Mas hoje, prestes a concluir a segunda
década do Século XXI, outros mecanismos
terão de ser alcançados para continuar a
lutar pela defesa da dignidade e das condições socioprofissionais dos Sargentos e
dos militares em geral!
Quando vemos e ouvimos, em plena
sessão da Comissão de Defesa Nacional,
um Secretário de Estado da Defesa, questionar, duvidando, se a Lei do associativismo profissional dos militares obrigaria à
existência de um processo negocial com os
militares, somos forçados a concluir que,
então, a lei existente não basta e temos
de nos bater por um mecanismo ou uma

órgão de supervisão
europeu, o Comité Europeu para os Direitos Sociais, que já em 12 de Fevereiro de
2018, numa decisão contra a República da
Irlanda, e mais recentemente, a 7 de Junho de 2019, numa decisão contra o estado Italiano, decidiu que os estados-membros devem conceder direitos sindicais aos
cidadãos militares.
Sem dúvidas ou hesitações, os dirigentes, apoiados pelas massas associativas terão de abraçar este desafio para que seja
cada vez mais eficaz e efectivo o trabalho
da ANS em prol das Sargentos e se possa
afirmar o lema adoptado pelos órgãos sociais eleitos para o biénio 2019/2020 – “30
Anos ao Serviço dos Sargentos, das Forças
Armadas e do País”! p

