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Camaradas 

Um dos primeiros documentos produzidos pelos Sargentos já congregados na sua associação 
representativa de classe, a ANS – Associação Nacional de Sargentos, foi o “Caderno de Aspirações”. 

Ao longo dos anos, este importante documento contendo as bases das reivindicações, anseios e 
objectivos dos Sargentos tem vindo a ser alterado e enriquecido, tendo em vista manter actualizadas 
as justas e legítimas aspirações dos militares que integram esta classe das Forças Armadas. 

A última alteração a este documento foi efectuada em Junho de 2012 sendo, portanto, 
absolutamente necessário proceder a uma nova revisão. Esta premência na sua actualização deve-se 
não só às alterações entretanto ocorridas (muitas delas fruto de intensa luta associativa) mas 
também para conformar o nosso Caderno com os novos objectivos da classe face à realidade sempre 
em mudança com que se confrontam os Sargentos de Portugal. 

A sociedade alterou-se, em muitos aspectos evoluiu, embora algumas das exigências profissionais, 
sociais e políticas se mantenham, e que, por isso mesmo, exigem que o “Caderno de Aspirações” dos 
Sargentos de Portugal congregados na ANS, seja um documento que continue a pugnar por soluções 
para as questões mais antigas que continuam por resolver, há porém outras que exigem que deve 
também incorporar as novas aspirações e objectivos de modo a tornar as carreiras e as condições 
profissionais, sociais e assistenciais dos Sargentos e das suas famílias consentâneas com as exigências 
e reconhecimentos sociais que nos são continuamente colocados. 

No ano em que comemoramos 30 anos de existência da nossa ANS, quando assinalámos os 45 
anos da Revolução de 25 de Abril de 1974, quando estamos prestes a entrar na terceira década do 
século XXI, quando no próximo ano iremos comemorar os 110 anos da implantação da República, 
quando logo no ano seguinte iremos assinalar os 130 anos do 31 de Janeiro de 1891 (Dia Nacional do 
Sargento), consideramos ser o momento de deitar mãos à obra e proceder à revisão e actualização 
do “Caderno de Aspirações”.  

Porque entendemos que um documento com estas características será tão mais completo quanto 
maior for a participação na sua construção, colocamos o “Caderno de Aspirações”, ainda sob a forma 
de “Documento de Trabalho”, em discussão pública, para recolher os contributos dos Sargentos de 
Portugal.  

Os contributos deverão ser enviados para a ANS até às 18H00 do dia 20 de Novembro de 2019, 
Quarta-feira. O projecto de “Caderno de Aspirações” enriquecido com as sugestões e propostas dos 
Sargentos será então discutido e votado numa Reunião de Sargentos que deverá ter lugar a 23 de 
Novembro de 2019, Sábado. 

Brevemente iremos divulgar os mecanismos necessários para a inscrição e participação, bem 
como o local e a hora em que decorrerá a referida Reunião de Sargentos. 

Entretanto, camaradas, aqui fica o reiterado apelo de arregaçar as mangas e deitar mãos à obra. 
Este será o nosso documento de referência nos próximos anos. 

 

A Direcção 


