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26 de Outubro de 2021
“Quão Difícil Nos Temos Movido”

32 Anos ao Serviço dos
Sargentos e de Portugal!

“Haja o que Houver,
os Problemas Carecem de Solução!”

Uma vez que as situações dos Militares em
geral, e dos Sargentos em particular,
continuam a não ver as soluções necessárias,
devido a sucessivas opções erradas e num
crónico défice orçamental;
Uma vez que se aguarda a realização da
discussão da petição com mais de 7700
assinaturas, promovida pelas Associações
Profissionais de Militares, entregue em Julho
passado ao Presidente da Assembleia da
República, na qual se apela que o Parlamento
reveja e altere o Regime Remuneratório dos
Militares no sentido de actualizar os
vencimentos que há mais de uma década não
são revistos nem alterados, cujo agendamento
também não há notícia de estar efectivado;
Uma vez que a chamada “Reestruturação
da Estrutura Superior das Forças Armadas”
veio acentuar a descaracterização da
Instituição
Militar,
provocando
mais
“equívocos” do que a necessidade de agilizar
os mecanismos que melhorassem o normal
funcionamento interno dos três ramos das
Forças Armadas;
Uma vez que os Militares, e os Sargentos
em particular, continuam na expectativa de
verem resolvidas as questões relacionadas
com a ADM, o IASFA, o EMFAR, o RAMMFA, o
processo das promoções e demais aspectos
ligados à Condição Militar;
A Associação Nacional de Sargentos, a par
das outras associações profissionais de
militares, decidiu solicitar uma audiência ao
Primeiro-Ministro, com carácter de urgência,
de modo a poder fazer uma apresentação e
recolher informação junto do Chefe do
Governo sobre as preocupações e outras
questões relativas às matérias atrás elencadas.

100% Sargentos
de Portugal!

Nesse sentido, uma delegação de dirigentes
da ANS, deslocou-se à residência oficial do
Primeiro-Ministro, ao fim da tarde de hoje, 26
de Outubro de 2021, para fazer a entrega de
um documento em que estão expressos estes
objectivos.
Apesar do quadro que atravessamos,
independentemente
dos
resultados
decorrentes da votação na generalidade do
Orçamento de Estado para 2022 e das
decisões que o Presidente da República possa
vir a tomar, os problemas que afectam os
Militares em geral, e os Sargentos de Portugal
e suas famílias em particular, carecem de ser
resolvidos.
Para alcançar a resolução para estas
matérias é importante que não baixemos os
braços, que não deixemos de lutar e,
congregados
na
nossa
associação
representativa
de
classe,
a
ANS,
demonstremos a determinação, a força e a
confiança, tão características aos Sargentos
de Portugal, que nos momentos e períodos
mais difíceis e conturbados tão bem as sabem
demonstrar!
No próximo dia 6 de Novembro, Sábado,
pelas 16H00, terá lugar uma singela cerimónia
que marcará formalmente o início de
actividades na nova sede social da ANS, na Rua
Leopoldo de Almeida, nº 5 B, no Lumiar.
Será neste novo espaço que os Homens e
Mulheres que não desistem de sonhar,
continuarão a trilhar o caminho da luta por um
amanhã mais justo para os Sargentos de
Portugal e para as suas famílias! Motivo de
satisfação e orgulho, mas que materializa em
pleno “Quão Difícil Nos Temos Movido!”
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