
Jose Pereira 

De: mailing [mailing@ans.pt]

Enviado: sábado, 4 de Outubro de 2008 8:06

Para: jose.gouveia.pereira@netvisao.pt

Assunto: O ENCONTRO NACIONAL ESTÁ NA RUA
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Encontro Nacional pela Dignificação da Família Militar 

 

www.ans.pt 
  

geral@ans.pt 

Porquê este Encontro Nacional? 
Apesar das inúmeras promessas e campanhas nos órgãos de comunicação social, os 
problemas da Família Militar acumulam-se e agravam-se:  

 
A estagnação das carreiras; 
A deficitária Assistência na Doença; 
O clima de repressão instalado sobre os que ousam protestar; 
O incumprimento de mais de 40 diplomas legais; 
A existência de uma dívida superior a Mil Milhões de Euros, para com a Família Militar; 

O secretismo, o autêntico muro de silêncio, criado à volta das tão anunciadas 
alterações ao Regime de Carreiras e Remunerações dos Militares; 
A recusa total de diálogo por parte do Governo e das Chefias Militares. 
Perante tudo isto, é fundamental que tornemos público o nosso descontentamento e que 
seja dado ao Governo um sinal claro de que não pode continuar a ignorar os militares e 
suas famílias. 

 

Foi pela luta que, por exemplo, o congelamento dos escalões não se estendeu também às 
promoções. 
Foi pela luta que os nossos conjuges ainda são beneficiários da ADM. 



Foi pela luta que defendemos as anteriores normas de passagem à reforma, para os 
Militares que, em 31 de Dezembro de 2005, tinham 20 anos de tempo de serviço 
Militar. 
Foi pela luta que obrigámos a Força Aérea e o Exército a pagar os diferenciais de 
remuneração aos 1SAR. 
Foi pela luta que obrigámos o MDN a reconhecer aos Militares do Exército o direito a 
usufruir do Estatuto do Trabalhador Estudante. 
Foi pela luta que a Assembleia da República deu os primeiros passos para que os 
Controladores Aéreos Militares não sejam discriminados no processo de Licenciamento 
Comunitário. 

Foi pela luta que evitámos a aplicação do Sistema de Avaliação do Desempenho da 
Administração Pública (SIADAP), da Lei da Mobilidade e dos Quadros de 
Excedentários. 

Foi pela luta que evitámos a integração dos militares no Regime Geral da Segurança 
Social. 

Muitas outras intenções do Governo poderiamos enumerar... 

 

Contudo nada disto está consolidado, o Governo mantém os seus objectivos, e aguarda 
por um novo fôlego para voltar ao ataque e procurar alcançá-los. 
Só com o incremento da nossa luta, com o reforço da nossa unidade e determinação 
poderemos impedir tão sinistros propósitos. 
A Defesa dos nossos Direitos e a dignificação da Condição Militar são possíveis e 
necessárias, mas não devem ser encaradas como tarefa só de alguns. É sim, obrigação e 
dever de todos. 

SÁBADO, DIA 18 DE OUTUBRO 2008, PELAS 15H00 

TODOS AO ROSSIO! 
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QUEM NÃO LUTA JÁ PERDEU! 

Engrandece a Associação Nacional de Sargentos 
 
Contribui para a melhoria do nosso trabalho. Faz-te sócio ou inscreve um amigo aqui

Se ainda tens dúvidas se deves ir, e levar a tua família, carrega aqui!

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE SARGENTOS - R. Barão Sabrosa 57,2º  1900-088 LISBOA 
Tel: 21 815 49 66   Fax: 21 815 49 58 
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