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1. AUDIÊNCIA COM O MINISTRO DA DEFESA NACIONAL 
 
 No passado dia 27 de Março o Dr. Júlio de Castro Caldas, Ministro da Defesa 

Nacional, recebeu em audiência uma representação da ANS. A audiência 
concedida, foi solicitada pela nossa associação, com o fim dos actuais corpos 
sociais prestarem cumprimentos. Na oportunidade foram abordadas as seguintes 
matérias:  

 
A. AUMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO 

Como foi tornado público pela imprensa escrita, a Caixa Geral de Aposentações 
procura dar uma interpretação ao nº 3 do art. 46º do EMFAR, no mínimo 
abusiva e redutora, pois pretende que a norma só tenha efeito para o tempo de 
serviço efectivo a partir de 25 de Junho de 1999, data da publicação do DL 
236/99. 
O Ministro da Defesa concordou com a interpretação dada a esta norma 
legislativa pela ANS, aliás a mesma que os três ramos das FA estão a dar, 
comprometendo-se a produzir um despacho interpretativo que obrigará a CGA a 
cumprir de imediato este normativo correctamente. 
 

B LINHA VERDE 
Em 21 de Outubro de 1998 a ANS entregou ao então Ministro da Defesa 
Nacional uma proposta para a criação de uma “Linha Verde” para apoio das 
famílias dos militares em missões que obriguem a ausências prolongadas do 
meio familiar. 
Por incrível que pareça, ano e meio depois, e com pareceres favoráveis das mais 
diversas entidades, ainda não foi implementada. 
Nesta audiência voltámos a apresentar esta proposta e fomos confrontados com 
o desconhecimento do actual MDN que a acolheu com muito interesse. 
 

C  SEGUROS EM MISSÕES HUMANITÁRIAS E DE PAZ 
Com grande aparato mediático, no Verão passado, o então Ministro da Defesa 
(Dr. Jaime Gama) anunciou a criação de um seguro de vida para os militares em 
missões humanitárias e de paz. Em 27 de Agosto de 1999 é publicado o DL 
348/99 que constitui o referido seguro, nas condições, período e montantes, que 
vierem a ser regulamentados. Em finais de 1999 é publicado um despacho 
conjunto do MDN e do MF regulamentando o seguro, criando a convicção 
generalizada que tudo estaria resolvido. Puro engano! 
Afinal o essencial estava por resolver e os nossos camaradas partiam e vinham 
da Bósnia, do Kosovo e de outras missões sem estarem cobertos pelo dito 
seguro de vida. 
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Após denúncia pública, feita pela ANS, é então publicado o Despacho nº 
6169/2000 de 20 de Março, que lança o concurso público internacional para a 
aquisição de uma prestação de serviços de seguros dos militares integrados em 
missões humanitárias e de paz no estrangeiro. 
Na audiência colocámos este problema, tendo o MDN esclarecido e garantido 
que o seguro que vier a ser feito retroage à data do despacho que o regulamenta, 
bem como será cumulável com seguros individuais feitos pelos nossos 
camaradas. 
 

D  SISTEMA RETRIBUTIVO 
Foram abordados os vários problemas provocados pela aplicação do DL 328/99 
de 18 de Agosto, nomeadamente: a polémica dos valores indiciários entre 
SMOR e os oficiais subalternos; o facto de a aplicação da 2ª fase da nova tabela 
indiciária ter provocado que os SAJ do 1º escalão e alguns 1SAR passarem a 
receber menos vencimento que anteriormente e a desigualdade entre os militares 
dos 3 ramos e os da GNR. 
Em virtude dos inúmeros problemas existentes nesta área, acordámos com o 
MDN apresentar, com brevidade, um documento que levante os diferentes 
problemas do sistema, os enquadre e apresente soluções. 
 

2. OUTRAS AUDIÊNCIAS 
 

Também com o fim dos actuais Órgãos Sociais, empossados em 23 de Fevereiro 
último, apresentarem cumprimentos, foram-nos concedidas audiências pelos 
Presidente da Assembleia da República, Grupo Parlamentar do Bloco de 
Esquerda, Grupo Parlamentar do PSD, estando agendada para o próximo dia 11 de 
Abril uma outra com S. Ex.ª o Presidente da República, Dr. Jorge Sampaio. 
 

3. EUROMIL EM LISBOA 
 

A Comissão Executiva da EUROMIL – Organização Europeia das Associações 
de Militares, leva a efeito em Lisboa, de 16 a 18 de Abril, uma das suas reuniões 
ordinárias. 
Aproveitando a sua estadia em Lisboa, as associações de militares portuguesas 
filiadas na EUROMIL – Associação de Militares na Reserva e Reforma 
(ASMIR); Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA); Associação 
Nacional de Sargentos (ANS) – promovem, em colaboração com a EUROMIL, 
uma conferência de imprensa, dia 18 de Abril, às 20h00, no Hotel Tivoli, com 
o objectivo de dar a conhecer a situação do associativismo militar na Europa e os 
direitos de cidadania dos militares, face à Carta Social Europeia. 
 

 
 
 
 

Lisboa, 4 de Abril de 2000 


