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Estatuto de participação e consulta junto do 
Conselho da Europa e reconhecida junto do 

Parlamento Europeu, OSCE e das Assembleias 
Parlamentares da NATO e da UEO.  

 Balanço Provisório da 
Jornada de Reflexão 

Em defesa da Ética e da Disciplina Militar! 

 

 

Decorreu hoje, durante o período do almoço, uma jornada de protesto contra a 
proposta do Governo de alteração ao Regulamento de Disciplina Militar (RDM) que se 
encontra em fase de aprovação na especialidade na Comissão de Defesa Nacional da 
Assembleia da República. 

Os Sargentos de Portugal responderam positivamente ao apelo feito pela ANS, ao 
qual se solidarizaram um número significativo de Praças e Oficiais. 

Num primeiro balanço podemos afirmar que mais de 85% dos Sargentos a prestar 
serviço em unidades operacionais dos 3 ramos das Forças Armadas aderiram a esta 
Jornada em Defesa da Ética, da Disciplina e da Condição Militar. 

Esta significativa adesão traduz-se num claro sinal que os Militares Portugueses 
não se revêem no conteúdo desta proposta de RDM. 

Como citámos no último comunicado distribuído na semana passada:  

“O RDM necessita de ser actualizado. Porém, não a qualquer preço e à revelia 
dos militares a quem se aplica, esquecendo princípios fundamentais sem os quais a 
disciplina militar é despida de valores éticos” 

A Disciplina é um bem fundamental para fortalecer a Coesão sendo por este 
motivo essencial ao cumprimento das missões constitucionalmente atribuídas às Forças 
Armadas. 

A jornada de hoje, levada a cabo pelos Sargentos de Portugal, deve fazer meditar 
os Deputados que têm a tarefa constitucional de legislar sobre esta matéria. 

Assim o impõe a sua obrigação democrática de prestigiar os militares e as Forças 
Armadas. 

 

Continuaremos Firmes e Unidos na Defesa da Ética, da 
Disciplina e da Condição Militar! 

 

A Direcção 

Lisboa, 4 de Maio de 2009 


