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AASSSSOOCCIIAAÇÇÃÃOO  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  SSAARRGGEENNTTOOSS  

 
COMUNICADO  

 

ANS --  DDIISSTTOORRÇÇÕÕEESS  SSAALLAARRIIAAIISS  CCOORRRRIIGGIIDDAASS  ––  

 

Nº:   17/2002 
Data: 02 SET 02 

  

  As distorções verificadas nos escalões dos Primeiros Sargentos e Sargentos 
Ajudantes (bem assim como em dois postos da categoria de praças) logo após a 
implementação do Dec-Lei 328/99 (Sistema Retributivo), e que vieram sendo alvo dum 
constante esforço, por parte da ANS e dos Sargentos das Forças Armadas, para que 
fossem implementadas medidas conducentes à definitiva correcção do problema, 
parecem finalmente extintas com a próxima publicação de um Decreto-Lei conjunto dos 
Ministério da Defesa Nacional e das Finanças, já assinado no Conselho de Ministros do 
passado dia 22 de Agosto, segundo nos foi comunicado pessoalmente por Sua Excelência 
o Ministro de Estado e da Defesa Nacional (MEDN), na presença, igualmente do Senhor 
Secretário de Estado da Defesa e Antigos Combatentes (SEDAC). 

 

  Ainda segundo informação prestada pelo MEDN, o diploma que deverá ser 
publicado durante o mês de Setembro em Diário da República, prevê a resolução deste 
problema em duas fases, uma com início em Janeiro de 2002 e a segunda, que corrige 
definitivamente as distorções existentes, com início em Janeiro de 2003. 

 Na oportunidade, o MEDN evidenciou a justiça na correcção destas distorções, 
que de modo nenhum podem ser consideradas como aumentos de vencimento, e o elevado 
nível das negociações havidas entre aquele Ministério e a Direcção da ANS, facto que 
contribuiu significativamente para o sucesso de todo o processo. 

 

 A ANS, obviamente, partilha do entusiasmo resultante desta vitória e estende-o a 
todos os camaradas que sempre acreditaram, que embora longo, o processo haveria de 
desaguar na eliminação da injustiça existente. 

 

 Em devido tempo, depois da publicação do diploma aqui anunciado, a ANS abordará 
com mais pormenor todo o processo ora encerrado e fará os comentários que julgar mais 
pertinentes, sobre toda a dinâmica que o orientou e sobre o futuro que se anuncia. 

 A ANS continua a acreditar que é sempre possível corrigir o que está mal! 

 

A Direcção 

Lisboa, 2 de Setembro de 2002 
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