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AASSSSOOCCIIAAÇÇÃÃOO  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  SSAARRGGEENNTTOOSS  
  

 

CPR  
Exército 

 
COMUNICADO 

Nº: 01/2002 
Data:11ABR02 

  

SSÓÓ  LLUUTTAANNDDOO  NNOOSS  DDIIGGNNIIFFIICCAAMMOOSS!! 

 

A Comissão Permanente do Ramo-Exército(CPR - EX), reunida na Sede Social da 
ANS, em 03 de Abril, reflectiu sobre a situação Sócio-Profissional, tendo enlencado 
um conjunto dos problemas mais sentidos pelos Sargentos do Exército, 
nomeadamente: 

 
1. ULTRAPASSAGENS NA PROMOÇÃO POR ESCOLHA. 

As ultapassagens nas promoções por escolha estão a tornar-se num 
motivo de grande preocupação e divisão entre os Sargentos. Há 
camaradas que ultrapassam mais de cem Sargentos mais antigos, sem 
que haja motivo justificado para que isso aconteça (tudo se 
justificando aritmeticamente pelo RAMME). É necessário criar 
mecanismos de correcção que, sem impedir a progressão dos mais 
válidos, não crie abismos e discrepâncias tão acentuadas entre uns e 
outros. 

2. CARGOS / FUNÇÕES / NORMAS DE COLOCAÇÕES 

Este problema afecta sobretudo os Sargentos Mor, que sendo o posto 
máximo dos Sargentos, são por vezes colocados em situações de 
desvalorização funcional, nada compatíveis com o seu posto, a sua 
função de Adjunto do Comandante, e o seu papel de representantes 
máximos dos Sargentos. 

3. TERCEIRA REFEIÇÃO. 

Com a nova Lei do Serviço Militar, foi aprovado o Regulamento de 
Incentivos à Prestação de Serviço Militar nos Regimes de Contrato 
(RC) e de Voluntariado (RV) cujo documento reconhece o direito à 
diária de alimentação por conta do Estado somente aos Militares em 
RV e RC. Com esta grave lacuna criou-se um tratamento discriminatório 
para com os Militares do Quadro Permanente. 
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4. AS  FAI / CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  

Há indícios de que os avaliadores, por vezes, utilizam o mecanismo 
nobre da Avaliação como meio para punir ou pressionar o Avaliado. É 
necessário defender a dignidade do Avaliado e o próprio sistema de 
avaliação: só assim as informações serão transparentes, credíveis, 
claras e justas; só assim se poderá ter confiança nos critérios dos 
Avaliadores. 

5. RAMME  

O RAMME, tal como está, tem provocado muitas situações injustas 
para os Sargentos. Está em fase de revisão. Antes da decisão 
definitiva, os responsáveis pela sua alteração deviam consultar as 
Associações e os Conselhos de Armas e Serviços, por estes organismos 
representativos possuírem experiência acumulada, podendo dar ao 
documento grandes contributos para lhe conferir maior Justiça e 
Equidade. 

 

A CPR-EX determinou promover um Encontro Alargado de Sargentos do 
GML para o próximo dia 07 de Maio, às 20.00 H em Lisboa, no 
Salão da Junta de Fregesia de São João, sita na Praça Paiva Couceiro, com 
o objectivo de serem analizadas estas e outras questões de interesse dos Sargentos 
do Exército. 

Com o fim de prepararmos convenientemente este encontro, a CPR-EX irá reunir 
novamente, na Sede Social da ANS, no próximo dia 16 de Abril pelas 20.00 
Horas e convida todos os camaradas interessados a participar. 

Só lutando unidos, conseguiremos a Dignificação Sócio-Profissional a que temos 
direito. 

A tua presença é importante!   Comparece!  Participa! 

 
 
 

Lisboa, 11 de Abril de 2002 
A Direcção 


