NOTA ÀS AGENDAS – 08SET2020

ANS

Dando continuidade a decisão anteriormente tomada, as direções das APM Associações Profissionais de Militares voltaram a reunir no dia 07 de setembro de
2020 para, entre as diversas matérias que contribuem para a degradação da
“Condição Militar”, discutir, calendarizar e materializar ações que conduzam ao
cumprimento do mandato outorgado na Reunião de Militares de 06 de fevereiro
passado.
Atendendo ao reiterado incumprimento da legislação que enquadra a atividade
das associações profissionais de militares e também à contínua degradação da
própria Condição Militar, com reflexos nas dificuldades com que se confronta a
Instituição Militar, torna-se cada vez mais evidente a necessidade de prosseguir
com vista à regulamentação para o reconhecimento às APM do exercício de
representação jurídica e de negociação coletiva.

AOFA

AP

Tendo já solicitado audiências às Comissões de Defesa Nacional e de Direitos,
Liberdades e Garantias, da Assembleia da República, aguardando pelo seu
agendamento neste retomar dos trabalhos parlamentares, decidiram também, as
direções das APM, proceder à entrega ao Primeiro-ministro, de um documento
com vista à alteração da legislação que enquadra a atividade das associações
profissionais de militares no sentido de permitir o exercício de representação
jurídica dos respetivos associados e de negociação coletiva, em efetivo diálogo
social junto das entidades legislativas e político-administrativas competentes.
Assim, para cumprir esta decisão, uma delegação de dirigentes das APM irá
deslocar-se à residência oficial do Primeiro-ministro, no nº 4 da Rua da Imprensa à
Estrela, no próximo dia 15 de setembro, terça-feira, pelas 18H00, para proceder à
entrega do referido documento.
Considerando que continuam presentes os motivos que degradam a Condição
Militar, a próxima reunião das direções das APM ficou já agendada para o dia 01
de outubro, pois é necessário “manter guarnecida a trincheira”, cerrar fileiras e
resistir contra o evidente declínio de um dos pilares fundamentais do Estado e da
soberania e independência nacionais – as Forças Armadas Portuguesas!
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