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INTERVENÇÃO DE SEXA O GENERAL CEMGFA 

Por ocasião da Tomada de Posse do Comandante do Instituto Universitário 
Militar 

{Pedrouços, 06 de maio de 2016} 

Senhor Ministro da Defesa Nacional, Excelência; 

Dignou-se Vossa Excelência presidir a esta cerimónia de tomada de posse do 

Comandante do Instituto Universitário Militar, a qual expressa a prioridade que 

confere ao Ensino Superior Militar e constitui um forte estímulo para a consecução 

dos objetivos estruturantes a que, agora e através deste Instituto, nos propomos 

prosseguir. 

Contamos com o apoio empenhado de Vossa Excelência na certeza de que 

poderá igualmente contar com o compromisso dos Chefes Militares para a eficiente 

implementação de um sistema que se constitui como um pilar essencial para a 

formação de base e desenvolvimento do conhecimento e das competências dos 

oficiais e sargentos das Forças Armadas e da Guarda Nacional Republicana, pilar 

esse que é igualmente estruturante para o desenvolvimento da carreira militar, o 

qual se começa a cimentar nos bancos da Escola Naval, da Academia Militar e da 

Academia da Força Aérea. 

Senhor General, Chefe do Estado-Maior do Exército; 

Senhores Vice-Chefes dos Estados-Maiores da Armada e da Força 

Aérea; 

Saúdo e enalteço a presença de Vossas Excelências, as quais entendo como 

uma manifestação de empenhado apoio ao desenvolvimento do Ensino Superior 

Público Universitário Militar, realidade indissociável e da qual fazem parte 
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integrante as unidades orgânicas autónomas que se encontram na de endência 

hierárquica dos Chefes dos Ramos, a que se associam também os estabelecimentos 

de ensino para a formação de base dos sargentos, através da Unidade Politécnica 

Militar. 

Senhor Major-General, Segundo Comandante-Geral da Guarda 

Nacional Republicana, em representação do Comandante-Geral; 

Congratulo-me com a presença de Vossa Excelência e garanto que, na senda 

da excelente cooperação institucional que sempre tem existido, o Instituto 

Universitário Militar continuará a ser um garante da preparação de quadros da 

GNR, altamente qualificados, seja no âmbito da formação inicial de natureza 

universitária em ciências militares ou de natureza politécnica, seja no que concerne 

à formação a ministrar ao longo da carreira, convictos de que os requisitos 

inerentes ao estatuto da condição militar continuarão refletidos, coerentemente, no 

Estatuto da GNR. 

Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria de Belém; 

Senhores Professor Adriano Moreira e representantes das 

Universidades, Faculdades e demais entidades académicas; 

Cumprimento igualmente a solidariedade institucional que representa a 

presença de Vossas Excelências, que associo ao reconhecimento da riqueza do 

conhecimento sedimentado nesta "Escola" ao longo de muitos anos, a favor da 

Instituição Militar e do ensino em Portugal. 

Senhor Tenente-General, Presidente do Conselho Diretivo do 

Instituto de Ação Social das Forças Armadas; 

Como último Diretor do Instituto de Estudos Superiores Militares e digno 

herdeiro de todos os anteriores Diretores, quero, institucionalmente e 

pessoalmente, reconhecer a competência, a devoção e a eficiência como sempre 

desempenhou as suas funções, garantindo de forma segura e coerente o 
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planeamento e a implementação do processo de restruturação do Ensin~ 
Militar. 

Senhores Adidos de Defesa; 

Senhor Vice-Aimirante, Comandante do Instituto Universitário 

Militar; 

Senhor Major-General, Comandante da Academia da Força Aérea; 

Senhor Major-General, Comandante da Academia Militar; 

Senhor Comodoro, Comandante da Escola Naval; 

Senhores diretores gerais e seus representantes; 

Senhores Oficiais generais; 

Militares e funcionários civis do Instituto Universitário Militar; 

Minhas Senhoras e meus Senhores; 

Cumprimento todos os que se disponibilizaram a estar connosco neste dia, 

presença entendida como uma prova inequívoca de solidariedade e apreço pela 

instituição militar, que interpreto também como decorrente do prestígio do Ensino 

Superior Militar. Permitam-me ainda manifestar a especial satisfação que tenho por, 

mais uma vez, me encontrar nesta casa e, nesta circunstância, para a cerimónia de 

tomada de posse do primeiro Comandante do Instituto Universitário Militar. 

Saúdo igualmente os militares e os funcionários civis que, como todos os que 

têm feito parte deste Instituto e dos seus antecessores, têm, ao longo dos anos, 

com dedicação e especial espírito de bem servir, contribuído para que o ensino 

superior nas nossas Forças Armadas seja, cada vez mais, institucionalmente 

reconhecido e apontado como uma referência. 
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É do domínio publico que, em matéria de defesa nacional, durante Je 
anos, tiveram lugar importantes decisões e reformas. Entre outras, relevam-se os 

importantes e significativos reajustamentos na macroestrutura da Defesa Nacional 

e das Forças Armadas, englobando o Ministério de Defesa Nacional, o Estado

Maior-General das Forças Armadas e os três Ramos e a reforma do Ensino e da 

Saúde Militar, - estas ultimas materializadas, essencialmente, no Instituto 

Universitário Militar e no Hospital das Forças Armadas. Ao que a circunstância de 

hoje diz respeito, releva o caminho de consolidar um modelo de ensino superior 

militar plenamente reconhecido no ensino superior português. 

Reconhecimento que, não sendo de iniciação recente, tem vindo a ser 

desenvolvida através de um processo de melhoria da formação inicial e 

complementar dos militares das Forças Armadas e da GNR. Este esforço, para além 

de sempre ter sido desenvolvido com a aproximação crescente dos sistemas de 

ensino e formação da defesa nacional ao sistema educativo nacional, nunca 

descurou a dimensão específica das Forças Armadas, fundamental na qualificação e 

preparação dos militares para o desempenho de cargos e o exercício das suas 

funções. 

A legal criação do Instituto Universitário Militar e a extinção do Instituto de 

Estudos Superiores Militares, cujas atribuições foram integradas no IUM, remonta a 

2014, quando da fixação, em Lei, da orgânica do atual Estado-Maior-General das 

Forças Armadas. Contudo, apenas foi materializado através de legislação referente 

ao ensino superior militar, em finais de 2015. Esta cerimónia, com a tomada de 

posse do seu primeiro Comandante, marca, de forma solene, o fim do IESM, 

legado que nos honra e orgulha e que nos dá o estímulo necessário para um futuro 

que queremos marcado pelos mesmos critérios de exigência, de rigor e inovação. 

Momento que assinala, igualmente, o início de uma nova era no ensino 

superior militar, a que, consequentemente, estão associados objetivos e desafios 

decorrentes da conceção, implementação e validação de um Instituto com base na 

experiência e convergência de vontades resultantes de soluções consensuais do 
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modelo de governação comum. Modelo de cooperação reforçada entre 

Estabelecimentos de Ensino Superior Público Universitário Militar, hoje também a 

ser ultimado, cujos trabalhos cumpre agora sublinhar como de excelência e 

determinantes para o sucesso das ciências militares como vetor de afirmação 

estratégica. 

Objetivos inscritos no Decreto-Lei, publicado no fim do ano transato, 

referente à aprovação da orgânica do ensino superior militar que consagra as suas 

especificidades no seio do ensino superior nacional, assim como o Estatuto do IUM. 

Desafios que são consequentes à ambição do ensino que se pretende, o qual 

consagra: 

-A adoção de um modelo plenamente inserido no sistema de ensino superior 

português como o garante do reconhecimento da formação inicial e complementar 

dos oficiais e sargentos das Forças Armadas e da Guarda Nacional Republicana, 

consubstanciando o legado da procura constante de um ensino superior militar de 

excelência, que não pode ser desvirtuado ou comprometido com alterações 

casuísticas que possam, inclusive, frustrar expetativas de carreira com eventuais 

atropelos à coerência da formação integral dos oficiais e sargentos das duas 

Instituições. 

- A consolidação do conceito científico de ciências militares como o garante 

da criação de saber nesta área, potenciando a mesma como substância concetual 

da segurança e da defesa nacional, através da promoção de metodologias e 

processos de edificação e emprego de capacidades militares, a qual constitui um 

passo decisivo e conceptualmente estruturante. 

- O respeito pelas especificidades do ensino superior militar, considerando, 

para além do conceito de ciências militares, o funcionamento dos órgãos de 

governo e de conselho, ajustadas aos princípios da hierarquia militar, assim como a 

existência da vertente politécnica e a autonomia das unidades orgânicas de ensino. 
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- A racionalização e otimização dos recursos humanos, valorizando os 

mesmos através de uma adequada formação e eficiente utilização. Otimização que 

permite, igualmente, a consolidação da investigação, desenvolvimento e inovação 

com base na adoção de medidas tendentes a potenciar as capacidades dos centros 

militares já existentes nas diferentes unidades orgânicas autónomas. 

Senhor Vice-Aimirante, Comandante do Instituto Universitário 

Militar; 

Tanto no plano institucional, como Chefe do Estado-Maior-General das Forças 

Armadas, como no pessoal, estou convicto ser a pessoa certa para "levar a bom 

porto" os desafios que se adivinham. Aliás, o seu curriculum, considerando o 

notável desempenho de funções, mais recente, como Diretor do Serviço de 

Formação da Marinha e Comandante da Escola Naval, fundamenta esta minha 

observação. 

Importa, agora, assegurar o cumprimento dos normativos do ensino superior 

e do estatuto do Instituto, a regulamentação da Unidade Politécnica Militar e das 

Unidades Orgânicas Autónomas Universitárias, a constituição dos órgãos de 

governo, em particular o conselho diretivo, os conselhos geral, científico e 

pedagógico e outras estruturas, órgãos de coordenação e de apoio. De igual modo, 

promover a existência de sistemas internos de garantia de qualidade e a 

organização e funcionamento dos centros de investigação, que se querem 

direcionados, prioritariamente, para assuntos relacionados com as ciências militares 

e a arte operacional. 

Neste contexto, acresce ser determinante assegurar, em permanência, o 

esforço de consolidação e atualização dos ciclos de estudos e a preservação da 

acreditação dos mesmos pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino 

Superior, assim como a constituição do corpo docente e a melhoria das suas 

qualificações, para os quais será relevante a criação de um ciclo de estudos de 
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doutoramento em Ciências Militares, para habilitar os futuros responsáveis pelas 

unidades curriculares das áreas das Ciências Militares. 

Desideratos a incluir no Plano de Implementação de um Instituto que 

queremos ver reconhecido, ao nível nacional, como uma escola de pensamento da 

Instituição Militar, valor acrescentado aos saberes existentes que se 

consubstanciem num contributo das Forças Armadas e da GNR para a sociedade e 

para o conhecimento. 

Este novo modelo estrutural do Ensino Superior Militar teve na sua génese a 

procura de mais eficiência, bem como a obtenção de escala facilitadora dos 

processos de reconhecimento e acreditação externos. Trata-se pois de um modelo 

onde a sinergia é essencial, o que exige estreita cooperação e partilha entre os 

diferentes organismos e entidades que fazem parte do sistema. Cabe-nos agora, 

sem descurar a cultura organizacional das Forças Armadas e da GNR, a par da 

observância das normas inerentes à condição militar, a responsabilidade de 

evidenciar os sucessos do seu futuro. 

Termino encorajando os homens e as mulheres das Forças Armadas, 

militares e civis, que servem no Instituto Universitário Militar, para que prossigam 

com a mesma cultura de exigência e com o mesmo estímulo de saudável liberdade 

de pensamento, apanágios de uma escola de elite, na defesa de um capital de 

valor e de saber. 

Ao senhor Vice-Aimirante Bastos Ribeiro, agora empossado como 

Comandante do Instituto Universitário Militar, oficial qualificado, experiente e 

conhecedor das transformações do ensino superior militar, manifesto os meus 

sinceros votos de sucesso, reiterando-lhe a certeza do meu apoio institucional e 

pessoal e do acompanhamento permanente e empenhado à sua ação de comando, 

desejando-lhe, igualmente, as maiores felicidades no desempenho deste novo 

cargo em que hoje é investido. 
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Senhor Ministro da Defesa Nacional, Excelência; 

A implementação do modelo preconizado para o Ensino Superior Militar é um 

desafio para as Forças Armadas e, como já referi, irá merecer o empenhamento 

dos Chefes Militares e também, estou convicto, do Comando Geral da GNR. 

Neste desafio, como em todas as situações que estão associadas à coesão 

que assenta em princípios e valores militares, de que são cimeiros os deveres e 

direitos decorrentes da condição militar, pode Vossa Excelência contar com o nosso 

apoio e firme determinação para que sejam respeitados, na sua aplicação, em prol 

de todos os que são abrangidos pelo singular Estatuto da Condição Militar. 
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