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Cerimónia da tomada de posse do IUM – 06 de maio de 2016 

Alocução do comandante 

 

Ex.mo Sr. Ministro da Defesa Nacional  

Sentimo-nos muito honrados com a presença de Vossa Excelência, ao dignar-

se presidir a esta cerimónia da tomada de posse do comandante do Instituto 

Universitário Militar (IUM), refletindo a importância que Vossa Excelência atribui à 

futura e nobre missão do IUM, instituição que consubstancia uma mudança 

organizacional significativa para o Ensino Superior Militar (ESM), passando a 

abranger, para além da formação de oficiais ao longo da carreira, também a 

formação inicial de natureza universitária e politécnica, esta última relativa à 

formação de sargentos, que habilita o ingresso nos quadros permanentes das 

Forças Armadas e da Guarda Nacional Republicana. 

Ex.mo Sr. General Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, 

Constitui uma honra e um privilégio assumir o cargo de comandante do 

Instituto Universitário Militar, ainda mais como seu 1º comandante, pelo que estou 

grato pela confiança em mim depositada para estar à frente da instituição que 

abarcará a responsabilidade e o prestígio da Academia Militar, da Academia da 

Força Aérea, da Escola Naval e, sobretudo, do Instituto de Estudos Superiores 

Militares (IESM) que lhe dá origem por extinção e restruturação dos seus órgãos.  

Sr. General Chefe do Estado-Maior do Exército 

Sr. VALM VCEMA em representação do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada 

Sr. TGEN VCEMFA em representação do General Chefe do Estado-Maior da FA 

Sr. MGEN 2º Cte Geral da Guarda Nacional Republicana em representação do 

Comandante-Geral 

A presença de V. Ex.ª confere a esta cerimónia uma importância muito 

particular, entendendo-a como um inequívoco apoio ao IUM que terá competências 

alargadas, relativamente ao IESM, na preparação dos militares das Forças Armadas 



2 
 

e da Guarda Nacional Republicana, respondendo cada vez com mais eficiência e 

eficácia às necessidades de formação dos ramos e da GNR.  

Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria de Belém 

Magnifico Reitor da Universidade Lusófona 

Sr. Diretor-geral de Recursos da Defesa Nacional do MDN 

Senhores Almirantes, senhores Generais, 

Senhor Senhores Generais, antigos Diretores do IESM 

Senhores Oficiais Generais comandantes da AM, da AFA e da EN 

Senhores Diretores e Presidentes de Instituições de Ensino Superior  

Senhores Professores Doutores e Académicos, sr. Prof. Adriano Moreira 

Ilustres Convidados 

Senhores oficiais auditores 

Senhores oficiais, sargentos, praças e funcionários civis do Instituto 

Minhas Senhoras e meus Senhores 

Agradeço a presença de V. Exªs, que muito dignifica esta cerimónia, 

conferindo-lhe brilho e relevância, entendo-a como um sinal de solidariedade, 

pessoal e institucional, e o reconhecimento da importância deste momento no 

âmbito do ESM. 

O cargo que hoje assumo representa um desafio que abraço, constituindo 

um importante marco da minha carreira e, por isso, não poderia estar mais 

satisfeito. Mas mais do que isso ele representa o início de um projeto com que me 

identifico e a continuidade de um trabalho conjunto no âmbito dos 

Estabelecimentos de Ensino Superior Público Universitário Militar (EESPUM), que 

importa relevar neste momento em que se estabelece mais um importante passo 

no âmbito do ESM. 

Por isso me parece oportuno fazer algumas referências ao caminho que nos 

trouxe até aqui. Numa primeira fase que iniciou em finais de 2012 conseguiu-se 

uma melhor compreensão da realidade de cada um dos EESPUM, bem como, talvez 

pela primeira vez, escalpelizou-se toda a cadeia de custos, identificando áreas onde 
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seria possível obter sinergias, desmistificando dogmas criados no passado 

relativamente ao que seria ou não possível atingir. Concluiu-se que o modelo futuro 

para onde pudéssemos evoluir passaria necessariamente pela garantia da cultura e 

especificidades de cada ramo na formação dos seus oficiais, na medida em que é a 

diversidade na forma de estar, de ser e de agir, de quem tem que estar preparado 

para atuar em meios distintos, o mar, a terra e o ar, que confere riqueza, valor e 

eficácia à ação conjunta.  

Numa segunda fase foi criado o Modelo de Governação Comum, como 

Plataforma de Cooperação Reforçada para a criação de sinergias entre os EESPUM, 

visando a excelência do ESM. Neste contexto foi possível concretizar grandes 

avanços, dos quais destaco a partilha de docentes e experiências e conhecimentos 

na área da qualidade e da gestão académica com evidentes benefícios para todos, 

a harmonização normativa, bem, como a preparação para a avaliação da A3ES, 

designadamente a análise conjunta das dificuldades que, no âmbito desta 

avaliação, se colocam a todos os EESPUM. Através desta plataforma de cooperação 

foi igualmente definido o modelo do IUM que hoje, formalmente inicia a sua 

atividade. 

Contudo, não posso deixar de sublinhar que o maior ganho conseguido foi a 

confiança e empatia entre todos e o comprometimento com este projeto, 

acreditando que temos espaço para melhorar o ESM, ajudando-nos mutuamente e 

procurando soluções que, salvaguardando as especificidades de cada um dos seus 

constituintes, conduza a uma eficiência e eficácia do sistema no seu conjunto. 

Assim, neste momento em que iniciamos, formalmente, um novo e 

importante passo do ESM, que vai muito para além da mera reorganização das 

estruturas existentes, não posso deixar de sublinhar e agradecer o trabalho 

desenvolvido por todo o pessoal dos EESPUM envolvidos no processo que nos 

trouxe até aqui, e foram muitos e durante longos e intensos períodos. Um 

agradecimento especial ao TGEN Xavier Matias, TGEN Rodrigues da Costa, MGEN 

Nunes Borrego, MGEN Rui Moura da GNR e MGEN Vieira Borges, pela excelente 

relação de trabalho e cooperação desenvolvida, sendo que considero um privilégio 
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ter feito parte deste processo. Fica também aqui um agradecimento aos membros 

do Conselho do Ensino Superior Militar e, em particular, ao seu presidente, cuja 

ação foi fundamental para a restruturação do ESM. 

A partir de agora temos um caminho em comum a percorrer no sentido de 

reforçar a visibilidade e credibilidade do ESM no contexto do ensino superior 

público, afirmando o nosso valor conjunto, sendo certo que está ancorado no 

património e imagem das Academias, da EN e do IESM, construído e cimentado aos 

longos dos anos. Temos que continuar a trabalhar no sentido acrescentar valor ao 

conjunto e continuar e crescer em todas as dimensões que caracterizam uma 

instituição universitária, mantendo o foco naquilo que é o nosso core business, que 

é formação inicial para ingresso nos quadros permanentes e a formação ao longo 

da carreira. 

Não se afigurando oportuno debruçar-me exaustivamente sobre a missão e 

objetivos do IUM, julgo no entanto importante relevar alguns pontos que o 

caracterizam, designadamente: 

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

superior português; 

- A consolidação do conceito científico de ciências militares; 

- O respeito pelas especificidades do ESM, nomeadamente, o conceito de ciências 

militares, os órgãos de governo e de conselho adaptados, quando indispensável, 

aos princípios da hierarquia militar, a existência da vertente politécnica e a 

autonomia das unidades orgânicas de ensino; 

- A melhoria da formação inicial e complementar dos oficiais das Forças Armadas e 

da GNR; 

- A consolidação da investigação, desenvolvimento e inovação (ID&I) com base na 

adoção de medidas tendentes a potenciar as capacidades dos centros militares 

de ID&I existentes; 

- A conceção, implementação e validação do IUM com base na experiência e 

convergência de vontades resultantes da experiência e resultados adquiridos do 

modelo de governação comum; 
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- O preenchimento dos requisitos de formação inicial dos sargentos, através da 

criação de um ciclo de estudos superiores não conferente de grau académico de 

natureza politécnica, ministrado por uma unidade orgânica autónoma de 

natureza politécnica; 

- A racionalização de recursos; 

- A garantia da criação de saber na área das ciências militares; 

- A Garantia da excelência do ESM. 

O funcionamento do IUM apresenta, em termos normativos e 

procedimentais, alguns desafios que exigem confiança, compreensão e bom senso, 

mas estou certo que saberemos ultrapassar em conjunto, designadamente no 

contexto do Conselho Diretivo. Este órgão dá continuidade à Comissão 

Coordenadora do Modelo de Governação Comum e, portanto, tenho por adquirido 

que a fórmula de sucesso deste último é garantia para acreditar que todas as 

dificuldades serão seguramente ultrapassadas. 

Partimos para esta nova fase do ESM bem sustentados nos ativos dos 

EESPUM. O ESM tem sido objeto de uma crescente integração no sistema de 

ensino superior português, tendo os EESPUM sabido ultrapassar o desafio como 

uma oportunidade para melhorar a qualidade do ensino e da gestão académica, 

adequando-se às alterações e exigências do ensino superior nacional, e, 

desenvolvendo condições para a sua acreditação, mantendo a prioridade na 

elevada qualidade da formação militar, técnica e cívica dos oficiais das Forças 

Armadas e da GNR. Têm igualmente procurado, mais recentemente, afirmarem-se 

no contexto universitário, através do alargamento e aprofundando das relações de 

cooperação com entidades externas, para a realização de investigação e 

desenvolvimento, e produção e valorização do conhecimento; do reforço do 

intercâmbio cultural, científico e técnico com instituições congéneres; e de 

atividades de natureza cultural, científica e militar, abertas ao exterior. Este é o 

caminho a continuar, sendo que o IUM permitirá ganhar dimensão e escala para 

uma afirmação, de pleno direito, no contexto do ensino superior universitário 

nacional, valorizando assim, as ciências militares e reforçando a especificidade do 
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ESM e de cada um das unidades orgânicas autónomas. Esta mudança apresenta no 

entanto desafios, sendo alguns de curto prazo. Permitam-me que aponte alguns 

objetivos que considero prioritários: 

- A aprovação do normativo a jusante do DL 249/2015, de 28 de outubro, 

orgânicas e regulamentos internos, uma vez que é instrumental para o 

funcionamento do IUM, sendo que a sua preparação já teve inicio, sob os 

auspícios do General CEMGFA; 

- A criação de um ciclo de estudos de doutoramento em Ciências Militares, que é 

um requisito subjacente à criação do IUM e também um desiderato fundamental 

para a melhoria de qualificações do corpo docente nas áreas das Ciências 

Militares; 

- A implementação de um Sistema Integrado de Gestão Académica, comum a todo 

o sistema, fundamental para uma gestão eficiente e eficaz e, até diria, para 

evitar recuos já conseguidos na desmaterialização e automatização de processos, 

sendo que se identificam dificuldades decorrentes do financiamento necessário 

para atingir este desiderato. 

- A implementação de um sistema comum de garantia de qualidade do ensino, 

potenciador da disseminação das melhores práticas em todo o sistema, sendo 

que se revela fundamental no âmbito da partilha de recursos humanos;  

- A Implementação de mecanismos de coordenação eficazes dos centros de 

investigação por forma a assegurar uma efetiva cooperação na I&D em diversas 

áreas transversais, independentemente dos projetos se destinarem a um uso 

num ambiente específico de terra, mar ou ar, bem como o respetivo 

financiamento, criando a necessária massa critica em torno de projetos, 

mitigando de alguma forma a fragilidade que os centros de investigação têm de 

serem multidisciplinares.  

As mudanças já conseguidas no âmbito do ESM, quer sejam de natureza 

mais interna aos EESPUM, quer seja ao nível de grandes reorganizações, são um 

sinal de vitalidade na procura da excelência do ensino, no entanto por vezes 

implicam a extinção de instituições de revelo, no caso presente o IESM e no 
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passado os Institutos Superiores dos ramos que lhe deram lugar. Estas instituições 

passaram a fazer parte da nossa memória e do nosso legado de que nos 

orgulhamos. Não quero por isso terminar sem fazer uma referência elogiosa a 

todos os diretores do IESM que com esforço e determinação permitiram estarmos 

hoje aqui. Uma referência particular, e um agradecimento, ao Sr. TGEN Xavier 

Matias que esteve à frente do IESM num período muito exigente de interação com 

a A3ES, bem como no contexto do MGC do EESPUM. 

Aos militares e civis do IUM gostaria também de dirigir umas breves palavras. 

Hoje em dia existe no âmbito do ESM uma consciência mais cimentada do caminho 

que este deve seguir e, por conseguinte, um alinhamento de todos os 

intervenientes para os objetivos e fatores fundamentais deste processo. O futuro 

revela-se mais exigente, mas também desafiante. O horizonte de curto e médio 

prazo apresenta-nos desafios importantes e que implicam abertura às necessárias 

mudanças. Conto com o apoio de todos para esta nova fase do ESM, que exigirá 

muito empenho, coesão, sentido de dever e proatividade, em particular no que se 

refere aos órgãos do IUM que resultarão das estruturas existentes, no sentido de 

responder à missão do IUM, mais abrangente e exigente que a do IESM.  

À minha mulher e filhos aqui presentes, a quem este novo cargo, como 

outros no passado, significa um défice de atenção familiar, o meu obrigado pela 

continuada compreensão e apoio.   

Sr. General Chefe do Estado-Maior do Exército 

Sr. VALM VCEMA em representação do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada 

Sr. TGEN VCEMFA em representação do General Chefe do Estado-Maior da FA 

Sr. MGEN 2º Cte Geral da Guarda Nacional Republicana em representação do 

Comandante-Geral 

   Os Ramos das FAs e a GNR são a razão da existência do IUM no seu 

todo. A sua criação consubstancia alterações de dependências funcionais a que 

não estamos habituados, que acarretam articulação e, eventualmente, bom 

senso e consensos, que procurarei assegurar, sendo certo que o objetivo 
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principal continuará a ser a melhoria contínua do ensino ministrado, 

incrementando a eficiência e eficácia do sistema e, com isso, garantir que os 

ramos e a GNR recebem os militares com a melhor preparação possível. Nesse 

sentido, estarei sempre atento e disponível para responder às vossas solicitações 

e melhorar o resultado da nossa ação.  

 

Ex.mo Sr. General Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas 

Tenho consciência da exigência do cargo de que fui empossado e das 

dificuldades que tenho pela frente. Pode contar com a minha total dedicação e 

lealdade, sendo certo que tudo farei para merecer a confiança que em mim foi 

depositada, abraçando este desafio com toda a minha disponibilidade, saber e 

vontade. 

Disse 

Pedrouços, 06 de maio de 2016 


