
Discurso de S. Exa. o Secretário de Estado Adjunto e da Defesa 

Nacional por ocasião do Dia da Marinha 

  

Senhor Almirante Chefe do Estado‐Maior da Armada 

Senhora Presidente da Câmara Municipal de Almada 

Senhores Deputados da Assembleia da República 

Senhores Almirantes ex‐Chefes do Estado‐Maior da Armada 

Excelência Reverendíssima Bispo das Forças Armadas e de Segurança 

Ilustres Autoridades Civis e Militares 

Distintos convidados 

É com enorme honra que presido, em nome de Sua Excelência o Senhor Ministro da Defesa Nacional, à Cerimónia 
Militar comemorativa do Dia da Marinha. 

No dia da Nossa Marinha, a minha primeira palavra é para os milhares de homens e mulheres, militares, militarizados 
ou civis, que servem na Marinha Portuguesa. 

Uma palavra para todos estes homens e mulheres que, com o seu sentido de lealdade e de disponibilidade, com a sua 
competência e experiência, com a sua determinação e coragem, permitem o cumprimento das missões da Marinha 
Portuguesa. 

Hoje, falamos de Portugal. 

E como em poucos casos, a história do País é, inevitavelmente, a história da sua Marinha. E a história da sua Marinha, a 
história do País. Raramente, o legado histórico é de tal forma evidente que não invejo as mulheres e os homens que, nos 
dias de hoje, o têm de honrar. 

E é por isso que o sentido histórico deste dia não assinala, apenas, uma ideia ou pretensão. Hoje assinalamos a vossa 
determinação, o trabalho que desenvolvem, todos os dias, no combate à pirataria no Índico, nas acções de busca e 
salvamento no Oceano Atlântico, no combate ao tráfico de droga, nas missões de vigilância e fiscalização ou no âmbito 
da investigação científica. 

A vossa ação no mar, seja em missões de carácter militar ou de serviço público, é um contributo basilar, para o Estado 
português e para seus cidadãos, mas também para a paz e estabilidade internacionais. 

Como Secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional, mas sobretudo como cidadão, quero deixar‐vos uma palavra 
de justo reconhecimento e de sentido agradecimento. 

Saúdo, também, os cidadãos de Almada, cidade escolhida para receber, em 2012, esta iniciativa, pelo apoio que têm 
dado à nossa Marinha e pelo acolhimento que têm prestado à sua principal base naval – A Base Naval do Alfeite. 

Senhor Almirante Chefe do Estado‐Maior da Armada 

Minhas Senhoras e meus Senhores 

Hoje é o Dia da Marinha Portuguesa. 

O sentido histórico deste dia 20 de maio não se esgota, apenas, na evocação de uma data ou de uma tradição. 

É verdade que este é o dia em que, no ano de 1498, Vasco da  Gama chegou a Calecute, e que a Marinha passou a 
celebrar, por tradição, como o seu Dia. 



Mas é verdade, também, que neste dia assinalamos o cumprimento daquele que foi, na época, um objetivo nacional. 

Época em que foi possível mobilizar e multiplicar vontades e capacidades, que alavancaram o poder marítimo e o poder 
nacional. 

Num processo com raro sentido estratégico e enorme esforço, mesmo dispondo de recursos limitados. 

Por isso, assinalamos hoje, também, a chegada a um porto de destino. 

O cumprimento de uma missão. 

E a relevância da ação perseverante, determinada por objetivos, seguramente difíceis, mas sólidos e coerentes na defesa 
do interesse nacional. 

Portugal é mar. Temos uma das maiores zonas económicas exclusivas do mundo, 15 vezes superior à dimensão do 
território continental. É pelo mar que nos chega a totalidade do petróleo e 2/3 do gás natural que consumimos. Pelas 
nossas águas enviamos mais de 70% das nossas exportações e 53% do comércio externo da União Europeia passa por 
aqui. 

A extensão da plataforma continental fará com que o território marítimo português seja um dos dez maiores do Mundo. 
Num país que tantas vezes lamenta a falta de destino e de futuro, o amanhã esteve sempre aqui. 

No mar. 

Temos as bases. Temos a formação. Temos a vocação. Temos o conhecimento. Está no nosso ADN. E quando ainda 
discutimos a riqueza das nações, deixem‐me recordar o que devia ser evidente: o mar faz parte do nosso código 
genético. Talvez mais do que em qualquer outro país do Mundo. 

Sejamos claros: é o trabalho que o Instituto Hidrográfico desenvolve que cria as bases para as ambições portuguesas de 
expandir a nossa plataforma continental. 

Deixem‐me pois fazer uma pergunta: haverá melhor investimento do que este? 

E é o trabalho combinado da Marinha Portuguesa e da Força Aérea Portuguesa que tem impedido que toneladas de 
droga cheguem diariamente à União Europeia. 

Ou que milhares de vidas sejam perdidas no Oceano Atlântico. Deixem‐me que volte a perguntar: haverá melhor 
investimento do que este? 

Não compreendo, pois, como é possível alguns virem agora questionar a utilidade das Forças Armadas. Atitude 
reveladora da falta de visão estratégica que os nossos antepassados tiveram e que condiciona o amanhã. Esse amanhã 
que temos aqui, hoje, à nossa frente. 

A utilidade da Marinha decorre das suas missões e assenta num modelo conceptual de duplo uso. 

Que a faz presente na satisfação dos compromissos internacionais. 

Pronta na defesa e proteção dos interesses nacionais, em especial dos cidadãos, das populações e dos seus bens. 

É essa presença que garante a segurança e proteção no nosso mar e dos nossos recursos. 

A utilidade da Marinha está, também, nas estruturas e meios que estão ao serviço da cidadania, disponibilizando 
capacidades, competências e recursos que outros departamentos do Estado podem e devem aproveitar, sempre, mas 
sobretudo em tempos como aqueles que vivemos. 

Em que são requeridas soluções realistas e sustentáveis, cuja implementação não garante efeitos imediatos ou visíveis 
no curto prazo. 

Conheço as dificuldades com que a Marinha se defronta. 



Conheço os imensos desafios da transformação em curso na Marinha. 

Conheço os legítimos anseios dos seus militares. 

E é por reconhecer essas dificuldades, que trabalhamos todos os dias no Ministério da Defesa Nacional tentando 
encontrar o equilíbrio entre os recursos disponíveis e as necessidades das Forças Armadas. Esta circunstância torna mais 
premente o quadro de reformas estruturais que permita libertar recursos onde eles são menos necessários, para os 
alocar onde realmente fazem falta. 

Garantindo o devido equilíbrio entre as necessidades de capacitação das Forças Armadas e as atuais possibilidades de 
investimento nacionais. 

Acreditamos que só assim será possível ter umas Forças Armadas ainda mais operacionais e concentradas nas suas 
missões primordiais. 

Senhor Almirante Chefe do Estado‐Maior da Armada 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

Conforme foi recentemente afirmado por Sua Excelência o Senhor Primeiro‐Ministro, “o mar assume quatro dimensões 
específicas mas interligadas: uma dimensão política, uma dimensão económica, uma dimensão cultural e uma dimensão 
de segurança”, sendo que “em cada uma delas, a Marinha tem um contributo decisivo a dar”. 

 
Um parceiro capaz, como poucos, de integrar as tradições e o legado histórico com um sentido de modernidade e de 
abertura a novas áreas do saber científico e tecnológico. 

A exemplaridade do serviço prestado traz�nos a certeza de que, no final de um período tão difícil como o que vivemos, 
terá uma Marinha mais forte e umas Forças Armadas ainda mais capazes. 

O País confia na sua Marinha. 

Uma Marinha firme na defesa dos interesses nacionais, empenhada na segurança dos nossos espaços marítimos e 
parceira em iniciativas de desenvolvimento centradas no mar. 

Termino, por isso, lembrando o que escreveu Agostinho da Silva, “como tudo é possível, ousemos fazer rumo ao 
impossível" 

Muito obrigado 

 


