
 
 

 

 

 

 

DISCURSO DO ALMIRANTE 

CHEFE DO ESTADO-MAIOR DA ARMADA  

POR OCASIÃO DA  

TOMADA DE POSSE DO  
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Lisboa, Salão Nobre, 6 de janeiro de 2022 
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Senhor Almirante Inspetor-Geral da Marinha, 

Senhores Almirantes, 

Oficiais, Sargentos e Praças e Civis da Inspeção-Geral da Marinha, 

Distintos Convidados, 

Familiares do Senhor Almirante Alves Domingos, 

Minhas Senhoras e meus Senhores, 

 

 

 

 

 

 

É com particular agrado que presido, hoje, à cerimónia de tomada de 

posse do Inspetor-Geral da Marinha, começando por expressar o meu 

agradecimento a todos os que quiseram honrar-nos com a sua 

presença, conferindo lustre a esta relevante cerimónia.   
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Senhor Almirante Alves Domingos, 

Na minha escolha para assumir a Inspeção-Geral da Marinha, pesaram 

a sua diversificada carreira – que inclui o desempenho de relevantes 

cargos no setor do material e financeiro – o vasto conhecimento da 

nossa Instituição e as suas reconhecidas qualidades pessoais. 

Estou seguro que as suas qualidades, como o espírito de colaboração e 

a ponderação, a par do conhecimento agregado e a visão abrangente 

que lhe são reconhecidos, serão determinantes para o desempenho 

bem-sucedido das muito exigentes funções que decidi confiar-lhe. 
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Senhor Almirante Inspetor-Geral da Marinha, 

A Inspeção-Geral da Marinha tem por missão apoiar o CEMA no 

exercício da função de controlo e avaliação. 

As suas competências visam a consolidação da função controlo na 

Marinha, a melhoria da estrutura organizacional e a robustez dos 

processos, contribuindo, através do constante aperfeiçoamento da 

Marinha, para a sustentação da Visão que estabeleci para o meu 

mandato: UMA MARINHA HOLÍSTICA, ÚTIL, SIGNIFICATIVA, 

PRONTA E FOCADA. 

Nessa perspetiva, irei agora deter-me naquelas que considero serem as 

suas prioridades. 
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A primeira prioridade consiste na consolidação das funções da 

Inspeção-Geral da Marinha, centralizando, no seu âmbito, toda a 

atividade de inspeção e auditoria. 

 

Como segunda prioridade, importa robustecer a gestão de risco na 

Marinha, conforme estabelecido na Diretiva Estratégica da Marinha, 

procedendo à sua sistematização, promovendo a identificação, 

avaliação e gestão multidisciplinar do risco, e definindo papéis e 

responsabilidades em toda a estrutura, em linha com as melhores 

práticas.  

Por fim, como terceira prioridade, importa continuar a aperfeiçoar o 

relacionamento da Inspeção-Geral da Marinha com os demais 

órgãos similares do Estado e, em particular, da Defesa Nacional, com 

uma atitude colaborativa e proactiva, através da partilha de experiências 

e de metodologias, visando reforçar a cooperação e harmonizar 

propósitos.  
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Senhores Almirantes, 

Minhas senhoras e meus senhores,  

Uma Marinha focada e pronta é uma Marinha com elevados padrões 

éticos, morais e militares. É, também, uma Marinha responsável que 

promove e prossegue a transparência perante os cidadãos.  

É, por isso, que exijo que os comandantes, diretores e chefes comandem 

e dirijam pelo exemplo e estabeleçam nas suas unidades elevados 

padrões de exigência e rigor, sem desculpas, ou tibiezas.    

Quero uma Marinha que conviva bem com o escrutínio, seja proveniente 

do comum cidadão ou das instituições cujo propósito consista em garantir 

a boa gestão e as melhores práticas no uso dos recursos e bens públicos.  

Senhor Almirante Alves Domingos, 

Termino com um sentimento de confiança, fruto do conhecimento das 

suas qualidades e competência, bem como da relevância do trabalho 

que, diariamente, é realizado por todo o pessoal que presta serviço na 

Inspeção-Geral da Marinha.  

Estou seguro que a capacidade, ponderação, sensatez e a experiência 

do senhor almirante na área administrativa e financeira serão 

determinantes para, no exercício das importantes funções em que 

acabou de ser investido, dar um relevante contributo para a afirmação da 

Marinha como instituição de referência.  



 

6 
 

Desejo-lhe bons ventos e mares de feição nesta missão que agora inicia 

e para a qual conta com todo o meu apoio e confiança! 

 

Disse. 

Henrique Eduardo Passaláqua de Gouveia e Melo 

Almirante 


