DISCURSO DO ALMIRANTE
CHEFE DO ESTADO-MAIOR DA ARMADA
POR OCASIÃO DA TOMADA DE POSSE DA
DIRETORA DE SAÚDE

Lisboa, Salão Nobre, 13 de janeiro de 2022

Senhor Vice-almirante Diretor-Geral da Autoridade Marítima
Nacional
Senhor Vice-almirante Superintendente do Pessoal
Senhores Almirantes,
Oficiais, Sargentos e Praças e Civis da Direção de Saúde
Distintos Convidados,
Familiares da Senhora Comodoro Halpern Diniz,
Minhas Senhoras e meus Senhores,

É com particular agrado que presido, hoje, à cerimónia de tomada de
posse da Diretora de Saúde, começando por expressar o meu
agradecimento a todos os que quiseram honrar-nos com a sua
presença, conferindo lustre a esta relevante cerimónia e sinal de
solidariedade, pessoal e institucional, para com a oficial general que
agora toma posse.
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Senhora Comodoro Halpern Diniz,
Na minha escolha para assumir a Direção de Saúde, pesaram a sua
competência técnica, o conhecimento agregado e as suas importantes
qualidades pessoais.
Estou seguro que o seu espírito de colaboração e ponderação, a par da
humanidade e a visão abrangente que lhe são reconhecidos, serão
determinantes para o desempenho bem-sucedido das muito exigentes
funções que decidi confiar-lhe.
A tomada de posse de um cargo de Direção, pela primeira oficial
general, é um marco na Marinha que não podemos deixar de assinalar.
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Sr. Comodoro Bronze de Carvalho,
A forma relevante e empenhada como dirigiu a Direção de Saúde revela
indubitavelmente a sua determinação no planeamento das atividades na
sua área funcional. Procurou assegurar um elevado padrão das
condições médico-sanitárias do pessoal da Marinha, num período
marcado pela incerteza gerado pelo contexto pandémico que vivemos
nos últimos dois anos.
Ao transitar para a situação de reserva, a seu pedido, quero felicitá-lo
pela solidez, rigor e integridade com que desempenhou as suas
importantes funções, abraçando sempre com serenidade os exigentes
desafios que lhe foram colocados.
Bem-haja, Senhor Comodoro!
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Senhora Diretora de Saúde,
A Direção de Saúde tem por missão o estudo, conceção e planeamento
das atividades da área funcional da saúde da Marinha.
As suas competências visam assegurar a obtenção e a manutenção de
condições médico-sanitárias necessárias à prontidão do pessoal, para o
cumprimento da missão da Marinha, que devem sustentar a Visão que
estabeleci para o meu mandato: UMA MARINHA HOLÍSTICA, ÚTIL,
SIGNIFICATIVA, PRONTA E FOCADA.
Nessa perspetiva, irei agora deter-me naquela que considero ser a sua
prioridade.
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Uma Marinha só estará preparada para realizar as suas missões se
dispuser de recursos suficientes e adaptados às necessidades, quer
estes sejam humanos, materiais, financeiros ou informacionais.
O cerne das organizações militares é o seu elemento humano: as
mulheres e os homens que servem na instituição - militares,
militarizados ou civis. A qualidade do elemento humano, ativo mais
valioso da nossa organização, influencia decisivamente a nossa
capacidade de atuação e é um fator determinante para o sucesso.
Assim, a sua prioridade é garantir adequada prontidão do pessoal
relativamente às condições médico-sanitárias, contribuído para uma
Marinha útil, focada na sua missão.
O foco da organização não pode deixar de residir na sua capacidade
operacional.
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Senhora Comodoro Halpern Diniz,
Estou confiante, fruto do conhecimento da sua competência e da
relevância do trabalho que, diariamente, é realizado por todo o pessoal
que presta serviço na Direção de Saúde, no cumprimento da missão que
lhe confio.
Termino, exortando que mantenha sempre presente que o seu sucesso
estará sempre associado à melhoria das condições de médico-sanitárias
dos que servem Portugal na Marinha.
Disse

Henrique Eduardo Passaláqua de Gouveia e Melo
Almirante
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