TÓPICOS PARA A INTERVENÇÃO DO ALMIRANTE
CHEFE DO ESTADO-MAIOR DA ARMADA
POR OCASIÃO DA TOMADA DE POSSE
DO DIRETOR
DO INSTITUTO HIDROGRÁFICO

Lisboa, Instituto Hidrográfico, 28 de janeiro de 2022

Sua Excelência Embaixador da Coreia
Senhora Diretora da Direção-Geral de Política do Mar
Senhor Presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera
Senhor Almirante Vice-CEMA,
Senhor Almirante Vidal Abreu, Presidente da Academia de Marinha
Exmas. Autoridades Científicas, Empresariais e Militares
Senhores Almirantes, Senhores Antigos Diretores-Gerais do IH,
Exmos. Convidados,
Caros Oficiais, Sargentos, Praças, Militarizados e Civis do Instituto
Hidrográfico,
Minhas Senhoras e meus senhores,
 É com grande satisfação que presido hoje à cerimónia de tomada de
posse

do

Diretor

do

Instituto

Hidrográfico.

Expresso

o

meu

agradecimento a todos os que quiseram honrar-nos com a sua presença,
conferindo lustre a esta relevante cerimónia.

É, também, sinal de

solidariedade pessoal e institucional neste render do quarto.

Senhor Almirante Simões Marques

 Na minha escolha para assumir a Direção do IH, pesaram a sua
experiência, saber, ponderação e capacidade de trabalho. Estou seguro
que as suas qualidades pessoais serão determinantes para o sucesso
nas exigentes funções que decidi confiar-lhe.

Senhor Almirante Ventura Soares
 Nesta ocasião, quero felicitá-lo pelo relevante trabalho que desenvolveu
ao leme do IH, bem como pelo legado que deixou. Desejo-lhe os maiores
sucessos nas relevantes funções em que vai ser investido, certo que
continuará a prestigiar a Marinha através de um relevante desempenho
e compromisso pessoal.
 Considero

o

projeto

de

mapeamento

do

mar

português,

potenciando a robotização, um desígnio nacional e o maior desafio
que se apresenta ao Instituto Hidrográfico.
 Este projeto estratégico para o país é determinante para potenciar
a economia nacional e assegurar a defesa da soberania e interesses
nacionais.
 O trabalho desenvolvido no IH é, também, o garante das crescentes
necessidades de segurança da navegação, de investigação e do
desenvolvimento do conhecimento do mar.

As minhas prioridades para o IH são:
 Manter o foco nas atividades de apoio à Esquadra e às
organizações de que somos parte, prestando apoio geo-espacial,
meteorológico e oceanográfico à Marinha, à AMN e aos aliados.
 Fortalecer

as

capacidades

do

Centro

Meteorológico

e

Oceanográfico Naval, com impacto direto no produto operacional da
Marinha, e contribuindo, também, para a missão da Autoridade Nacional
de Proteção Civil.
 Capacitar os países africanos da CPLP nos domínios hidrográfico
e oceanográfico, realizando missões nesses países e recolhendo
informação.
 Incrementar a capacidade de armazenamento e de processamento
de dados (big data e Inteligência Artificial).
 Desenvolver os projetos SEAMAP 2030 e MONIZEE.
 Reforçar as missões hidro-oceanográficas (e.g. Iniciativa Mar
Aberto).
 Fortalecer os padrões e o reconhecimento internacional da Escola de
Hidrografia e Oceanografia, investindo na formação contínua de
militares e de civis (mestrados e doutoramentos).

 Apoiar a Economia Azul, e as suas atividades económicas no mar
e sustentáveis.
 Criação do Centro Geoespacial, Meteorológico e Oceanográfico
Marítimo mantendo a visão de uma Instituição de referência nacional
e internacional no conhecimento dos oceanos.

Senhor almirante Simões Marques,
 Termino com um sentimento de confiança, porque conheço bem as suas
capacidades, bem como, a qualidade dos seus colaboradores e a
motivação que os anima.
 O Instituto Hidrográfico é o Serviço Hidrográfico Nacional e
Laboratório do Estado na área do mar que dará um relevante
contributo para uma Marinha Holística, Útil, Significativa, Pronta,
Focada e Tecnologicamente Avançada.
 Desejo-lhe bons ventos e mares de feição nesta missão que agora inicia
e para a qual conta com todo o meu apoio.

