TÓPICOS PARA A INTERVENÇÃO DO ALMIRANTE
CHEFE DO ESTADO-MAIOR DA ARMADA
POR OCASIÃO DA TOMADA DE
POSSE DO SUPERINTENDENTE
DO MATERIAL

Lisboa, Pavilhão da Galeotas, 31 de janeiro de 2022

Senhor Diretor-Geral de Recursos da Defesa Nacional
Senhor Presidente do Conselho de Administração da IDD, Portugal Defence
Senhora Vogal do Conselho de Administração da Arsenal do Alfeite, SA
Senhor Almirante Vice-CEMA,
Senhor Almirante Vidal Abreu, Presidente da Academia de Marinha
Senhores Almirantes, Senhores Diretores
Exmos. Convidados,
Caros Oficiais, Sargentos, Praças, Militarizados e Civis do Setor do Material
Minhas Senhoras e meus senhores,

 É com particular agrado que presido, hoje, à cerimónia de tomada de
posse do Superintendente do Material. Começo por expressar o meu
agradecimento a todos os que quiseram honrar-nos com a sua presença,
conferindo lustre a esta relevante cerimónia que culmina o processo de
ajustamento da estrutura superior da Marinha.

Senhor Almirante Ventura Soares

 A sua já longa e diversificada carreira, assim como, as suas
reconhecidas qualidades, levaram-me a escolhê-lo para assumir a
gestão superior do material da Marinha. Estou seguro que a sua
liderança, aliadas ao rigor e à visão de futuro serão determinantes para
o sucesso nas muito exigentes funções que decidi confiar-lhe.

Senhor Almirante Bastos Ribeiro


Embora por um curto período no setor do material, vital à Marinha, quero
felicitá-lo pela forma como soube manter o indispensável rumo na
resolução dos problemas do presente e, sobretudo, garantir a
continuada preparação do futuro. Reitero os votos dos maiores sucessos
no setor da cultura que agora lidera.

 Uma Marinha sem os recursos materiais adequados será incapaz
de cumprir as suas funções, e em resultado disso, passará a ser
uma Marinha não só simbólica, mas também ineficaz.
 Manter, reparar e disponibilizar plataformas e sistemas essenciais
às operações navais, fiáveis e com custos controlados, é condição
essencial para uma Marinha eficiente.
 Uma Marinha pronta tem que se encontrar materialmente apta a
cumprir as suas funções. Este desígnio requer um sistema logístico,
transportes, infraestruturas e manutenção capacitados, muito reativos e
previsíveis. É, por isto, que a SM é fundamental para garantir o modelo
operacional da Marinha.

As minhas prioridades para a SM são:
 Promover uma nova lógica para a renovação e sustentação da
esquadra,

gerindo

de

forma

integrada

os

sobressalentes,

promovendo a modularidade e a comunalidade de sistemas e
equipamentos.
 Melhorar a flexibilidade na manutenção de 3º escalão (com a
Arsenal Alfeite e a Indústria Privada).
 Desenvolver a manutenção de 2.º escalão conferindo a adequada
capacidade de intervenção, que permita redução de custos e maior
celeridade na resposta.
 Edificar, com eficiência e eficácia, os programas de reequipamento
da esquadra e a modernização de meia vida das fragatas.
 Recuperar seletivamente os níveis das reservas de guerra.
 Assegurar, em tempo, o aprovisionamento, armazenagem e a
distribuição de todo o material, não comprometendo a atividade da
Marinha e o apoio à Autoridade Marítima.
 Garantir a qualidade nas infraestruturas, em condições de
segurança, funcionalidade, habitabilidade e ergonomia.
 Potenciar a Lei de Programação Militar e a Lei de Programação das
Infraestruturas Militares através de uma execução rigorosa e eficaz.
Senhor almirante Ventura Soares,

Estou confiante no sucesso do seu mandato porque conheço bem as suas
capacidades de gestão e liderança, bem como, a abnegação e o
compromisso daqueles que consigo servem.

As competências da Superintendência do Material são múltiplas sendo,
assim, um pilar vital para a sustentação da Visão que estabeleci para o meu
mandato: uma Marinha Holística, Útil, Significativa, Pronta, Focada e
Tecnologicamente Avançada.

Desejo-lhe as maiores felicidades e saiba que pode contar com todo o meu
apoio pessoal, e institucional.

