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Senhor Presidente da República 

Permita-me que reitere a Vossa Excelência enquanto mais Alto Magistrado da Nação e 

Comandante Supremo das Forças Armadas, a subida honra e a lealdade com que assumirei, o cargo 

de Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas. Abraçarei esta nova missão com o 

espírito de “Soldado” que tem norteado toda a minha vida servindo Portugal. 

Senhor Vice Presidente da Assembleia da República 

Senhor Primeiro Ministro 

Senhor Ministro da Defesa Nacional 

Excelências 

Militares dos três Ramos das Forças Armadas aqui presentes 

Minhas Senhoras e meus Senhores 

Quiseram Vossas Excelências estar presentes nesta cerimónia como afirmação de solidariedade 

institucional, ou por razões de camaradagem militar ou ainda de ordem pessoal, para 

testemunharem o compromisso que acabei de assumir. 

O meu agradecimento pela presença motivadora e solidária de Vossas Excelências. 

Quero saudar em particular a presença do meu antecessor, General Luís Araújo para lhe expressar 

neste momento de render da guarda, o meu reconhecimento e respeito pelo legado de referência 

que nos deixa. A sua acção de comando foi vincadamente norteada pelo exemplo, em prol da 

coesão, da capacidade de resposta militar e do prestígio da Instituição Militar.  

Estou certo que sai com o sentimento do dever cumprido. 
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É agora o momento de me dirigir às Forças Armadas. Faço-o através dos Chefes dos Ramos aqui 

presentes, que saúdo: o General Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, o Almirante Chefe do 

Estado-Maior da Armada e o Tenente-General Chefe do Estado-Maior do Exército em exercício de 

funções. A todos os militares e civis que servem na Marinha, no Exército e na Força Aérea e em 

particular para os que cumprem missões no exterior do Território Nacional, quero expressar a 

minha confiança no sentido de que saberemos continuar a ser exemplo de bem servir o País, com 

coesão, dignidade e disciplina, quando e onde os interesses nacionais o exigirem. 

Senhor Presidente da República 

Excelências 

Os fundamentos das Forças Armadas, radicam-se no passado histórico da Instituição Militar que se 

confunde com a história de Portugal, não sendo por isso dela dissociáveis. 

Neste sentido, é justamente reconhecido pela Constituição que os fundamentos das Forças 

Armadas, não se alteram por meras crises conjunturais, por mais sérias que estas sejam. 

O que de facto tem estado em mutação, diria até, numa mutação acelerada e permanente, é o 

ambiente estratégico que nos envolve, e que nos tem colocado perante um elevado grau de 

incerteza e consequente imprevisibilidade, associado a uma conjuntura de grave crise financeira e 

económica. 

Neste contexto difícil, permito-me aqui relevar, que os militares não ficaram imunes aos 

constrangimentos que esta conjuntura tem colocado ao País. Também nós somos afetados pelas 

restrições socioeconómicas tal como todos os cidadãos em geral. 

Mas, de igual modo, é importante sublinhar que os militares não ficaram isentos nem se alhearam 

da necessidade de enfrentar este período de riscos e dificuldades acrescidas, com a determinação e 

a responsabilidade que a situação exige.  

Contudo, as circunstâncias atuais não devem impedir que se acautele o futuro.  
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Há por isso que rever estruturas e desenvolver os planos adequados para fazer face à incerteza e à 

imprevisibilidade. Para tal, é exigida flexibilidade de resposta e preservação das condições 

adequadas ao crescimento e à adaptação das capacidades militares que materializam o 

levantamento das forças e meios que garantam a relevância estratégica do País no quadro das 

Alianças a que pertencemos. 

As Forças Armadas portuguesas continuam, ano após ano, a vincar a sua presença e a sua 

experiência, nos mais diversos teatros de operações e missões, com o sucesso que lhe tem sido 

publicamente reconhecido, assumindo-se como pilar essencial no apoio à política externa do 

Estado. 

No plano interno, vem assumindo cada vez maior relevância o emprego de meios militares no 

âmbito das designadas “Outras Missões de interesse Público”, enquanto capacidade essencial para 

a preservação dos recursos estratégicos e contribuição para a segurança humana. 

Esta capacidade pode ser otimizada, numa perspetiva de emprego dual dos seus meios, sem que tal 

signifique omitir, esquecer ou afetar a competência exclusiva das Forças Armadas para garantir a 

função única e especifica que resulta da missão constitucional primária de defesa militar da 

República. 

Ciente que no curto prazo, o Estado poderá não ter condições para disponibilizar recursos 

significativos para investimento nas Forças Armadas, importa garantir as condições para que não 

sejam ultrapassados riscos críticos, na operação dos sistemas de armas dos três Ramos das Forças 

Armadas. Por outro lado, no quadro de contenção orçamental actual, torna-se prioritário orientar o 

esforço para a formação e treino dos recursos humanos das Forças Armadas, preservando e 

desenvolvendo o conhecimento como ativo estratégico essencial. 

Continuar a trilhar este caminho é continuar a dedicar uma especial e permanente atenção à 

especificidade do “ser militar”, salvaguardando os direitos e deveres que resultam da condição 

militar, enquanto pilar de um dos fatores críticos do potencial militar - o seu moral – o qual 

emerge, em grande parte, da própria confiança na hierarquia.  
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Mas para os militares, a Condição Militar, enquanto valor do Estado, porque está associada à 

génese, ao desenvolvimento e à consolidação do regime democrático, tem sido, e tem de continuar 

a ser, fator multiplicador de coesão e estabilidade das Forças Armadas que, com todo o orgulho 

afirmo, têm sido um exemplo para o País, no tempo de austeridade que temos vivido. 

No fundo, o respeito pela Condição Militar é a forma mais elementar de o Estado demonstrar à 

Nação que entende e valoriza a especificidade daqueles que voluntariamente assumem restrições 

de cidadania, a disciplina, a disponibilidade permanente e o risco da própria vida em prol da Nação 

de onde emanam. 

Refiro-me aos homens e mulheres, que garantem no mar, no ar ou em terra, o cumprimento das 

missões atribuídas às Forças Armadas dispostos de forma consciente a todos os sacrifícios que são 

intrínsecos à condição de servir em prol da Pátria que defendemos.  

Senhor Presidente da República 

Excelências 

Ciente da confiança que em mim foi depositada podem V. Exas contar com a minha total 

disponibilidade e empenhamento para, de forma leal e responsável, exercer as funções que hoje me 

são confiadas. 

Como CEMGFA compete-me a responsabilidade primária pela implementação da estratégia 

militar operacional, em consonância com os objetivos políticos definidos, por forma a orientar a 

estratégia estrutural e genética dos Ramos das Forças Armadas, que dependem, em primeira 

instância, dos recursos disponíveis.   

Nesta qualidade, e numa linha de continuidade com o que já vem sendo feito, irei prosseguir 

conjuntamente com os Chefes Militares dos três Ramos o processo de reforma em curso, tendo 

como orientação os objetivos políticos definidos em Resolução do Conselho de Ministros e as 

linhas de acção constantes da competente Diretiva Ministerial para a reforma estrutural da Defesa 

Nacional e das Forças Armadas. 
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No quadro de novas e importantes competências a atribuir ao Chefe do Estado-Maior-General das 

Forças Armadas, assumem particular relevância o reforço da acção conjunta, a clarificação do 

exercício do Comando Operacional do Sistema de Forças Nacional, o Ensino Superior Militar e a 

Saúde Militar. Esta última com a atenção centrada na consolidação do Hospital das Forças 

Armadas, que será inequivocamente um esforço prioritário de todos e para todos a desenvolver em 

conjunto sem esquecer a dimensão social de apoio à Família Militar. 

Para o efeito, assume papel essencial e será minha preocupação permanente, continuar a manter 

um relacionamento franco e leal com a tutela política e entre os Chefes Militares e o Conselho de 

Chefes de Estado-Maior. A minha prioridade, neste domínio, passa por manter e promover 

acrescidos níveis de coesão, unidade e disciplina no seio das Forças Armadas. 

Para tal, sei que conto com o apoio empenhado dos Chefes dos três Ramos e por isso reitero a 

todos os militares e funcionários civis que prestam serviço na Armada, no Exército e na Força 

Aérea, a confiança que em todos deposito, sustentada na disponibilidade para bem servir que 

caracteriza o relacionamento entre aqueles que se regem pelos valores militares. 

Senhor Presidente da República, sei que posso contar com o apoio empenhado de V.Exª, bem 

como dos demais Órgãos de Soberania e em particular do Governo, para o cumprimento da missão 

inerente ao cargo mais elevado da hierarquia das Forças Armadas. 

O futuro constrói-se todos os dias, com dedicação, empenho, coesão e disciplina. Estou certo que, 

em conjunto, conseguiremos trilhar este caminho de rigor e exigência, vencendo os desafios que 

temos pela frente, com a determinação e o profissionalismo que o País sempre reconheceu às 

Forças Armadas e que nelas pode continuar a confiar e acreditar. 

 

                                                                     Lisboa, 7 de fevereiro de 2014 

 

                                                                    ARTUR NEVES PINA MONTEIRO 

                                                           GENERAL 
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