Discurso por ocasião da cerimónia de baptismo do NRP Setúbal – 6 de Fevereiro de 2019

Exmo. Senhor Ministro da Defesa Nacional Dr João Cravinho
Exmo. Senhor Presidente da Camara Municipal de Viana do Castelo, Dr. José
Maria Cunha Costa
Exmo. Senhor Almirante Chefe do Estado-maior da Armada, Almirante
António Maria Mendes Calado
Exmo Senhor General Chefe da Casa Militar do Presidente da República,
Tenente-General Vaz Antunes
Exmos. Senhores Embaixadores e representantes do Corpo Diplomático
Exma. Senhora Presidente da Camara Municipal de Setúbal Drª Maria das
Dores Marques Banheiro Meira
Exmos. Senhores Deputados e representantes de órgãos de soberania
Exma. Senhora Drª Jéssica Rachel Hallett digníssima Madrinha do NRP
Setúbal
Senhor Comandante Zambujo Madeira, Comandante do NRP Setúbal
Estimado Pedro Duarte Digníssimo Director Geral do Grupo Martifer e toda a
sua equipa da Westsea nossos consorciados neste grande projecto
Estimado Eng.º Carlos
Administração da Martifer

Martins

Ilustre

Presidente

do

Conselho

de

Equipa da EDISOFT residente em Viana do Castelo
Exmos. Convidados, Minhas Senhoras e meus Senhores
Portugal foi grande no mar ao prosseguir uma estratégia orientada por
objectivos, suportada pela grandeza dos seus homens, convictos de um
desígnio maior que a terra que conheciam.
Portugal afirmou-se grande no mar e para isso apostou no desenvolvimento
de tecnologia e da construção naval.
Viana do Castelo é hoje o paradigma do sucesso do investimento na
Construção Naval Militar e não só.
Os homens e mulheres que acreditaram que juntos e em equipa
conseguiriam transformar uma Industria moribunda num estaleiro de
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referência devem sentir orgulho ao participar no reequipamento da Marinha
Portuguesa e na afirmação da Construção Naval Militar aqui bem patente na
beleza e eficiência deste navio
O Navio de Patrulha Oceânico, agora com nome de mais uma cidade
ribeirinha, NRP Setúbal.
É com muito orgulho que represento aqui hoje parte de um consórcio
nacional, A EDISOFT, sentindo o peso de representar todos aqueles que ao
longo de 39 meses se esforçaram e empenharam para que este projecto de
dois navios represente do melhor que se faz em Portugal e além-fronteiras,
cumprindo prazos, e cumprindo orçamentos.
Este estaleiro já construiu fragatas e outros navios militares. O ciclo que hoje
se encerra com a entrega deste navio, deve ser em simultâneo uma chamada
de atenção, um “grito de alvorada”, para a importância de dar continuidade
ao programa de renovação da esquadra, factor crítico da afirmação da
Marinha Portuguesa no Mar Português e em cumprimento das
responsabilidades internacionais.
Não pode haver programas de investimento na Defesa Nacional sem haver
investimento na Indústria de Defesa. Trata-se de um investimento na
soberania tecnológica Nacional, de um investimento com retorno para
Portugal e para os Portugueses.
Tenho muito orgulho na parceria que se consubstancia neste consórcio de
sucesso e que espelha o que de melhor se pode fazer em Portugal.
Cada época tem o seu “leitmotiv”. Tivemos a época da religião, a da razão, a
do nacionalismo. A nossa hoje é a época da ciência e da tecnologia. A Edisoft
é especialista nas áreas de comando e controlo, nas redes de comunicação
resilientes, na inteligência da informação com desempenho na capacidade de
monitorização, processamento e controlo do espaço aéreo, marítimo e do
ciberespaço. Estamos na inteligência artificial, no Big Data, na Internet das
coisas e na transformação digital. Temos como accionistas o Estado
Português e o maior Grupo tecnológico Francês de Defesa e Segurança
Europeu, a Thales. A Thales hoje em Portugal compreende entre as 3
Empresas 550 trabalhadores, pretendendo atingir os --- em 2021.
Tenho muito orgulho em afirmar que a EDISOFT contribuiu para a missão da
Marinha Portuguesa na edificação das suas capacidades oceânicas.
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Somos um consórcio de sucesso - WestSea - EDISOFT.
Temos ambição de crescer, temos a visão de aproveitar as oportunidades
que advém do próximo ciclo da lei de programação militar, consolidando uma
estratégia de construção naval militar a longo prazo. Queremos deixar obra
feita e o exemplo para outras áreas estruturantes da economia nacional.
O investimento regional em Viana do Castelo tem potencial de retorno.
Como foi dito por SEXA o Senhor Primeiro Ministro Dr. António Costa
aquando da cerimónia de baptismo do NRP Sines em Julho passado:

«…cada euro investido passará a valer por três porque reforçaremos a
Defesa nacional, o sistema científico e o tecido industrial…»
Este é o caminho vencedor, é o caminho do sucesso da Construção Naval
Militar, e é o caminho para agregar mais valor e mais indústrias, potenciando
a capacidade de exportação.
Senhor Ministro da Defesa Nacional, Senhor Presidente da Câmara de Viana
do Castelo, conte connosco para congregar esforços num alinhamento
político-económico, militar e industrial necessário à garantia da Soberania
nacional.
Este navio espelha o resultado de uma gestão firme e eficiente, pautada
pelos mais altos padrões de gestão de projectos de elevada complexidade,
alinhado com uma coordenação impar, entre a equipa de acompanhamento
da Marinha, aqui representada pelo Comandante Santos Coelho, que
conjuntamente com o seu antecessor Comandante Moreira Guerreiro foram
elementos fundamentais para o sucesso deste projecto.
Merecem aqui publicamente o meu, o nosso reconhecimento.
Muito obrigado Senhores comandantes, e muito obrigado a toda a vossa
equipa pelo Vosso brio e profissionalismo e elevado sentido de
responsabilidade.
Hoje dia 6 de Fevereiro termina o programa de construção do segundo par
de navios NPOs para a Marinha Portuguesa. Uma longa mas muito
enriquecedora “singradura”.
Entregámos estes dois navios em tempo e dentro do orçamento
contratualizado.
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Repito, Entregámos estes dois navios em tempo e dentro do orçamento
contratualizado, pois os Portugueses não estão habituados a que programas
estruturantes sejam bem sucedidos. Contribuímos mais uma vez para a
melhoria das capacidades que a nossa marinha merece, Marinha essa que
nos garante a vigilância e o patrulhamento das nossas águas de jurisdição
nacional. O Continente, os Açores, a Madeira a zona económica exclusiva e a
imensidão de mar resultante da extensão da plataforma continental.
Bons Ventos e mar de feição, uma expressão bem naval que endereço à
Comandante Mónica Martins e à sua guarnição que hoje navegam em missão
operacional nos mares dos Açores num navio igual a este entregue em Julho
passado, o NRP Sines.
Permitam-me endereçar uma palavra especial de apreço e sentido
reconhecimento ao Eng.º Paulo Custódio pela sua permanente dedicação e
liderança, suportado por uma equipa fantástica. Parabéns Paulo Custódio,
parabéns EDISOFT em Viana do Castelo.
Realço que uma equipa não faz um navio, e sem a excelente ligação ao
estaleiro e ao seu gestor de projecto, o Eng.º Renato Amorim, e à sua
equipa, nada seria possível. Muito obrigado Eng.º Renato Amorim, muito
obrigado WestSea!
A EDISOFT e a WestSea são hoje empresas felizes e orgulhosas do trabalho
feito.
Estamos felizes por este dia, mas com emoções contraditórias, pois o futuro
da Construção naval Militar depende da continuidade deste programa.
A nossa Guarnição EDISOFT-WestSea quer embarcar em mais NPO´s e
acredita na continuidade da aposta do Governo na Indústria Nacional.
Afirmamos e defendemos o nosso conceito do “Triangulo Estratégico de
cooperação das Industrias de Defesa” na construção Naval Militar.
Agregamos nas indústrias valor para melhor servir as Forças Armadas,
contribuindo para a visão estratégica do Governo.
Termino agradecendo as excelentes relações que se têm vindo a consolidar e
estreitar com a Marinha Portuguesa, e apresentamo-nos prontos para aceitar
os desafios que a marinha assim entenda confiar-nos.
Queremos ser reconhecidos no mercado extremamente exigente da
construção Naval militar, conto Consigo Senhor Ministro da Defesa
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representante do governo Português e consequentemente dos Portugueses,
para juntos num quadro conjuntural e de convergência apostar em tempo
certo na nossa vocação, nas nossas valências e na nossa ambição num
desígnio que é fazer do Ministério da Defesa Nacional, da Marinha e do
Consórcio WestSea-Edisoft parceiros de confiança estratégica, parceiros de
modernização, articulando investimentos, Formação e Investigação.
Por um Portugal melhor, mais justo, mais seguro, mais pacífico, mais
inclusivo e mais capaz, Viva Portugal.
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