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ALOCUÇÃO DE SUA EXCELÊNCIA O GENERAL CHEFE DO ESTADO-
MAIOR DO EXÉRCITO POR OCASIÃO DA CERIMÓNIA COMEMORATIVA 

DO 9º ANIVERSÁRIO DA BRIGADA DE REAÇÃO RÁPIDA 
 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Vila 

Nova da Barquinha, senhores Presidentes de Câmara e restantes 

autoridades autárquicas hoje aqui presentes 

A vossa presença nesta cerimónia, que muito nos honra, constitui para 

nós motivo de especial orgulho e satisfação, certo que significa um manifesto 

sinal de interesse pelo acompanhamento das atividades desenvolvidas pelo 

Exército, e em particular por esta grande unidade, em prol das populações que 

vossas Excelências representam. 

 

Excelentíssimo Senhor Tenente-General Comandante das Forças 

Terrestres 

Excelentíssimos Senhores Tenentes-Generais e demais Oficiais Generais 

no ativo, reserva e reforma. 

Excelentíssimos Senhores Oficiais Generais de países amigos. 

Excelentíssimos Senhores Oficiais representantes da Marinha, Força 

Aérea e das Forças de Segurança 

Ilustres Autoridades Civis, Militares, Religiosas e Entidades convidadas 

Excelentíssimo Senhor Comandante da Brigada de Reação Rápida 

Oficiais, Sargentos, Praças e Funcionários Civis da Brigada de Reação 

Rápida 

Como comandante do Exército é meu privilégio regressar a esta Brigada 

de Reação Rápida, por ocasião das comemorações do seu nono aniversário, 

associando-me deste modo à justa homenagem que hoje prestamos a todos 

aqueles que servem o Exército nesta Grande Unidade, com reconhecido 

profissionalismo, elevada dedicação e espírito de sacrifício, bem patenteados 

no desempenho das várias missões que lhe têm sido cometidas.  

Hoje gostaria de deixar uma primeira palavra de apreço a todos os 

Militares desta Brigada que, desde a sua criação, cumpriram, e cumprem, 

missões de inegável importância, sacrifício e risco no exterior do território 
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nacional, em apoio da política externa do Estado, em parceria com exércitos 

aliados, e com extraordinário desempenho, contribuem assim para a afirmação 

de Portugal, das suas Forças Armadas e do Exército ao qual, orgulhosamente, 

todos pertencemos. 

A Brigada de Reação Rápida, como peça fundamental do Sistema de 

Forças do Exército, ligeira, de elevada prontidão, carácter expedicionário e 

acentuada versatilidade operacional, é por excelência adequada ao emprego 

em conflitos de baixa e média intensidade, característica que complementada 

com as valências e capacidades das Brigadas de Intervenção e Mecanizada, 

asseguram ao Exército capacidade de resposta em todo o espectro da 

conflitualidade atual.  

Os investimentos já realizados em equipamento para a BRR e os 

programas de investimento que se esperam desenvolver nos próximos anos, 

nomeadamente o programa de aquisição das Viaturas Táticas Ligeiras 

Blindadas, constituem linhas de esforço, sustentado, que visam colmatar 

algumas das carências estruturais da capacidade de Reação Rápida do 

Exército e constituem um esforço, e uma clara intenção, de continuar a 

preservar e se possível aumentar a mobilidade tática e a proteção das 

unidades que integram esta Brigada. 

Este esforço, que se pretende coerente e gerador de capacidades, 

enquadra-se numa clara orientação do comando do Exército de que do plano 

de investimentos a inscrever em Lei de Programação Militar, e numa lógica 

transversal, resultem unidades coerentes, equipadas, treinadas e prontas para 

dar resposta imediata a solicitações de carácter inopinado e com requisitos de 

elevada prontidão.  

Urge alterar os paradigmas que conduzem à necessidade de criação de 

Estruturas Orgânicas de Pessoal e Material Ad-Hoc, causadoras de 

ineficiências, redução da capacidade de resposta do ramo, alargamento dos 

períodos de aprontamento e consequente perda de prontidão. 

A Brigada de Reação Rápida integra um conjunto de Forças fundamentais 

para a afirmação de um Exército que se pretende ter capacidade 

expedicionária, moderno e flexível. A abrangência da sua missão exige uma 



3 
 

elevada dinâmica, distribuída pelo seu treino operacional, pela preparação e 

aprontamento de Forças para projeção externa de Portugal e pela sua 

participação contextualizada com a Autoridade Nacional de Proteção Civil.  

No âmbito do seu treino operacional, destaco o programa intensivo de 

exercícios em diversos domínios, designadamente de aprontamento, internos 

do Exército, de âmbito combinado, conjunto, sectoriais e específicos, onde em 

diversas vertentes têm consubstanciado a transformação e a modernização.    

No âmbito da atividade operacional importa sublinhar e destacar pela sua 

relevância as missões, realizadas e a realizar, pelo 8º Contingente Nacional 

ISAF, na Operação MINUSMA no Mali e no âmbito da KFOR Tactical Reserve 

Manoeuvre Battalion, pelo que saúdo aqui os militares em teatro e aqueles que 

se encontram a escassos dias do embarque para aquele TO, certo do bom 

cumprimento da vossa missão. 

Ainda neste contexto, é com satisfação que vos dou nota pública da 

receção das melhores referências, relativas ao desempenho das forças que 

integram a Brigada de Reação Rápida, tanto no plano nacional, como no 

contexto internacional.  

Camaradas 

Porque o Exército para além da sua história e tradições valoriza os seus 

militares, desejo reiterar a todos os que servem nesta brigada, o meu apreço e 

a minha confiança pela forma como têm, desde sempre, interpretado a 

dimensão ética, comportamental e sentido de dever ao serviço do Exército.  

São as pessoas que detêm as competências, pelo que a sua qualificação 

e valorização, a par da sua estabilidade, no sentido mais lato, são, como tenho 

frequentemente referido, fatores essenciais para o cumprimento das tarefas 

que nos são cometidas. Nesse contexto é minha intenção pugnar, sempre, pela 

defesa das especificidades do Exército e dos interesses dos seus militares. 

Apesar dos constrangimentos conjunturais, decorrentes da atual realidade 

económico-financeira do país, com reflexos também no plano individual e 

familiar incito-vos a perseverar na forma profissional e empenhada como cada 

um de vós tem sabido ultrapassar estes momentos, ciente de que saberão 

estar à altura dos desafios e das responsabilidades que o futuro vos apresenta, 
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e a pautar o vosso desempenho pelo profissionalismo, disponibilidade, 

competência e dedicação 

Militares e Funcionários Civis da Brigada de Reação Rápida 

O Comandante do Exército reconhece no vosso espírito de missão um 

contributo essencial para, no quadro dos valores nacionais, honrar a memória 

dos nossos antepassados e, em particular, daqueles que serviram na Brigada 

de Reação Rápida e nas suas antecessoras. 

Ciente das exigências, também pessoais, impostas pelo período que 

atravessamos, exorto-vos a persistir, como têm vindo a fazer, na preparação, 

aprontamento e treino de forças, tarefa essencial da nossa missão, sendo meu 

compromisso de que o Exército continuará a pugnar para que vos sejam 

atribuídas as condições essenciais ao cumprimento da missão. 

Por fim, expresso e reforço a minha confiança nos militares e civis que 

prestam serviço nesta Brigada, saúdo a ação de comando que vem sendo 

exercido pelo seu Comandante, traduzida no estímulo que vem incutindo na 

prossecução do rumo traçado, estando certo de poder contar com a Brigada de 

Reação Rápida e com o seu profissionalismo, numa permanente procura pela 

melhoria do Exército, das Forças Armadas e por Portugal. 

Tancos, 26 de setembro de 2014 


