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Intervenção da Secretária de Estado de Recursos Humanos e Antigos Combatentes, 

Catarina Sarmento e Castro, por ocasião do Encerramento do Curso de Formação de 

Sargentos do Exército 

 

 

Escola de Sargentos do Exército, Caldas da Rainha, 01 de outubro de 2021 
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É com enorme gosto que regresso aqui às Caldas da Rainha e 

particularmente à Escola de Sargentos do Exército para assistir a 

este momento tão significativo na vida dos 63 homens e 4 

mulheres que terminam agora o 48º Curso de Formação de 

Sargentos do Quadro Permanente do Exército. 

Este Curso foi o segundo e último curso piloto, desenvolvido já sob 

a égide da Unidade Politécnica Militar do Instituto Universitário 

Militar e, para além de garantir um vínculo permanente ao 

Exército Português, garante igualmente a atribuição de um 

certificado de um Curso Técnico Superior Profissional, nível 5 do 

Quadro Nacional de Qualificações. 

Este facto, aparentemente negligenciável, tem um valor simbólico 

altamente significativo, uma vez que representa um passo 

importante no alinhamento da formação profissional ministrada 

nas Forças Armadas com o Sistema Nacional de Qualificações. 
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Esta formação permite potenciar novas oportunidades, 

proporcionando formação ao longo da vida para prosseguimento 

de estudos de nível superior, com reconhecimento e certificação 

das competências de natureza pessoal e profissional dos 

Sargentos do Exército. 

Efetivamente, no âmbito do Plano de Ação para a 

Profissionalização do Serviço Militar, está o Ministério da Defesa 

particularmente empenhado em contribuir para aumentar a 

capacidade qualificante dos sistemas de formação profissional 

dos militares, pela forma como poderá ser um instrumento de 

valorização do serviço militar, traduzindo-se em Forças Armadas 

mais qualificadas e mais capazes de atrair cidadãos para as suas 

fileiras, mais capazes e com perspetivas de formação contínua que 

seja efetivamente reconhecida. 
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É nossa missão preparar a defesa nacional para os desafios 

futuros, sendo necessário valorizar e reconhecer a centralidade 

das pessoas para a construção das Forças Armadas do futuro, 

garantindo uma real profissionalização, com capacidade de atrair 

e reter talento e reconhecer os que como vós, escolhem de forma 

livre, servir o país com este elevado grau de entrega e 

compromisso. 

Para este objetivo, muito contribui a integração do Ensino Militar, 

valorizando a qualidade de formação, quer inicial, quer ao longo 

da carreira, e o desenvolvimento de mecanismos de partilha entre 

os ramos em áreas como o recrutamento e a formação. 

 

Caros Sargentos que hoje ingressam no Quadro Permanente, 

Congratulo-me pelo objetivo que hoje conseguiram atingir, após 

2 anos de formação intensa e desafiante, onde por certo 
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desenvolveram as capacidades para abraçar a “missão de vida” 

que significa ser Sargento do Quadro Permanente do Exército. 

Sendo herdeiros de nobre e relevante tradição desta Escola e 

daqueles que vos antecederam, recai sobre vós uma enorme 

responsabilidade, pelo papel fundamental que desempenharão 

agora e no futuro, como garantes da coesão, sentido de missão e 

identidade própria do Exército. São consequentemente um elo 

fundamental na estrutura do Exército e das Forças Armadas, 

destinando-se, de acordo com os respetivos quadros especiais e 

postos, ao exercício de funções de comando, chefia e chefia 

técnica, de natureza executiva, de caráter técnico, administrativo, 

logístico e de formação.  

O Sargento do Exército tem sido um exemplo de competência e 

profissionalismo, não só no cumprimento de missões 

internacionais, onde são dignos representantes do prestígio e 
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elevado reconhecimento do País, mas também e principalmente 

na vida diária nas Unidades do Exército.  

Assim, estou certa que irão a partir de hoje elevar bem alto o Lema 

desta escola, e que com “Vontade e Saber”, irão estar à altura dos 

desafios que vos aguardam no Exército e nas Forças Armadas, em 

Portugal ou no estrangeiro.   

Quero enaltecer o importante papel desempenhado pelas vossas 

famílias, a de hoje e a que o futuro vos reservar; agradecer pelo 

apoio que vos têm demonstrado, e que continuarão seguramente 

a demonstrar no futuro da vossa carreira ao serviço da Pátria.  

Uma palavra igualmente para os alunos, que por pertencerem ao 

Serviço de Material e às Transmissões, ainda lhes espera um 

semestre de formação adicional para a conclusão do respetivo 

curso. Que o sucesso agora alcançado pelos vossos precursores 
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camaradas, seja uma fonte de alento e renovada ambição para 

concluírem com sucesso a vossa formação. 

 

Permitam-me igualmente que dirija umas palavras ao Comando 

desta Escola e ao seu Corpo Docente, extensível aos diversos Polos 

de Formação envolvidos ao longo deste período de formação. 

Desempenham um papel fundamental, ao guiarem uma escola 

que se tem revelado um pilar essencial na formação dos quadros 

intermédios do Exército. A capacidade de adaptação a uma nova 

realidade da estrutura dos cursos, a sincronia com a formação nos 

restantes ramos das Forças Armadas, a inquietude pela busca da 

excelência, só têm sido possíveis com o empenhamento, 

dedicação e sentido de missão de todos quantos servem nesta 

unidade. A todos bem hajam! 
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Muitos parabéns ao 48º Curso de Formação de Sargentos do 

Quadro Permanente. 

Muitos parabéns à Escola de Sargentos e muitos parabéns ao 

Exército! 


