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Que significado atribui à con-
decoração de Fellow of the Royal
Institute of Navigation que lhe
foi entregue pelo duque de Edim-
burgo?

Atribuí um significado muito
especial por dois motivos: pela dis-
tinção em si. O título destina-se a
distinguir os melhores numa deter-
minada área de conhecimento. O
Royal Institute of Navigation dis-
tingue todos os anos um conjunto
de peritos em navegação de todo
o mundo. Ser incluído nesse gru-
po foi motivo de grande orgulho.
O segundo motivo foi o prémio ter
sido atribuído pelo duque de Edim-
burgo, marido da rainha da Grã-
-Bretanha. São figuras que atra-
vessaram a história, o que tem um
significado especial. 

Qual o trabalho que esteve por
detrás desse prémio?

Desenvolvi a arquitectura, con-
figuração e desenho e a imple-
mentação da rede de estações de
GPS diferencial em Portugal. A aná-
lise dos resultados do trabalho veio
provar que as soluções defendidas
teoricamente estavam correctas. A
evolução desse trabalho fez com
que as nossas estações fossem na
altura as mais modernas da Euro-
pa. Penso que é isso também que
o prémio reconhece. O sistema DGPS
– GPS diferencial – destina-se a,
utilizando o sinal das satélites, para
cada localização transmitir correc-
ções que vão refinar a solução do
posicionamento do GPS. Passamos
de erros na ordem dos dez metros
para um metro a meio metro, que
permite navegar com maior segu-

rança. O GPS tem outro problema:
caso os satélites avariem, os utili-
zadores não têm a noção disso. Por-
tanto, estão a contar com dez metros
e de repente estão com um erro de
vários quilómetros. Com o DGPS,
as estações em terra detectam em
tempo real se existe alguma falha
no satélite e avisam o utilizador.

O que levou um aluno tão bri-
lhante, que poderia ter escolhi-
do qualquer curso, a optar pela
carreira militar?

A vocação. Desde miúdo que
tinha a intenção de concorrer à
Escola Naval. A profissão de ofi-
cial da Marinha realiza-me plena-
mente. Sinto-me feliz com a esco-
lha que tomei e estou cada vez mais
consciente da importância que o
mar tem para Portugal. Deve ser
um desígnio nacional. Um País que
é feito 95% de mar e 5% de terra
não pode virar as costas ao mar.
Só fomos grandes nas História Por-
tuguesa quando olhámos para o
mar. É aquilo que nos faz grande.
O mar é uma área estratégica para
o futuro do País. 

Portugal tem aproveitado bem
o mar?

Até agora não, mas as menta-
lidades estão a mudar. Temos 90
mil quilómetros quadrados de ter-
ritório terrestre e 1.7 milhões de
quilómetros quadrados de águas
sob soberania de jurisdição nacio-
nal. E vai aumentar ainda mais o
território português porque esta-
mos num processo de extensão da
plataforma continental portugue-
sa, que corresponde aos fundos

marinhos, onde se podem encon-
trar riquezas inimagináveis. Desde
minérios, recursos vivos, fontes
hidrotermais. Os fundos marinhos
são a grande mina do século XXI.
Muito do futuro de Portugal passa
pelo mar. Se olharmos para a nos-
sa dimensão, em termos de União
Europeia, é irrelevante. Se olhar-
mos para as águas sob soberania e
jurisdição, a nossa zona económi-
ca exclusiva é a maior da Europa. 

Sente que tem o mesmo reco-
nhecimento que teria se tivesse
uma carreira idêntica noutra área,
nomeadamente em termos de
remuneração?

O dinheiro não é tudo na vida.
Sou feliz com a profissão que tenho.
Com a idade e com o percurso que
tenho já fui alvo de mais reconhe-
cimentos do que seria normal e
mereceria. De qualquer maneira,
não é isso que me move nem o
dinheiro. Mas tentar ser feliz. Para
trabalhar nas Forças Armadas é
preciso ter um sentido de serviço
muito grande. Para trabalhar na
iniciativa privada é preciso ter outras
qualidades. As minhas caracterís-
ticas pessoais coadunam-se mais
com o serviço público. A palavra
serviço está muito afastada do dis-
curso das pessoas hoje. Serviço
implica dedicação. Tenho esse espí-
rito de serviço, no sentido de ser-
vir a Marinha sempre com o objec-
tivo de por trás tentar servir Portugal.  

Referiu que as Forças Arma-
das são muito fechadas. Será essa
a razão de algum divórcio com
a sociedade civil?

Talvez. O povo português nem
sempre tem a noção da importân-
cia das Forças Armadas. No caso
da Marinha, desenvolve quatro
grandes actividades. Na defesa mili-
tar e apoio à política externa a Mari-
nha cumpre os compromissos que
Portugal tem no seio da NATO e
todas as necessidades em termos
de apoio à política externa. Depois
tem um serviço de busca e salva-
mento marítimo destinado a ten-
tar salvar e apoiar todas as embar-
cações que tenham acidentes no
mar, através de um sistema de Auto-
ridade Marítima que visa exercer a
autoridade do Estado no mar. Com-
bate o narcotráfico, a imigração ile-
gal, fiscaliza as pescas. Faz-se todo
um conjunto de actividades longe
da vista das populações essenciais
para o seu bem-estar. 

Que mais-valias terão para a
Marinha os dois submari-
nos que adquiriram?

O submarino é uma arma
única, em termos de defesa
militar, porque permite poten-
ciar de uma forma extraor-
dinária as capacidades de
uma esquadra combatente.
É uma arma silenciosa e com
um potencial brutal em ter-
mos de guerra naval. Esses
submarinos podem ser ain-
da empregues em missão de
exercício de autoridade do Estado
no mar e trazer mais-valias na vigi-
lância do espaço marítimo de uma
forma encoberta. 

Como comenta o desconten-
tamento de alguns militares na

reserva face às políticas do Gover-
no?

Revejo-me totalmente nos prin-
cípios da instituição militar. Acre-
dito que a disciplina, autoridade e
hierarquia funcionam e revejo-
me nos meus chefes. Os chefes mili-
tares são as pessoas mais abaliza-
das para lidar com essa situação
junto do poder político e acredito
que o estão a fazer da melhor manei-
ra.  Em termos pessoais, sinto-me
motivado, satisfeito, gosto daqui-
lo que faço e não tenho razões de
queixa. O que me preocupa não é
tanto haver perda de regalias, mas
a forma de reconhecimento do tra-
balho dos militares. Houve algu-
ma degradação na forma como os
militares são percepcionados pelo
povo português. Mais do que tudo,
entristece-me. �

Os fundos marinhos
são a grande mina
do século XXI

Textos: João Nazário com Alexandra Barata  Fotos: Ricardo Graça

Nuno Sardinha, oficial da Marinha

“Só fomos 
grandes quando
olhámos 
para o mar” 
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Foi dos melhores alunos por
onde passou. O que acha que
fez com que fosse um aluno bri-
lhante?

Partilho das ideias de Nuno Cra-
to em relação à Educação. A Edu-
cação não se faz sem esforço. Inde-
pendentemente das características
e qualidades pessoais de cada pes-
soa, é fundamental haver em todos
os estudantes esforço e dedicação.
Estudar e ter sucesso enquanto
estudante implica esforço. 

O que determina mais a pre-
paração de uma criança: a famí-
lia ou a escola?

A mistura das duas coisas. A
escola é importante, mas a famí-
lia é um bocadinho mais. Se as
crianças forem estimuladas em
casa facilita imenso.  É possível
que uma criança num ambiente
familiar desadequado, pelas suas
capacidades, consiga ter um gran-
de sucesso no estudo, mas é mais
fácil se estiver integrada numa
família mais estável que lhe crie
condições e a estimule mais para
estudar. Assim como uma crian-
ça sem grandes capacidades ina-
tas, se estiver no seio de uma famí-
lia mais estimulante, terá mais
facilidade em vencer barreiras do
que se estiver numa família que
não ajude tanto. 

Como pai, de que forma ten-
ta incutir as seus filhos o gos-
to pela aprendizagem e a valo-
rização do saber?

Dizendo-lhes que só têm uma
“profissão” que é serem estudan-
tes e têm que ser bons naquilo que
fazem desde pequeninos. Dar-lhes
tempo para estudar, mas incutir-
-lhes desde novos a noção de que
as boas notas não caem do céu.
Independentemente das qualida-
des de uns e de outros têm que se
esforçar para conseguir almejar
aquilo que conseguem. Perco mui-
to tempo a ajudá-los a estudar,
mas nunca tive uma palavra nega-
tiva se algum deles teve uma pala-
vra menos boa. 

E como professor, como ava-
lia a preparação com que os seus
alunos chegam do secundário?

Se há uma área em que estão
piores do que nós é na prepara-
ção a Língua Portuguesa. Os chats
na internet e os sms criou uma
linguagem simplista com erros
ortográficos. É a área onde nota-
va mais lacunas na Escola Naval.
Por outro lado, um miúdo que che-
ga com 17, 18, 19 ou 20 anos sabe
muito mais de novas tecnologias
e informática do que nós sabía-
mos. No global, é como em tudo:
há alunos bons, assim assim e
maus. No meu tempo também era
assim e, daqui a 20 anos, vai con-
tinuar a sê-lo. 

O empresário Henrique Neto
defende que uma das formas

para melhorar a educação é as
crianças passarem mais horas
por dia nos infantários. Con-
corda com a ideia?

Defendo que a principal res-
ponsável pela educação das crian-
ças é a família. Há alguns anos,
Roberto Carneiro apresentou um
estudo que mostrava os cinco
aspectos fundamentais da educa-
ção de uma criança, há 30 anos,
e na actualidade. Na altura, pri-
meiro era a família, depois a esco-
la, a religião, os amigos e a tele-
visão ou rádio. Hoje, em primeiro
lugar aparece a televisão, os ami-
gos, a família, a escola e a igreja.
O que acho mais preocupante aqui
é a questão da família, que acre-
dito ser o núcleo da sociedade. O
problema da educação em Portu-
gal reside na desestruturação de
muitas famílias. Por isso, tudo o
que seja valorizar o papel desta é
bom, tendo em conta que os tem-
pos que vivemos são novos, as
crianças têm acesso a novas tec-
nologias desde muito cedo, auto-
nomizam-se também cada vez
mais cedo, com telemóveis, aces-
sos à internet, blogues. Portanto,
o papel da família é cada vez mais
de marcar e acentuar. 

Ter quatro filhos, hoje, é uma
situação pouco normal. O que
o levou a tomar essa opção?

O facto de ter uma família gran-
de, que tento manter muito uni-
da, se calhar é o traço mais mar-
cante da minha vida. Acredito que,
além do mar, há outra ideia estra-
tégica para Portugal que é preci-

samente a questão da natalidade.
Temos cada vez mais imigrantes
que trazem grande valor acres-
centado ao País, porque normal-
mente são pessoas empreendedo-
ras. Mas de facto são pessoas de
culturas diferentes. E o acesso de
muitos emigrantes a Portugal  faz-
nos projectar que no futuro se pos-
sa perder alguma da identidade
nacional. Embora reconhecendo
a vantagem da misceração de cul-
turas, a baixa da natalidade será
uma perda para o País, como povo
e nação. A natalidade, conjunta-
mente com o mar, são duas ideias
estratégicas para o futuro de Por-
tugal.

Como gere com a sua mulher
a carreira profissional com a
educação dos filhos?

A palavra chave é inter-ajuda.
Quando um não está disponível,
tem de ser o outro a avançar.  Todas
as noites temos que rever o pla-
no para ver quem é que, no dia
seguinte, tem de ir de fato de trei-
no por causa da ginástica, da pis-
cina ou de qualquer outra activi-
dade. Tem de haver muita
coordenação. Estando num órgão
da Marinha extremamente absor-
vente, em termos de trabalho, aca-
ba por ser a minha mulher a arcar
com o maior trabalho com os miú-
dos. O que não é nada de novo
porque sempre foi assim nas famí-
lias portuguesas. Há décadas e
décadas, que  é a mulher a tocar
o cargo familiar para a frente e,
na minha casa, agora também é
assim. 

E em termos económicos é
fácil?

Gostava de desmistificar um
pouco, porque quatro filhos não
custa o quádruplo de ter só um,
nem o dobro de dois. Começa-se
a entrar na economia de escala,
em que as coisas transitam de uns
para os outros. Diria que, muitas
vezes, essa questão é uma des-
culpa dos casais para não terem
mais que os tradicionais dois filhos
ou só um. Embora reconheça que
deve haver muitas famílias que de
facto têm  dificuldade em susten-
tar apenas um filho. �

Perguntas dos outros

Nuno Vieira Matias, almirante
Que medidas preconiza para
tornar mais eficaz e útil a inves-
tigação científica do mar em
Portugal?
A chave para o incremento da
utilidade da investigação cientí-
fica, nomeadamente a ligada ao
mar, reside na melhoria da liga-
ção entre as universidades e as
empresas. Naturalmente, quan-
do se faz investigação científica,
existe sempre alguma imprevi-
sibilidade (directamente propor-
cional à inovação), pois fre-
quentemente os resultados acabam
por não confirmar as expectati-
vas criadas. No entanto, impor-
ta que os projectos de investiga-
ção tenham maior ligação ao
“mundo real” e não sejam ape-
nas elaborações teóricas de pou-
ca utilidade prática. Este é um
problema muito comum em Por-
tugal, em que muitas vezes não
se consegue “dar o salto” da teo-
ria para a prática, acentuado no
caso da investigação científica
do mar pelo facto de haver pou-
cas empresas a investir em áreas
de negócios relacionadas com o
mar, o que dificulta a tarefa das
universidades encontrarem par-
ceiros dispostos a investir.

Fernando Ribeiro e Castro, pre-
sidente da Associação de Famí-
lias Numerosas
Quais as principais dificulda-
des que encontra por ter uma
família numerosa?
A grande dificuldade tem a ver
com a conciliação das nossas
vidas profissionais (minha e da
minha mulher) com as necessi-
dades de educação e de forma-
ção dos nossos quatro filhos,
incluindo todas as actividades
extra-curriculares que, hoje em
dia, são cada vez mais comuns e
essenciais no processo educati-
vo. No nosso caso, elas incluem
voleibol, natação, ténis, institu-
tos de língua inglesa e cateque-
se. Tudo isto se traduz numa cor-
reria constante, a que se soma o
acompanhamento do estudo dos
mais velhos, já para não falar em
reuniões de pais e reuniões de
notas, que são sempre a multi-
plicar por quatro. Obviamente
que as despesas com educação e
formação acabam, também, por
ter um peso muito significativo
no orçamento familiar, o qual
não é adequadamente compen-
sado pelos abonos de família
pagos no País, que incentivam
muito pouco à natalidade. �

Gostava de viver
em Leiria
Nuno Sardinha Monteiro, 39
anos, fez todo o seu percurso
escolar em Leiria, onde residia
em Cortes, até ingressar na Esco-
la Naval em 1986, onde se licen-
ciou em Ciências Militares
Navais-Marinha. Posteriormente,
concluiu o mestrado e o doutora-
mento na Universidade Notting-
ham, Inglaterra. O seu percurso
escolar e profissional tem sido de
tal forma brilhante, que foram já
várias as distinções que obteve,
sendo de realçar o Prémio Inter-
nacional Almirante Teixeira
Mota, da Academia da Marinha,
o Prémio Internacional Almirante
Gago Coutinho, da Sociedade de
Geografia de Lisboa, e o título
Fellow of the Royal Institute of
Navegation, que lhe foi entregue
pelo duque de Edimburgo. O capi-
tão de fragata desempenha desde
2007 a função de adjunto para o
Planeamento Estratégico da Divi-
são de Planeamento do Estado
Maior da Armada, continuando a
leccionar na Escola Naval. É
casado, tem quatro filhos, perten-
cendo à Associação de Famílias
Numerosas. Apesar de viver em
Lisboa, visita com regularidade a
cidade que o viu crescer, que con-
sidera ter evoluído bastante nos
últimos anos, apesar de lhe custar
ver o estádio “inacabado e sem-
pre às moscas”. Afirma que gos-
taria de viver em Leiria se a sua
vida profissional o proporcionas-
se, pois em Lisboa é mais difícil
usufruir do espaço livre e da natu-
reza. �

“O problema da educação reside na
desestruturação de muitas famílias”
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Nuno Monteiro Sardinha, oficial da Marinha

O mar e a natalidade são 
dois factores estratégicos
para o futuro do País
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