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Unidade de Controlo Costeiro 

Comandante 
DIA DA UNIDADE DE CONTROLO COSTEIRO  

06 DE NOVEMBRO DE 2019 
 

Exmo Senhor Ministro da Administração Interna,  

Excelência, 

Em nome de todos quantos prestam serviço na Unidade de Controlo 

Costeiro, cumpre-me agradecer a disponibilidade de V. Exª, para presidir à 

cerimónia militar comemorativa do dia da Unidade, o que muito nos honra e 

que humildemente interpretamos como sinal de inequívoco interesse pela 

nossa missão e de apreço pelo trabalho que os homens e mulheres desta 

unidade vêm realizando ao serviço da Guarda Nacional Republicana e de 

Portugal  

Exma. Senhora Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna, 

Manifestamos a V.Exª o nosso agradecimento por nos conceder a 

honra de dedicar uma parte do seu dia para connosco assinalar a 

passagem de mais um aniversário da Unidade de Controlo Costeiro da 

Guarda Nacional Republicana.  

Exmo. Senhor Tenente-General Comandante-Geral da Guarda Nacional 

Republicana,  

Meu Comandante, 

Honrar-nos com a sua presença neste dia festivo, é motivo de 

sentido  orgulho e satisfação para todos quantos servem nesta Unidade 

especial da Guarda. 
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A presença de V.Exª representa um forte estímulo para todos nós, e 

entendemo-la como sinal inequívoco da consideração e da estima que lhe 

merecem os militares desta sua Unidade.  

Excelentíssimo Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Belém, 

Excelentíssimos Senhores Diretores-Gerais, 

Excelentíssimos Senhores Oficiais Generais,  

Excelentíssimas Autoridades e Individualidades Civis, Militares, 
Policiais e Académicas  

Excelentíssimos Senhores Comandantes, Diretores e Chefes das 

Unidades e Órgãos da Guarda, 

Senhores Oficiais, Sargentos, Guardas e funcionários civis da Unidade 

de Controlo Costeiro 

Ilustres convidados 

Minhas senhoras e meus senhores 

 

Quiseram V. Exª.s juntar-se a nós nesta data, o que muito nos honra. 

A presença de tão ilustres convidados nesta cerimónia dignifica-a e constitui 

um significativo e estimulante incentivo à nossa acção. Aceitem, por isso, o 

nosso agradecimento e as nossas cordiais saudações. 

 

Com esta Cerimónia militar comemoramos o 11º aniversário da 

Unidade de Controlo Costeiro, assinalando a existência na Guarda Nacional 

Republicana de uma vocação marítima com mais de um século, e que, 

mercê da pronta disponibilidade da Câmara Municipal de Lisboa, da 
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Administração do Porto de Lisboa e do Museu do Combatente, que muito 

agradecemos, temos o grato privilégio de celebrar neste nobre espaço da 

cidade de Lisboa, dominado pela lindíssima Torre de Belém, ex-libris do 

património cultural português, inscrito na lista do Património Mundial da 

Unesco. 

A Unidade de Controlo Costeiro é, no contexto das forças de 

segurança nacionais, a natural e legítima herdeira de uma competência que 

remonta à Guarda Fiscal, corpo especial da força pública com 

competências terrestres e marítimas, que serviu Portugal e os portugueses 

entre 1885 e 1993. 

Por isso, esta é, também, a ocasião apropriada para evocar todos os 

que nos antecederam, pela importância dos seus feitos e pela dimensão do 

legado que nos deixaram. Saúdo os anteriores comandantes e segundos 

comandantes da unidade e através deles todos os que sob o seu comando 

souberam dar o melhor de si ao serviço da Unidade de Controlo Costeiro. 

Permitam-me um cumprimento especial ao Exmº Senhor MGen José 

Hermínio Estevão Alves, primeiro Comandante da Unidade, que nos dá o 

prazer de estar connosco. 

Excelências, 

Ilustre Convidados 

Nos termos da LO da GNR a UCC é a Unidade especializada 

responsável pelo cumprimento da missão geral da Guarda em toda a 

extensão da costa e mar territorial do Continente e das Regiões Autónomas, 

com competências específicas de vigilância, patrulhamento e intercepção 
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terrestre ou marítima, competindo-lhe, ainda, gerir e operar o Sistema 

Integrado de Vigilância, Comando e Controlo (SIVICC), em funcionamento 

desde finais de 2013. 

A actividade operacional da Unidade assenta essencialmente na 

vigilância permanente, onde o Sistema SIVICC assume um papel 

fundamental, tendo em vista a protecção da fronteira externa através da 

prevenção e combate às atividades ilícitas por via marítima, nomeadamente 

o tráfico de estupefacientes, a imigração ilegal, o contrabando e outras 

infracções de natureza aduaneira, assim como as actividades ilícitas no 

âmbito das pescas ou que atentem contra a natureza e o ambiente, em toda 

a extensão da orla marítima. 

Como manda a tradição, esta é, igualmente, a data apropriada para 

apresentar um balanço das actividades mais significativas desenvolvidas no 

quadro das múltiplas áreas de intervenção da Unidade e dos resultados 

alcançados. 

Assim, da análise global da actividade operacional realizada no último 

ano podemos concluir que a Unidade cumpriu as metas definidas pelo 

comando da Guarda, tendo realizado 21.035 patrulhamentos apeados, 

motorizados, marítimos ou fluviais num total de 1.291.843 quilómetros 

percorridos e 72.175 milhas náuticas navegadas.  

No domínio da vigilância foi consolidada a interação do SIVICC com 

outros sistemas de informação associados à vigilância e controlo da 

fronteira marítima, em especial com o EUROSUR e com o SIVE espanhol, 

tendo-se consolidado a partilha de informação em tempo real nas zonas 

fronteiriças limítrofes com o Reino de Espanha, a norte e a sul do TN.  
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Como resultados mais visíveis da actividade do SIVICC relevam-se as 

cerca de 145.621 monitorizações de embarcações, bem como a crescente 

capacidade de resposta da Unidade às ocorrências detectadas de que são 

exemplo as 1537 acções de controlo e abordagem ou as 6142 fiscalizações 

de actividade piscatória, entre muitas outras.  

Ao nível dos resultados foram levantados 6.283 autos de notícia de 

natureza diversa, permitindo-me destacar a apreensão de 334 toneladas de 

pescado variado, muito do qual subdimensionado.  

No que respeita ao combate ao narcotráfico, as intervenções 

realizadas autonomamente pela Unidade resultaram na apreensão de 2.834 

quilos de haxixe, tendo ainda colaborado com a PJ e com a GC em acções 

que conduziram à apreensão de 5 toneladas do mesmo produto 

estupefaciente. 

Ainda no contexto operacional realço o esforço acrescido que decorre 

da participação no exterior do território nacional, no quadro das missões da 

Agência Europeia Frontex. Desde o início do corrente ano a UCC participou 

em missões nos territórios da Itália, Polónia, Bulgária e Grécia, 

empenhando 59 militares, três viaturas e duas embarcações, que efetuaram 

1.745 horas de patrulhamentos terrestres e 1.387 horas de patrulhamentos 

marítimos, tendo percorrido respetivamente 15.477 quilómetros e 8.374 

milhas náuticas, durante os quais foram resgatados 709 migrantes, entre os 

quais 123 crianças e 143 mulheres. 

 

Excelências, 

Ilustre Convidados 
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Porque a vigilância costeira representa uma tarefa fundamental da 

UCC, é obrigatório referir o nosso envolvimento em vários projetos 

orientados para o propósito comum de reforçar a vigilância, cooperar e 

assegurar a partilha de informação entre as mais diversas entidades, 

nacionais e estrangeiras, com responsabilidades no mar. Destaco a nossa 

participação no quadro do Fórum das Guardas Costeiras, assim como nos 

Projectos de investigação e desenvolvimento ALFA e ROBORDER e a 

cooperação assídua que mantemos com o Eurosur Fusion Services com o 

objetivo de testar os produtos e serviços desenvolvidos no âmbito do 

EUROSUR. 

Ao nível do investimento a UCC tem vindo a aproveitar as 

oportunidades proporcionadas pelo Fundo para a Segurança Interna, com 

vista à renovação dos meios marítimos e terrestres, assim como a 

atualização de componentes do Sistema Integrado de Vigilância Comando e 

Controlo existente e a sua extensão à Região Autónoma da Madeira. 

Oficiais, Sargentos, Guardas e Funcionários Civis da Unidade e 

Controlo Costeiro 

Neste dia festivo, enalteci as concretizações da nossa Unidade, que 

resultam do esforço de todos nós, mas que se devem, sobretudo, à vossa 

competência, dedicação e profissionalismo no cumprimento irrepreensível 

de todas as tarefas que nos têm sido atribuídas. 

A todos desejo expressar, publicamente, o meu apreço e o sentimento do 

particular privilégio de vos comandar 

 

Exmo Senhor Ministro da Administração Interna,  
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Exmo. Senhor Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana,  

Perante vossas excelências reafirmamos o propósito permanente de 

bem cumprir com prontidão e eficácia a obrigação de prevenir e combater 

as ameaças à segurança provenientes do mar. 

Guiados pela dedicação à causa pública, pelo sentido do dever e 

pelos valores da lealdade, da coragem e da disciplina, manifestamos 

confiança na nossa capacidade para superar os desafios que nos forem 

colocados, assegurando que sempre que os mares chamarem pela Unidade 

de Controlo Costeiro esta estará pronta para actuar onde a lei e a grei dela 

necessitarem. 

 

Disse. 

 

 

Raúl Maia Pires  

Coronel 

Comandante da Unidade 
 

 


