
Delegacia da Capitania dos Portos em Laguna recebe o
prêmio “Excelência em Gestão 2015”

   
No dia 24 de junho de 2015, no auditório da Escola Naval no Rio de janeiro,  o

Capitão-de-Corveta  (T)  Francisco  de  Assis  Dias  da  Silva,  durante  o  V Simpósio  de
Práticas de Gestão, recebeu das mãos do Comandante da Marinha o troféu e certificado
“Excelência  em  Gestão  2015”,  pelas  boas  práticas  e  conjunto  de  procedimentos
administrativos adotados na Delegacia da Capitania dos Portos em Laguna (DelLaguna)
que,  diretamente,  trouxeram  benefícios  ao  bem-estar  organizacional,  tais  como:
melhoria  da  qualidade  de  vida  da  tripulação,  seu  trabalho,  sua  capacitação  e
desenvolvimento;  melhoria  ao atendimento dos  clientes  da OM (interno e externo);
liderança  e  desempenho  global;  formulação  e  implementação  de  estratégias;
responsabilidade  socioambiental,  ética  e  controle  social;  gestão  do  conhecimento  e
informações comparativas; e nos processos orçamentários, financeiros, finalísticos e de
apoio. 

O Simpósio de Práticas de Gestão é parte integrante das atividades que concorrem
para solidificar o programa de excelência gerencial da Marinha do Brasil (MB), Programa
Netuno, e possui como propósito contribuir para o aprimoramento da gestão na Força,
de  modo que a  excelência  em gestão  seja  internalizada  na  instituição,  tornando-se
autossustentável.  Objetiva,  em  particular,  inspirar,  capacitar  e  motivar  militares  e
servidores  civis,  incentivando a ampla participação e as  trocas  de experiências,  por
intermédio da interatividade propiciada pela apresentação de boas práticas de gestão
empreendidas no seio das organizações que vêm se destacando na condução de suas
atividades. De igual modo, busca-se fomentar a reflexão crítica acerca das atividades de
administração  geral  por  intermédio  de  explanações  e  o  compartilhamento  de
conhecimentos  trazidos  por  conferencistas  de  notório  saber  e  atuação  em  áreas
relacionadas,  em  especial,  ao  exercício  da  Liderança,  Motivação,  Inovação,
Empreendedorismo,  Sustentabilidade  e  Gestão.  O  evento  também  é  franqueado  à
participação da sociedade em sua amplitude, pois pode ser identificado como um fórum
de  discussão  onde  todas  as  pessoas  poderão  contribuir  com  suas  vivências  e
conhecimentos técnicos em benefício da construção de um ambiente colaborativo em
que as boas práticas de gestão são apresentadas e multiplicadas, formando uma grande
rede de relacionamentos e parcerias para a conquista de melhores qualidade de trabalho
e  crescimento  pessoal,  e  profissional.Sua  realização  em  caráter  periódico  busca
contribuir, dentre outros objetivos, para:
- Proporcionar o intercâmbio de conhecimentos e experiências;
- Estimular a sintonia com os novos paradigmas da gestão;
- Disseminar as boas práticas como referenciais a serem conquistados e aplicados;
- Contribuir para o aumento da visibilidade da MB por seus esforços e pelo incremento
da qualidade de sua gestão;
- Estimular a postura pró-ativa, criativa e inovadora; e
- Construir um futuro promissor, mediante a atuação dedicada, motivada e competente
de seu pessoal.

Estas boas práticas se alinham aos sete (07) critérios constantes na lista P-10 do EMA
-  130  Vol.  II.  Cabe  ressaltar  que  grande  parte  deste  prêmio  também  pertence  a
Diretoria de Administração da Marinha, ao Comando do 5º Distrito Naval e a Capitania
dos  Portos  de Santa Catarina,  que tão bem souberam nos conduzir  ao caminho da
Excelência em Gestão. 

 



O CC (T) Francisco de Assis Dias da Silva, recebendo o troféu “Excelência
em Gestão 2015” do  Almirante-de-Esquadra Eduardo Bacellar Leal Ferreira
(Comandante da Marinha), que tinha ao seu lado o Almirante-de-Esquadra

Airton Teixeira Pinho Filho (Secretário-Geral da Marinha).

O CC (T) Francisco de Assis Dias da Silva, recebendo o certificado  “Prêmio
de Excelência em Gestão do Programa Netuno 2015” do Almirante-de-

Esquadra Airton Teixeira Pinho Filho (Secretário-Geral da Marinha).



Certificado  “Prêmio de Excelência em Gestão do Programa Netuno 2015”.

Troféu “Prêmio de Excelência em Gestão do Programa Netuno 2015”.

FRANCISCO DE ASSIS DIAS DA SILVA
Capitão-de-Corveta (T)
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