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1. Introdução 

A atual conjuntura internacional caracteriza-se por uma prevalência de desafios voláteis, 

incertos, complexos e ambíguos, que tornam caótico o ambiente operacional das Forças Armadas 

e questionam as suas formas tradicionais de atuação. A crise pandémica da COVID-19, com o 

seu impacto global e graves consequências sanitárias, económicas e sociais, é disso exemplo 

incontornável. Por isso, nas abordagens à superação desses desafios multifacetados, o chefe 

militar não pode continuar a adotar as soluções clássicas do passado, seja nas missões militares, 

seja nas não militares. 

Se é certo que os novos desafios colocam ameaças que as Forças Armadas têm que conter e 

superar, também revelam oportunidades que podem ser aproveitadas. Neste contexto, cabe ao 

chefe militar fazer uma avaliação dessas circunstâncias e de si mesmo, considerando novas 

formas de adaptar as Forças Armadas a um ambiente dinâmico e em rápida mudança, 

reconfigurando-as face à diferença contextual entre o agir em situação de crise e em normalidade, 

exercitando a liderança, organizando os recursos para operar em ambientes voláteis, incertos, 

complexos e ambíguos, promovendo uma mentalidade construtiva, praticando o bem-estar e 

aumentando a confiança. 

Deve, para tal, adotar atitudes para si próprio e medidas que permitam, às Forças Armadas, 

adaptarem-se às condições do ambiente de crise que terão de enfrentar, para que possam 

continuar a cumprir a sua missão. 

São essas atitudes e medidas que, tendo como referência a experiência do emprego das 

Forças Armadas Portuguesas no combate à atual pandemia COVID-19, desejo partilhar enquanto 

lições aprendidas. 
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2. Lições aprendidas 

a. Adaptar as Forças Armadas ao ambiente 

O ambiente dinâmico e em rápida mudança das crises do nosso tempo implica que se 

adaptem as Forças Armadas, da forma mais realista possível e com a informação disponível. 

Neste contexto, o chefe militar deve planear as missões e conduzir as operações com base na 

realidade da situação conjuntural, tal como ela existe e não da forma como gostaria que fosse, 

que conceptualizou que seria, ou que está vertida na documentação estratégica vigente. 

Ora, isso exige do chefe militar grande humildade sobre o que não sabe, o que implica 

ter o apoio, para a tomada de decisão, de um conjunto diversificado de especialistas, com 

diferentes conhecimentos e perspetivas. Revela-se, assim, da maior importância, a criação de 

equipas de planeamento compostas por militares experimentados que ajudem à tomada de 

decisão, pois só o trabalho em equipa, onde os planeadores cooperam com harmonia, tendo 

embora diferentes perspetivas, visões e interpretações, permite encontrar e propor as melhores 

soluções ao chefe militar. 

É, assim, pela combinação, das competências agregadas desta rede de especialistas, com 

a vontade do chefe militar prestar atenção a novas ideias, tendências e padrões, que se 

desenvolverão soluções adequadas, exequíveis e aceitáveis para os desafios dos tempos 

turbulentos que vivemos na crise da COVID-19. 

E foi exatamente isso que implementámos nas Forças Armadas, na resposta a uma 

pandemia de um vírus que, no início de 2020, ninguém sabia, ao certo, como combater. Ora, 

como não se consegue combater o que não se conhece, criámos, numa iniciativa inovadora, um 

Grupo do Conhecimento, com a missão de apoiar a tomada de decisão, recolhendo, processando, 

filtrando e difundindo a informação científica disponível, com vista a apoiar uma ação eficaz e 

segura das Forças Armadas. Também envolvemos toda a estrutura do Estado-Maior-General, 

que organizámos sob uma perspetiva multidisciplinar, em permanente coordenação e de forma 

integrada com a Marinha, o Exército e a Força Aérea, no sentido de potenciar o conhecimento 

dos especialistas nas diversas áreas, o que muito contribuiu para uma tomada de decisão ágil e 

esclarecida. 

b. Reconfigurar recursos, capacidades e competências 

Perante situações de crise que requeiram respostas rápidas a ameaças e oportunidades 

imediatas, o chefe militar deve, de forma proativa, reconfigurar os recursos, capacidades e 

competências das Forças Armadas. Neste âmbito, poderá instituir condicionantes claras e até 
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edificar algumas redundâncias, tendo em vista criar equipas específicas para lidar, rapidamente, 

com a situação. Não obstante, para não comprometer a sua liberdade de ação na resposta às 

circunstâncias futuras com que se deparará, o chefe militar deve garantir o equilíbrio entre os 

recursos, as capacidades e as competências empenhados no presente e os que se antecipem serem 

necessários para situações vindouras. 

Neste contexto e na resposta à atual pandemia, as Forças Armadas tiveram necessidade 

de encontrar novas dinâmicas de atuação, baseadas numa estrutura de comando e controlo 

essencialmente conjunta, de planeamento centralizado e execução descentralizada, edificando 

novas capacidades e adaptando outras existentes, para serem empregues num ambiente distinto 

do seu tradicional, ao mesmo tempo que se preservou a capacidade de continuar a cumprir as 

missões que lhe estão cometidas, num processo cujo fator-chave é a resiliência. Para que tal 

pudesse acontecer de forma fluída e eficaz, revelou-se particularmente importante uma diretiva 

ministerial que clarificou e aperfeiçoou, no que respeita ao emprego das Forças Armadas nas 

operações de apoio a emergências civis, as relações de comando entre o CEMGFA e os Chefes 

dos Ramos, contantes da Lei de Bases da Organização das Forças Armadas. Tal diretiva atribuiu 

responsabilidades e autoridade inequívocas ao CEMGFA, garantido unidade de comando e de 

esforços, sem as quais não teria sido possível conduzir as operações militares com a eficácia e 

eficiência alcançadas.  

 

c. Exercitar a liderança adaptativa 

Os desafios multifacetados da crise da COVID-19 requerem respostas rápidas do chefe 

militar, baseadas na informação disponível e progressivamente ajustadas em função das medidas 

e ações que têm sucesso ou insucesso. Ora, isso implica ter bem clara a sua visão, a missão a 

cumprir e uma compreensão da situação que permita, aos escalões subordinados, adaptações 

rápidas às circunstâncias em mudança e uma execução descentralizada, aspetos essenciais para 

maximizar os resultados e fomentar a agilidade, garantindo, assim, o melhor equilíbrio entre o 

alinhamento e a autonomia. 

Para o chefe militar, é necessário ir adaptando, em permanência, o seu estilo de comando 

à evolução da crise, mantendo, porém, autenticidade, verdade e boa comunicação, requisitos 

essenciais para manter a coesão, fomentar a motivação e mobilizar os subordinados, 

comunicando de forma efetiva e assertiva. Nesse processo de adaptação da liderança às 

circunstâncias e características do ambiente em que opera, independentemente do estilo de 
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comando adotado, o chefe militar tem sempre de definir os parâmetros da missão e articular 

quem tem autoridade para a tomada de decisão. Para tal, alinha o «porquê?» (propósito 

partilhado), com o «quê?» (objetivos claros e tarefas com critérios de sucesso definidos). Para 

além disso, harmoniza a abordagem descendente no estabelecimento de orientações e atribuição 

de recursos, com a abordagem ascendente na apresentação de soluções, permitindo aos 

subordinados a autonomia para conceberem como vão cumprir a missão. Em simultâneo, deve 

manter um processo de avaliação que permita identificar o que funcionou bem e o que necessita 

de melhoria. Assim, as Forças Armadas tornar-se-ão muito mais ágeis num ambiente dinâmico. 

Neste âmbito, na resposta à situação que vivemos em Portugal, o EMGFA difundiu 

diretivas e planos, que implementaram um conceito de operações baseado numa visão e intenção 

claras, que contribuiu para uma execução descentralizada pelos Ramos das Forças Armadas, o 

que se revelou ágil e flexível, adaptando, permanentemente, a sua atuação à evolução da situação. 

Manteve-se, também, uma permanente avaliação dos resultados, a todos os níveis, 

imprescindível para ajustar e adaptar a tomada de decisão. No contexto deste processo de 

avaliação, contínuo e transversal às Forças Armadas, realizam-se reuniões semanais de controlo, 

que permitem, de forma integrada, compreender a evolução do ambiente em que operamos, aferir 

a nossa resposta e introduzir os ajustes necessários, num permanente processo adaptativo e ágil. 

 

d. Organizar para operar em ambientes voláteis e complexos 

Um requisito essencial para as Forças Armadas operarem, com sucesso, nas 

circunstâncias da presente crise, é a adoção de uma visão comum do contexto de atuação entre 

as equipas no terreno, os diversos públicos de interesse e os parceiros, possibilitando a partilha 

das melhores práticas e atendendo às necessidades emergentes, o que permitirá, assim, tomar as 

melhores decisões. Neste processo, esses atores devem identificar e discutir, constantemente, o 

que funciona, ou não, em apoio dos seus objetivos. Em conjunto com o chefe militar, esses atores 

formam uma rede dinâmica que partilha rapidamente informação crítica e aborda desafios 

complexos em tempo real, processo para o qual muito contribui a possibilidade de se realizarem 

teleconferências diárias. 

O ritmo destas reuniões deve ser ajustado ao ambiente e à natureza dos fóruns, conforme 

eles são focalizados nos problemas a abordar imediatamente, nas preocupações operacionais de 

médio prazo, ou nas questões estratégicas de longo prazo. A realização de brífingues diários, 
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para pontos de situação curtos, concisos e que alinhem rapidamente as prioridades-chave, é uma 

outra prática benéfica face às alterações das circunstâncias. 

Foi por essa razão que, no âmbito da atual pandemia, com o intuito de garantir uma visão 

comum de todos os atores internos e de identificar as medidas necessárias para fazer face a uma 

segunda vaga, que se previa mais grave e duradoura, foi promovida a implementação de novas 

medidas, baseadas no que aprendemos com a primeira vaga, que foram plasmadas em novas 

diretivas e planos. Para além disso, a realização periódica de videoconferências com os Chefes 

dos Ramos e com os órgãos internos do EMGFA, garante, permanentemente, a partilha de 

informação crítica que nos tem permitido responder eficazmente aos desafios imediatos e 

preparar a resposta aos que antevemos vir a enfrentar. 

Mas o estabelecimento de uma visão comum e a partilha de informação não se podem 

limitar à própria organização militar. Nesse campo, é essencial a articulação permanente com o 

decisor político, de forma a garantir, por um lado, o aconselhamento militar e, por outro, um 

alinhamento perfeito entre a decisão política e o emprego das Forças Armadas. Para tal, para 

além das relações formais entre os órgãos políticos e militares, que se querem ágeis e rotinadas, 

realça-se a importância da comunicação expedita e permanente entre o Ministro da Defesa 

Nacional e o CEMGFA, permitindo a tomada de decisão oportuna e coordenada nos níveis 

político e estratégico-militar. 

 

e. Promover uma mentalidade construtiva 

A presente crise também evidenciou a essencialidade do chefe militar responder a 

desafios sem precedentes, com determinação e compromisso, lado a lado com os seus 

subordinados. Deve, de forma deliberada e clara, partilhar com eles os riscos e as dificuldades, 

e permanecer sereno quando sujeito a pressão, revelando uma mentalidade construtiva nas 

abordagens à resolução dos problemas. Nesse processo, deve explorar e guiar o talento dos 

subordinados nas áreas onde revelarem maiores competências para encontrar ideias e soluções 

criativas para os problemas. Em concreto, deve fomentar o pensamento criativo dos membros 

das equipas de planeamento, a todos os escalões, para resolver problemas complexos. Ora, isso 

exige do chefe militar muita atenção aos subordinados que revelam níveis invulgares de 

curiosidade intelectual e espírito aberto, pois são esses que poderão propor as decisões mais 

sólidas e eficazes. 
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Para tal, é imprescindível o empenho direto e próximo do chefe militar, influenciando os 

seus subordinados através da sua presença e acompanhamento, tal como temos procurado fazer 

com as recorrentes visitas ao Hospital das Forças Armadas, às diferentes atividades realizadas 

pelos ramos e, presencialmente ou por contacto telefónico ou videoconferência, com as forças 

nacionais destacadas no estrangeiro, que operam em ambientes de complexidade acrescida e 

necessitam de sentir, mais do que nunca, uma ação de comando próxima, que contribua para uma 

resposta eficaz e confiante aos novos desafios que enfrentam. 

 

f. Praticar o bem-estar 

O descanso é essencial, não só, ao bem-estar físico, mas também ao psicológico, que 

determina o desempenho, seja no ritmo, seja na qualidade do trabalho realizado. Mesmo quando 

sujeito a crises como a atual, o chefe militar deve considerar prioritária a sua condição física e 

mental. Também deve gerir os esforços dos seus subordinados, garantindo a rotação das equipas 

empenhadas no terreno, de forma a recuperar o pessoal e a manter o material. 

A situação de crise pandémica que vivemos assemelha-se a uma ultramaratona e não a 

um sprint. Por isso, o chefe militar deve edificar e manter a sua energia em conformidade, 

evitando, assim, sofrer esgotamentos em tempo de incerteza. Ora, isso implica estabelecer uma 

rotina regular para exercício, descanso, alimentação saudável e pausas mentais. Nestas 

atividades, o chefe militar deve dar o exemplo, pelo seu comportamento e pelas suas decisões 

sobre os regimes de bem-estar e recuperação. Estas atitudes demonstrarão a todos que cuidar de 

si é um comportamento saudável e aceitável, especialmente em tempos turbulentos. 

À medida que a crise da COVID-19 se desenvolveu, a partir de fevereiro de 2020, tornou-

se cada vez mais evidente que a prática diária de exercício físico e reflexão era um fator 

extraordinariamente importante de estabilidade e bem-estar físico e psicológico, num ambiente 

de trabalho tão intenso e assoberbante como o que tenho enfrentado na resposta à pandemia. 

Realço que o exemplo do chefe militar na manutenção da sua condição física e psicológica é 

essencial para criar, nos seus subordinados, rotinas de comportamentos saudáveis, 

imprescindíveis a qualquer militar e de importância acrescida em situações de crise. 

Neste contexto, e em resposta à pandemia, tem-se revelado essencial a rotação dos 

militares, por grupos que se revezam no desempenho das tarefas, assegurando, por um lado, 

períodos de recuperação física e psicológica, e, por outro, a redução das probabilidades de 
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contágio, pela limitação dos contactos entre eles. Tal tem permitido manter uma capacidade de 

resposta com elevados níveis de prontidão individual e coletiva. 

 

g. Aumentar a confiança 

A confiança é um fator vital ao desempenho e ao sucesso das ações das Forças Armadas, e 

fomentá-la é uma das principais tarefas do chefe militar. Isso exige humildade e disponibilidade. 

Humildade, para ouvir e adotar as boas ideias que surgem dos subordinados. Disponibilidade, 

para ouvir e observar os subordinados sobre as suas dificuldades, reconhecendo sentimentos e 

emoções, de forma a saber geri-los e motivá-los. 

 Essa confiança entre os militares assenta, sobretudo, na partilha de um propósito e de um 

conjunto de valores. Por isso, em tempos de crise como o que vivemos, o chefe militar precisa 

de comunicá-los, de forma clara e com crescente intensidade. Também deve manter uma 

disposição otimista com os seus subordinados e parceiros, face aos inevitáveis obstáculos e 

insucessos. Para além disso, deve ser um recetáculo seguro dos receios e das frustrações dos seus 

subordinados. Neste contexto, é muito relevante que o chefe militar responda, atempadamente, 

às necessidades dos seus subordinados e aborde as suas preocupações com ações claras. Em todo 

este processo é essencial comunicar de forma clara e aberta, promovendo o diálogo e 

incentivando a participação franca dos subordinados. Só assim se desenvolverá a confiança entre 

os militares. 

Porém, o chefe militar é o elemento central no estabelecimento de relações de confiança, 

não apenas com os seus subordinados diretos, mas ao longo de toda a cadeia de comando e com 

as entidades externas. Cabe-lhe, por isso, um papel central na comunicação. Como tal, durante a 

atual crise sanitária, tenho procurado o contacto direto e pessoal com os diversos escalões de 

comando das Forças Armadas, o que tem permitido aperceber-me, pessoal e atempadamente, das 

circunstâncias em que atuam, dos problemas que enfrentam e do seu estado de espírito, num 

processo que muito contribui para a compreensão e confiança mútua. No quadro das missões 

militares, tenho, também, recebido todos os comandantes subordinados, antes do início de cada 

missão e, no seu decurso, ouço as suas preocupações, apercebendo-me das particularidades da 

sua ação de comando, e estabeleço, direta e pessoalmente, uma relação de confiança que facilita 

a comunicação e compreensão mútuas. 

Esta relação de confiança não é, apenas, imprescindível ao longo da cadeia de comando, 

mas também com todas as entidades externas à Instituição Militar, particularmente em situações 
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de crise, quando estas esperam uma resposta eficaz e confiável das suas Forças Armadas. Para 

tal, tenho promovido a intensificação da interação com os responsáveis políticos e com os altos 

dirigentes das organizações públicas e privadas que temos apoiado, nomeadamente os 

Ministérios da Administração Interna, da Saúde, do Trabalho e Segurança Social, e da Educação, 

a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção civil, e as Direções-gerais da Saúde e da 

Educação. Relativamente aos cidadãos, em geral, incrementou-se a publicação de artigos e a 

concessão de entrevistas aos órgãos de comunicação social, esclarecendo sobre o empenho dos 

militares no cumprimento das variadas missões que lhes estão incumbidas. As Forças Armadas 

servem os portugueses, onde e quando eles mais precisarem. E os portugueses não podem confiar 

nas suas Forças Armadas se não conhecerem e compreenderem o que estas fazem em prol da sua 

segurança e bem-estar. Esta é, pois, mais uma forma de criar essa relação de confiança.  

Estas sete lições aprendidas que acabámos de caracterizar, surgiram da experiência do 

empenhamento das Forças Armadas no combate à pandemia COVID-19. Como tal, afigura-se 

útil uma breve súmula das ações realizadas, para melhor se perceber o contexto em que se 

desenvolveram as atitudes e as medidas indicadas, essenciais aos resultados que têm sido 

atingidos. 

 

3. As Forças Armadas no combate à pandemia COVID-19 

A gravidade da situação da pandemia que afeta todos os países desde o início de 2020, levou 

ao emprego das Forças Armadas num conjunto extenso e diversificado de atividades, de forma 

ágil, flexível e resiliente, com o intuito de contribuírem para mitigar as graves consequências 

sanitárias, sociais e económicas que se anteviam, numa resposta dos Estados que integra, 

incontornavelmente, todos os instrumentos à sua disposição. 

Em fevereiro do ano transato, cientes do enorme desafio que iriam enfrentar, quando 

chamadas a atuar no ambiente volátil, incerto, complexo e ambíguo da crise sanitária da COVID-

19, as Forças Armadas Portuguesas conceberam uma estratégia, segundo a qual planearam e 

implementaram um conjunto de medidas que permitiram, por um lado, continuar a cumprir com 

eficácia a sua missão e, por outro, prestar o apoio solicitado no âmbito do combate à pandemia. 

Para tal, a estratégia das Forças Armadas assentou numa visão com três pilares: prevenção, 

preservação e resposta. Prevenção do contágio dos seus militares, preservação da sua eficácia 

operacional e resposta às necessidades das instituições e dos cidadãos. Na base desta visão 

estratégica estão três características muito distintivas das Forças Armadas, que trazem valor 
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acrescido à abordagem integrada do Estado à atual pandemia: agilidade, flexibilidade e 

resiliência. 

A agilidade, decorrente da facilidade em adaptar a organização, a composição e a forma de 

atuação das estruturas de comando e controlo, assim como das suas forças e meios, permite 

responder, rápida e eficazmente, às solicitações e apoiar as entidades civis na sua organização e 

no planeamento das suas próprias atividades. 

A flexibilidade, associada à existência de um vasto leque de valências e capacidades 

multidisciplinares, interoperáveis e complementares, permite aplicar os recursos das Forças 

Armadas em múltiplas missões de natureza diversa, numa ótica de rentabilização e duplo uso 

dos seus recursos, capacidades e competências, e num processo de permanente adaptação aos 

desafios que se vão apresentando. 

A resiliência, sistémica e pessoal, advém da natureza da estrutura e dos processos das Forças 

Armadas, e da mentalidade dos seus militares, com base na disciplina e no treino, que garantem 

a continuidade da sua operacionalidade, mesmo nas situações mais difíceis e desafiantes, e que 

se materializa na disponibilidade contínua e permanente da sua capacidade de resposta. 

A resposta ágil, flexível e resiliente das Forças Armadas aos desafios da pandemia, 

materializou-se em quatro grandes áreas de atuação: planeamento, organização, apoio logístico 

e apoio sanitário. 

No âmbito do planeamento, as sólidas competências dos militares foram aplicadas na 

assessoria a várias autoridades nacionais e regionais, nomeadamente na elaboração de planos 

para a ativação e operacionalização do Hospital de Campanha da Cidade Universitária de Lisboa, 

na assessoria direta aos Secretários de Estado nomeados como coordenadores regionais no 

combate à pandemia, no apoio à decisão no âmbito de gestão de recursos, como foi o caso das 

camas hospitalares em Lisboa em apoio da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale 

do Tejo, e no apoio e aconselhamento no processo de planeamento do programa de vacinação. 

Nesse campo, cumpre destacar a participação de um núcleo de apoio à decisão, com militares 

destacados junto de diversas entidades envolvidas, como a Direção-Geral de Saúde, a 

Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo e o Serviço de Utilização Comum 

dos Hospitais de Coimbra, contribuindo para a elaboração e implementação da componente 

logística do programa de vacinação. Desta forma, os contributos das Forças Armadas para os 

processos de planeamento, preparação, execução e avaliação das entidades apoiadas têm sido 
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absolutamente fulcrais na potenciação de outros organismos com responsabilidades na gestão da 

crise que vivemos.  

Relativamente à organização, foram criados sete centros de acolhimento de doentes e 

constituída uma bolsa de 7031 voluntários da Família Militar, para apoiar as atividades das 

Forças Armadas, do Serviço Nacional de Saúde e do Ministério do Trabalho, Solidariedade e 

Segurança Social, que se constituíram numa valiosa reserva de recursos humanos, ainda hoje 

disponível e em atividade, apoiando, atualmente, os polos de Lisboa e Porto do Hospital das 

Forças Armadas e várias estruturas residenciais para idosos. 

O apoio logístico tem sido prestado em todo o território nacional, através das capacidades 

diferenciadas dos três Ramos das Forças Armadas. Nesse contexto, salienta-se o repatriamento 

de cidadãos portugueses, o transporte de doentes para Portugal Continental e inter-ilhas, e o 

transporte de material hospitalar, medicamentos e equipamentos de proteção individual para as 

Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, por meios da Força Aérea. 

Ativaram-se 11 centros de acolhimento de doentes, localizados em unidades militares dos 

três Ramos, num total de 840 camas, e disponibilizaram-se alojamentos para profissionais de 

saúde e áreas de confinamento para migrantes e outros indivíduos em situação de carência social, 

que receberam 202 cidadãos estrangeiros. Destaca-se, ainda, o armazenamento e a distribuição 

de artigos da reserva estratégica de medicamentos e equipamentos de proteção individual, assim 

como de material proveniente de doações realizadas ao Serviço Nacional de Saúde. Merece 

especial relevo a montagem de Hospitais de Campanha e Postos Médicos Avançados, através da 

disponibilização de 6.281 camas e 111 tendas, decorrente de solicitações de diversas autoridades 

e instituições. 

O apoio aos sem-abrigo, em colaboração com a Santa Casa da Misericórdia e a Câmara 

Municipal de Lisboa, permitiu distribuir máscaras e material de desinfeção, bem como um total 

de cerca de 255 mil refeições a esta população. 

Por fim, num esforço com expressão nacional, garantiu-se o apoio à reabertura de 

estabelecimentos de ensino, através da sensibilização, formação e distribuição de equipamentos 

e material em 570 escolas, em colaboração com as autoridades competentes no continente e nas 

regiões autónomas. 

O apoio sanitário materializou-se no internamento e tratamento de doentes, na 

descontaminação e desinfeção de infraestruturas e meios, e em ações de informação e 

sensibilização. Destaca-se, neste âmbito, o apoio a lares, através do acolhimento de 83 idosos no 
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Hospital das Forças Armadas, e o tratamento de mais de 700 doentes do Serviço Nacional de 

Saúde, aliviando a pressão nas unidades hospitalares públicas. No esforço de resposta ao recente 

agravamento da situação sanitária, é de realçar o reforço da capacidade de internamento para 

doentes Covid-19 do Polo de Lisboa do Hospital das Forças Armadas com mais 140 camas, que 

passou a operar um total de 212 camas destinadas a estes doentes. Esta capacidade acrescida, 

que representa a duplicação da lotação total do Hospital, foi conseguida com um extraordinário 

esforço de adaptação e conversão de espaços, e de reforço de pessoal médico e de apoio, bem 

demonstrativas da capacidade de adaptação e flexibilidade dos militares. 

Ainda no âmbito do apoio sanitário, conduziram-se ações de formação de descontaminação 

e realizaram-se desinfeções em 28 escolas e centros de saúde, 377 viaturas de emergência médica 

e 727 tripulantes. No campo da informação e da sensibilização para as medidas preventivas da 

propagação por COVID-19, realizaram-se múltiplas ações junto de diversas comunidades e 

instituições, destacando-se as 1.956 ações presenciais em estruturas residenciais para idosos e 

lares residenciais de todo o território nacional, com uma audiência de 27218 funcionários, 

seguidas de 49 sessões complementares por videoconferência a um total de 421 formandos. 

Desta forma, apoia-se eficazmente os mais fragilizados, ajudando na implementação de boas 

práticas preventivas, que permitam reduzir a transmissão de infeções. 

Com o forte aumento de casos verificado na segunda vaga, as Forças Armadas rapidamente 

se organizaram no apoio às autoridades de saúde, empenhando 747 militares em 41 equipas na 

realização de mais de noventa mil inquéritos epidemiológicos, em colaboração com o Serviço 

Nacional de Saúde, aumentando, assim, a capacidade de rastreio, vigilância ativa e referenciação 

de casos sintomáticos. 

Não é, igualmente, negligenciável a disponibilização da capacidade laboratorial do Exército 

para a realização diária de testes à COVID-19 e para a produção diária de 4000 litros de gel 

desinfetante, em apoio ao Serviço Nacional de Saúde. 

Desta forma, a resposta das Forças Armadas Portuguesas às solicitações das entidades e 

autoridades civis e às necessidades dos cidadãos, tem sido, desde o primeiro momento, 

multidisciplinar, contínua e coordenada, em todo o território nacional, mantendo-se, em 

simultâneo, o cumprimento das missões essenciais em curso, tanto internamente como no 

estrangeiro, decorrentes dos compromissos internacionais assumidos por Portugal. 

Em plena segunda vaga desta epidemia, estas valências e competências dos militares, muitas 

delas únicas no panorama nacional português, continuarão a constituir-se num valioso e 
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insubstituível apoio às autoridades e entidades civis, ajudando-as a manter uma eficaz capacidade 

de resposta ao enorme desafio com que nos deparamos e que exige, mais do que nunca, uma 

atuação coordenada de todos os instrumentos do Estado, para que se garanta a segurança e o 

bem-estar dos cidadãos. 

 

4. Conclusões 

Embora o tempo de crise sanitária em que vivemos apresente desafios invulgares para as 

Forças Armadas, também oferece oportunidades para o chefe militar se adaptar, ao mesmo tempo 

que torna a sua organização mais ágil e resiliente. 

Para isso, deve adotar novas formas de sentir e se adaptar às circunstâncias voláteis, incertas, 

complexas e ambíguas do ambiente, nomeadamente uma orientação compartilhada, resultante 

de um propósito comum, protocolos claros para a tomada de decisão e uma rede diversificada de 

especialistas. 

O chefe militar capacita a execução dos seus propósitos quando desenvolve confiança, 

proporciona orientações claras sobre o que necessita de ser alcançado e porquê, e depois confere 

a liberdade que permite aos subordinados cumprir as tarefas atribuídas de forma inovadora. A 

fluidez de recursos e a redundância de sistemas também galvanizam esta aproximação ágil. 

Integrando e alinhando estas componentes, o chefe militar antecipa os futuros emergentes 

de forma mais judiciosa e age de forma mais decisiva no meio da turbulência. Esta aproximação 

flexível robustece as Forças Armadas para agirem de forma muito mais efetiva em tempo de 

crise. Para além disso, permite-lhe ajustar-se e robustecer-se para se tornarem mais resilientes 

no futuro. 

Face às circunstâncias descritas, é minha convicção que, em tempo de crise, o chefe militar 

não deve estar apenas bem preparado tecnicamente. Também necessita de ser criativo, dinâmico 

e mobilizador dos recursos disponíveis, encontrando, em tempo, as melhores soluções para os 

complexos problemas a resolver. 

Em suma, as suas funções primordiais são: proporcionar visão e objetividade; exercer o 

comando e inspirar os outros a pensar e a agir. Por isso, em tempo de crise o chefe militar não 

pode ficar expectante nem parar para pensar. Tem de ser líder de si próprio e dos seus 

subordinados, mobilizando-os e motivando-os para os esforços que permitirão construir futuros 

mais auspiciosos. 


