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A Capa da "Revista Militar"

Uma espada antiga e uma pena, do emblema da "Revista Militar", 

passada em aspa, acompanhadas de quatro escudos, o do chefe de 

um leão marinho, alado, segurando na garradextra uma espada 

antiga, o do flanco dextro, de um leão rampante, segurando na garra 

dianteira dextra uma espada antiga (Exército), o do flanco sinistro, 

de uma águia estendida (Força Aérea) e o da ponta de um golfinho 

(Marinha), simbolizando o âmbito da actividade da "Revista Militar"; 

tudo assentado no colar da Ordem Militar de Santiago da Espada, de 

que a "Revista Militar" é Grã‑Cruz, e sendo encimado pela divisa tradi‑

cional: Pró‑Pátria.
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General José Luiz Pinto Ramalho*

Editorial

* Presidente da Direção da Revista Militar.

Embora a comunicação social tenha vindo a centrar a sua atenção nos 
desenvolvimentos da Pandemia Covid-19 que nos assola, quer em termos 
nacionais quer internacionais, e as questões que se prendem com a seguran-
ça internacional sejam objecto de uma análise discreta, importa dedicar algu-
ma atenção ao diferendo atual que se tem vindo a acentuar entre a França e 
a Turquia. O interesse decorre de ambos os países serem membros da OTAN 
e esse diferendo provocar afirmações dos dois lados, relativamente ao que 
consideram dever ser a reação da Aliança.

O incidente, que materializa as posições de cada uma das partes, resultou 
da tentativa de abordagem de um navio sob bandeira da Tanzânia, escoltado 
por navios de guerra turcos, suspeito de violar o embargo de armas à Líbia 
decretado pela ONU, ação que foi impedida por aqueles navios que “ilumi-
naram ofensivamente por radar” a fragata francesa Corbert, que participava 
na operação de embargo da OTAN, “Sea Guardian”. 

No seguimento, a França informou a OTAN de que suspendia tempora-
riamente a sua participação naquela operação da Aliança até que esta se 
pronunciasse sobre o incidente e garantisse a efetiva adesão dos países-
-membros à decisão da ONU de estabelecer o embargo e, acrescentou, que 
não o fazer, seria a prova de que a organização está “em morte cerebral”, 
afirmação já anteriormente proferida por Macron. Acusou a Turquia de não 
respeitar o embargo e de ter “responsabilidade histórica e criminal” na atual 
situação vivida na Líbia. A Turquia negou, naturalmente, as acusações e acu-
sou a França de ter uma atitude “destrutiva” relativamente ao processo de 
estabilização da Líbia e exigiu, na Aliança, um pedido de desculpas formais. 
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Na Líbia confrontam-se o GNA (Governo de Acordo Nacional), o Governo 
de Fayez al-Sarraj, sedeado em Tripoli, controlando a Tripolitânia, apoiado 
pela ONU, por vários países da OTAN, designadamente a Itália – antiga po-
tência colonial – e pela Turquia, esta com uma atuação explícita na ajuda 
militar e apontada como responsável pela transferência de 800 a 1000 mer-
cenários da Síria para este país. Em oposição, está o Marechal Kalifa Haftar, 
em Benghazi, na região Cirenaica, que controla o leste da Líbia com o NLA 
(Exército Nacional Líbio), apoiado pelo Egipto, pela Arábia Saudita, pelos 
Emiratos Árabes Unidos, pelo Qatar e, de forma discreta, pela Rússia e pela 
França; no caso da Rússia, são referidas acusações de ligação ao grupo de 
mercenários Wagner, responsável por uma presença de cerca de mil elemen- 
tos e pelo posicionamento e operação de 14 caças russos na base aérea de 
Al-Jufra, incluindo um sistema de defesa aérea. O NLA é ainda apoiado pelo 
Parlamento Líbio liderado por Aguila Saleh e sedeado em Tobruk. A Rússia 
tem negado o seu envolvimento militar, declarando que a eventual presença 
de russos no território não representa o país.

Nesta fase, a cidade de Sirte, segunda maior cidade da Líbia, a meio cami- 
nho entre Tripoli e Benghazi, e que constitui uma posição chave no contex-
to petrolífero do país, está sob ameaça por parte do GNA, o que poderá 
levar ao incremento do conflito e à entrada no teatro de operações de tropas 
do Egipto, que considera a alteração da atual situação como uma ação ofen-
siva apoiada pela Turquia e um risco para as suas fronteiras nacionais.

Depois de seis anos de guerra civil na Líbia, estão caracterizadas duas 
áreas de influência bem definidas, a turca, a oeste, e a russa, a leste, a rea-
lidade de uma quase partilha do território e de um impasse político e militar 
interno, dependente da interferência militar externa, para evitar que o atual 
conflito se tenda a eternizar. 

Como se torna evidente na Líbia, à semelhança de outras partes do 
mundo, jogam-se ali interesses de várias potências, em que a legitimidade 
das partes é duvidosa, muitas vezes, a sua permanência no tempo e no 
terreno resulta de choques de interesses anteriores mal resolvidos mas, no 
caso presente, interessa avaliar o que se está a passar ao nível da Aliança, 
por força do diferendo que se instalou entre dois países-membros – a Fran-
ça e a Turquia – e eventuais implicações para a coesão política e militar da 
OTAN. 

A Turquia começa a tomar consciência de que, para além da histórica má 
relação com a Grécia, no seio da Aliança cresce o mal-estar para com o mal 
disfarçado “imperialismo turco”, relembrando práticas do antigo império oto-
mano, traduzido na afirmação política de criar uma zona tampão no norte da 
Síria, por razões de segurança, que se traduz numa anexação de território 
sírio; no acordo não reconhecido pela Comunidade Internacional, de redefi-



547

Editorial

nição de fronteiras marítimas com o governo da Líbia, dando-lhe acesso a 
importantes jazidas de gás natural no Mediterrâneo, em troca de apoio militar 
ao GNA; e, na exploração considerada ilegal pela UE, de gás natural nas 
águas territoriais de Chipre. 

Também as relações da Turquia com a Rússia têm provocado irritações 
por parte de países-membros da Aliança, não só a Grécia e a França, mas 
particularmente nos países bálticos e nos antigos participantes do extinto 
Pacto de Varsóvia. Esse desagrado começou com o abate de um bombardei-
ro russo, em 2015, incidente ligado a uma situação nunca totalmente expli-
cada de comércio ilegal de petróleo conduzido pelo DAESH, com a conse-
quente aproximação turca à Rússia para evitar retaliações e com a aquisição 
posterior de material anti-aéreo russo, os mísseis S-400; o incremento dessas 
relações levaram à realização no interior da Aliança de um colóquio/reflexão 
relativamente a eventuais medidas a tomar, o que terá evitado declarações 
políticas turcas, dissonantes da política acordada na OTAN, quer relativamen-
te às sanções económicas implementadas quer relativamente à presença 
russa na Crimeia e na Ucrânia.

Igualmente, a atitude turca relativamente ao fluxo de migrantes, para além 
da pressão que mantém sobre a fronteira da Grécia, tem utilizado o Acordo 
de 2016 com a UE, de impedir a passagem de migrantes para solo europeu, 
através de uma ajuda monetária da ordem dos seis mil milhões de euros, 
produzindo declarações periódicas, relativas ao controlo ou liberalização dos 
movimentos de migrantes, que não difere muito de um processo de chanta-
gem para com a UE, com a desculpa de que esta confunde questões políticas 
com aspetos técnicos do acordo.

Por último, salientar mais um sinal de Erdogan, no seu afastamento dos 
valores identitários europeus, com a decisão do monumento Santa Sofia (Aya 
Sophie, para os turcos, e Hagia Sophie, para os ortodoxos), considerado 
património mundial pela UNESCO, deixar de ter a qualificação de museu e 
de local de cruzamento de culturas e de religiões, para ser novamente apenas 
mesquita; de facto, com Erdogan, o legado de Ataturk de uma Turquia laica, 
corre o risco de não ser mais do que uma memória histórica. 

O facto da diplomacia turca perceber que a presença da Turquia na Alian-
ça está sob forte escrutínio e contestação política, levou a que o Embaixador 
turco em França, Ismail Hakki Musa, declarasse que “a NATO sem a Turquia, 
não seria mais NATO, seria o fim da Aliança e não saberiam lidar com países 
e regiões como o Irão, o Iraque, a Síria, o Mediterrâneo do Sul, a Líbia, o 
Egipto e o Cáucaso”. Da parte da França, é pedido à Aliança uma declaração 
dos países-membros, relativamente ao seu compromisso para com a operação 
de embargo, estabelecida pela ONU, incluindo para com a missão europeia 
“Irini”, vocacionada para o mesmo efeito.
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A posição dos EUA não tem sido clara sobre esta matéria. Tem repetido 
que se opõe à escalada da presença militar estrangeira na Líbia, tem mani-
festado o seu apoio ao GNA, mas já havia declarado, também em 2017, que 
“não via um papel para os EUA na Líbia” e Trump, em 2019, reconheceu 
junto do Marechal Haftar, que parece ter passaporte americano e ter feito a 
sua principal formação militar no Egipto, a importância “do seu combate ao 
terrorismo no país”.

Estamos assim perante uma situação no interior da Aliança que, para além 
daquelas que têm sido latentes e a exigir respostas políticas, incluindo lidar 
com a imprevisibilidade da liderança americana, configura um novo desafio 
que decorre de ter de encontrar uma resposta que satisfaça franceses e turcos 
e os restantes países-membros de uma forma consensual, para a investigação 
que aceitou conduzir, relativamente ao incidente entre os navios de guerra 
daqueles dois países. 
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O Processo Estratégico no  
Estado-Maior-General das Forças Armadas

Almirante António  
Silva Ribeiro*

Capitão-de-fragata  
Sérgio da Silva Pinto**

Antecedentes
Em 2018, quando tem início o mandato do atual Chefe do Estado-Maior-

-General das Forças Armadas (CEMGFA), não existia, neste órgão, um  
processo formal de gestão estratégica que permitisse, de forma sistematiza-
da e transversal, promover a desejada e necessária transformação da orga-
nização.

Assim, tendo em consideração a experiência de mais de uma década na 
conceção e na implementação do processo estratégico na Marinha, que se 
encontrava já numa fase de elevada maturidade e consolidação, a decisão 
natural passou pela adoção desse processo no EMGFA. Todavia, houve o 
cuidado de introduzir algumas adaptações essenciais, decorrentes das dife-
renças entre as duas organizações, tanto ao nível da missão e das compe-
tências, como da dimensão estrutural, da capacidade tecnológica, do conhe-
cimento residente na área da gestão e da cultura organizacional, que é 
profundamente diferente da existente na Marinha.

O presente artigo foca as principais alterações que se registaram nas fases 
de formulação, operacionalização e controlo da estratégia do EMGFA, face 
ao processo estratégico na Marinha.

Tais alterações incidiram, essencialmente, nos instrumentos de alinha- 
mento estratégico, nas ferramentas de gestão das iniciativas estratégicas e 
na tipologia dos indicadores de progresso, demonstrando que o processo 

 * Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas. Sócio Efetivo da Revista Militar.
** Assessor Militar do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas.
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estratégico da Marinha pode, com os devidos ajustes, ser adotado por qual-
quer organização que se preocupe em garantir uma permanente adaptação 
à envolvente externa e uma melhoria contínua do seu desempenho.

Acresce que se aproveitou a oportunidade de implementação, de raiz, do 
processo estratégico no EMGFA, para incorporar algumas melhorias e boas 
práticas, entretanto identificadas na Marinha, designadamente, a necessidade 
de um maior enfoque na identificação, planeamento, execução e controlo das 
iniciativas estratégicas, que são, de facto, o elemento-chave para a execução 
da estratégia corporativa.

Formulação
Tendo presente a visão e as orientações estratégicas do CEMGFA, expli-

citadas no discurso de tomada de posse, bem como a missão das Forças 
Armadas e as áreas de responsabilidade do EMGFA, foi realizada a análise 
do ambiente externo e interno, com recurso à matriz SWOT, a partir da qual 
foram deduzidos os objetivos estratégicos, vertidos na Diretiva Estratégica do 
Estado-Maior-General das Forças Armadas (DEEMGFA), para o período de 
2018 a 2021, correspondente ao mandato.

É de realçar que a DEEMGFA foi elaborada em articulação com a Marinha, 
o Exército e a Força Aérea, e teve em consideração as orientações da tutela 
política, bem como a documentação estratégica de defesa nacional vigente, 
da qual decorre a estratégia militar.

Salienta-se, ainda, que as linhas de ação respeitantes a cada objetivo  
estratégico foram definidas com o envolvimento dos oficiais generais chefes 
dos diversos setores que concorrem para a estratégia corporativa do EMGFA, 
face ao conhecimento particular que detêm dos seus órgãos, essencial para 
determinar as modalidades de ação prioritárias para a consecução dos obje-
tivos de natureza transformacional.

Operacionalização
Uma vez formulado o plano estratégico explicitado na DEEMGFA, iniciou-

-se a sua explicitação gráfica, com a elaboração do mapa da estratégia do 
EMGFA (ver figura 1). 



551

Figura 1 – Mapa da estratégia do EMGFA.

Como se pode constatar, foram adotadas as mesmas quatro perspetivas de 
gestão – missão, operacional, estrutural e genética – com temas estratégicos 
idênticos aos da Marinha, à exceção do tema da perspetiva genética, que 
passou a ser a “interoperabilidade”, uma vez que o EMGFA recebe gran- 
de parte das capacidades militares dos três ramos, a quem cabe edificá-las, 
recaindo a sua principal preocupação na garantia de que essas capacidades 
são interoperáveis, quando empregues nas missões operacionais conjuntas, 
comandadas pelo CEMGFA. Acresce que o EMGFA é responsável pela edifi-
cação de um conjunto de capacidades operacionais conjuntas, como o co-
mando e controlo, a ciberdefesa, as informações militares, a contra-informação 
e o apoio sanitário, em que um dos principais requisitos é o da interopera-
bilidade com os ramos e as organizações internacionais de que Portugal faz 
parte, particularmente a NATO e a UE.

O passo seguinte, de alinhar a organização, recorreu a um novo instru-
mento, designado de Plano de Iniciativas Estratégicas (PIE), elaborado por 
cada setor do EMGFA, identificando as iniciativas concretas associadas às linhas 
de ação descritas na DEEMGFA, tendo em vista a materialização dos objetivos 
estratégicos. A opção pelos PIE, ao invés de Diretivas Setoriais usadas na 

O Processo Estratégico no  
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Marinha, deveu-se, por um lado, à menor dimensão dos órgãos do EMGFA 
e, por outro, à necessidade de uma abordagem mais simples e rápida de 
implementar, face à total novidade do processo estratégico nesta organização, 
onde não existia uma cultura de gestão estratégica difundida por um número 
suficiente de oficiais. Por esses motivos, considerou-se mais vantajoso pres-
cindir do desdobramento do mapa estratégico corporativo em mapas setoriais, 
partindo, de imediato, para o planeamento de iniciativas estratégicas setoriais, 
que contribuem, diretamente, para os nove objetivos estratégicos corporativos 
plasmados na DEEMGFA.

Para este efeito, foi criado um modelo comum de PIE, explicitando, de 
forma sucinta e clara, a relação com os objetivos estratégicos e respetivas 
linhas de ação, para os quais concorrem as iniciativas estratégicas a desen-
volver, a entidade primariamente responsável (incluindo a identificação do 
militar, fomentando a responsabilização nominal), o produto desejado e os 
prazos de conclusão de cada entregável. Esta estrutura de informação dos 
PIE encontra-se transposta numa base de dados padronizada para todos os 
setores, que serve, igualmente, para atualizar e registar o progresso mensal 
na execução de cada iniciativa estratégica, permitindo entrar no controlo, que 
é a fase seguinte do processo estratégico.

Controlo
Tendo, mais uma vez, em consideração a necessidade de implementar 

uma abordagem simples e pragmática, pela novidade da gestão estratégica 
no EMGFA, optou-se por centrar a monitorização da execução estratégica 
num único indicador de desempenho: a percentagem de conclusão dos en-
tregáveis de cada iniciativa estratégica. Esta abordagem revelou-se de grande 
eficiência e eficácia, pois não só imprime um elevado enfoque no esforço de 
concretização de cada iniciativa estratégica, como reduz o tempo despendido 
na medição de indicadores, por vezes, complexos, permitindo, ainda, ter uma 
noção global da execução da estratégia e de cada objetivo estratégico, através 
de quadros de situação que, no caso do EMGFA, são desenvolvidos com base 
na ferramenta colaborativa “Power Business Intelligence” (ver figura 2).

Estes quadros de situação servem de apoio às reuniões mensais que o 
CEMGFA realiza com os chefes dos setores, em que estes apresentam os 
progressos mais significativos, alcançados desde a última reunião, bem como 
as propostas de solução para os problemas que estejam a dificultar a concre-
tização de determinadas iniciativas estratégicas e que possam colocar em 
risco a consecução dos respetivos objetivos estratégicos. A periodicidade 
mensal destas reuniões, onde se debatem os desafios e onde o CEMGFA toma 
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decisões atempadas para lhes fazer face, confere uma elevada agilidade  
estratégica à organização, aliviando-a da carga burocrática que os relatórios 
de revisão operacional implicam.

Figura 2 – Quadro de situação da execução da estratégia.

Fatores críticos de sucesso
Os fatores críticos de sucesso da implementação do processo estratégico 

no EMGFA foram:
–  O compromisso da gestão de topo e o sentido de urgência, que, no 

caso presente, foram assegurados pela prioridade atribuída pelo CEMGFA 

O Processo Estratégico no  
Estado-Maior-General das Forças Armadas



Revista Militar

554

às iniciativas de transformação evolutiva do EMGFA, em particular, e das 
Forças Armadas, em geral, consubstanciada nas reuniões mensais com 
os chefes dos setores, com o objetivo de monitorizar o progresso na 
execução da estratégia e tomar decisões essenciais ao bom desenvolvi-
mento das iniciativas em curso;

–  A existência de um Núcleo de Coordenação Interna (NCI), composto 
por elementos da organização, que domine o processo estratégico e 
consiga desenvolver ou adotar ferramentas padronizadas de planeamen-
to e controlo, assegurando a sua implementação transversal no EMGFA, 
através de uma assessoria próxima e permanente aos diversos setores;

–  A comunicação da estratégia e do processo associado a todos os ele-
mentos da organização, tendo em atenção que a elevada rotatividade 
dos membros do EMGFA obriga a repetir as sessões de apresentação da 
gestão estratégica aos vários setores, várias vezes ao longo do mandato;

–  A adoção de metodologias e ferramentas de trabalho de grande simpli-
cidade, sobretudo, quando se inicia o processo de raiz, como aconteceu 
no EMGFA, reduzindo, por essa via, a normal resistência à mudança. 

A experiência de implementação da gestão estratégica no EMGFA eviden-
ciou as vantagens competitivas que este processo confere às organizações e 
que se podem resumir nas seguintes ideias-força:

–  Fomenta o planeamento em vez do improviso, priorizando a alocação 
de recursos escassos;

–  Define, claramente, um rumo para a organização, motivando a superação 
de dificuldades e o aproveitamento de oportunidades;

–  Reforça a coerência na ação, em linha com a missão das Forças Armadas 
e a visão do CEMGFA;

–  Alinha todos os setores em torno dos objetivos estratégicos corporativos, 
transformando a organização no sentido desejado;

–  Incrementa a eficiência e a eficácia, melhorando a capacidade de reagir 
a desvios e responsabilizando as pessoas (accountability).

A implementação, no EMGFA, do processo estratégico, desenvolvido e 
consolidado ao longo de mais de uma década pela Marinha, permite afirmar 
que é possível adotar a gestão estratégica em grandes organizações e concluir 
a implementação das três fases deste processo – formulação, operacionaliza-
ção e controlo – de forma transversal a toda a organização, em cerca de um 
ano, garantindo, ao mesmo tempo, a difusão da cultura de permanente evo-
lução estratégica e a eficiência e eficácia da organização.
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Preparar o melhor possível a vitória, o que é muito difícil, eis o 
que constitui um dos méritos secretos da estratégia, que não lhe 
acarretam muitos elogios. O seu prestígio e a sua glória provêm 

sobretudo da utilização da vitória alcançada.

Carl Von Clausewitz1

1. introdução
A propagação do coronavírus SARS-CoV-22, à escala global, originou uma 

crise sanitária com repercussões económicas e sociais difíceis de calcular e 
há quem equipare a situação originada pela COVID-193 a um cenário bélico. 

Em 22 de janeiro de 2020, estando já identificado pelos cientistas chineses 
o genoma do “novo coronavírus”4, a Direção-Geral da Saúde (DGS), coloca-
va em alerta os Hospitais de São João, no Porto, e Curry Cabral e de Dona 
Estefânia, em Lisboa. Na União Europeia, os primeiros casos da COVID-19 
foram detetados, na França e na Alemanha, em 24 e 27, respetivamente. A 
30 de janeiro, o Diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS) de-
clarou o surto epidémico COVID-19 “emergência de saúde pública global”. 

Os primeiros boletins informativos da DGS, relativamente à “infeção por 
novo coronavírus (COVID-19) em Portugal”, foram emitidos entre 26-02-2020 
e 01-03-20205. Desde 03-03-2020, passou a ser divulgado um “relatório de 
situação” (diário) cujo formato estabilizou a partir de 26-03-2020. 
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A 2 de março, registaram-se no continente os dois primeiros casos de 
infetados confirmados. A 11 de março, a OMS declarou “o coronavírus alta-
mente perigoso e a COVID-19 pandemia ao nível global”. A 18 deste mês, 
dois dias após ter ocorrido o primeiro óbito de um cidadão português, por 
COVID-19, foi declarado o estado de emergência no território nacional, “com 
fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública”6.

Em Portugal, o combate à COVID-19 beneficiou, inicialmente, de dois 
aspetos essenciais: o empenhamento dos profissionais do Serviço Nacional 
de Saúde (SNS) e o recolhimento, em “confinamento voluntário”, da maioria 
dos cidadãos, surpreendidos pelos casos confirmados e de óbitos noutros 
países, muito superiores aos que ocorriam em território nacional. A resposta 
à propagação do vírus, centrada no isolamento social, alterou os hábitos e 
padrões de consumo dos cidadãos e provocou restrições ao exercício de 
inúmeras atividades económicas, devido às regras de saúde pública e às bai-
xas e aos óbitos de infetados. 

Os efeitos da crise podem considerar-se equivalentes às consequências de 
uma guerra total, tanto pelo que se desconhece dos perigos da ameaça e do 
risco que o vírus contém como pela globalidade de recursos humanos, morais 
e materiais a utilizar na erradicação do mesmo. No debate do tema COviD-19: 
“uma guerra contra a humanidade”, na sede da Ordem dos Médicos, em 
Lisboa, em 19-03-2020, o respetivo Bastonário, Doutor Miguel Guimarães, 
chegou mesmo a afirmar: “Neste momento isto é uma guerra do vírus contra 
a humanidade”, acrescentando que “é preciso chamar os militares para esta 
«guerra», uma vez que temos especialistas no Exército que poderiam coorde-
nar a resposta a nível nacional”7. 

A continuarem a suceder alterações ao dia-a-dia dos portugueses, estes 
devem preparar-se para a possibilidade de ocorrerem outras perturbações. No 
limite, o Governo até pode ter que recorrer à mobilização e à requisição, para 
reforço das Forças Armadas (FA) que, “tendo hoje um papel determinante em 
diferentes áreas de atuação, para além das que tipicamente se associam à ação 
militar”, tal como o apoio ao SNS e à Autoridade Nacional de Emergência e 
Proteção Civil (ANEPC), “vivem [há décadas], uma carência de efetivos que 
constitui constrangimento ao cumprimento das missões que lhes são atribuídas”.

Nesta perspetiva, reconhecendo a falta de recursos humanos nas FA, em 
linha com o que veio a ser inscrito nas Grandes Opções do Plano para 2020- 
-2023 8, para “aproximar a instituição militar da sociedade e vice-versa”, con-
cretamente, “operacionalizar os conceitos de reserva de disponibilidade e 
reserva de recrutamento, tendo em conta a redução de efetivos ocorrida nos 
últimos anos e a eventual necessidade de dar resposta rápida a situações 
novas que requeiram meios adicionais”, o Ministro da Defesa Nacional (MDN) 
determinou, no pretérito mês de abril, a formação de um grupo de trabalho 
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para criar um modelo integrado de gestão de informação que sustente todas 
as ações associadas a estes conceitos, nos termos da Lei do Serviço Militar9. 

2.  Contingências sanitárias, emergências e defesa 
nacional
Lei	de	Bases	da	Saúde	(LBS)

Os portugueses têm direito à protecção da saúde e o dever de a defender 
e promover, através de um SNS universal e geral e, tendo em conta as con-
dições económicas e sociais dos cidadãos, tendencialmente gratuito, nos 
termos da Constituição e da Lei10. A LBS define esse direito como:

–  Um direito de todas as pessoas gozarem do melhor estado de saúde 
físico, mental e social, pressupondo a criação e o desenvolvimento de 
condições económicas, sociais, culturais e ambientais que garantam níveis 
suficientes e saudáveis de vida, de trabalho e de lazer;

–  Uma responsabilidade conjunta das pessoas, da sociedade e do Estado 
e compreende o acesso, ao longo da vida, à promoção, prevenção, 
tratamento e reabilitação da saúde e a cuidados continuados e paliativos;

–  Um dever da sociedade de contribuir para a proteção da saúde em todas 
as políticas e setores de atividade;

–  Uma garantia promovida pelo Estado, através do SNS e de outras insti-
tuições públicas, centrais, regionais e locais.

Assim, “à autoridade de saúde compete a decisão de intervenção do Esta- 
do na defesa da saúde pública, nas situações suscetíveis de causarem ou 
acentuarem prejuízos graves à saúde dos cidadãos ou das comunidades, e na 
vigilância de saúde no âmbito territorial nacional que derive da circulação de 
pessoas e bens no tráfego internacional”11. Em situação de emergência de 
saúde pública, o Ministro da Saúde pode tomar as medidas de exceção indis- 
pensáveis, se necessário mobilizando a intervenção das entidades privadas, 
do setor social e de outros serviços e entidades do Estado12, cabendo à auto- 
ridade de saúde, em especial: 

–  Suspender a atividade ou encerrar os serviços, estabelecimentos e locais 
de utilização pública e privada, quando funcionem em condições de 
risco para a saúde pública;

–  Desencadear, de acordo com a Constituição e a Lei, o internamento ou 
a prestação compulsiva de cuidados de saúde a pessoas que, de outro 
modo, constituam perigo para a saúde pública;

–  Exercer a vigilância sanitária do território nacional e fiscalizar o cumpri-
mento do Regulamento Sanitário Internacional (RSI)13 ou de outros 
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instrumentos internacionais correspondentes, articulando-se com entida-
des nacionais e internacionais no âmbito da preparação para resposta a 
ameaças, deteção precoce, avaliação e comunicação de risco e da coor-
denação da resposta a ameaças, proceder à requisição de serviços, esta- 
belecimentos e profissionais de saúde em casos de epidemias graves e 
outras situações semelhantes;

–  Proceder à requisição de serviços, estabelecimentos e profissionais de 
saúde em casos de epidemias graves e outras situações semelhantes. 

É neste quadro que a DGS, enquanto Autoridade Nacional de Saúde, es-
tabelece, para cada situação, os planos de contingência que constituem um 
instrumento estratégico, que tem com o objetivo promover a proteção da 
saúde das populações contra os efeitos negativos dos eventos adversos, po-
tenciando a coordenação entre os diferentes setores do Estado e a sociedade 
em geral14. 

Lei	de	Bases	da	Proteção	Civil	(LBPC)

A LBPC define a protecção civil como a actividade desenvolvida pelo 
Estado, Regiões Autónomas e Autarquias Locais, pelos cidadãos e por todas 
as entidades públicas e privadas com a finalidade de prevenir riscos coletivos 
inerentes a situações de acidente grave ou catástrofe, de atenuar os  
seus efeitos e proteger e socorrer as pessoas e bens em perigo quando aque-
las situações ocorram15. A atividade de proteção civil tem caráter permanente, 
multidisciplinar e plurissectorial, cabendo a todos os órgãos e departamentos 
da Administração Pública promover as condições indispensáveis à sua exe-
cução, de forma descentralizada, sem prejuízo do apoio mútuo entre orga-
nismos e entidades do mesmo nível ou proveniente de níveis superiores16. 

A Lei define acidente grave, um acontecimento inusitado com efeitos re-
lativamente limitados no tempo e no espaço, susceptível de atingir as pesso-
as e outros seres vivos, os bens ou o ambiente e catástrofe, o acidente grave 
ou a série de acidentes graves susceptíveis de provocarem elevados prejuízos 
materiais e, eventualmente, vítimas, afectando intensamente as condições de 
vida e o tecido sócioeconómico17.

O Plano Nacional de Emergência de Proteção Civil (PNEPC)18 é um ins-
trumento de suporte às operações de proteção civil em caso de iminência ou 
ocorrência de um acidente grave ou catástrofe em Portugal Continental, com 
vista a possibilitar a unidade de direção das ações a desenvolver, e as medi-
das de caráter excecional a adotar.

O diretor do PNEPC é o Primeiro-ministro, o qual será substituído, nas 
suas faltas ou impedimentos, pelo Ministro da Administração Interna. Com-
pete ao diretor assegurar a direção, coordenação e controlo do PNEPC e das 
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medidas excecionais de emergência, com vista a minimizar a perda de vidas 
e bens e os danos ao ambiente, assim como o restabelecimento, tão rápido 
quanto possível, das condições mínimas para a normalidade. 

Neste contexto, o PNEPC articula-se, de modo direto, com os Planos 
Regionais e Distritais de Emergência de Proteção Civil, e, de modo indireto, 
com os Planos Municipais de Emergência de Proteção Civil, os quais descre-
vem nos respetivos níveis territoriais a atuação das estruturas de proteção 
civil e referenciam as responsabilidades, a organização e o conceito de 
operação, bem como a forma de mobilização e coordenação dos meios e 
recursos indispensáveis na gestão do socorro. O PNEPC articula-se ainda 
com as Diretivas Operacionais Nacionais da ANPC19.

De uma forma genérica, um plano de emergência constitui um documen-
to formal no qual as autoridades de Proteção Civil, nos seus diversos níveis, 
definem as orientações relativamente ao modo de atuação dos vários orga-
nismos, serviços e estruturas a envolver em operações de proteção civil.  
É elaborado com o objetivo de ser aplicado quando ocorrerem acidentes 
graves e catástrofes, cuja natureza requeira uma metodologia técnica e (ou) 
científica adequada ou cuja ocorrência no tempo e no espaço seja previsível 
com elevada probabilidade ou, mesmo com baixa probabilidade associada, 
possa vir a ter consequências inaceitáveis sobre a população, tais como 
deslizamentos, cheias e sismos.

O plano geral de emergência de proteção civil contém uma lista de situa- 
ções de risco previstas na LBPC e no Sistema Integrado de Operações de 
Proteção e Socorro, cuja apresentação é feita, por hierarquia de prioridades, 
de acordo com o grau de risco: incêndio florestal, cheia e inundação, sismo, 
tsunami, rotura de barragem, onda de calor ou vaga de frio, seca, acidente 
grave de tráfego (rodoviário, ferroviário, aéreo e marítimo ou fluvial), nevão, 
destruição de praia ou de sistema dunar, acidente industrial, transporte de 
matéria perigosa por estrada, caminho-de-ferro e conduta (pipeline), desliza-
mento ou movimento de vertente, galgamento costeiro e erosão costeira, 
colapso de estrutura ou edifício, incêndio urbano, ciclone e vento e ameaça 
de agentes nucleares, biológicos, químicos e radiológicos (NBQR).

Lei	de	Defesa	Nacional	(LDN)

A Constituição da República Portuguesa (CRP) e a LDN estabelecem que 
“é obrigação do Estado assegurar a defesa nacional que tem por objectivos 
garantir, no respeito da ordem constitucional, das instituições democráticas 
e das convenções internacionais, a independência nacional, a integridade do 
território e a liberdade e a segurança das populações contra qualquer agres-
são ou ameaça externas”20. 
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Como princípio geral da defesa nacional, “a salvaguarda da vida e dos 
interesses dos Portugueses constitui um dos interesses nacionais que o Esta-
do defende num quadro autónomo ou multinacional”21. 

As componentes da política de defesa nacional, “para além da sua com-
ponente militar, compreendem as políticas sectoriais do Estado cujo contri-
buto é necessário para a realização do interesse estratégico de Portugal e o 
cumprimento dos objectivos da defesa nacional”22. Em conjunção com o MDN, 
todos os outros ministros asseguram a execução de componentes não milita-
res da política de defesa nacional que se insiram no âmbito das atribuições 
dos respetivos ministérios, competindo, em especial, a cada um, “preparar a 
adaptação dos seus serviços para o estado de guerra, o estado de sítio e o 
estado de emergência e dirigir a acção dos seus serviços na mobilização e 
requisição, no planeamento civil de emergência e na protecção civil”23.

Em todas as circunstâncias, em tempos de normalidade e de exceção, o 
MDN, no âmbito das suas responsabilidades, “assegura a elaboração e a exe-
cução da política de defesa nacional e das FA e é politicamente responsável 
pela componente militar da defesa nacional, pelo emprego das mesmas e 
pelas suas capacidades, meios e prontidão”, competindo-lhe, designadamen-
te “elaborar e dirigir as políticas de saúde a desenvolver no âmbito militar e 
de articulação com outros organismos congéneres do Estado e coordenar e 
orientar as acções necessárias para garantir a colaboração daquelas com as 
forças e serviços de segurança”24. 

Além de outros aspetos de natureza constitucional, “às FA incumbe a 
defesa militar da República” podendo ainda as mesmas “ser incumbidas, nos 
termos da lei, de colaborar em missões de protecção civil, em tarefas relacio-
nadas com a satisfação de necessidades básicas e a melhoria da qualidade 
de vida das populações […]”25. No léxico operacional militar, há planos de 
contingência que se destinam a fazer face a situações críticas que razoavel-
mente se podem prever numa dada área de responsabilidade e planos de 
emergência, com um conjunto de procedimentos em situações de risco, ino-
pinadas ou emergentes.

Neste quadro, as forças de apoio geral e de apoio militar de emergência 
do Exército, que são unidades de apoio de combate e de apoio de serviços 
que asseguram capacidades adicionais aos comandos das grandes unidades, 
às zonas militares e às unidades operacionais, e a flexibilidade para respon-
der a compromissos internacionais específicos, também garantem um conjun-
to alargado de capacidades, suscetíveis de serem empregues em apoio suple-
tivo às autoridades civis, em missões de apoio ao desenvolvimento e bem-
-estar da população, designadamente no âmbito da resposta nacional articu-
lada a situações de catástrofe ou calamidade26.

Nelas se inclui o Agrupamento Sanitário do Exército (AgrSan)27, como um 
Elemento da Componente Operacional do Sistema de Forças da componente 
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terrestre, uma unidade aquartelada em Tancos, integrada na Brigada de Rea-
ção Rápida, na dependência do Comando das Forças Terrestres, que pode 
apoiar qualquer uma das três brigadas do Ramo (ou uma brigada multinacio-
nal numa missão exterior). Com uma organização modular pode projetar 
algumas das suas valências de modo autónomo de acordo com as necessida-
des de apoio que se verifiquem, quer em cenário operacional militar quer 
em apoio de emergência civil.

Em 2017, Portugal assumiu o compromisso, conjunto, enquanto Estado-
-membro da North Atlantic Treaty Organization, de implementar o NATO 
Target “Casualty Staging Unit”, da área da Saúde do NATO Defense Planning 
Process, e cujo cumprimento pode vir a estar centrado no AgrSan. Este Target 
tem como objetivo a constituição de uma capacidade operacional que possa 
ser utilizada em cenários de crise, que coloque riscos humanitários como, por 
exemplo, o que pode decorrer da COVID-19. A concretização da Capacidade 
Operacional Inicial do AgrSan, a atingir em 2025, implica a certificação do 
Comando, Módulo de Comando, Módulo de Emergência e Evacuação, Módu-
lo Role 1 e a parte proporcional do Módulo de Apoio de Serviços. Posterior-
mente, pretende atingir-se a Capacidade Operacional Final, em 2030, para 
cumprir na totalidade a missão atribuída: “Garantir o Apoio Sanitário até Role 
2 Enhanced (Role 2E) – emergência médica, evacuação tática e reabasteci-
mento da Classe VIII [material sanitário] em todo o espectro das operações 
militares, no âmbito nacional ou internacional”.

Apesar das dificuldades que se têm vindo a colocar, designadamente, de 
financiamento do projeto, o Exército sublinha a importância dessa capacida-
de, especialmente, a partir dos estudos e reflexões sobre os trágicos resulta-
dos dos incêndios que afetaram o nosso País, no verão de 2017, e, mais 
recentemente, sobre o estado pandémico resultante da COVID-19, encontran-
do no AgrSan a resposta adequada para a necessidade de uma “unidade de 
catástrofe”, no âmbito do apoio militar de emergência, tanto para utilização 
em território nacional como fora do País. Segundo os requisitos NATO, esta 
unidade deve ter uma capacidade de 25 camas para indisponíveis, com pos-
sibilidade de incremento desse quantitativo para 50 camas. Na Europa, so-
mente está referenciada a existência de uma “unidade de catástrofe” deste 
tipo nos Países Baixos, com a capacidade oito vezes superior àquela que a 
NATO visualiza para Portugal, no nível mais elevado.

Constituindo o AgrSan uma capacidade nacional, especializada, única e 
projetável, preparada para se empenhar, no âmbito das missões constitucionais 
ou de compromissos internacionais, nomeadamente para fazer face aos de-
safios, incertos e caóticos, das pandemias, o Exército tem dado uma atenção 
muito especial a habilitar a Unidade com equipamentos e pessoal técnico 
competente e certificado, para responder, com saber, prontidão e eficácia, a 
solicitações específicas, decorrentes daquelas situações críticas. 
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A integração de material do AgrSan e de alguns militares do Serviço de 
Saúde do Exército, na Força de Reação Imediata enviada para Moçambique, 
na sequência do furacão IDAI28, tendo em vista a busca e salvamento de 
pessoas, transporte de alimentos e medicamentos, estabelecimento de comu-
nicações e envio de médicos para apoio às populações locais e aos cidadãos 
portugueses, foi um teste à capacidade de resposta das FA e contou com a 
colaboração de elementos da Guarda Nacional Republicana, da AENPC e da 
Cruz Vermelha Portuguesa. 

Recentemente, a UE solicitou aos Estados que participam com forças mili-
tares na European Union Training Mission in Mali (EUTM-Mali), que, face à 
dimensão da propagação do contágio da COVID-19, no país e nas respetivas 
forças, que contribuíssem com medicamentos, equipamentos de proteção indi-
vidual e instrumentos médicos, tendo Portugal, mais propriamente o Exército, 
feito a sua contribuição, à medida das suas possibilidades, o que foi reconhe-
cido pelas entidades da cúpula militar daquela Organização Internacional.

A utilização deste tipo de capacidades, mesmo com efetivos mais reduzidos, 
como as Equipas Militares de Medicina Preventiva – constituídas por um mé-
dico, dois enfermeiros e dois socorristas com formações específicas – pode vir 
a ser um modelo de empenhamento, com relevância estratégica para o nosso 
País. O contributo de Portugal, no ambiente de catástrofe que se gerou, no 
Paquistão, após o terramoto de 8 de outubro de 2005 (7,6 da escala de Richter, 
epicentro em Muzzafarabad) é um exemplo bem significativo de como, “com 
pouco, mas bem escolhido”, o nosso País pode ter desempenhos prestigiados. 

À época, a NATO levou a cabo a sua primeira e única operação de  
assistência humanitária, até ao momento, a NATO Pakistan Earthquake Relief 
Assistance, com o consentimento do governo paquistanês. As Forças Armadas 
Portuguesas estiveram presentes, em momentos sequenciais, com duas equi-
pas médicas, uma do Exército e outra da Marinha, cada uma constituída por 
uma médica ginecologista/obstetra e uma enfermeira, integradas na compo-
nente terrestre da NATO Response Force. 

Com a sua atuação, em condições difíceis, junto da população muçulmana, 
que detém regras culturais estritas quanto ao género feminino, essas equipas 
obtiveram mais prestígio para o nosso País do que o conseguido por outros 
Estados-membros que empregaram centenas de militares, com especialidades 
indiferenciadas. Este é um exemplo de que pode haver vantagem estratégica 
na escolha de valências com pequenos efetivos mas de grande eficiência. 

A generalidade das unidades, estabelecimentos e órgãos do Exército, de 
per si ou no seu conjunto, têm possibilidade de fornecer capacidades para 
módulos de intervenção em apoio militar de emergência. No entanto, existe 
um Regimento de Apoio de Emergência (RAME) que, neste âmbito, tem a 
missão de aprontar a Unidade de Apoio Militar de Emergência, o Destaca-
mento CIMIC (Civilian-Military Cooperation) do Exército e o Elemento do 
Comando da Companhia Geral CIMIC.
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3.  A “pandemia” no Conceito Estratégico de Defesa 
Nacional – a estratégia nacional sanitária- 
-epidemiológica

Decisores políticos, nacionais e estrangeiros, afirmam que os países, na 
generalidade, não estavam preparados para uma epidemia desta gravidade, 
devido às caraterísticas agressivas do vírus SARS-CoV-2. 

Vá-se lá saber por que razão! 
Não indo mais longe no tempo, pode afirmar-se que, desde o fim do 

século XX, a nível mundial, regional e dos Estados, existe um número infin-
dável de documentos (conceitos estratégicos, legislações, planos, estudos, 
relatórios, artigos de opinião …), essencialmente, nos domínios da estratégia 
e da medicina que abordam as epidemias e as pandemias como “ameaças” 
à segurança sanitária, consequentemente, no quadro das estratégias nacionais 
e regionais de defesa. 

A associação do risco de “pandemia” à ameaça à “segurança nacional”, no 
quadro da ONU, ganhou destaque a partir de 1995, quando a Assembleia 
Mundial da Saúde concordou em “revisitar” o RSI que, no âmbito do quadro 
jurídico internacional, sustenta as relações da OMS com os seus Estados-mem-
bros, quando há necessidade de dar resposta a surtos de doenças infeciosas. 

O RSI, que vigora em Portugal, desde 2008, fora revisto com o argumen-
to de que era “necessário levar em conta a efetiva ameaça que representava 
a disseminação internacional de doenças novas e reemergentes”; no seu 
Artigo 2.º estipula: “O objeto e o âmbito de aplicação deste Regulamento 
consistem em prevenir, proteger contra, controlar e dar resposta em termos 
de saúde pública a uma propagação internacional de doenças, utilizando 
meios proporcionados e limitados aos riscos de saúde pública e evitando, 
em simultâneo, interferências desnecessárias com o tráfego e comércio in-
ternacionais.”

Precisamente, há 15 anos, a Revista Militar publicou o artigo “As Novas 
Ameaças à Segurança”, do Embaixador Francisco Seixas da Costa, no qual, 
a propósito “do síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA) que se con-
verteu numa das mais devastadoras pandemias de todos os tempos, amea-
çando países de extinção e a facilidade de circulação das pessoas, revela- 
-se hoje [2005] um fator potenciador de novas doenças, como se viu no caso 
do SARS”. O autor manifestou uma premonição – “num outro domínio de 
dimensão social, importa atentar, neste quadro integrado de riscos para a 
segurança colectiva, na questão das grandes pandemias”29. 

Na sequência de estudos, de participações em colóquios e debates, no 
País ou no estrangeiro, ou outras ações, incluindo as de natureza formativa, 
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em Universidades, no Instituto de Defesa Nacional ou no Instituto de Altos 
Estudos Militares (Instituto de Estudos Superiores Militares, hoje, Instituto 
Universitário Militar), diversos autores, militares e civis, publicaram artigos na 
RM alertando para a possibilidade de ameaças e riscos devido ao surgimento 
de “novas” pandemias (v. bibliografia).

No Conceito Estratégico de Defesa Nacional (CEDN-2013), que define  
as prioridades do Estado em matéria de defesa, de acordo com o interesse 
nacional, e é parte integrante da política de defesa nacional”30, o vocábulo 
“pandemia” surge em quatro momentos:

– No capítulo III, do “contexto internacional”:

  • No âmbito dos “contextos de segurança regionais”:
A África subsaariana tem, simultaneamente, das populações mais po-
bres e das economias menos desenvolvidas do mundo e enormes recur-
sos humanos e naturais, que apontam para um forte potencial de 
crescimento. África tem, porém, muitos Estados recentes e com frontei-
ras historicamente pouco consolidadas onde se têm manifestado ten-
dências separatistas. Há, consequentemente, Estados frágeis ou em 
colapso, o que tem implicações em termos de segurança, com especial 
relevância para os fenómenos do terrorismo e pirataria, mas, também, 
para a criminalidade organizada, associada a todo o tipo de tráficos 
transnacionais, e às pandemias 31.

  •  No âmbito das “ameaças e riscos”, relativamente aos “riscos de natu-
reza ambiental”:
Portugal está sujeito aos mesmos riscos ambientais e tem que melhorar 
a sua capacidade de prevenção, adaptação e resposta rápida aos se-
guintes desafios:
- Alterações climáticas, riscos ambientais e sísmicos (…); 
- Ocorrência de ondas de calor e de frio (…); 
- Atentados ao ecossistema, terrestre e marítimo (…);
-  Pandemias e outros riscos sanitários, capazes de criar não só núme-

ros significativos de vítimas, como de causar problemas de segurança 
adicionais pelo pânico que podem gerar 32. 

– No Capítulo VI, do “conceito de ação estratégica nacional”:

  • No âmbito das “respostas a ameaças e riscos” (duas vezes):
A tipologia das ameaças transnacionais, como o terrorismo, a prolife-
ração de armas de destruição massiva, o crime organizado transna-
cional, a cibercriminalidade, as catástrofes e calamidades, os riscos 
ambientais e as pandemias, exige respostas estratégicas multissectoriais 
e integradas 33.
[...]
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As pandemias e outros riscos à segurança sanitária constituem sérios 
riscos para a segurança do Estado e das pessoas. Nesse quadro, é prio-
ritário reforçar a capacidade de resposta nacional aos riscos sanitários, 
através de uma melhor definição do quadro estratégico de planeamen-
to e resposta; da promoção de ações de educação e formação para a 
emergência e gestão do risco; do desenvolvimento da cooperação civil 
– militar e da coordenação entre os hospitais públicos, privados e mi-
litares, no sentido de mais rápida e eficazmente se fazer face a doenças 
epidémicas ou ataques com armas NBQR 34. 

Ainda neste capítulo, o CEDN-2013 refere que “a segurança sanitária 
passa também por garantir a segurança alimentar, nomeadamente a qualida-
de dos alimentos e da água e pela definição de uma “estratégia nacional 
sanitária-epidemiológica”35, que acautela a previsão, o planeamento, a orga-
nização, a preparação e o aprontamento de recursos para o combate às 
doenças infeciosas.

A qualidade dos alimentos, no âmbito da segurança alimentar, integra as 
normas e cuidados a seguir, a produção à comercialização dos produtos 
agrícolas e pecuários, para garantir a qualidade e segurança dos mesmos36. 
A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), no âmbito do 
Ministério da Economia, fiscaliza o cumprimento da legislação em vigor,  
enquanto autoridade administrativa especializada no âmbito da segurança 
alimentar e da fiscalização económica37. 

Para os animais, a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), 
na tutela do Ministério da Agricultura, tem por missão a definição, execução 
e avaliação das políticas de segurança alimentar, de proteção animal e de 
sanidade animal, proteção vegetal e fitossanidade, sendo investida nas funções 
de autoridade sanitária veterinária e fitossanitária nacional, de autoridade 
nacional para os medicamentos veterinários e de autoridade responsável pela 
gestão do sistema de segurança alimentar38. 

Quanto ao controlo da qualidade da água, é a Entidade Reguladora dos 
Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) que analisa e avalia a qualidade da 
água destinada ao consumo humano39. A ERSAR tem por missão a regulação 
e a supervisão dos setores de abastecimento público de água às populações, 
de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos sólidos 
urbanos40.

Finalmente, é necessária uma Estratégia Nacional do Ambiente que permita 
prevenir e fazer face, de forma integrada, aos principais riscos ambientais em 
Portugal, como os sismos, os incêndios florestais, as cheias, a erosão no litoral 
e a erosão hídrica do solo, a desertificação e os acidentes industriais41. Nesta 
matéria, cabe à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) a missão de propor, 
desenvolver e acompanhar a execução das políticas de ambiente e de desen-
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volvimento sustentável, nomeadamente no âmbito do combate às alterações 
climáticas e emissão de poluentes atmosféricos, da avaliação de impacto am-
biental, dos resíduos, da prevenção de riscos graves, da prevenção e controlo 
integrado da poluição e da educação ambiental, assegurando a participação e 
informação do público e das organizações não-governamentais de ambiente42.

Ao trazer a “segurança sanitária” para o palco da “segurança nacional”, 
acompanhada das preocupações ambientais, o CEDN-2013 abriu portas ao 
conceito One Health, reconhecendo que a saúde humana está intimamente 
ligada à saúde dos animais e ao meio ambiente, ou seja, que a alimentação 
animal, a alimentação humana, a saúde animal e humana e a contaminação 
ambiental estão intimamente ligadas. Sobre o novo conceito One Health, num 
trabalho de investigação de grupo, no Curso de Promoção a Oficial Superior 
(2017-2018), alusivo ao tema “O papel do oficial médico veterinário em ope-
rações militares em campanha”, pode ler-se:

– “Este conceito caracteriza-se por uma abordagem colaborativa, multisse-
torial e interdisciplinar aplicado a nível local, regional, nacional e internacio-
nal [...]. O conceito não é recente, apesar de ter maior discussão e visibilida-
de na última década com o desenvolvimento do movimento interdisciplinar 
One Health initiative [...]. Com este movimento, o conceito One Health passou 
a ter uma estratégia mundial, permitindo o desenvolvimento de projetos e 
colaborações interdisciplinares em todas as áreas da saúde, culminando em 
comunicações científicas à comunidade”. 

Segundo o movimento One Health initiative, «o sinergismo alcançado 
promoverá os cuidados de saúde para o século XXI, para além de acelerar 
as descobertas da pesquisa biomédica, melhorando a eficácia da saúde pú-
blica, a educação médica e o atendimento clínico”43. O INSA, através dos seus 
Departamentos de Doenças Infeciosas, de Alimentação e Nutrição e de Epi-
demiologia, integra o consórcio europeu One Health EJP (European Joint 
Programme), que tem como principal objetivo promover o conceito de «Uma 
Só Saúde»44.

Na ação coordenada da União Europeia (UE) para combater a pandemia 
de COVID-19 e as suas consequências, o Parlamento Europeu “recorda o 
princípio «Uma só saúde», que reflete o facto de a saúde das pessoas, dos 
animais e do ambiente estarem interligados e de as doenças poderem ser 
transmitidas das pessoas para os animais e vice-versa; salienta a necessidade 
de adotar uma abordagem de tipo «Uma só saúde» para as pandemias e as 
crises sanitárias, tanto no setor humano como no setor veterinário; salienta, 
por conseguinte, que a luta contra as doenças deve abranger, tanto as pes-
soas, como os animais, tendo também particularmente em conta a cadeia 
alimentar e o ambiente, que podem constituir outra fonte de microrganismos 
resistentes; sublinha o importante papel da Comissão na coordenação e no 
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apoio à abordagem «Uma Só Saúde» para a saúde humana e animal e para o 
ambiente na UE45.

Noutro patamar, o CEDN-2013 preconiza que “a defesa dos valores cons-
titucionais, a garantia da soberania, da independência nacional e da integri-
dade territorial, a segurança dos cidadãos e a sua liberdade individual e 
política, constituem funções e deveres permanentes do Estado de direito 
democrático. Para garantir esses objetivos permanentes, as políticas de segu-
rança e defesa nacional devem, nomeadamente, articular de forma eficiente 
meios civis e militares, de forma a garantir uma capacidade de resposta inte-
grada a agressões ou ameaças à segurança nacional e assegurar reservas es-
tratégicas indispensáveis à segurança do país, nomeadamente nos planos da 
energia, das comunicações, dos transportes, dos abastecimentos, da alimen-
tação e da saúde e garantir a capacidade para organizar a resistência nacional 
em caso de agressão”46. 

Na resposta às ameaças e riscos, o CEDN-2013 “exige, do Estado, respos-
tas estratégicas multissectoriais e integradas”, tais como47: 

–  Maximizar as capacidades civis e militares existentes e impulsionar uma 
abordagem integrada na resposta às ameaças e riscos, operacionalizan-
do um efetivo sistema nacional de gestão de crises;

–  Clarificar, agilizar e simplificar as estruturas de prevenção e de resposta 
operacional, adaptando-as à natureza das ameaças, de modo a maximi-
zar as capacidades existentes e a melhorar a eficiência no emprego dos 
meios;

–  Desenvolver as capacidades militares necessárias à mitigação das con-
sequências de catástrofes e calamidades;

–  Definir o esforço coordenado de aquisição e manutenção de reservas 
estratégicas de medicamentos específicos que possam ser utilizados em 
caso de emergência em saúde pública ou de calamidade, bem como 
assegurar, de um modo sustentado, a preservação de infraestruturas es-
senciais quer do setor saúde, integrando o sistema prestador de cuidados, 
quer no domínio do abastecimento de água e alimentos, e energia.

Por isso, as reservas estratégicas (equipamentos de proteção individual e 
equipamentos de saúde, bem como medicamentos, e nestes, em particular, 
em coordenação com o Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farma-
cêuticos – LMPQF, do Exército, para fazer face a situações de emergência, 
tais como, epidemias48), devem ser um dos enfoques, se não o principal, da 
“estratégia nacional sanitária-epidemiológica”, no pressuposto da importância 
de garantir os aprovisionamentos, de imediato, nos primeiros impactos de 
uma crise epidemiológica.

A partir de 1 de abril, no âmbito do combate à pandemia da COVID-19, 
a EDP começou a entregar, na Reserva Estratégica de Medicamentos – Equi-
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pamentos de Proteção Individual (REM – EPI), do Ministério da Saúde, sedia-
da no LMPQF do Exército, 500 mil máscaras cirúrgicas, perto de 20 mil 
máscaras FFP2 (respiradores) e ainda 10 mil fatos de proteção.

O LMPQF tem a missão de armazenar e cuidar destes equipamentos até 
à sua distribuição pelas Administrações Regionais de Saúde (ARS) do Norte, 
Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve, de acordo com as neces-
sidades respetivas, indicadas pelo Ministério da Saúde.

4. infeciologia e epidemiologia em Portugal
No Serviço Nacional de Saúde

Num tempo em que, a nível internacional, os cientistas alertam para a 
tendência crescente de doenças infeciosas, o SNS não dispõe de um hospital 
especializado dedicado ao tratamento das maleitas dessa natureza, na sequên-
cia da implantação das Redes de Referenciação Hospitalar (RRH)49. 

A Infeciologia “é uma área da medicina com uma expansão recente, nun-
ca antes vista, relacionada com novos contextos decorrentes da crise econó-
mica, política e social, da globalização, das mudanças do clima, das migrações 
e de fatores desconhecidos, que condicionam comportamentos novos e im-
previsíveis de muitos microrganismos. Embora possa parecer paradoxal, os 
progressos da medicina que se registaram em países mais ricos, promoveram 
o aumento significativo do número de infeções novas, mais graves e de di-
fícil tratamento”50.

Neste quadro, a RRH de Infeciologia, aprovada por Despacho do Ministro 
da Saúde, em 18 de Julho de 2001, só veio a ser implantada, formalmente, 
em 2017, com um despacho do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, de 
11 de agosto51, que, entre outros aspetos organizacionais e técnicos, estabe-
leceu a composição e distribuição por níveis de integração e referenciação 
tendo por base a organização dos Agrupamentos dos Centros de Saúde, 
identificando os hospitais de elevada diferenciação (HED), os hospitais de 
referência (HR) e os hospitais locais (HL), bem como “um conjunto de uni-
dades afins a criar”.

Dadas a natureza e dispersão geográficas dos antigos territórios portugue-
ses em África, as doenças que hoje se enquadram na “medicina tropical” 
começaram a desenvolver-se como disciplina organizada em preceitos insti-
tucionais e científicos apenas no século XIX. A institucionalização do ensino 
da medicina tropical iniciou-se oficialmente na Escola Naval de Lisboa, em 
1887; quinze anos depois, o curso foi transferido para a Escola de Medicina 
Tropical (EMT).
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Em Portugal, a organização dos serviços de infeciologia, começou pela 
criação do Hospital Colonial (HC), em 24-04-1902, instalado no edifício da 
Real Cordoaria52, na dependência do Ministério da Marinha e Ultramar, para 
dar assistência médica aos funcionários civis e militares que regressavam dos 
territórios ultramarinos portugueses com doenças tropicais e infeciosas. 

Em simultâneo, no mesmo edifício, foi criada a EMT cuja direção superin-
tendia o HC, “com a qual [este] deveria colaborar de perto”. A EMT iniciou 
a sua actividade com o ensino de Patologia e Clínica, Higiene e Climatologia 
e Bacteriologia e Parasitologia, essencialmente, a médicos candidatos à função 
clínica nos quadros sanitários do Ultramar e da Marinha, a médicos que faziam 
parte desses quadros e a médicos voluntários, civis ou militares, que já exer-
ciam medicina. Em 1935, a EMT foi transformada no Instituto de Medicina 
Tropical (IMT).

Em 1919, o HC foi instalado na Quinta do Saldanha, na Junqueira, onde, 
seis anos depois, foi construído um pavilhão de internamento, financiado por 
Macau. Em 1948, o hospital passou a designar-se Hospital do Ultramar e as 
suas instalações da Junqueira foram sucessivamente aumentadas e moderni-
zadas, com a construção de diversos novos pavilhões e edifícios, até à déca-
da de 1970, incluindo as novas instalações do IMT, desde 1958. 

A 5 de outubro de 1974, no âmbito das Comemorações do Centenário de 
António Egas Moniz (1874-1955), o Hospital passou a designar-se Hospital de 
Egas Moniz (HEM), e na sequência da extinção do Ministério do Ultramar, 
passou para a dependência da Secretaria de Estado da Saúde.

Em 1966, o IMT deu lugar à Escola Nacional de Saúde Pública e de Medici-
na Tropical (ENSPMT), abrangendo, nomeadamente, a saúde pública e a medi-
cina tropical e com funções de ensino, de investigação e de divulgação53. Em 
1972, a ENSPMT dividiu-se em duas instituições, dando origem à Escola Nacio-
nal de Saúde Pública e ao Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IHMT)54. 

Em 1980, o IHMT foi integrado na Universidade Nova de Lisboa55 e, re-
centemente, com reconhecimento nacional e internacional, evoluiu para uma 
abordagem integrada, do nível molecular aos sistemas globais de saúde, 
adotando, sem abandonar a sua vocação tropical, um forte empenho na 
resolução dos problemas de saúde que, em todos os continentes, afligem os 
mais pobres e os excluídos. Tal como na sua origem, o IHMT continua à 
frente da investigação das grandes endemias tropicais e estas linhas de tra-
balho continuam atuais, reforçadas por estudos sobre tuberculose, viroses 
prevalentes nos trópicos, saúde dos viajantes ou populações migrantes e 
sistemas de serviços de saúde, que lhe emprestam um forte cariz internacio-
nal no âmbito de redes e projetos em parceria.

Quatro anos depois da criação do HC, surgiu o Hospital de Doenças  
Infecto-contagiosas, no Rêgo, em Lisboa, inaugurado em janeiro de 1906, que 
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veio a ser integrado no Grupo Hospitais Civis de Lisboa, em 1913, passando 
a ser designado Hospital de Curry Cabral (HCC), a partir de 192956. Com a 
publicação do Regulamento dos Hospitais Civis de Lisboa, em julho de 1978, 
a sua vocação passou de “hospital especializado em doenças infeciosas” a 
hospital geral central, em 1989, com autonomia administrativa e financeira. 
Hoje, o HCC é uma unidade polivalente, sendo de notar que, na área da 
infeciologia, dispõe de um dos maiores centros nacionais para o Vírus da 
Imunodeficiência Humana (VIH) e de uma Unidade de Internamento, com 
quartos de isolamento de pressão negativa, sendo referência nacional para a 
Pandemia da Gripe e do vírus Ébola. Para apoio a esta área, o Serviço de 
Patologia Clínica dispõe de um laboratório altamente diferenciado57.

Fundado em 1899, como Instituto Central de Higiene, com o objectivo de 
conceder “habilitação técnica e profissional do exercício sanitário, no sentido 
de estruturar e pôr em funcionamento um mecanismo de defesa da saúde da 
população”, e tendo a atual designação, desde 1971, o Instituto Nacional de 
Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA)58, na tutela do Ministério da Saúde, tem 
por missão “contribuir para ganhos em saúde pública através da investigação 
e desenvolvimento tecnológico, atividade laboratorial de referência, observa-
ção da saúde e vigilância epidemiológica, bem como coordenar a avaliação 
externa da qualidade laboratorial, difundir a cultura científica, fomentar a 
capacitação e formação e ainda assegurar a prestação de serviços diferencia-
dos, nos referidos domínios”.

Entre outros desígnios, o INSA promove e desenvolve a atividade de inves- 
tigação científica orientada para as necessidades em saúde pública, proceden-
do à gestão científica, operacional e financeira dos programas de investigação 
do setor da saúde pública, e capacitar investigadores e técnicos e colabora na 
realização de atividades de vigilância epidemiológica de doenças, transmissíveis 
e não transmissíveis, e desenvolver ou validar instrumentos de observação em 
saúde, no âmbito de sistemas de informação, designadamente garantindo a 
produção e divulgação de estatísticas de saúde pública, e promovendo os 
estudos técnicos necessários, sem prejuízo das atribuições da DGS e da Ad-
ministração Central do Sistema de Saúde, nesta matéria.

Sistema de Saúde Militar

Na vertente hospitalar da Saúde Militar, o combate às doenças infeciosas 
e às doenças tropicais ainda é uma referência e isso deve-se, nomeadamen-
te, ao acumular de conhecimentos, no campo da infeciologia e epidemiolo-
gia, assente nas lições aprendidas nos territórios ultramarinos portugueses, 
em África, na Ásia e na Oceânia, com uma presença militar de mais de 
quatro séculos, e à luta antituberculosa militar, inicialmente, no Exército e 
na Armada e, posteriormente, nas FA, no seu conjunto. 



571

Neste âmbito, o Hospital Militar de Doenças Infecto-Contagiosas (HMDIC) 
– antigo Hospital Militar de Belém (fundado em 1889) – foi organizado, em 
1930, para dar resposta às doenças tropicais e infeto-contagiosas dos militares, 
com destaque para a tuberculose, foi sujeito a uma profunda reestruturação, 
no início da primeira década de 1970, constituindo-se, até ao seu encerra-
mento, em 2013, como uma referência nacional nos domínios clínicos da 
infeciologia e da pneumologia. 

O HMDIC também integrava o Centro Militar de Medicina Preventiva 
(CMMP)59, um órgão de apoio a mais de um ramo das FA, com competências 
nas áreas da vacinação, da medicina do viajante e da medicina tropical, dos 
riscos infeciosos e dos riscos ambientais, bem como das medidas de higiene 
pessoal e da sanidade geral. Atualmente, as valências e especialidades de 
saúde que competiam ao HMDIC e ao CMMP integram-se no Centro de Epi-
demiologia e Intervenção Preventiva do Hospital das Forças Armadas60. 

No final do passado mês de março, o MDN, em coordenação com o Exér-
cito, realizou algumas obras de recuperação do antigo HMDIC, permitindo a 
instalação de camas que, em caso de necessidade, poderão reforçar a capa-
cidade nacional de tratamento da COVID-19, adaptando-o a Centro de Apoio 
Militar COVID-19, a servir para apoiar o Hospital das FA, como também o 
SNS, no tratamento de doentes com COVID-19 e com um quadro clínico de 
gravidade ligeira. 

Na vertente laboratorial da Saúde Militar, a Unidade Militar Laboratorial de 
Defesa Biológica e Química (UMLDBQ)61 do Exército apoia, no âmbito da de-
fesa biológica e química, os ramos das FA e outros serviços, organismos e en-
tidades do Estado, executa ações de vigilância epidemiológica de agentes bio-
lógicos passíveis de serem usados como arma biológica, bem como o proces-
samento de amostras e a identificação inequívoca de produtos químicos tóxicos 
passíveis de serem usados em atentados terroristas ou resultantes de incidentes 
químicos, apoia laboratorialmente todo o serviço veterinário e participa em 
projetos de investigação e desenvolvimento dentro da sua esfera de ação.

A UMLDBQ é composta pelo Laboratório de Bromatologia e Defesa Bio-
lógica (LBDB) e pelo Laboratório de Segurança e Defesa Química (LSDQ), os 
quais são constituídos por componentes laboratoriais, equipas operacionais 
e componentes de investigação científica e desenvolvimento, participando em 
diversas missões no quadro da Defesa Nacional incluindo apoio à proteção 
civil, conforme diretivas aprovadas. No âmbito do apoio do Exército ao  
esforço nacional de combate à pandemia da COVID-19, a UMLDBQ imple-
mentou, desde o passado dia 1 de abril, a técnica laboratorial de deteção do 
novo coronavírus, seguindo as orientações técnicas preconizadas pela OMS. 

Importa ainda destacar “o envolvimento do Serviço Veterinário Militar na 
resposta à ameaça biológica, que tem uma raiz centenária, ancorado nas 
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competências da medicina veterinária na área da epidemiologia e infeciologia, 
e no facto de que os agentes biológicos passíveis de serem utilizados em atos 
de guerra ou bioterrorismo, e que foram objecto de programas ofensivos de 
guerra biológica, serem agentes de doenças animais e zoonóticas. 

O percurso da medicina veterinária em Portugal, como noutras partes do 
mundo, está entrelaçado com os primórdios do desenvolvimento das ciências 
ligadas à microbiologia e à epidemiologia. Esta conexão histórica concretizou-
-se no serviço veterinário militar português pela criação, em 1916 [há mais 
de um século], de um laboratório de bacteriologia, no Hospital Veterinário 
Militar, com a missão central de controlar doenças epizoóticas”62.

Atualmente, o serviço veterinário militar no Exército revê-se na Unidade 
Militar de Medicina Veterinária, a quem compete, em especial, orientar, pro-
gramar, supervisionar e implementar as atividades no âmbito da medicina 
veterinária militar, garantir o apoio médico-veterinário e cirúrgico aos solípe-
des do Exército, garantir o apoio médico-veterinário e cirúrgico aos canídeos 
das FA, apoiar territorialmente os ramos das FA, na implementação de siste-
mas de defesa alimentar e na investigação de surtos de toxinfeção alimentar, 
colaborar na formação em atividades formativas e dos militares de medicina 
veterinária e participar em projetos de investigação e desenvolvimento na sua 
esfera de ação63.

5.  A resposta à COviD-19: planeamento, formação 
e treino 

O Johns Hopkins Center for Health Secutity, o World Economic Forum e a 
Melinda Gates Foundation organizaram em Nova Iorque, no dia 18 de outu-
bro de 2019, um exercício de simulação tabletop, designado «Event 201 – A 
Global Pandemic Exercise»64, no qual participaram, incluindo através de vide-
oconferência, líderes de governos e outros decisores políticos, profissionais 
de saúde pública e representantes de empresas globais, setores essenciais 
para a “resposta a uma pandemia e mantendo as economias e a sociedade 
em movimento durante um surto intercontinental grave e altamente transmis-
sível”, enfatizando a necessidade da inclusão da indústria privada, com a 
colaboração juntamente de empresas e governos, no planeamento futuro para 
mitigar o devastador impacto económico e social das pandemias no mundo. 

O cenário definido para o exercício foi assim “desenhado”65: 

O «Event 201» simula um surto de um novo coronavírus zoonótico, 
transmitido de morcegos a porcos e para pessoas, que eventualmente se 
torna eficientemente transmissível de pessoa para pessoa, levando a uma 
pandemia grave. 
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O agente patogénico e a doença que provoca são modelados em grande 
parte na SARS, mas são mais transmissíveis na comunidade por pessoas 
com sintomas leves. A doença tem origem nas produções de suínos no Bra-
sil, silenciosa e lentamente, mas depois começa a espalhar-se, mais rapida-
mente, nos ambientes da saúde. 

Quando começa transmitir-se, eficientemente, de pessoa para pessoa nos 
bairros densamente povoados e de baixos rendimentos de algumas das 
grandes cidades da América do Sul, a epidemia explode. É exportada pri-
meiro por viagens aéreas para Portugal, Estados Unidos [EUA] e China e 
depois para muitos outros países. Embora inicialmente alguns países possam 
controlá-la, ele continua a espalhar-se e a ser reintroduzida, e eventual-
mente nenhum país pode manter o controlo.

Não há possibilidade estar disponível uma vacina no primeiro ano. 
Existe um medicamento antivírico fictício que pode ajudar os doentes, mas 
não limita significativamente a propagação da doença.

Como toda a população humana é suscetível, durante os meses iniciais 
da pandemia, o número acumulado de casos aumenta exponencialmente, 
dobrando a cada semana. 

À medida que os casos e as mortes se acumulam, as consequências 
económicas e sociais tornam-se cada vez mais graves.

O cenário termina após 18 meses, com 65 milhões de óbitos. 
A pandemia começa a diminuir, devido ao número decrescente de pes-

soas suscetíveis, e continuará até certo ponto, até que exista uma vacina 
eficaz ou até que 80 a 90% da população global seja exposta. 

A partir daí, é provável que seja uma doença endémica da infância.”

O exercício demonstrou objetivamente algumas lacunas importantes na 
preparação para uma pandemia, e deu pistas para algumas soluções neces-
sária para as colmatar, numa colaboração entre os setores público e privado. 
Assim, os organizadores propuseram, conjuntamente, as recomendações se-
guintes66:

1. Os governos, as organizações internacionais e as empresas devem pla-
near, agora, como as capacidades corporativas essenciais poderão ser 
utilizadas durante uma pandemia de larga escala.

2. A indústria, os governos nacionais e as organizações internacionais 
devem trabalhar em conjunto para reforçar as provisões internacionais 
de medicamentos para permitir uma distribuição rápida e equitativa 
durante uma pandemia grave.

3. Os países, as organizações internacionais e as empresas globais de trans-
porte devem providenciar, em conjunto, para manter viagens e o comér-
cio durante pandemias graves. As viagens e o comércio são essenciais 
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para a economia global, bem como para as economias nacionais e até 
locais, e devem ser mantidas mesmo em face de uma pandemia.

4. Os governos devem fornecer mais recursos e apoio ao desenvolvimento e 
produção de vacinas, terapêuticas e diagnósticos que serão necessários 
durante uma pandemia grave.

5.  Os negócios globais devem reconhecer os ónus económico das pandemias 
e lutar por uma preparação mais forte.

6. As organizações internacionais devem estabelecer prioridades na redução 
dos impactos económicos de epidemias e pandemias.

7. Os governos e o setor privado devem atribuir uma prioridade maior ao 
desenvolvimento de métodos para combater desinformação e desinfor-
mação antes da próxima resposta à pandemia.

Quando foi identificado o “novo coronavírus”, na China, os organizadores 
do «Event 201», emitiram um comunicado, salientando:

“(…) Para deixar claro, o Center for Health Security e os parceiros não 
fizeram uma previsão durante o exercício de mesa. Para o cenário, foi 
modelada uma pandemia fictícia de coronavírus, mas declaramos explici-
tamente que não era uma previsão. Em vez disso, o exercício serviu para 
destacar os desafios de preparação e resposta que provavelmente surgiriam 
numa pandemia muito grave. Agora não se prevê que o surto de nCov-2019 
matará 65 milhões de pessoas. Embora o exercício de mesa incluísse um 
novo simulado coronavírus, as entradas utilizadas para modelar o impac-
to potencial desse vírus fictício não são semelhantes ao nCov-2019.”

No plano formal, um exercício em formato de workshop, nos EUA, não 
deveria servir para despertar alarme. Mas, tendo sido divulgado, o evento 
poderia ter o mérito de sensibilizar, globalmente, os Estados e as Organizações 
Internacionais para estudos de planeamento estratégico (saúde, segurança, 
economia, indústria, logística, comunicações, transportes…), sem alardes na 
opinião pública, pois numa pandemia estão em risco milhares de vidas hu-
manas, muitas das quais poderiam ser poupadas, para além das fatalidades 
económicas e sociais. Esta atitude colmataria, numa “situação real”, algo que 
tem sido comum nas lições aprendidas [“praticadas”] em tempos de outras 
pandemias – a falta de previsão. Planear para a pior hipótese, para a situação 
mais difícil, é uma regra de ouro no planeamento da prontidão operacional.

Tardiamente, as organizações de saúde, nos níveis mundial, regional e 
nacional assumiram uma postura interativa de coordenação e troca de infor-
mação que tem funcionado graças à fiabilidade dos diversos circuitos inter-
nacionais estabelecidos. Com o vírus a chegar a diferentes Países, atravessan-
do fronteiras, por terra, mar e ar, “transportado” pelos humanos em que se 
instalou, a OMS e o European Center for Disease Prevention and Control  
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(ECDC) formalizaram e divulgaram as respetivas orientações de “Preparação 
e Resposta à COVID-19”. A importância do planeamento na preparação do 
combate a uma pandemia é destacada pelo ECDC:

– As pandemias de gripe, leves, moderadas ou graves, afetam uma gran-
de proporção da população e requerem uma resposta multissetorial por 
vários meses ou até anos. Por esse motivo, os países desenvolvem planos que 
descrevem suas estratégias para responder a uma pandemia apoiada por 
planos operacionais nos níveis nacional e regional e local. [...] Um plano 
de pandemia é, portanto, um documento vivo que é revisado a intervalos 
e revisado se houver uma mudança na orientação global ou na base de 
evidências; lições aprendidas de uma pandemia, um exercício ou outro 
surto relevante; ou alterações na legislação nacional ou internacional re-
lacionada à prevenção e controle de doenças transmissíveis 67.

Em Portugal, o Plano Nacional de Preparação e Resposta à doença por 
novo coronavírus (COviD-19) foi divulgado em 9 de março, em modo de 
“documento em Pré-Publicação”68. Nesse dia, o Relatório de Situação da DGS 
divulgava 39 casos confirmados, dos quais um em domicílio e os restantes 
em hospital (não UCI)69. 

O Plano é considerado “uma ferramenta estratégica de preparação e res-
posta a uma potencial epidemia pelo vírus SARS-CoV-2 e tem como referen-
cial as orientações da OMS e do ECDC, sendo o documento de referência 
nacional no que respeita ao planeamento da resposta à COVID-19.

Apesar do conhecimento disponível [à data] em relação a características 
do SARS-CoV-2, nomeadamente, o seu comportamento patogénico, potencial 
de transmissibilidade e outros fatores determinantes não estar completo, é útil 
considerar, para efeitos de implementação de medidas, uma analogia entre a 
atual epidemia por SARS-CoV-2 e a gripe pandémica”70. O Capítulo X deste 
plano traduz um esforço dos responsáveis da saúde em relação à formação 
e ao treino dos especialistas empenhados no combate à COVID-19, a maioria 
dos quais fez, nesta conjuntura global, o seu “batismo de fogo”:

– Face ao atual surto por COviD-19, a Direção-Geral da Saúde imple-
menta um plano de formação e treino destinado à saúde e aos diferentes 
setores da sociedade. Pretende-se dar competências para uma atuação 
coerente e coordenada. A formação reforça os três momentos de aprendi-
zagem: o ensino formal, as relações interpessoais (coaching e mentoring) 
e a experiência profissional 71. 

A estratégia global passa pela formação nos vários níveis de prestação de 
cuidados e dos elementos de primeira linha, quer do setor público quer do 
setor privado, com disseminação eficaz da informação técnico-científica, no 
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menor período de tempo. Introduzem-se metodologias de formação presencial 
e e-learning, para disponibilização de conteúdos72. 

Neste contexto, encontra-se a formação de equipas de saúde pública, dos 
profissionais de primeira linha, em gestão clínica de caso, de profissionais 
dos pontos de entrada, de profissionais de saúde para a colheita, acondicio-
namento, transporte e manipulação de amostras biológicas para o diagnósti-
co do SARS-CoV-273. 

A “promoção da realização de exercícios de simulação e respetiva avalia-
ção, bem como a colaboração na formação e treino de profissionais de saú-
de e outros em matéria de prevenção, deteção e resposta a ameaças de 
saúde pública (prevent, detect, respond)” são, entre outras, duas das atividades 
do Centro de Emergência em Saúde Pública, na dependência da DGS74.

6. Conclusão
Quando se fala do conceito de One Health, recorda-se a organização do 

Sistema de Saúde Militar (SSM), em especial a sua componente terrestre em 
que se encontram integrados os vetores da “saúde humana” e da “saúde 
animal”75. É uma tradição dos tempos em que todas a unidades deste ramo 
das FA dispunham também de cavalos e muares para o cumprimento das 
missões, em tempo de paz e em situação de guerra. Neste contexto, dirigidos 
sob um comando hierárquico comum, médicos e veterinários militares têm 
desempenhado com proficiência e saber as tarefas inerentes à sua profissão 
e prestado bons serviços ao País e às FA.

O SSM tem alguma experiência de colaborações pontuais, quer de âmbito 
nacional quer de âmbito internacional76, e os resultados têm sido muito positivos. 
A atual situação pandémica da COVID-19 constitui uma oportunidade em real 
time para rever e homologar procedimentos, vinculando-os aos pressupostos do 
CEDN-2013, designadamente no que concerne à “inclusão das ameaças à saúde 
pública no contexto de segurança, materializada sob o conceito de segurança 
sanitária”77. A participação das FA na área do NBQR é incontestada.

Para este efeito e segundo os especialistas, o RSI, enquanto instrumento 
jurídico internacional vinculativo para 196 Países em todo o mundo, incluin-
do os Estados-membros da OMS, de que Portugal é parte integrante, “é 
determinante para o contexto de colaboração entre os Serviços de Saúde 
Militar e de Saúde Pública”78. 

O RSI exige que os países notifiquem certos surtos de doenças e eventos 
de saúde pública à OMS. Com base na experiência única da OMS em vigilân-
cia global de doenças, alerta e resposta, o RSI define os direitos e obrigações 
dos países de relatar eventos de saúde pública e estabelecer vários procedi-
mentos que a OMS deve seguir no seu trabalho para defender a segurança 
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pública mundial. A UE, através da Comissão, também constituiu, estrategica-
mente, interessada parceira neste domínio com o apoio de vários projetos.

Tendo em conta os compromissos do Estado, nomeadamente, a participa-
ção das FA em missões internacionais, há experiências a transmitir e lições a 
retirar, no âmbito da cooperação com entidades de saúde pública, para re-
forço dos sistemas de deteção precoce de ameaças sanitárias, antecipando os 
seus anúncios, com o incremento da capacidade de monitorização de indica-
dores e sinais de alerta, a promoção da comunicação em matéria de respos-
ta e a intensificação da capacidade de coordenação.

Da dinâmica de cooperação entre o Sistema de Saúde Militar e a Saúde 
Pública poderão resultar boas experiências e contributos para a “estratégia 
nacional sanitária-epidemiológica” suscitada pelo CEDN, há mais de sete anos. 
As colaborações que têm sido prestadas pelas FA, no âmbito do combate 
nacional à COVID-19, são disso um indício premonitório.
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Os primeiros casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2 (Severe Acute Respi-
ratory Syndrome-Coronavirus-2) foram detetados na República Popular da 
China, no final de 2019, na cidade de Wuhan, na província de Hubei, uma 
região de localização central no país. De referir que a cidade de Wuhan e a 
província de Hubei têm cerca de 10 milhões e 60 milhões de habitantes, 
respetivamente. Estima-se que de Wuhan partissem diariamente em voos 
transcontinentais, sobretudo para a Europa e Estados Unidos da América, 3500 
residentes na cidade. E Wuhan tinha voos diários diretos para três cidades 
europeias: Milão, Paris e Londres.

Apesar das medidas extremas de contingência aplicadas em Wuhan, a 
exportação de casos e o aumento de surtos noutros países levou à declaração 
do estado de pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), a 
11/03/2020. Em Portugal, os primeiros casos foram diagnosticados a 02/03/2020, 
o primeiro óbito ocorreu a 16 de março e o estado de emergência foi decre-
tado no dia 18 do mesmo mês.

No decurso destes acontecimentos, várias questões têm sido levantadas. 
Nomeadamente, a origem do vírus e se é resultado de manipulação humana, 
o que condicionou a inevitabilidade da pandemia e que lições precisamos de 
aprender para o futuro.
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1.  As doenças infeciosas e a origem do vírus 
SARS-Cov-2

As doenças infeciosas acompanham o Homem desde o início da Huma-
nidade e tiveram um profundo impacto na história e no desenvolvimento 
humano e civilizacional. É natural que tal aconteça se nos consciencializarmos 
que os microrganismos representam a maioria da biomassa do planeta Terra 
e que no corpo humano existem mais microrganismos, nomeadamente bac-
térias, do que células. Mais precisamente, cerca de 1012 células humanas para 
1013 bactérias, com a vantagem adaptativa da replicação das bactérias ocorrer 
a cada 20 a 40 minutos contra dezenas de anos na espécie humana.

As doenças infeciosas e, em particular, as pandemias e as epidemias locais, 
influenciaram o curso das guerras, a descendência de todos, incluindo a dos 
governantes, e o destino dos povos e das nações. A título de exemplo, re-
cordemos a importância da malária na queda do império romano, a peste 
negra no século XIV que matou cerca de um terço da população mundial, o 
impacto da pandemia da gripe “espanhola” de 1918-19 em Portugal que, em 
poucos meses, dizimou 1% da população portuguesa e reduziu a esperança 
média de vida a 20 anos e, mais recentemente, a varíola, declarada erradica-
da pela OMS, em 1980, em resultado da vacinação, e com uma mortalidade 
estimada, no século XX, entre 300 a 500 milhões de pessoas. 

Em face deste impacto, é legítimo considerarmos as infeções como uma 
das principais modeladoras da Humanidade e as gerações presentes e futuras 
como as gerações dos descendentes dos sobreviventes.

O século XXI também tem sido pródigo em desafios das doenças infecio-
sas. O mais marcante terá sido em 2009 e 2010, com a pandemia de gripe 
pela estirpe A(H1N1)2009, originada no México, com uma taxa de ataque de 
5 a 10% da população mundial e uma mortalidade estimada em 300.000 pes-
soas. Em Portugal, ocorreram 124 óbitos, com uma média de idades de 47,6 
anos e correspondendo a uma taxa de mortalidade bruta de 1,17 por 100.000 
habitantes.

Mas, nas primeiras décadas do século XXI e em número de ocorrências, 
o destaque vai por inteiro para os Coronavírus da família dos Coronaviridae, 
do latim corona ou coroa, dada a semelhança com uma coroa na microscopia 
eletrónica. Estes vírus pertencem a uma grande família de vírus RNA com 
abundantíssima expressão no reino animal, nomeadamente, nos morcegos e 
envolvendo outros mamíferos, aves e répteis. O primeiro surto de doença, a 
coronavírus, e em resultado da passagem da barreira das espécies com origem 
nos morcegos, e provavelmente o gato-almiscarado como hospedeiro secun-
dário, iniciou-se a 16 de novembro de 2002 com o SARS-CoV (Severe Acute 
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Respiratory Syndrome – Coronavirus), na província Guangdong, na Repúbli-
ca Popular da China, e estendeu-se a 17 países, entre os quais, o Canadá, 
Estados Unidos da América (EUA), Austrália, Alemanha, França, Suécia, Reino 
Unido e Espanha. A OMS declarou o fim do risco de ocorrência de novos 
casos a 19 de maio de 2004 e estima-se um total aproximado de 8.096 casos 
e, pelo menos, 774 óbitos. 

Um novo surto ocorreu em 2012, na Arábia Saudita, e posteriormente 
designado de MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome-related Corona-
virus). Este vírus, igualmente originado em morcegos e utilizando um hos-
pedeiro intermediário, os camelos dromedários, teve maior expressão no 
Médio Oriente e ainda não foi considerado extinto o risco de ocorrência de 
novos casos. Até junho de 2015, admite-se que tenha afetado cerca de 2.506 
pessoas, com 862 óbitos, em 26 países, entre os quais os EUA e vários países 
da União Europeia.

Finalmente e em dezembro de 2019, foi detetado um novo surto por coro- 
navírus na cidade de Wuhan e provisoriamente designado por 2019-nCoV 
(nCoV de novo coronavírus). O primeiro caso mortal conhecido foi registado 
a 9 de janeiro de 2020 e, a 11 de fevereiro de 2020, a OMS designou este 
novo coronavírus de SARS-CoV-2, dada a semelhança com o SARS-CoV inicial, 
e COVID-19 (COronaVIrus Disease-2019) à doença.

Embora haja muita especulação, a generalidade dos dados disponíveis 
aponta para uma origem natural deste microrganismo. Ou seja, a mãe natu-
reza explica na íntegra a origem deste novo vírus. O vírus SARS-CoV-2 par-
tilha 96% do genoma de um coronavírus dos morcegos, o BatCoV-RaTG13. 
As principais diferenças localizam-se no domínio do recetor de ligação  
(receptor binding domain – RBD) da glicoproteína espícula que é responsável 
pela ligação ao recetor celular ACE2 (Angiotensin-converting enzyme 2) que 
tem expressão nas células das vias aéreas, pulmão (sobretudo, nos alveolo-
citos do tipo II), endotélio, miocárdio, rim e intestino.

O RBD do novo coronavírus é muito semelhante ao de uma estirpe de 
coronavírus isolada em pangolins, próximos da origem da pandemia. Admite-
-se, assim, que a origem do vírus pandémico seja um mecanismo de recom-
binação entre o morcego (hospedeiro primário) e o pangolim (hospedeiro 
secundário). As diferenças no RBD assentam, sobretudo, numa sequência de 
12 aminoácidos que facilitou a transmissão e disseminação do vírus entre 
humanos e é vulgarmente designada pelas 12 letras que mudaram o mundo. 
Os vírus utilizam as células do hospedeiro humano para a sua replicação e 
cada vírus origina 100.000 cópias no intervalo de 24 horas.
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2. Uma pandemia inevitável?
Não é um qualquer vírus que tem a capacidade de provocar uma pande-

mia. É necessária a conjugação de vantagens únicas e adaptativas do vírus 
com algumas características do mundo e da sociedade que fomos construin-
do e onde vivemos.

Este vírus, além de ser totalmente novo para a Humanidade, o que signi-
fica que toda a população é suscetível, apresenta várias vantagens adaptativas. 
Ao contrário do SARS-CoV, é transmissível em doentes assintomáticos ou nas 
24-48 horas prévias ao desenvolvimento de sinais e sintomas, o que dificulta 
a sua deteção e favorece uma perpetuação e transmissão silenciosa na comu-
nidade. O SARS-CoV só se transmitia em doentes sintomáticos, o que facili-
tava a sua deteção, o isolamento dos doentes e permitiu que as medidas de 
controlo de infeção fossem suficientes para eliminar o surto. Embora 15 a 
20% dos casos positivos a SARS-CoV-2 apresentem critérios de gravidade com 
necessidade de internamento, a maioria dos infetados apresenta formas ligei-
ras ou pauci-sintomáticas, sobretudo, na população jovem e ativa, com maior 
mobilidade. Esta forma de apresentação contribui para uma desvalorização 
da doença que dificulta o seu diagnóstico e a implementação de medidas de 
saúde pública, nomeadamente, o isolamento, e favorece a transmissibilidade. 

Outra vantagem significativa do vírus é ser o primeiro coronavírus a 
provocar uma pandemia, desde que temos a capacidade de identificar o 
microrganismo responsável. Desde o início do século passado, ocorreram 
cinco pandemias, três no século passado (1918-19, 1957-58, 1968-69) e duas 
no presente século (2009-2010 e 2020, ainda em curso). Todas as anteriores 
pandemias foram a vírus influenza e a atual é a primeira conhecida, a coro-
navírus. Ao contrário do vírus influenza, o conhecimento dos mecanismos 
etiopatogénicos e fisiopatológicos é ainda incompleto e não existe terapêuti-
ca antiviral específica para a quimioprofilaxia e terapêutica, nem nunca foi 
desenvolvida uma vacina para qualquer estirpe de coronavírus. O nosso 
atraso no conhecimento e as incertezas que ainda persistem representam uma 
grande vantagem para este novo coronavírus. De igual modo, as implicações 
futuras da COVID-19, nomeadamente, em termos de sequelas funcionais, 
cognitivas e de saúde mental são ainda uma incógnita, com eventual impac-
to na recuperação e sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

O mundo no século XXI também se carateriza por várias alterações que 
favorecem a exposição e a doença com vírus de outros espécies animais. 
Referimo-nos, por exemplo, à destruição de habitats naturais e às alterações 
climáticas. Uma vez ultrapassada a barreira das espécies, a intensa intercone-
xão global favorece a rápida disseminação e transmissibilidade à escala mun-
dial. De referir, ainda, o contributo das desigualdades sociais extremas, dos 
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fluxos migratórios e a desvalorização do conhecimento, bem patente nas 
intermináveis e sempre presentes fake news.

Finalmente, a pandemia de gripe A(H1N1) de 2009 que poupava os indi-
víduos mais idosos, e em particular os nascidos antes de 1957, e beneficiou 
da existência de terapêutica específica para a quimioprofilaxia e tratamento 
e de uma vacina desenvolvida em tempo recorde, criou a sensação de falsa 
segurança que tão cedo não havia outra pandemia e, sobretudo, que o de-
senvolvimento tecnológico e científico atual permitia ultrapassar este tipo de 
ameaças com rapidez e sem constrangimentos.

Na figura 1, sintetizam-se os principais fatores contributivos para a ocor-
rência da atual pandemia a SARS-CoV-2.

Figura 1 – Principais fatores contributivos para a ocorrência da pandemia.

Se nenhuma pandemia é prevenível, a atual situação que vivemos e a 
imprevisibilidade dos próximos meses devem servir de alerta para que, no 
futuro, a nossa capacidade de vigilância, antecipação, planeamento e inter-
venção seja mais célere e coordenada, de modo a minimizar as consequências 
em termos de saúde e disrupção económica e social.

3. Preparar o futuro: o que precisamos de aprender
Analisar a resposta do país e, em particular, do Serviço Nacional de Saú-

de à pandemia é perceber a importância do que foi feito, por quem foi feito 
e do que precisamos de fazer e aprender para o futuro.
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Se dúvidas houvesse sobre a importância de um Serviço Nacional de Saú-
de, esta pandemia dissipou-as. Na resposta a uma ameaça desta dimensão 
não houve sistema, mas apenas serviço. Ou seja, pouco ou nenhum Sistema 
de Saúde e toda a resposta centrada no Serviço Nacional de Saúde e, em 
particular, a resposta em diferenciação, gravidade e complexidade, que incluiu 
todo o circuito em cuidados intensivos, ventilação mecânica invasiva e ECMO 
(ExtraCorporeal Membrane Oxygenation). Igualmente, se dúvidas houvesse 
sobre em quem assenta a capacidade de resposta e de intervenção do Servi-
ço Nacional de Saúde, a pandemia também as esclareceu cabalmente: nos 
seus profissionais que estão diariamente no terreno e que melhor conhecem, 
interpretam e interagem com a realidade. E a pandemia também nos provou 
reiteradamente que sem uma visão estratégica, um rumo claro, uma definição 
transparente de objetivos, uma adequada alocação de meios e, sobretudo, 
sem o reconhecimento, valorização e envolvimento dos profissionais de saú-
de, que representam os elementos mais diferenciados deste sector, não exis-
te futuro para o Serviço Nacional de Saúde, nem para uma saúde de exce-
lência e de equidade que promova o desenvolvimento de Portugal e de todos 
nós e nos proteja desta e de futuras ameaças.

Na resposta inicial do Serviço Nacional de Saúde à pandemia merecem 
destaque pela positiva dois aspetos críticos e diferenciadores:

–  a capacidade de resiliência dos três hospitais de 1ª linha. Em Lisboa, os 
Hospitais de Curry Cabral e de D. Estefânia, e no Porto, o Hospital de 
São João. Fundamentais no embate e no tempo que ganharam para nos 
prepararmos!

–  o tempo recorde de preparação da 2ª linha hospitalar, o envolvimento 
dos cuidados de saúde primários e a intervenção constante da saúde 
pública. A rede assistencial soube adaptar-se à necessidade de estabe-
lecer circuitos diferenciados para manter os melhores cuidados a todos 
os doentes, os com COVID-19 e todos os outros com as doenças que 
sempre existiram. E o envolvimento dos cuidados de saúde primários 
permitiu o desvio dos doentes sem gravidade do circuito hospitalar com 
ganhos significativos na monitorização e alocação de recursos. O envol-
vimento dos cuidados primários representou uma diferença significativa 
em relação ao pandemónio que presenciamos na Itália e em Espanha, 
mais centrado na rede hospitalar.

Esta pandemia veio, ainda, reforçar o impacto do conhecimento na aná-
lise e resolução dos problemas, a imperiosa necessidade de uma coordenação 
assente na transparência, envolvimento e avaliação contínua, o desafio da 
liderança na incerteza e a resiliência na adaptação ao “novo anormal”.

Finalmente, uma palavra de reconhecimento e valorização do papel ímpar 
das Forças Armadas Portuguesas no combate à pandemia e, em particular, na 



589

colaboração com o Serviço Nacional de Saúde, em prol da defesa do valor 
sagrado da vida e da saúde dos portugueses. Juntos somos mais fortes!
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A finalidade deste texto é analisar como o comandante do Regimento de 
Apoio Militar de Emergência (RAME), que acumula a função de comandante 
da Unidade de Apoio Militar de Emergência (UAME), pode minimizar os efei-
tos de alguns focos de atrito existentes na execução de missões no âmbito 
do Apoio Militar de Emergência (AME) prestado pelo Exército. Estes focos de 
atrito são aqui tratados como os fatores que, atualmente, levantam alguns 
desafios à afirmação do AME como uma das missões prioritárias do Exército, 
com implicações diretas para o emprego operacional, como são os casos da 
tomada de decisão informada; da ligação com a Autoridade Nacional de 
Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e outras entidades não militares; a in-
teroperabilidade com meios não militares; a formação e a qualificação de 
oficiais e sargentos para desempenho de funções no AME; e a intermutabili-
dade entre militares para as funções no Centro de Operações de Apoio Mili-
tar de Emergência (COAME). 

Em Portugal, o AME está especialmente ligado às experiências recentes 
do emprego de meios militares nos períodos propícios aos fogos rurais (anu-
almente, de junho a setembro), em que as Forças Armadas, em especial o 
Exército, têm desempenhado um papel fundamental. As tarefas desempenha-
das têm sido essencialmente a vigilância e a dissuasão, orientadas para a 
prevenção de incêndios; a vigilância pós incêndio e rescaldo e o emprego 
de máquinas de rasto, ambas para conter o alastramento do incêndio; e o 
apoio em alimentação. Se alguma dúvida houvesse quanto ao esforço desen-
volvido pelo Exército e à importância colocada no AME, os números falam 
por si: 2750 patrulhas de vigilância e dissuasão realizadas em 2017, 4759 
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patrulhas em 2018, e 4759 patrulhas em 2019, decorrentes dos apoios à ANEPC, 
ao Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) e dos protocolos 
estabelecidos com vários municípios, envolvendo mais de 11 mil militares. 

Mais recentemente, a pandemia COVID-19 veio evidenciar que as Forças 
Armadas, e o Exército em especial, desempenharam uma missão essencial ao 
sucesso que Portugal conseguiu obter na contenção da pandemia. Até ao dia 
5 de junho de 2020, o Exército tinha executado 1281 missões, envolvendo 
3824 militares e 1234 viaturas. Os apoios prestados foram muito diversificados, 
desde a instalação de tendas em apoio a hospitais, participação na instalação 
de hospitais de campanha, ações de desinfeção e descontaminação, distribui-
ção de alimentos aos mais desfavorecidos e afetados, e, mais recentemente, 
através de ações de sensibilização para as regras sanitárias a observar e dis-
tribuição de equipamentos de proteção e produtos de higienização em apoio 
à abertura das escolas secundárias. O sucesso da missão do Exército deveu-
-se à capacidade de planear, preparar e executar operações de apoio de 
serviços de grande envergadura com tempo mínimo de preparação.

Contudo, passe a sua recorrência e a atenção dispensada pelos OCS, aque-
le esforço não é uma representação completa do que é o AME, como opera-
ção militar, incluído no espetro das operações militares – Operações de Apoio 
Civil (Exército Português 2012). O AME é a designação nacional que é dada 
à tipologia de operações conhecida como Disaster Relief, nas doutrinas anglo-
-saxónicas, nas quais as Forças Armadas atuam e são organizadas em cada 
país de acordo com as suas especificidades (cf. Tagarev & Ratchev 2018 (1); 
2018 (2)). No caso português, o Exército tem o RAME como unidade prepa-
rada de forma permanente para essa tipologia de missões, embora praticamen-
te todas as unidades, estabelecimentos e órgãos contribuam com capacidades 
para módulos de intervenção em AME.

De todas as missões passíveis da utilização das Forças Armadas em AME, 
o terramoto de grandes dimensões é a situação mais desafiante. Para além 
da imprevisibilidade da ocorrência, a destruição e o efeito físico e psicológi-
co sobre as populações e sobre as organizações intervenientes nas operações 
de socorro, sejam militares ou civis, exigem um elevado nível de preparação 
e grande capacidade de resposta. Além do mais, as questões securitárias po-
dem ser também um fator a ter em conta com o decorrer do tempo, em 
especial se os apoios mais urgentes demorarem a chegar às populações mais 
afetadas. O meu argumento é o de que o AME é uma gama de atividades 
que as organizações militares desenvolvem como se fossem operações de 
apoio de serviços (logística e serviços de campanha) de grande envergadura 
e, como tal, tem em conta os mesmos preceitos doutrinários que qualquer 
outra operação militar. Havendo essa correspondência, a forma de ultrapassar 
os desafios tem a mesma base conceitual.
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Para auxiliar a ilustrar quanto aqueles aspetos são importantes, vamos 
socorrer-nos da experiência do emprego de forças militares norte-americanas 
e brasileiras no Haiti, depois do violento terramoto de 2010 que afetou de 
forma significativa a capital Port-au-Prince (Keen, Elledge, Nolan & Kimmey 
2010; Vohr 2011); e da experiência das Forças Armadas neozelandesas no 
apoio às autoridades civis depois do violento sismo de Christchurch de 2011 
(NZDF 2012). No primeiro caso, tratou-se de uma operação de assistência 
humanitária (que vamos considerar como AME pela sua finalidade) no decur-
so de uma intervenção militar multinacional de estabilização num estado 
frágil, sob a égide da ONU; no segundo caso, tratou-se da intervenção militar 
de apoio de emergência às autoridades civis do próprio país.

As experiências no Haiti e na Nova Zelândia revestem-se de enorme im-
portância para o Exército Português, e consequentemente para as Forças 
Armadas, uma vez que as operações de assistência humanitária (caso do 
Haiti) depois da ocorrência de uma catástrofe (caso da Nova Zelândia e do 
Haiti) têm uma finalidade e uma conceção muito semelhante ao conceito de 
AME que está em desenvolvimento no Exército Português. Para além do mais, 
a probabilidade de emprego de forças militares em operações deste tipo é 
substancialmente mais elevada do que em operações de combate convencio-
nais. A proliferação de conflitos de baixa intensidade em estados frágeis a 
que se somam os efeitos das alterações climáticas, resulta no aumento da 
probabilidade de emprego de forças militares nestes cenários, podendo mes-
mo assumir que pode passar a ser o “novo normal” num futuro previsível. 
Também é importante notar que estar preparado para operações de assistên-
cia humanitária é o mesmo do que estar preparado para AME, já que ambas 
são centradas nas “operações de apoio logístico”, cuja natureza serve o duplo 
propósito de apoio às forças e apoio às populações ou entidades envolvidas 
em proteção civil. 

O caso do Haiti e da Nova Zelândia
O terramoto no Haiti provocou cerca de 230 mil vítimas e destruiu boa 

parte da capital Port-au-Prince, deixando milhares de pessoas presas nos 
escombros e cerca de dois milhões desalojados. Poucas horas depois do 
acontecimento, e a pedido dos responsáveis políticos haitianos, os norte-
-americanos decidiram enviar uma Joint Task Force para abrir o aeroporto da 
capital ao tráfego e iniciar a primeira vaga de entrega de abastecimentos, ao 
mesmo tempo que aproveitaram a presença de aeronaves para evacuar cida-
dãos norte-americanos. Um elevado número de forças multinacionais estavam 
no terreno numa operação de estabilização sob a égide da ONU (MINUSTAH). 

Os Desafios Operacionais do Apoio Militar de Emergência
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As forças americanas foram um importante apoio ao esforço internacional que 
se desenrolou nos três meses seguintes à catástrofe.

Para salvar vidas num desastre daquela dimensão foi fundamental reagir 
com rapidez e com eficácia, que se tornou muito mais evidente devido ao 
facto de as autoridades haitianas não disporem de qualquer capacidade de 
resposta. A ação norte-americana foi rápida, mas nem sempre eficaz, porque 
a assistência decorreu de forma ad-hoc e sem coordenação prévia entre as 
entidades envolvidas, inclusive com as forças militares da MINUSTAH. Na fase 
inicial, o maior desafio foi de ordem logística, devido a três fatores: falta de 
conhecimento da situação; ausência de comando único; e dependência de 
um único aeródromo (aeroporto). 

A logística militar norte-americana, desenhada para apoio a forças militares, 
não estava preparada para operações de assistência às populações. De acor-
do com as primeiras lições, para este tipo de missões os militares norte-
-americanos consideram essencial: dispor de equipas robustas, treinadas e 
equipadas, com capacidade de avaliar a situação para resposta imediata; 
dispor de módulos de C2 capazes de assumir o comando da operação logís-
tica; capacidade de transportar material e abastecimentos por via aérea e via 
marítima; e dispor de forças capazes de atuar em ambiente não permissivo 
(Vohr 2011). O facto de haver um contingente internacional em estabilização 
no Haiti obrigou a coordenações entre forças sem os mesmos padrões ope-
racionais, embora essa dificuldade tivesse sido ultrapassada pelo bom rela-
cionamento pessoal entre os comandantes. Foi o caso ocorrido entre os 
contingentes brasileiro e norte-americano, cujos comandantes se conheciam 
desde que frequentaram o mesmo curso de capitães nos EUA. Consequente-
mente, os estados-maiores aproximaram-se e partilharam as informações 
necessárias ao sucesso da operação (Keen, Elledge, Nolan & Kimmey 2010).

Foi dada também ênfase à comunicação estratégica, devido à presença 
massiva dos órgãos de comunicação social internacionais que acompanhavam 
a situação. Foi importante manter a comunicação com as populações e com 
as autoridades através de redes sociais, transmitindo informação relevante e 
evitando a desinformação que era veiculada pelas redes sociais e até pelos 
órgãos de comunicação social haitianos. Esta é a razão principal pela qual se 
deve integrar um especialista de comunicação junto da força (Keen, Elledge, 
Nolan & Kimmey 2010: 91-92). 

Seja como for, o sucesso das operações de assistência às autoridades ou 
em apoio direto às populações em emergência, depende da eficácia da ca-
pacidade de executar operações de apoio logístico. O valor acrescentado 
pelas forças em AME está na sua capacidade em planear, organizar e execu-
tar as operações logísticas de grande envergadura num ambiente caótico, 
onde podem proliferar forças militares de vários tipos, de vários países, orga- 
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nizações governamentais e não governamentais, e onde o tempo de reação 
é fator crítico. O que pode definir o sucesso da operação é a rápida distri-
buição de apoios à população – água, alimentação, apoio médico – que pode 
salvar muitas vidas e promover uma sensação de segurança. É preciso notar 
que as estruturas logísticas das forças militares não estão preparadas para 
integrar as operações de emergência, porque estão organizadas e treinadas 
para o apoio à força. Por essa razão, é necessário coordenar os esforços de 
apoio logístico às forças e às autoridades com o apoio às populações. Assim, 
quanto melhor for a definição de relações de comando e de apoio com os 
preceitos da doutrina de comando e controlo mais fácil é a coordenação 
entre entidades.

No caso do terramoto de Christchurch, na Nova Zelândia, a situação en-
frentada pelas Forças Armadas neozelandesas foi substancialmente diferente. 
Tratou-se de uma intervenção em apoio às autoridades locais, tendo sido 
identificado um conjunto de vulnerabilidades na organização, preparação das 
Forças Armadas e ligação com as autoridades civis, cujas propostas de solu-
ção e boas práticas deram origem à elaboração de um Aide Memoire1 (NZDF 
2012), que detalha as fases de uma intervenção daquele tipo e propõe uma 
lista de elementos e fatores a ter em conta no planeamento e preparação das 
forças militares. Sendo um documento do tipo “manual de boas práticas”, 
pode ser tido como referência para o desenvolvimento de uma doutrina pró-
pria para o AME. Além do mais, trata-se de Forças Armadas de efetivo redu-
zido, que podem ser empregues em AME ao mesmo tempo que mantém os 
compromissos em missões “tipicamente militares” (NZDF 2012: 16). Tal como 
em Portugal, as Forças Armadas neozelandesas são empregues em apoio às 
autoridades civis, que estão organizadas e têm estabelecidas relações de 
comando, ligação e relações de apoio ao nível nacional. As Forças Armadas 
podem ser empregues como elemento de primeira intervenção, mas a partir 
do momento que as autoridades civis têm a capacidade para lidar com a 
situação, os meios militares transferem a responsabilidade e são substituídos, 
apenas mantendo empenhados os meios que são realmente distintivos. O 
comado militar é conjunto, não por imperativos de envergadura de resposta, 
mas devido à organização e natureza das suas Forças Armadas.

 1 O Aide Memoire refere os acidentes Pike River Mine Disaster (2010), que foi o resultado de 
duas explosões de gás numa mina, e o derrame causado pelo porta-contentores MV RENA, 
que causou a contaminação de águas marítimas. Porém, foi o terramoto de Christchurch que 
exigiu mais das Forças Armadas como um todo, em que o Exército teve papel fundamental. 

Os Desafios Operacionais do Apoio Militar de Emergência
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O Apoio Militar de Emergência em Portugal – O 
RAME

O AME é uma missão do Exército decorrente da necessidade expressa no 
Conceito Estratégico de Defesa Nacional (GOP 2013) para a criação de uma 
Unidade Militar de Apoio de Emergências para melhor fazer face aos riscos 
decorrentes de catástrofes naturais ou de origem humana. No seguimento do 
planeamento estratégico nacional, o Conceito Estratégico Militar (MDN 2013) 
expressa a necessidade de dispor de meios militares capazes de responder a 
necessidades de apoio militar de emergência em apoio às autoridades civis 
numa perspetiva sinérgica. Assim, em 1 de novembro de 2016, é criado o 
Regimento de Apoio Militar de Emergência (RAME) como resposta do Exér-
cito à necessidade expressa naqueles documentos estruturantes. Na sua base 
conceitual para emprego de meios e para a sua articulação, o AME combina 
capacidades únicas das suas forças disseminadas pelas várias unidades do 
país com as capacidades orgânicas do RAME para o comando e controlo das 
operações, através do COAME; e capacidade para intervenção imediata no 
apoio às populações, através do Grupo de Intervenção em Emergências 
(GrIntEmerg) (capacidade de AME dedicada). O RAME é o ponto focal do 
AME, que a seguir enquadramos e definimos. 

O AME está integrado no âmbito das Operações de Apoio Civil definidas 
na Publicação Doutrinária do Exército (PDE) 3-00 Operações (Exército Por-
tuguês 2012), que tem como finalidade prestar o apoio as populações para 
as salvaguardar dos efeitos de desastres ou situações potencialmente perigo-
sas, no âmbito do apoio às autoridades civis. Embora o enquadramento 
conceitual se refira ao apoio às autoridades, o AME pode ser primeira inter-
venção na situação em que as autoridades ainda não tenham o dispositivo 
necessário na área de operações, ou na situação em que se não disponha de 
meios suficientes para acorrer a todos os locais. O Comando da Forças Ter-
restres exerce a sua ação operacional através do RAME, ativando a UAME 
para que passe a executar o comando e controlo dos meios empregues pelo 
Exército. Após a ativação, é ao RAME que cabe fazer a avaliação inicial da 
situação e empenhar o seu GrIntEmerg como elemento de primeira interven-
ção. O Centro de Operações de Apoio Militar de Emergência (COAME) acom-
panha a situação (em ligação com as autoridades) e leva a cabo o seu pla-
neamento para determinar a composição e articulação de meios adicionais 
necessários para empenhar em cada zona.

O AME tem como referência o Plano de Apoio Militar de Emergência do 
Exército (PAMEEx), que define claramente a missão do RAME e o contributo 
das outras unidades do sistema de forças do Exército através da disponibi- 
lização de um conjunto variado de módulos de intervenção. Os módulos 
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colocados à disposição do AME são para utilização nas Operações de Apoio 
Civil, embora tenham utilização primária no âmbito do emprego de forças 
militares para a restante tipologia de operações, como são os casos das Ope-
rações Ofensivas, Operações Defensivas e Operações de Estabilização. A 
missão do comandante do RAME é assumir o controlo operacional ou a au-
toridade para coordenação dos módulos empenhados nos teatros de operações 
onde a ANEPC o solicita. O módulo dedicado ao AME pode ser um reforço 
de meios já existentes ou pode ser uma valência única para uma função 
muito específica. Colocado sob coordenação da entidade responsável pelas 
operações no teatro, o módulo pode prestar apoio direto (Ex: vigilância e 
rescaldo pós-incêndio) ou apoio de área (Ex: módulo de alimentação; aloja-
mento de emergência). O comandante do RAME propõe ao general Coman-
dante das Forças Terrestres qual a unidade que deve empenhar determinado 
módulo, pela sua especificidade ou distância ao local de empenhamento, 
controla o seu movimento e coloca-o sob controlo2 do oficial de ligação 
junto da entidade responsável pela operação. A ação é planeada como se 
fosse uma operação de apoio logístico, porque presta apoio às forças milita-
res e outros meios envolvidos em alimentação e água, transporte, alojamento, 
assistência sanitária e distribuição de bens às populações desalojadas e des-
locadas. Neste ponto, o AME não é diferente das missões típicas de um 
exército, que tem como missões principais submeter um adversário, conquis-
tar e manter território e controlar populações. Por essa razão, os exércitos 
são organizados sob a forma de forças militares para produzir um determi-
nado potencial de combate (função dos recursos humanos, recursos militares 
e doutrina). Sendo o AME uma missão que tem uma configuração semelhan-
te ao apoio logístico em combate, preparar forças capazes de levar a cabo o 
AME é também preparar forças para combate. Além do mais, os meios en-
volvidos no AME têm ainda o desafio de apoiar em simultâneo as autoridades 
envolvidas e as populações necessitadas. 

Que desafios?
Os desastres naturais e de origem humana podem desencadear situações 

complexas que requerem uma reação rápida e capacidade de sustentar a ação 
por um período prolongado. As Forças Armadas podem contribuir de forma 
decisiva para a resposta em função da sua capacidade de reação, resiliência 

 2 Neste caso específico, o termo controlo significa a autoridade para transmitir normas de 
atuação específicas, atribuir áreas de empenhamento e outras medidas necessárias para o 
apoio à entidade que solicitou o emprego do módulo.

Os Desafios Operacionais do Apoio Militar de Emergência
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e capacidades distintivas. Não se pretende duplicar esforços, mas acrescentar 
valor à ação das autoridades civis que requeiram o apoio. O AME é planea-
do tal como qualquer outra operação militar, pese embora a UAME assuma 
uma função central a partir do momento em que é ativada pelo CFT. Os 
desafios que a seguir se apresentam têm influência direta na eficácia do em-
prego dos meios que as instituições que os requerem esperam sempre em 
tempo oportuno e preparados. A situação subjacente à nossa análise é a de 
uma emergência complexa que obrigaria ao emprego de meios militares de 
vários pontos do país para apoiar as autoridades em vários locais. 

Paciência tática

O primeiro desafio que o comandante do RAME enfrenta é a disponibili-
dade de informação necessária para poder tomar uma decisão ou propor uma 
modalidade de ação ao CFT. Os pedidos da Autoridade Nacional de Emer-
gência e Proteção Civil (ANEPC) ao Comando Conjunto para as Operações 
Militares (CCOM) para intervenção, colocam uma enorme pressão na rapidez 
de resposta. Porém, o empenhamento automático de meios pode não ser 
possível na esmagadora maioria dos casos. É necessário reunir informação 
mínima para se conceber um plano, por mais simples que seja, para evitar 
estar continuamente a reagir a pedidos que podem chegar em catadupa. 

A informação disponível acerca da situação provém de variadas fontes: das 
autoridades que requerem o apoio; dos oficiais de ligação das Forças Armadas; 
e de meios militares empenhados no terreno. Só com informação sobre a 
situação se evitam os erros mais comuns neste tipo de situações, como são os 
casos do envio de meios para um local onde já não são necessários, deixando 
outros locais onde o meio pode ser decisivo. Um exemplo típico é o caso das 
máquinas de rasto, que se deslocam numa plataforma a baixa velocidade e 
que podem chegar demasiado tarde. Por princípio, o emprego de meios mili-
tares deve iniciar-se depois de avaliada a situação no local. Inicialmente, far-
-se-á um reconhecimento imediato (NZDF 2012), que deve ser executado por 
um grupo de especialistas (oficial de Engenharia; oficial Médico, por exemplo) 
e que podem ser apoiados pelo módulo de vigilância e deteção – UAV RAVEN 
–, uma vez que consegue cobrir 100 km2 num curto espaço de tempo. Mais 
tarde, poderá seguir para a área de intervenção o Posto de Comando Tático 
(PCTát) da UAME, que permite o escalonamento do COAME com os meios 
humanos e materiais capazes de apoiar a decisão do comandante do RAME e 
estabelecer a ligação eficaz com o oficial de ligação das Forças Armadas e com 
as autoridades locais. Está-se então em condições de executar o reconhecimen-
to mais detalhado para se poder determinar o grau de empenhamento neces-
sário (abastecimento de água e alimentação; energia; apoio psicológico; apoio 
médico; transporte e instalação de pessoas; etc.). 
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Seja como for, se o desastre for imprevisível, há sempre que contar com 
o tempo necessário para ativar os meios e fazê-los deslocar para o teatro, o 
que pode levar muito mais tempo do que o pretendido. No caso de se tratar 
de um acontecimento previsto, como no caso de um fenómeno meteorológi-
co extremo, deve proceder-se à permuta de oficiais de ligação entre o Exér-
cito e a ANEPC o mais cedo possível. Dessa forma, podem participar na 
elaboração de planos de contingência, baseados em cenários, que diminuem 
o tempo de reação por terem como produto final modalidades de ação ge-
néricas para responder às várias situações baseadas em condições de execu-
ção. Quando a informação resultante da avaliação chegar ao COAME é então 
muito mais rápido decidir ou propor modalidades de ação, evitando precipi-
tar meios que podem não ser os adequados. 

Capacidade, disponibilidade e distância

A eficácia do Exército na resposta aos pedidos de apoio está essencial-
mente dependente da forma como utiliza os seus meios, especialmente da 
forma como os decisores utilizam os atributos dos módulos de intervenção 
(Apte, Bacolod & Carmichael 2020). De acordo com o objetivo deste texto, 
vamos utilizar os fatores capacidade e proximidade para ilustrar o que se 
pretende. A existência de uma listagem de meios disponíveis a aprontar por 
cada unidade do Exército (conforme o catálogo existente no PAMEEx) garan-
te à UAME o conhecimento das capacidades disponíveis em cada momento 
e aquelas que podem ser empenhadas em tempo que garanta a resposta 
adequada (previsão). No atual modelo de AME implementado no Exército, 
os módulos são aprontados e cedidos pela esmagadora maioria das unidades 
com encargo (32 Unidades/Estabelecimentos/Órgãos, no total), de acordo 
com as suas valências. Para além do conhecimento standard das capacidades, 
os treinos regulares e a realização do Exercício FÉNIX (exercício anual de 
AME) permitem testar a reação à prontidão e a sua capacidade. 

Por outro lado, o facto de os módulos estarem dispersos pelo território 
nacional, conforme o dispositivo, pode representar uma vantagem em relação 
à proximidade, quando os mesmos módulos são aprontados por várias uni-
dades – por exemplo, alimentação: Escola dos Serviços e Regimento de Apoio 
Militar de Emergência. Porém, esse facto pode também ser uma desvantagem 
se o módulo for único (VMER do Agrupamento Sanitária; módulo de vigilân-
cia e deteção do RA5) e estiver localizado a várias centenas de quilómetros 
do teatro de operações. A realização de exercícios permite determinar tempos 
de reação baseados na distância a percorrer para que, quando se faz o pe-
dido, o beneficiário saiba quanto tempo é que o apoio pode demorar a 
chegar ao teatro. Quanto mais rápido for o movimento dos módulos para o 
teatro, mais vidas serão salvas. Para além da preparação e do treino, há que 
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desenvolver e treinar planos de convocatória para testar tempos de reação 
para iniciar movimentos. Além desse aspeto, há ainda a considerar o tempo 
de planeamento e tomada de decisão por parte do comandante da UAME, 
que necessita do conhecimento mínimo da situação e nem sempre pode ser 
possível obtê-la por partilha de informação com as autoridades a apoiar.

Uma maior dispersão implica também maior dificuldade de intervenção, 
uma vez que o pessoal envolvido não tem muitas possibilidades de treinar 
com os restantes módulos nem com os elementos do COAME envolvidos no 
comando e controlo da operação. Contudo, é uma “janela de oportunidade” 
para que mais regimentos participem nas operações e haja mais pessoal trei-
nado por todo o país. 

Ter semelhança com as operações de apoio logístico não significa forças 
melhor treinadas ou rotinadas no AME. O tempo devotado ao apoio de ser-
viços e à logística nos cursos de promoção e de qualificação de oficiais, por 
exemplo, é substancialmente menor do que para as operações consideradas 
“mais nobres” como são os casos das operações de estabilização, operações 
defensivas e operações ofensivas. Se considerarmos os trabalhos práticos 
devotados ao planeamento e execução de operações de apoio logístico, o 
tempo dedicado a eles nos cursos é ainda mais irrisório. Além do mais, há 
ainda a referir que as operações de apoio civil têm sido relegadas para meras 
apresentações teóricas. Assim, incluir o AME nos cursos de formação e de 
qualificação de oficiais e sargentos é estar a contribuir também para desen-
volver perícias militares necessárias ao planeamento logístico e à execução 
das operações de apoio de serviços. 

Embora integradas nas operações de apoio civil, o AME levanta ainda um 
outro problema relacionado com a doutrina em duas dimensões distintas: na 
relação com as autoridades apoiadas, como é o caso da ANEPC; e para a próprias 
forças do Exército, que não tem ainda uma doutrina específica para o apoio 
civil e correspondente adaptação das técnicas de estado-maior, métodos de 
análise e simbologia próprias. A linguagem das Forças Armadas e os seus con-
ceitos operacionais são muito específicos, porque têm uma relação direta com 
o emprego da violência e são resultado de séculos de evolução de teorias mi-
litares. A doutrina militar é a base conceitual que os comandantes utilizam para 
planear e comunicar de forma mais eficiente. Uma falha na utilização proficien-
te da doutrina resulta em confusão, ineficácia e no não cumprimento da missão. 

A iniciativa que os subordinados necessitam para lidar de forma mais 
eficiente com a situação depende da confiança mútua e da comunhão do 
entendimento da operação, os quais dependem, por sua vez, de processos 
descritivos e de linguagem comum para comunicar intenções, ordens e esta-
belecer cadeias de comando e graus de autoridade claros. E essa linguagem 
é a doutrina militar.
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Doutrina e interoperabilidade

Quando as Forças Armadas atuam em situações em que existem várias 
entidades com linguagens próprias, é necessário clarificar bem o significado 
da “linguagem” utilizada. Por exemplo, comando operacional pode ter um 
significado diferente para as Forças Armadas e para a ANEPC; o mesmo para 
apoio de área ou para reforço. Todavia, qualquer fricção conceitual pode ser 
facilmente ultrapassada desde que se alinhem conceitos operacionais, se 
executem treinos com regularidade e se promovam ações de formação con-
juntas. A não existência de um manual de Operações de Apoio Civil e de um 
manual de AME é potencialmente causadora de fricção em termos de unida-
de de comando e unidade de esforços, mesmo dentro das Forças Arma- 
das. Também não se pode esquecer que o AME não se resume ao apoio à 
ANEPC no período dos fogos rurais. O AME pode ser levado a cabo no es-
trangeiro, com outros Exércitos, e como ação militar complementar em emer-
gência durante uma operação de outra tipologia, como foi o caso ocorrido 
no Haiti com brasileiros e norte-americanos.

O facto de haver um COAME com autoridade de comando e controlo 
sobre os módulos empenhados e com uma ligação especial à ANEPC, obriga 
a que os seus militares sejam conhecedores das suas “linguagens”, dos seus 
procedimentos e das suas formas de atuação. Para que se minimizem proble-
mas de entendimento, deve promover-se regularmente exercícios tipo CPX 
entre as entidades normalmente envolvidas em AME. A utilização da figura 
Augmentee em posições chave como são os casos das operações, da logísti-
ca e das informações pode ser outro um passo importante para que se dis-
semine mais facilmente os procedimentos e linguagens próprias do AME.

Um outro importante desafio é a necessidade de promover a interoperabi-
lidade no teatro de operações. Enquanto que a interoperabilidade entre pes-
soas, doutrinas e procedimentos se adquire com formação e treino conjunto 
entre as Forças Armadas e as entidades civis, a questão dos equipamentos 
pode ser bastante mais difícil. Os programas de aquisição de material, equipa-
mento, viaturas e sistemas de comunicação são processos de longo prazo que 
envolvem quantias avultadas de dinheiro e que não obedecem a critérios de 
interoperabilidade com os sistemas da ANEPC, uma vez que a sua finalidade 
primária é apoio às operações militares “típicas”. Portanto, ter o RAME intero-
perável com as pessoas, procedimentos e equipamento existentes nos elemen-
tos civis a apoiar é um valor acrescentado ao papel do Exército em AME. 

Planeamento e Preparação

De acordo com o conceito de AME, a chave para o sucesso reside no 
planeamento antecipado e na preparação de uma operação prevista. A base 

Os Desafios Operacionais do Apoio Militar de Emergência



Revista Militar

602

conceitual para desenvolvimento de procedimentos pode ser a utilização de 
pontos de decisão tática como instrumento para o desenvolvimento de mo-
dalidades de ação que obedecem a determinados critérios de validação (Bar-
roso 2005; Klein & Hastings 2016). Em cenários desconhecidos é necessá- 
rio estabelecer a relação entre a situação atual e o que se pretende depois 
da operação (estado final desejado). Essa relação é a base para que se esta-
beleça o que é necessário fazer, quando e onde, baseado em pressupostos 
ligados a necessidades de informação crítica. 

Para determinar o quê? devem utilizar-se os dados recolhidos de casos 
históricos em situações idênticas. O estudo de casos históricos permite deter-
minar os potenciais quês?, como, por exemplo, a necessidade de estabelecer 
o mais cedo possível a ligação com as entidades civis, providenciar alojamen-
to e abastecimento de água potável. Estas tarefas, embora pressupostos, são 
tratadas como factos para se determinar os prováveis onde? se vão executar, 
mediante a probabilidade de ocorrência de determinados efeitos. Esta é uma 
área de interesse especial das Informações (intelligence), combinada com 
equipas de meteorologistas, por exemplo, uma vez que desenvolve as pos-
síveis áreas de atuação como se fossem “as modalidades da ameaça” nas 
operações ofensivas ou defensivas.

 Como existe demasiado desconhecimento das variáveis de missão, mini-
miza-se a importância da análise da missão para que o estado-maior se con-
centre na formulação de modalidades de ação baseadas em pontos de decisão. 
Os pontos de decisão correspondem às informações necessárias para conver-
ter os pressupostos em factos, que representam as condições para se levar a 
cabo a tarefa (o quê?) num determinado local (onde?) com os meios modu-
lares disponíveis para as executar. Este processo coloca um elevado prémio 
na obtenção de informações, obrigando a que a fase inicial de uma operação 
de AME de envergadura seja o reconhecimento inicial que valide as condições 
para a execução das modalidades de ação.

A necessidade de enviar uma equipa de reconhecimento inicial, multidisci-
plinar, com os meios adequados para obter a informação inicial, é determinan-
te para se analisar a missão, alertar os regimentos aprontadores, finalizar as 
modalidades de ação e compor e articular os meios para os empenhar. Dispor 
de meios de obtenção de imagem e vídeo é também um requisito fundamen-
tal para que determinados especialistas, como os engenheiros militares, possam 
analisar o estado de infraestruturas, ou se tenha uma imagem abrangente do 
grau de destruição e necessidades de ajuda inicial. Para além da disponibilida-
de da informação no COAME para o processo de tomada de decisão, é neces-
sário partilhar a informação com os regimentos aprontadores e elaborar Common 
Operational Picture (operações, informações, logística) e partilhá-la com as 
autoridades envolvidas, que devem estar representadas no COAME.
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Considerações Finais
Como se pretendeu evidenciar, os desafios operacionais do comandante 

do RAME (UAME) são em tudo idênticos aos desafios que se colocam a um 
comandante de uma força empenhada numa outra missão. A sua resolução 
está no seu “espaço de batalha”, uma vez que pode promover a interopera-
bilidade com as autoridades civis envolvidas em “operações conjuntas” através 
da realização de exercícios e realização de cursos de qualificação em AME; e 
promover o AME no seio do Exército, através da integração do tema nos cur-
sos de carreira de oficiais e sargentos. A correspondência entre o AME e as 
operações de apoio logístico é um fator essencial para a sua afirmação: pre-
parar militares para o AME é prepará-los para a sustentação das operações de 
combate. A adaptação ao “novo normal” está em andamento.
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Considerações Gerais
Os navios, pelas suas características de espaços confinados, são, histori-

camente, locais propícios ao desenvolvimento e propagação de quaisquer 
doenças, epidemias ou pandemias.

“O pior lugar para sofrer uma pandemia é um local fechado, longe de 
qualquer ajuda, como um navio em alto mar”, explica o americano Alfred 
Crosby, no livro “Epidemia e Paz, 1918”.

A COVID-19, que já causou mais de 550.000 mortos1 por todo o Mundo, 
propagou-se em navios civis e militares, onde existiam milhares de seres 
humanos em espaços confinados.

Apesar das características bem diferentes entre os navios civis e os milita-
res, o modo de contágio foi semelhante, face à utilização de muitos equipa-
mentos comuns e o contacto frequente, seja em actividades lúdicas de um 
navio de cruzeiro seja na ponte de um navio militar.

Uma vez entrada a bordo, a única solução para combater a doença é 
isolar os doentes, mas, atendendo às características de cada navio, nem sem-
pre é possível fazê-lo.

Se nos navios militares esse isolamento parece ser mais fácil, porque os 
militares estão habituados a medidas restritivas, por vezes, a disposição e 
compartimentação dos navios não o permite. 

Num navio de cruzeiro com milhares de passageiros, muitos já de idade 
avançada, a tarefa pode ser muito mais difícil de fazer cumprir. Veja-se o caso 

 * Sócio Efetivo da Revista Militar.
 1 À data em que escrevemos este artigo, 10 de Julho de 2020.
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do Diamond Princess, onde mais de 700 casos de COVID-19 foram confir-
mados entre as 3.700 pessoas a bordo. O navio ficou em quarentena num 
porto, no Japão.

Hoje, para além dos navios, temos também os aviões como espaços fe-
chados e com acumulação de pessoas em pouco espaço, potenciando a 
transmissão de doenças que — ao contrário do que sucede nos navios, onde 
a sua detecção era feita ainda a bordo durante a viagem – só se vem a ma-
nifestar quando o infectado já está integrado na vida normal do local de 
destino; e com grande probabilidade de ter continuado a contaminação.

Quarentenas. Proibidos de desembarcar
Uma preocupação, já antiga, das autoridades sanitárias é a dissemina- 

ção de uma epidemia em terra, quando os navios chegam a um porto,  
levando essas autoridades a imporem uma quarentena, proibindo o desem-
barque.

Foi o caso, entre muitos, do navio de cruzeiro Zaandam, que, em Março, 
ficou semanas ao largo das costas da América do Sul, sem poder atracar. E 
também o do navio MSC Fantasia que, também em Março, atracou em Lisboa 
e de onde os passageiros saíram depois de controlados e directamente para 
o aeroporto, a caminho do seu país de origem2.

Ao que julgo saber, terá sido esta a solução encontrada pelo facto de a 
legislação portuguesa impedir a quarentena ou internamento compulsivo3.

Ao longo da história, os navios em quarentena ficavam afastados dos 
portos. A quarentena consistia em evitar que o pessoal de bordo viesse 
contaminar quem está em terra. Para isso, foram criados os fundeadouros 
de quarentena – em Lisboa, era São José de Ribamar, frente ao Dafundo – e 
criados em terra Lazaretos, para onde os infectados desembarcavam até ter-
minarem a quarentena. Em Lisboa, existia um, na Trafaria, desde o tempo 
de D. João II.

Outro problema para os navios militares é o de se manterem operacio-
nais, quando as suas guarnições adoecem em grande número. E na história 
militar há numerosos casos em que as epidemias determinaram o vencedor; 
caso do cerco de Lisboa, em 1384, quando a peste obrigou os castelhanos 
a retirar.

 2 Em 10 de Maio de 2020, o navio continuava atracado em Lisboa com cerca de 450 tripulan-
tes a bordo sem autorização para desembarcarem.

 3 Excepto em casos de saúde mental e apenas depois de decisão judicial.
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Durante a pneumónica ou gripe espanhola de 1918, em plena Grande 
Guerra, o cruzador americano USS Pittsburgh ficou sem condições para com-
bater, caso fosse atacado por um navio ou submersível alemão.

Foi também o caso da Divisão Naval de Operações de Guerra do Brasil 
que, a caminho da Europa, em 1918, ficou retida em Dakar, devido à propa-
gação da pneumónica entre as suas guarnições, em número que impedia os 
navios de navegar.

Hoje sabemos que a peste negra – que ficaria para a História como a 
praga de Justiniano – foi transmitida pelas pulgas que viajaram com os ratos 
a bordo de navios carregados de grãos oriundos do Egipto. A doença chegou 
a Constantinopla, em 541 e, até 544, matou entre 500 mil e um milhão de 
pessoas, só na capital do Império, espalhando-se, depois, rapidamente, des-
de o mar Mediterrâneo até à Escandinávia. Os historiadores lembram que a 
França e Inglaterra fizeram tréguas na Guerra dos Cem Anos, o sistema feudal 
britânico ruiu nesse período e os vikings diminuíram as suas incursões, saques 
e conquistas.

A Carreira da Índia, com navios superlotados, longos trajectos sem escala4 
e alimentação deficiente, provocaram doenças como o escorbuto e o desen-
volvimento de outras doenças epidémicas que provocaram numerosas baixas 
entre os tripulantes e os passageiros.

À saída de Lisboa, o primeiro mal que atacava grande parte dos passagei-
ros e tripulantes era o enjoo, provocando o imediato enfraquecimento das 
pessoas.

As condições higiénicas e sanitárias eram péssimas, como nos descrevem 
os Cronistas e outros autores anónimos e contribuíram para que surgissem 
vários surtos de doenças.

A ausência de hábitos de higiene, hoje considerados normais, e a inexis-
tência de espaços próprios para as necessidades fisiológicas, tinha resultados 
pouco recomendáveis: “Êstes navios são extremamente sujos e infectos, porque 
a maior parte da gente não toma o trabalho de ir acima para satisfazer as 
suas necessidades, o que em parte é causa de morrer ali tanta gente 5.

O embarque de animais vivos, método utilizado para ultrapassar a defici-
ência em alimentos frescos, contribuía também para degradar as condições 
higiénicas de bordo.

 4 Os navios largavam de Lisboa em Março ou Abril e, com uma única escala na ilha de Mo-
çambique, chegavam a Goa, em Agosto ou Setembro.

 5 LAVAL, Francisco Pyrard de- viagem de Francisco Pyrard de Laval, vol. 2, pp. 149. Citado 
por FRADA, João José Lúcio. “História, Medicina e Descobrimentos Portugueses”, in Revista 
do iCALP.
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A presença de baratas merece inclusivamente alguns comentários de Pyrard 
de Laval: “uma espécie de animais semelhantes a besouros (...) e que ali [nos 
navios] há em grande quantidade, que atormentam e molestam grandemente 
a todos (...) e quando se matam entre as mãos, lançam o maior fedor do 
mundo. A nossa nau estava tôda cheia dêles e furam todos os cofres, pipas e 
outros vasos de pau; o que muitas vezes é causa de se derramar o vinho e 
água”. 

Assim, após alguns dias de viagem, os navios transformavam-se em locais 
que, do ponto de vista higiénico e sanitário, apresentavam condições exce-
lentes para o desenvolvimento de doenças.

Doenças
Muitos são os navios que chegam ao Oriente com dificuldades de nave-

gação provocadas pela falta de tripulantes, devido a estarem maioritariamen-
te doentes ou fracos. Em situações deste tipo, a mortalidade acabava por 
atingir proporções elevadas, como aconteceu na nau S. Martinho, em 1597, 
segundo o relato do seu piloto, Gaspar Ferreira Reimão: “não há huma pes-
soa nesta nao que apareça de noite, porque os que estão em pe ficarão tão 
cortados das doenças que não ten força pera pegar em hum cabo (...), e não 
ha oito marinheiros em pee e quatro ou sinquo grometes, e todos estes forão 
doentes e andão fracos”6.

Quando se atingia a zona de calmarias da Guiné, era frequente começarem 
a faltar os alimentos frescos. As refeições passavam a ser confeccionadas à 
base de alimentos secos e salgados, pobres em vitaminas (nomeadamente a 
vitamina C) e que provocavam violentos surtos de escorbuto, ou mal das 
gengivas, doença que Camões tão bem retratou n’Os Lusíadas.

Nos finais do século XIX e início do século XX, a ocupação dos territórios 
africanos, consequência das deliberações da Conferência de Berlim, obrigaram 
ao transporte de sucessivas expedições militares para África, em navios mal 
equipados para o efeito; esta situação também provocou a disseminação de 
doenças e estados de fraqueza que facilitaram depois o aparecimento, entre 
os expedicionários, de doenças tropicais como a malária, o paludismo e as 
disenterias.

A situação tornar-se-ia mais grave com as grandes mobilizações militares 
ocorridas durante a Grande Guerra (1914-1918).

 6 id ibidem, pp. 291.
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A pneumónica no Corpo Expedicionário Português
As primeiras notícias sobre a existência de pneumónica no contingente 

do Corpo Expedicionário Português (CEP), na Flandres, são de Agosto de 
1918. Segundo algumas fontes, existiram 418 casos diagnosticados, com 37 
vítimas mortais. Os efetivos do CEP, em França, nessa altura, deveriam rondar 
os 45.000 homens, já descontados os mortos, os feridos e os prisioneiros da 
Batalha de La Lys (9 de Abril de 1918); o que significa uma percentagem 
ínfima de infectados.

Explica-se esta situação pelo facto de o contingente português estar inte-
grado no Comando do 1º Exército Britânico e beneficiar da organização dos 
serviços de saúde militar britânicos, da sua experiência na sanidade em cam-
panha e das suas boas práticas higienistas.

A pneumónica em Moçambique
Nas campanhas em África, e sobretudo em Moçambique, o número de 

mortos por doença (1945), sobrepôs-se, e muito, aos mortos em combate 
(54)7, e uma percentagem elevada ficou a dever a enterites, disenterias e 
paludismo.

Para além das doenças tropicais – que significaram mais de 30% das bai-
xas nos efectivos mobilizados mesmo antes de entrarem em combate (4 de 
Julho de 1916-19 de Setembro de 1916) –, surgiu, em 1918, a pneumónica8.

O Exército Português não estava integrado noutro comando e a situação 
foi completamente diferente da que sucedeu na Flandres, quando a pneumó-
nica se começou a manifestar, em Outubro de 1918.

O Batalhão de Marinha Expedicionário a Moçambique, organizado em 
Abril de 1918, e constituído por três companhias e uma bateria de seis me-
tralhadoras, com 22 oficiais e 986 praças, chegou a Lourenço Marques, a 22 
de Julho, a bordo do paquete Lourenço Marques; seguiu, depois, para Que-
limane, a 25 de Agosto, a bordo do Luabo, por se aguardar um ataque dos 
alemães à cidade, cuja defesa era garantida apenas pelos marinheiros desem-
barcados do cruzador Adamastor. Nesta cidade, onde grassava um surto de 
pneumónica, o Batalhão sofreu 23 mortos, incluindo dois oficiais.

 7 Pélissier, René. História de Moçambique. Formação e oposição, 1854-1918, pp. 388.
 8  Estavam, então, em Moçambique 23 médicos mobilizados para acompanhamento das tropas.
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Açores
Nos Açores, a pneumónica surgiu em São Miguel, em Agosto de 1918, e 

o cruzador vasco da Gama é mandado regressar do Faial, para que o médi-
co e o enfermeiro do navio auxiliassem no combate à pandemia em São 
Miguel9.

Mas a pandemia atingiu também as guarnições do cruzador vasco da Gama 
e do caça-minas Almirante Paço D’Arcos, obrigando o Comando da Defesa 
Marítima a solicitar o apoio de médicos civis, porque o médico e o enfermei-
ro do cruzador estavam também infectados.

Em Outubro, o Comando da Defesa Marítima voltou a solicitar o apoio de 
médicos civis para integrar as Juntas Médicas, face ao elevado número de 
infectados entre as guarnições dos navios.

Foi no auge desta pandemia que aconteceu, a 14 de Outubro de 1918, o 
ataque do submersível U-139 ao paquete San Miguel e ao patrulha de alto-
-mar Augusto de Castilho e a chegada a Ponta Delgada, a 20 de Outubro, dos 
sobreviventes, feridos e mal nutridos, depois de 200 milhas a remos; a assis-
tência no hospital não terá sido a desejável pela falta de material, inclusive 
de pensos10.

Nesta emergência, o almirante americano Herbert Owar Dunn mandou um 
dos seus contratorpedeiros a Gibraltar comprar medicamentos11.

Convém aqui recordar que a decisão de enviar o Augusto de Castilho 
escoltar o San Miguel, em substituição do Celestino Soares, se deveu ao 
facto de aquela unidade ter chegado de Lisboa – escoltando o paquete 
Beira – e estar de quarentena com o pessoal impedido de desembarcar no 
Funchal.

Cabo verde
Em Cabo Verde, a pneumónica atacou as guarnições das canhoneiras 

Beira e Bengo, ali em serviço, provocando 9 mortos (8 na Beira e 1 na 
Bengo)12, para além de numerosos doentes que chegaram a pôr em causa a 
operacionalidade dos navios, a cujo cargo estava a defesa marítima do porto 

9 REZENDES, Sérgio. Da origem da Pneumónica nos Acores, ao contagio arquipelágico, pp. 
186 e seg.

10 id ibidem, p.194. 
11 id ibidem, p.200
12 Faleceram ainda, naquele fatídico mês de Outubro de 1918, mais nove militares do Exército, 

dos quais, dois oficiais.
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do Mindelo contra os ataques dos submersíveis alemães, que já tinham ata-
cado a cidade quatro vezes durante o conflito13.

Em Setembro de 1918, o Almirantado Britânico solicitou a colaboração da 
Divisão Naval de Operações de Guerra da Marinha brasileira, então estacio-
nada em Dakar, para a patrulha das águas adjacentes ao arquipélago de Cabo 
Verde, onde tinham sido avistados vários submersíveis inimigos.

Os navios brasileiros debatiam-se com a epidemia da gripe espanhola 
(pneumónica) e apenas os contratorpedeiros Piauí e Santa Catarina ainda 
dispunham de guarnições suficientes para navegar; foi determinado pelo 
Comandante-chefe brasileiro, Almirante Frontin, que aqueles navios largassem 
para São Vicente, a 8 de Setembro14.

A epidemia alastrou-se a bordo do Santa Catarina e apenas o Piauí se 
fez ao mar; a gripe acompanhou-o e quando, dois dias depois, atingiu o 
Mindelo e fundeou junto às canhoneiras portuguesas Beira e Bengo, o nú-
mero de doentes existentes impossibilitavam o navio de continuar a navegar.

Enquanto a guarnição brasileira melhorava, a epidemia atacou as guarnições 
dos navios portugueses. Seria o navio brasileiro que, até 19 de Outubro, 
garantiu a vigilância da entrada do porto do Mindelo, enquanto as guarnições 
portuguesas recuperavam da epidemia15.

O caso do Paquete Moçambique
O caso mais grave de infecção pela pneumónica a bordo de um navio, 

ocorreria com o paquete Moçambique.
O Moçambique era um paquete da Empresa Nacional de Navegação – depois 

Companhia Nacional de Navegação – que, em 1918, foi fretado pelo Ministério 
da Guerra para o repatriamento de militares em missão em Moçambique.

Sob o comando do Capitão da Marinha Mercante Alberto Herberts, o na-
vio largou de Lourenço Marques, em 25 de Setembro de 1918, com 1145 
pessoas a bordo (379 civis, 633 militares16 e 133 tripulantes).

Depois de abastecer de água e carvão na sua primeira paragem, em Cape 
Town, onde se manteve atracado, entre 28 e 30 de Setembro, dobrou o Cabo 

13 O porto do Mindelo foi atacado em 4 de Dezembro de 1916, pelo U-47; em 9 de Fevereiro 
de 1917, em 2 de Novembro de 1917, pelo U-151 (que afundou os navios brasileiros Guahy-
ba e Acary); em 7 de Novembro de 1917, também pelo U-151; e em 14 de Novembro de 
1917, ainda pelo U-151.

14 Segundo Prado Maia, DNOG, uma Página Esquecida da História da Marinha Brasileira.
15 Segundo Prado Maia, DNOG, uma Página Esquecida da História da Marinha Brasileira.
16 24 oficiais, 28 sargentos (4 prisioneiros alemães) e 581 praças (11 praças alemãs)
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da Boa Esperança e entrou no Atlântico Sul, ainda no dia 30; faria escala em 
Moçâmedes, Luanda, São Tomé e Príncipe e Funchal, antes atingir o seu 
destino final, Lisboa.

A 6 de Outubro, quando navegava na latitude aproximada do Rio Cunene 
(fronteira Sul de Angola), ocorreu o primeiro óbito por pneumónica, um caso 
que se tinha manifestado pouco mais de 24 horas antes: o soldado n.º 406, 
da 12.ª Companhia do Regimento de Infantaria 23 (Coimbra), António José 
Serrano. O seu corpo foi lançado ao mar, anotando-se as coordenadas geo-
gráficas do local da sepultura.

No dia 7, faleceu o Cabo da 8.ª Companhia do Regimento de Infantaria 
29 (RI 29), António Gomes; no dia 8, faleceram mais dois soldados, João de 
Araújo do RI 29 e John Paulus, prisioneiro alemão.

Perante a situação, o comandante Herberts reuniu um conselho para  
decidir se arribariam ao Mindelo ou a Dakar ou, ganhando 500 milhas de 
percurso, navegariam directos a Lisboa; constituíam esse conselho, além do 
comandante, o imediato, João Marques Ferreira, o médico de bordo, Dr. Álva- 
ro Lopes, e o major médico Dr. Alexandre da Cunha Rôla Pereira, que vinha 
embarcado de regresso à Metrópole; prevaleceu a segunda solução e o navio 
fez rumo directo para Lisboa.

Várias vezes, em cada dia, o navio reduzia a velocidade, colocava a ban-
deia a meia-haste e lançava ao mar os corpos das vítimas, anotando sempre 
as coordenadas do local.

No dia 9, foram lançados ao mar 17 corpos e, no dia seguinte, 38; em 11 
de Outubro, foram sepultados no mar 43 corpos; no dia 13, mais 45 corpos; 
numa cadência exponencial até à chegada a Lisboa, a 21 de Outubro, morreriam 
28,59% dos militares embarcados em Lourenço Marques. Todos, com exceção 
dos últimos quatro corpos, falecidos à vista de Lisboa, seriam sepultados no 
mar, continuando a registar-se sempre as coordenadas geográficas da sepultu-
ra. O contramestre de corneteiros, Raúl Simões, cabo n.º 595 da 1.ª Companhia 
do Regimento de Infantaria 18 (Porto), foi o último a ser sepultado no mar,  
54 milhas ao largo de Sines, nas coordenadas 37º 57’0” N e 10º 00’0” W.

Sem poder lançar um pedido de socorro, para não atrair os submersíveis 
alemães, o Moçambique seguiu, solitário e à máxima velocidade possível, a 
sua rota para Norte.

O número de ocorrências a bordo do Moçambique teve uma dimensão 
trágica, potenciada pelas condições em que os militares, sobretudo, os praças, 
vinham alojados nos porões do navio. Morreram 177 (30,5%) dos 581 soldados 
embarcados17, 4 (14,3%) dos 28 sargentos a bordo18 e nenhum dos 24 oficiais 

17 Incluindo 3 soldados alemães.
18 Incluindo um sargento alemão.
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que ocupavam os camarotes individuais do convés superior; poderemos con-
cluir que a pneumónica foi muito seletiva perante as condições sanitárias em 
que cada uma das três classes (oficiais, sargentos e praças) viajava19.

Figura 1 – O Paquete Moçambique.

Amontoados em tarimbas nos porões, com pouca ou nenhuma ventilação 
e sem luz, partilhando latrinas improvisadas, com uma alimentação deficien-
te e uma total ausência de medidas sanitárias, os soldados que adoeciam só 
eram encaminhados para a exígua enfermaria quando já estavam num estado 
adiantado da doença. Com um período de incubação de três a quatro dias, 
a pneumónica teve, naquela população mal alimentada e mal alojada, um 
efeito rápido e devastador. Na enfermaria do Moçambique, com quatro camas, 
dois médicos – o do navio e o médico militar –, com a ajuda de três passa-
geiros civis que se voluntariaram para o serviço de enfermaria, não tinham 
os meios necessários para acudir às dezenas de doentes que todos os dias 
surgiam20.

19 PEREIRA, Rui M. Ricardo Jorge, o Mal Amado. A organização dos serviços de saúde militar 
no quadro da Grande Guerra e da Gripe Pneumónica, pp. 76 e seg.

20 id ibidem, p. 78.
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Além dos militares, morreram 12 dos 186 civis embarcados e 2 dos 133 
tripulantes. 

A 20 de Outubro, o navio avista o Posto Semafórico dos Oitavos (Cascais) 
e, finalmente, chega a Lisboa, a 21 de Outubro, sendo mandado fundear 
defronte da Torre de Belém. Todos os seus passageiros foram transferidos, 
no dia seguinte, para o Lazareto da Trafaria, onde ficaram de quarentena.

Desesperados por verem morrer a seu lado dezenas de camaradas sem 
que nada os pudesse salvar e perante a ordem de quarentena, à chegada a 
Lisboa, alguns militares atiram-se à água e desertam para terra, regressando 
às suas famílias, e contribuindo para uma difusão mais acelerada da gripe 
que, entretanto, já iniciara o seu segundo e mais mortal surto21.

No Lazareto ainda continuariam a morrer alguns dos que vinham embar-
cados, entre outros, o 1.º cabo n.º 172 da 10.ª Companhia do Regimento de 
Infantaria 30 (Bragança), Ernesto Teixeira, que morreu poucas horas depois 
de ter sido ali colocado, o soldado n.º 432 da 12.ª Companhia do RI 29 (Bra-
ga), Manuel José Vieira Castro, que ali morreu, a 27 de Outubro, cinco dias 
depois ali ter dado entrada, e – para se ter uma ideia do tempo de quaren-
tena – o soldado n.º 527 da 11.ª Companhia do mesmo Regimento, José 
Francisco d’Oliveira, no dia 22 de Janeiro de 191922.

Pela sua actuação, que demonstrou enorme coragem e profissionalismo, 
o Capitão da Marinha Mercante Alberto Herberts foi agraciado com a meda-
lha da Ordem Militar da Torre e Espada23.

Podemos questionar as razões da especial virulência da pneumónica entre 
os embarcados no Moçambique, ultrapassando muito as elevadas taxas de 
mortalidade do segundo surto da pandemia em Portugal, que se estima tenham 
atingido as 135.000 vítimas mortais.

Em primeiro lugar, a tomada de água e carvão em Cape Town, onde es-
teve acostado dois dias, entre 28 e as primeiras horas de 30 de Setembro.

O segundo surto da pandemia, e o mais virulento, difundiu-se a partir de 
três localizações, Brest (França), Boston (EUA) e Cape Town (África do Sul). 
Ora, como se não bastasse a permanência de mais de quarenta e oito horas 
em Cape Town, e o contacto com centenas de estivadores locais já infectados, 
poucas horas depois da sua chegada atracaram junto ao Moçambique dois 
vapores britânicos que traziam contingentes africanos provenientes da frente 
europeia, entre os quais grassava já fortemente a pneumónica, reforçando a 
virulência da pandemia na África do Sul, pois todos os soldados africanos 

21 id ibidem, p. 80.
22 108 dias depois da primeira vítima mortal. id ibidem, p. 78.
23 JUNIOR, Costa. Op. cit. p. 37-44.
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foram desmobilizados e mandados regressar às suas terras de origem, sem 
qualquer período de quarentena. Com um período de incubação de quatro 
a sete dias e com o desfecho fatal a ocorrer, por vezes, em quarenta e oito 
horas, não admira que o primeiro óbito a bordo do Moçambique ocorresse 
sete dias após deixar Cape Town24.

Em segundo lugar, o facto também decisivo de 82% dos soldados que 
regressavam à Metrópole provirem dos Depósitos de Convalescentes de Goba 
(367) e da ilha Xefina (111), ambos no Sul de Moçambique.

Quase todos integravam o RI 29 (Braga), que esteve colocado nas insalu-
bres frentes de batalha do Rovuma, no Norte de Moçambique, onde o palu-
dismo e as disenterias eram frequentes.

Dos militares falecidos a bordo (181), cerca de 85% (154) provinham, 
precisamente, daqueles Depósitos de Convalescentes, para onde tinham sido 
destacados por baixa médica, devido a terem adoecido, maioritariamente, com 
disenterias e paludismo25.

Com períodos de convalescença muito curtos – a maioria das baixas mé-
dicas não excedia os quinze dias – embarcaram já muito debilitados nos 
porões insalubres do Moçambique; mal alimentados, sem medidas sanitárias 
de qualquer espécie e com assistência médica praticamente inexistente, tor-
naram-se pasto fácil do surto mais virulento da pandemia de pneumónica, 
quando o navio atracou em Cape Town26.
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da logística sanitária militar*

Coronel José Manuel Pires Duarte Belo*

1. introdução

Os modelos logísticos que são aplicados aos vários campos de actividade 
vão variando consoante as várias especificidades em presença. No caso mi-
litar, e em particular na saúde militar, há especificidades inerentes à condi- 
ção militar (como sejam, por exemplo, prontidão operacional, reserva estra-
tégica, informação classificada) que são importantes de serem consideradas 
e compreendidas. No presente artigo tenta analisar-se e sistematizar o mo-
delo actual de logística sanitária do Exército e concluir qual ou quais os seus 
aspectos considerados mais importantes. Toda esta análise não pretende 
proceder a grandes considerações teóricas, nem aprofundar os modelos  
actuais ou os que se perspectivam, mas sim constituir-se num conjunto de 
considerações gerais que permitam reflectir e ponderar opções futuras de 
uma forma mais abrangente.

 * Revista Militar (2006), Vol. 158, N.º 2455/2456 -  ago/set, pp. 973-981.
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2. Conceitos gerais
Nas Organizações actuais os aspectos logísticos e em particular a gestão 

da cadeia de abastecimento, condiciona todo o planeamento estratégico e 
desta forma influencia o sucesso.

No Exército os antecedentes históricos têm demonstrado que a logística é 
saber fornecer “os bens ou serviços certos no momento em que são precisos, 
no local em que fazem falta e na quantidade adequada” e ter capacidade de 
o fazer de forma eficiente, influenciando assim, de modo determinante, o 
cumprimento da Missão que está superiormente atribuída.

A logística, pela sua abrangência, determina toda e qualquer manobra 
militar. De um modo mais simples é necessário ter a “inteligência”, leia-se 
sabedoria, para dotar os meios para passar da concepção à acção e deste 
modo atingir o objectivo.

A manobra militar, na prática, a interligação das duas manobras, a estra- 
tégica e a logística.

A manobra militar deve ser de simples execução.
No entanto há um paradoxo, a obtenção e a reunião dos meios materiais 

e humanos em tempo oportuno, pode implicar demora que por sua vez 
condiciona toda a manobra no teatro de operações.

Fig 1
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Assim, o modo de contornar a complexidade que está subjacente ao apoio 
logístico, é conseguido através de orgãos de gestão centralizados que proce-
dem a um planeamento detalhado, a estruturas funcionais devidamente en-
quadradas e sobretudo a meios humanos com elevada qualificação técnica e 
interligação com as componentes operacionais.

Pelo referido, é facil extrair a necessidade de existir um modelo organiza- 
cional bem definido, estável e com os recursos adequados.

Ao referido há mais dois aspectos que devem estar sempre presentes: a 
aplicação de regras de economia de meios (os recursos são sempre escassos) 
e sobretudo a utilização de uma flexibilidade de conduta.

Como conclusão destas reflexões iniciais, pode dizer-se que o bom funcio- 
namento da logística é uma face invisível e que o seu sucesso muitas vezes 
passa despercebido e, pelo contrário, o seu insucesso é realçado, mesmo 
quando há factos pouco significativos de que alguma coisa correu mal.

Hoje de um modo evolutivo, o conceito de logística avançou para um 
processo estratégico que é mais do que distribuição física, mais do que a 
simples gestão de materiais ou serviços, mais do que o (re)abastecimento, 
mas sim, isto tudo numa perspectiva global, mais quantificada e em que os 
fluxos de informação possibilitem um controlo e uma rapidez, que no caso 
militar são de importância vital.

No caso dos Serviços de Saúde, a logística ganha uma importância acres-
cida porque hoje há realidades novas que importa considerar e só a título de 
exemplo, pode citar-se o seguinte:

– a evolução constante e acelerada das ciências médicas,
– o grau de incerteza no planeamento de saúde em especial em situações 

de imprevisibilidade,
– a necessidade de uma mobilidade adequada e de transporte apropriado,
– a compatibilização de suas diferentes vertentes,
– a necessidade de reduzir custos através da optimização das opções de 

medicamentos ou artigos a fornecer,
– a importância de adequar a informação por circuitos de suporte ade- 

quados,
– e, sobretudo, o aumento quantificado da qualidade do abastecimento 

logístico.

Por outro lado, recentemente, as Forças Armadas têm sido cada vez mais 
chamadas a desempenhar desafios novos que, de uma forma muito pragmá-
tica, influenciam a logística sanitária, como por exemplo:

– a projecção imediata de Forças para teatros de operações inopinados, 
(Fig 2)

– apoio em situações-problema que se constituem relevantes para popu-
lações civis, (Fig 3)

– constituição e manutenção de reservas que se constituam possibilidades 
de apoio em situações de força maior. (Figs 5 e 6)

As especificidades da logística sanitária militar
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3.  Especificidades da logística num serviço de 
saúde

Do já referido sobressai, desde já, a possibilidade de vislumbrar especifi- 
cidades.

No caso da logística aplicada à saúde militar aplicam-se, para além de to- 
dos os princípios e regras gerais da logística actual, incluindo a necessidade 
premente de racionalizar custos um conjunto de especificidades como por 
exemplo:

• Capacidade de apoiar os vários tipos de conflitos militares,
• Capacidade de possibilitar a projecção de Forças, muitas vezes de forma 

imediata, (Fig 4)
• Capacidade de constituir reservas ou apoiar situações de catástrofe,
• Capacidade de gerir as várias vertentes logísticas numa perspectiva po-

livalente.

Para conseguir a interligação de todos estes aspectos é, sobretudo, ne- 
cessário:

Saber calcular as quantidades certas em quantidade e qualidade; conhecer 
a conduta operacional; ter altos níveis de prontidão; conhecer os diferen-
tes TO e enquadrar-se numa linha hierárquica de Comando. 

4. Enquadramento histórico
Para dar corpo ao modo como é concebida a logística sanitária, são esta- 

belecidos modelos de organização, que historicamente têm tido uma concep-
ção relativamente semelhante.

Neste aspecto, importa referir que os modelos existentes têm-se baseado 
em 3 pilares básicos. O primeiro é o responsável central pelo enquadramen-
to da gestão e planeamento. No caso do Exército esta estrutura central tem 
estado localizada no Comando da Logística e na Direcção dos Serviços de 
Saúde do Exército, procedendo a um accionamento e a um controlo dos 
aspectos técnicos, de qualidade, ou mesmo orçamentais, de todas as acções 
de fornecimento de bens e/ou serviços.

Os outros pilares têm sido as estruturas de execução operacional e fun-
cional para a logística de medicamentos e de os outros artigos não conside-
rados de consumo. Assim, no caso dos medicamentos e outros produtos 
farmacêuticos e químicos, surgiu em 1918, a Farmácia Central do Exército 
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que mais tarde deu origem ao Laboratório Militar de Produtos Quimicos e 
Farmacêuticos. (Fig 7) Esta estrutura não se limitou apenas à produção, mas 
estabeleceu-se como uma unidade funcional de aquisição, armazenamento e 
distribuição, para além de assumir outras valências técnicas relevantes para 
o Exército.

A existência deste estabelecimento fabril desenvolveu-se desde 1918 até 
aos dias de hoje, sendo actualmente considerada a principal estrutura logís-
tica dos serviços de saúde do Exército. Não cabe aqui fazer a análise desta 
estrutura, no entanto, interessa realçar, face à mudança dos tempos, a sua 
capacidade de evolução e adaptação.

Paralelamente ao Laboratório Militar, a logística sanitária contou com o 
contributo de uma estrutura tipo Depósito, designada como Depósito Geral 
de Material Sanitário e hoje integrada no Depósito Geral de Material do Exér- 
cito, ao qual foram atribuídas missões de depósito de material sanitário e de 
módulos sanitários fundamentalmente destinados à componente operacional.

Todas estas estruturas basicamente têm-se mantido, obviamente com pro- 
cessos de evolução e adaptação às diferentes necessidades de apoio, sendo 
certo no entanto, e só para citar alguns casos, o mérito reconhecido destas 
estruturas nos grandes empenhamentos do último século, essencialmente nas 
grandes projecções de forças para Flandres (1ª Guerra Mundial), nos territó-
rios ultramarinos (1961-1974) e nas Operações de Manutenção de Paz (desde 
1991 e até à actualidade).

5. O modelo logístico sanitário actual
O Exército atravessa uma fase de reestruturação, sendo certo que há mu- 

danças em curso que se reflectirão no futuro, sobretudo em alguns procedi-
mentos e circuitos. No entanto, uma forma muito sintética, é possível referir 
que a logística sanitária é:

• Um modelo centralizado com alguns aspectos particulares descentrali-
zados.

• Integra de forma complementar vários aspectos técnicos e acções logís-
ticas como sejam: obtenção de artigos (aquisição normal, aquisição de 
artigos critícos, aquisição de artigos por importação especial, produção 
própria), obtenção/controlo de serviços laboratoriais e outros serviços 
de sanitarismo, armazenamento, distribuição, controlo técnico na aqui-
sição de artigos com controlo de carga, catalogação e coordenação com 
a farmácia hospitalar e outros serviços hospitalares.

• Concentra todo o apoio sanitário numa estrutura simples gestão e con-
trolo técnico em circuitos operacionais enquadrados pelos serviços de 
saúde.

As especificidades da logística sanitária militar
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6. Conclusão
A logística sanitária destina-se a apoiar a componente operacional das 

Missões militares.
Efectivamente todos os paradigmas da sua intervenção basearam-se nas 

especificidades próprias da Saúde Militar.
A capacidade de fornecer “os bens ou serviços certos no momento em 

que são precisos, no local em que fazem falta e na quantidade adequada” 
em Missões militares, tem sido possível essencialmente pelos seguintes factos:

• Integração da logística nos serviços de saúde e uma coordenação total 
com a componente operacional que se pretende apoiar.

• Estruturas operacionais, claramente definidas, tecnicamente capazes e 
com a capacidade de flexibilizar circuitos e procedimentos.

• Diferenciação técnica e formação adequada de técnicos empenhados.

Fig 2
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Fig 3 – Destacamento Sanitário 7 MONUA, 1997.

As especificidades da logística sanitária militar
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Fig 5 – Reserva sanitária de medicamentos.

Fig 6 – Reserva sanitária de equipamentos para o Hospital de Campanha.
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Fig 7 – Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos.

As especificidades da logística sanitária militar
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introdução
“Estaremos em vésperas de uma nova Pandemia, de uma dessas pestes violen-
tas que ao longo da história da humanidade ceifaram milhões de vidas huma-
nas?
E, se for esse o caso, de onde virá e onde fará a sua aparição? Estaremos 
preparados para lhe fazer frente? Seremos capazes de a conter, de a controlar 
ou, pelo contrário, estaremos condenados a sofrê-la por incapacidade de lutar 
contra ela?” (François Bricaire, 2006) (1).

O primeiro relato de uma grande epidemia é o da peste de Atenas (430 
AC), de tifo exantemático. Esta epidemia provocou graves consequências 
sociais, tais como a incompreensão face à doença, impotência dos Médicos, 
Sacerdotes ou autoridades civis, desorganização de estruturas urbanas, desa-
parecimento da moral cívica e depressão moral.

A verdadeira Pandemia, como hoje é conhecida, ocorreu pelo final da 
antiguidade e princípio da idade média, foi chamada “peste de Justiniano”. 
Eclodiu no ano 541 na Etiópia, passou ao Egipto, Síria, Constantinopla, nor-
te de África, Europa Ocidental nos territórios hoje definidos como Itália, Es-
panha, França e Alemanha e Europa Oriental para o território que presente-
mente constitui o Azerbeijão. A cidade de Bizâncio perdeu metade dos seus 
600 mil habitantes. Estes surtos de peste humana entre 541 e 767 enfraque-
ceram os Impérios Romano e Persa, favorecendo o avanço dos conquistado-
res Muçulmanos e a imposição do Islão.
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No início do séc XVI, os conquistadores espanhóis, liderados por Córtez 
e Francisco Pizarro, destruíram os Impérios Azteca, Maia e Inca através da 
varíola, do tifo, da peste, da rubéola, da febre-amarela, do paludismo e da 
gripe. A resposta indígena fez-se através da sífilis.

Nos últimos 300 anos ocorreram 10 Pandemias de influenza. A de 1918/ 
/19 foi a de maior expressão, tendo provocado a morte de 50 a 100 milhões 
de pessoas em todo o mundo. Atendendo a que a população actual é muito 
superior à de 1918, até uma Pandemia com uma baixa taxa de ataque será 
responsável por milhões de mortos.

Em 1981, o planeta acordou para uma nova Pandemia, O Síndrome da 
Imuno Deficiência Adquirida (SIDA). O preconceito rotulou-a de doença dos 
homossexuais e dos toxicodependentes, mas as grandes vítimas são os hete- 
rossexuais, não poupando ninguém. É dado adquirido hoje de que se trata 
de uma ameaça transnacional.

Uma série de eventos e factos recentes elevaram significativamente a pre-
ocupação de que uma Pandemia poderá estar eminente. Poderá ser cau- 
sada pelo H5N1, a estirpe de gripe aviária que actualmente circula na Ásia, 
mas ainda não há certezas. É, no entanto, o agente que se vislumbra actual- 
mente com maior potencial para originar uma Pandemia e, por isso, servir 
de base às considerações estratégicas que aqui expomos. De igual modo, não 
há certezas de quando exactamente uma Pandemia atacará, nem da sua ordem 
de grandeza e expressão. A realidade de uma Pandemia em aproximação, no 
entanto, não pode ser evitada. Apenas o seu impacto pode ser limitado. Al-
guns esforços preparatórios estão em curso, mas muito mais será necessário 
fazer a múltiplos níveis da nossa sociedade.

Se uma Pandemia de influenza surgisse hoje, as fronteiras fechariam, a 
economia global entraria em queda, os abastecimentos internacionais de va-
cinas e os sistemas de cuidados de saúde seriam sobrecarregados e o pânico 
reinaria. Esta súbita paragem na economia global provocaria um impacto mais 
devastador que o actualmente provocado pela SIDA, malária ou tuberculose. 
Para limitar o descalabro, o mundo industrializado deve preparar uma res-
posta estratégica, envolvendo os sectores público e privado.

Nesse sentido, é aqui apresentada uma abordagem de cariz global, ao 
nível da estratégia total, para fazer face a esta ameaça.

Segurança: o conceito actual
O conceito de segurança tem sofrido alterações no sentido de focar a 

atenção nas necessidades e bem-estar dos indivíduos e não apenas nas neces- 
sidades dos estados territórios, tentando fazer face a ameaças não militares 
como a doença.
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Esta noção de segurança humana, preocupada com a sobrevivência, não só 
do estado, mas também do indivíduo, tem sido comummente aceite desde a 
sua generalização em 1994 (8). O facto de uma Pandemia provocar a morte de 
milhões de indivíduos e afectar a segurança económica e pessoal de muitos 
outros, ilustra bem o seu efeito no âmbito da segurança humana (PNUD, 1994).

“Tão cruel como um tirano, a doença quebra a alma humana. É uma peste 
insidiosa, mais destrutiva do que qualquer exército, conflito ou arma de des-
truição maciça. Desfaz famílias, destrói tecido social e o Governo, minando as 
próprias bases da democracia. Pode destruir países e, como temos visto, pode 
desestabilizar regiões inteiras” (Colin Powell, 2003).

Para além das implicações individuais, uma doença pode também afectar 
a segurança internacional, assim como a nacional, diminuindo a operaciona-
lidade das forças armadas e abalando a estabilidade política. O colapso de 
um estado está associado a três processos (transformação e destruição da 
economia; enfraquecimento ou dissolução das instituições políticas e desar-
ranjo da rede social – família, sistema educativo e de saúde), sendo que uma 
Pandemia pode concorrer, em conjunto com outros factores, para todos eles.

Mesmo para aqueles países não directamente afectados pela Pandemia 
existe um risco de segurança, pois esta dificulta a política externa e perturba 
as relações económicas. É imperativo compreender a dimensão de todas es-
tas implicações determinando prioridades na afectação de recursos para fazer 
face a estas novas ameaças.

Estudo da Situação Estratégica
Nesta avaliação torna-se imperativa uma sistematização adequada, a fim 

de possibilitar a melhor estruturação da estratégia a aplicar. No sentido da 
elaboração de uma estratégia a nível total, exploramos seguidamente os qua-
tro factores de decisão: objectivos político-estratégicos, características do am-
biente operacional, potencial estratégico da ameaça e o tempo.

Objectivos político-estratégicos

– Enquadramento político: carta das Nações Unidas.

O artigo 1º da Carta define os objectivos primordiais das Nações Unidas: 
a manutenção da paz internacional; a defesa dos direitos humanos; o estabe-
lecimento de relações amistosas entre as nações, com base no princípio de 
autodeterminação dos povos; a cooperação dos países na solução de proble-
mas internacionais de ordem económica, social, cultural e humanitária; e 

Medicina Global e Estratégia  
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constituir-se em centro de convergência das acções dos estados na luta pelos 
objectivos comuns.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) é a agência especializada das 
Nações Unidas para a saúde. O seu objectivo é a obtenção do maior grau 
possível de saúde para a população mundial, sendo a saúde definida pela 
OMS como o “estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não 
apenas a ausência de doença”.

Neste contexto, o objectivo político-estratégico a alcançar é evitar o apare- 
cimento de uma nova Pandemia, ou, se isto não for possível, diminuir a 
morbilidade e mortalidade associadas, bem como os efeitos económicos e 
sociais (11).

Relativamente à Pandemia em questão, os objectivos estratégicos, com a 
particularização adequada para o nível de enquadramento desejado, estão 
intimamente associados ao conceito para a acção estratégica. Estes objectivos 
são obviamente condicionantes do conceito, mas este, reciprocamente, molda-os 
de forma indelével, pelo que se exploram mais adiante.

Características do ambiente operacional

– O risco de uma Pandemia é elevado.

Desde final 2003, o mundo aproximou-se mais de uma Pandemia do que 
em qualquer outro período desde 1968, quando a última das três Pandemias 
de Influenza do Séc XX se desenvolveu. Por exemplo, no caso de uma pos- 
sível Pandemia da gripe aviária, todos os pré-requisitos para a génese de uma 
Pandemia já se verificaram, excepto um: o estabelecimento da transmissão 
eficaz entre humanos. Em 2005, constataram-se alterações marcantes na epi-
demiologia da doença em animais. Os casos humanos continuam a ocorrer 
e o vírus expandiu a sua abrangência geográfica incluindo novos países e, 
por conseguinte, aumentando a população sob risco. Cada caso humano 
concede ao vírus a oportunidade de evoluir em direcção a uma estirpe pan-
démica de total transmissibilidade.

A percepção de que este risco é elevado apoia-se nos casos descritos do 
passado. Agentes infecciosos de características sobreponíveis revelaram com-
portamentos que promoveram a sua transmissão entre humanos, concluindo 
a etapa que conduz ao estabelecimento de uma Pandemia. A sua verificação 
poderia ser constatada por observação ou comprovação directa. Além do mais, 
um novo vírus adaptado à transmissão inter-humana propagar-se-ia mais ra-
pidamente e as autoridades de saúde saberiam muito depressa que um vírus 
completamente novo teria surgido. Até à data, não existe prova de que isso 
tenha ocorrido.
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– O risco persistirá.

Ao avaliar-se os riscos para a saúde humana, é importante saber exacta-
mente quais são as estirpes de vírus de gripe das aves. Por exemplo, o surto 
de gripe das aves que recentemente foi declarado em Taiwan é causado pela 
estirpe H5N2, que não é altamente patogénica nas aves e nunca foi conhe-
cido que causasse a doença em humanos. O surto recentemente anunciado 
no Paquistão é causado pelas estirpes H7 e H9 e não pela H5N1. Contudo, 
o controlo urgente de todos os surtos de gripe das aves – mesmo quando 
causadas por ume estirpe de patogenicidade baixa – é da maior importância. 
As pesquisas demonstraram que certas estirpes de gripe aviária, inicialmente 
de patogenicidade baixa, podem rapidamente sofrer mutação (6 a 9 meses) 
para uma estirpe altamente patogénica, caso se possibilite a continuação da 
circulação nas aves (OMS, 2005).

Actualmente o vírus H5N1 é endémico em zonas da Ásia, tendo estabele-
cido um nicho ecológico nas aves. O risco de casos em humanos persistirá, 
assim como as oportunidades para a emergência de um vírus pandémico. 
Verificaram-se recrudescências apesar de medidas de controle agressivas, 
incluindo o abate de 140 milhões de aves. As aves migratórias selvagens – 
historicamente o reservatório de todos os virus influenza A – morrem actual- 
mente em quantidades maciças devido ao H5N1. Patos domésticos podem 
excretar grandes quantidades de virus altamente patogénico sem revelarem 
sinais de doença. O seu papel silencioso em manter a transmissão complica 
ainda mais o controle nas aves, tornando mais complicado a evicção de 
comportamentos de risco por parte do ser humano.

– A evolução da ameaça é imprevisível.

Ao contrário das ameaças tradicionais, centradas na segurança dos Estados, 
algumas das ameaças transnacionais são novas e emergem lentamente e as 
suas causas e efeitos não são facilmente verificáveis (9).

As Nações Unidas definem seis grandes ameaças actuais para a comuni-
dade internacional (10):

1) ameaças económicas e sociais, onde se incluem a pobreza, as doenças 
infecciosas e a degradação ambiental;

2) conflitos entre Estados;
3) conflitos internos, incluindo a guerra civil, o genocídio e outras atroci- 

dades em larga escala;
4) as armas NBQ;
5) o terrorismo;
6) o crime organizado internacional.

Medicina Global e Estratégia  
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Apesar da evolução científica, as Pandemias e as doenças infecciosas per-
sistem na era da informação, tendo sido responsáveis, só em 1995, pela 
morte de 52 milhões de pessoas. Em 1997, por exemplo, foram descobertas 
60 novas formas de doenças infecciosas, considerando alguns autores que 
estas doenças serão potencialmente a maios ameaça para a segurança huma-
na na era pós Guerra-Fria (5, 9).

Dada a natureza constantemente mutante dos virus influenza, o timing e 
a severidade da próxima Pandemia não pode ser prevista. O passo final – 
transmissibilidade aumentada entre humanos – pode ocorrer através de dois 
mecanismos principais: um fenómeno de recombinação, em que material 
genético é trocado entre virus humano e aviário durante uma co-infecção de 
um humano ou um suíno, e um processo mais gradual de mutação adapta-
tiva, através do qual a capacidade destes virus de se ligarem às células hu-
manas aumentaria durante as infecções humanas subsequentes. A recombi-
nação poderia resultar num virus pandémico totalmente transmissível, que se 
traduziria numa série de casos súbitos com disseminação explosiva. A muta-
ção adaptativa, expressa inicialmente por pequenos nichos de casos humanos 
com evidência de transmissão limitada, provavelmente proporcionariam ao 
mundo algum tempo para acções defensivas. Mais uma vez, não sabemos se 
esse “período de graça” será concedido.

– Os sistemas de alerta não são eficazes.

Dada a evolução da ameaça não ser previsível, um sistema de alerta pre-
coce sensível é necessário para detectar o primeiro sinal de alterações no 
comportamento do virus. Aquele não é difícil de explanar no papel mas não 
é facilmente implementado de um modo generalizado. Determinadas áreas 
de países desenvolvidos possuem estruturas capazes de identificar surtos, 
podendo servir como orientação para as acções estratégicas no sentido de 
fortalecer os sistemas de alerta precoce para aplicação global, como será 
referido adiante. Nos países de maior risco, os sistemas de informação de 
doenças e as capacidades sanitárias, veterinárias e laboratoriais são fracas. A 
maioria dos países afectados não tem capacidade financeira para compensar 
adequadamente os criadores pelas aves abatidas, desencorajando o relato de 
surtos nas áreas rurais, onde a vasta maioria de casos humanos ocorreram. A 
baixa condição social rural perpetua comportamentos de risco, incluindo o 
tradicional abate de aves para consumo próprio. A detecção de casos huma-
nos está condicionada pela vigilância sanitária deficitária nestas áreas e o seu 
diagnóstico limitado pelo fraco apoio laboratorial e pela complexidade e 
custos dos testes. Apenas uma minoria dos países afectados possuem o staff 
e recursos apropriados para a investigação adequada de casos em humanos 
assim como, mais importante, para detectar e investigar focos de casos – um 
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sinal de alarme essencial. Além disso, constata-se um défice de reservas de 
anti-virais em virtualmente todos os países afectados.

O dilema da preparação para uma eventualidade catastrófica mas impre-
visível é grande para todos os países, mas essencialmente para aqueles atin-
gidos por surtos em aves e humanos. Estes países, onde a actividade rural 
de subsis tência é de primordial importância para economia, já experimentaram 
enormes perdas directas, estimadas presentemente em mais de 10 biliões de 
dólares (World Health Organization/CDS/CSR/GIP/2005.8). Estão assim pressio-
nados para manter – e mesmo intensificar – medidas necessárias para salva-
guardar a saúde pública internacional enquanto lutam também para garantir 
outras prioridades internas de ordem sanitária.

– Intervenção preventiva é possível, mas não testada.

No caso de uma Pandemia emergir por um processo gradual de mutação 
adaptativa, uma intervenção precoce com antivirais, apoiada por outras me-
didas de saúde pública, poderia teoricamente prevenir o desenvolvimento da 
transmissibilidade do vírus, prevenindo uma Pandemia ou atrasando a sua 
disseminação internacional. Apesar desta estratégia ter já sido proposta por 
vários especialistas, ela permanece por testar; nenhum esforço foi efectiva-
mente posto em práctica no sentido de alterar o curso natural de uma pan- 
demia na sua origem.

– A redução da morbilidade e da mortalidade está condicionada por su-
porte médico e medicamentoso inadequado.

A vacinação e o uso de antivirais são duas das mais importantes medidas 
para reduzir a morbilidade e mortalidade durante uma Pandemia. Actual mente, 
nenhuma destas intervenções estaria disponível em quantidades adequadas 
ou com distribuição equilibrada na eventualidade de iniciar-se uma Pandemia, 
assim como nos vários meses subsequentes. No presente, as vacinas trivalen-
tes contra a gripe disponíveis não protegem contra a doença provocada pelo 
H5N1 nos humanos e o arsenal terapêutico antiviral actual é inespecífico, 
apesar dos desenvolvimentos pelos laboratórios nas redes da OMS.

Esta descrição do ambiente operacional é essencial. Permite a identificação 
das suas potencialidades, a fim de que sejam maximizadas e exploradas, 
assim como das suas vulnerabilidades, que obrigam a que haja flexibilidade 
na estratégia de modo a que seja possível torneá-las de acordo com cada 
realidade.

No caso Português há vulnerabilidades específicas que não podem ser 
menosprezadas, devendo estar presentes aquando da operacionalização das 
acções estratégicas:
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– Rendimento per capita (mais alto índice de desigualdade de rendimentos 
da Europa A; pior índice de distribuição de riqueza da Europa A)

– Exclusão social (131 reclusos por 100 000 hab. em 2001, com taxa de 
ocupação de prisões de 122 % em 2003; aumento de 6 485 para 19 028 imi-
grantes por cada 100 000 hab. entre 1998 e 2001). (3)

Estas características incluem a definição dos recursos disponíveis para o 
cumprimento do conceito estratégico e qualificam o grau de liberdade de 
acção de quem define a estratégia. Trata-se de descrever o ambiente em que 
a estratégia será implementada e quantificar os recursos que estarão disponí-
veis para os níveis subordinados apoiarem o conceito. No entanto, o timing 
adequado para intervir, assim como o tempo entre a decisão e a execução 
estratégica (prazo crítico), poderão variar, condicionando indelevelmente os 
restantes factores de decisão.

Potencial estratégico da ameaça
Como vimos anteriormente, o maior assassino da história sempre foi a do-

ença. A varíola matou centenas de milhões de pessoas, mais do que a Peste 
Negra e todas as guerras do século XX juntas (1). Mesmo quando algumas 
doenças são controladas (varíola, polimielite), outras (SIDA, Síndrome Respira-
tório Agudo Severo – SARS, Ebola, Marburg) emergem para tomar o seu lugar.

Uma nova Pandemia mudará o mundo.
Todos os especialistas internacionais acreditam que uma nova Pandemia 

está prestes a acontecer (1, 2, 7, 11), e que uma vez iniciada será muito di-
fícil de parar, a não ser que os esforços de contenção sejam quase imediatos. 
Se ocorrer uma disseminação internacional do agente infeccioso, a Pandemia 
pode atingir todo o mundo em apenas três meses.

Por outro lado, os agentes infecciosos não distinguem raça, sexo, idade, 
profissão ou nacionalidade, nem estão limitados por fronteiras geográficas. 
Apesar de não destruírem edifícios, estes agentes ameaçam todas as infra- 
-estruturas críticas ao retirarem pessoal do seu local de trabalho. A próxima 
Pandemia provavelmente ocorrerá em vagas, cada uma com a duração de 
meses, e durante cada vaga o absentismo pode atingir os 40%.

O comércio externo e as viagens serão drasticamente reduzidos numa 
tentativa de parar a progressão do agente infeccioso, apesar de provavelmen-
te falharem devido à infecciosidade da doença e às passagens ilegais de 
população pelas fronteiras. O mundo actual, dependente da distribuição rá-
pida de bens, assistirá a uma súbita paragem da economia global, com a 
consequente diminuição da capacidade de suprir as necessidades de alimen-
tos, medicamentos e outros bens essenciais.
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O acesso fácil às tecnologias de informação fará com que a ansiedade e 
o medo se propaguem muito mais rapidamente.

A experiência de 2003 com a SARS sugere que a disrupção social e econó- 
mica é actualmente amplificada devido à interdependência dos sistemas de 
comércio. Desde que a SARS surgiu na China rural, espalhou-se para cinco 
países em 24 horas e para 30 países em 6 continentes em poucos meses. O 
impacto económico desta epidemia de 6 meses na região da Ásia-Pacífico 
atingiu os 40 biliões de dólares (1), sendo que este impacto pode ser consi- 
derado desprezível quando comparado com o provável impacto de uma 
Pandemia de 12-36 meses em todo o mundo.

Neste contexto, é importante estimar os cenários de impacto de uma 
eventual Pandemia de gripe em países como Portugal. Uma primeira versão 
de cenários desta natureza foi realizada pelo Observatório Nacional de Saúde 
(ONSA), do Instituto Dr Ricardo Jorge (INSA), recorrendo a uma aplicação 
do Center for Disease Control (CDC, Atlanta, EUA), considerando taxas de 
atingimento da população de 25, 30 e 35 % (Quadro 1) (3).

 Tempo

Quadro 1: Impacto de uma eventual Pandemia de gripe em Portugal

Taxa de ataque (%) 25 30 35 

Casos de doença (milhões) 2.5 3.1 3.6 

Consultas Médicas (milhões) 1.4 1.6 1.9 

Internamentos hospitalares 33 mil 40 mil 47 mil 

Óbitos 8 mil 9.6 mil 11 mil 

Fonte: ONSA, 2005. Gripe: cenários preliminares para uma eventual Pandemia

Refere-se aos prazos e à escolha do momento mais apropriado para inter-
vir.

No que respeita à actuação face ao risco de uma Pandemia, todo o plane-
amento, quer seja a nível internacional, regional, nacional ou local, deverá 
considerar três diferentes cenários: E se a Pandemia se iniciar esta noite? E se 
se iniciar dentro de um ano? E se o mundo for suficientemente afortunado para 
ter uma década para se preparar? Todos são possíveis, mas nenhum é certo.

A COMEÇAR HOJE

Que aconteceria hoje nos gabinetes dos líderes de todas as nações se 
em diversas cidades no Vietname se verificassem surtos de H5N1, com 
uma taxa de mortalidade de 5%? Em primeiro lugar, um imediato esforço 
no sentido de colher informação governamental e de entidades de saúde 
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a fim de identificar países com casos relacionados com a Pandemia. 
A seguir, muitas fronteiras internacionais ou limites de estados ou provín-
cias provavelmente fechariam, sem previsão de data para reabertura.  
A segurança nas fronteiras tornar-se-ia uma prioridade, especialmente para 
proteger re servas de vacinas específicas de países vizinhos em desespero, 
assim como internamente para evitar insurgências domésticas. Mesmo em 
países não afectados, o medo, pânico e caos espalhar-se-iam com a dis-
seminação mundial em tempo real da informação pelos media.
Em suma, a economia mundial sofreria um duro revés. Comodidades e 
serviços essenciais da maioria dos países teriam de ser identificados pelo 
risco de encerramento, visto a maioria não prever o fecho por longos 
períodos. Actividades que requeiram contacto humano próximo – escolas, 
cinemas, restaurantes – seriam evitados, talvez mesmo banidos.
Uma vacina não teria impacto no curso do vírus nos primeiros meses e 
teria provavelmente um papel limitado na evolução da Pandemia nos 
primeiros 12 a 18 meses. (11) Dadas as limitações na capacidade de pro-
dução, não seria possível a vacinação generalizada em tempo útil. Além 
disso, dada a grande mutabilidade viral, o desenvolvimento da vacina só 
poderia começar após o estabelecimento da Pandemia e a obtenção da 
nova estirpe emergente. Outro período de meses seria necessário para a 
produção em massa da vacina, agravado pelo facto de poucos países terem 
capacidade para tal.
Se uma Pandemia surgisse hoje, haveria uma outra arma possível contra 
o influenza: os medicamentos antivirais. Quando administrados diariamen-
te durante a exposição ao vírus, já demonstraram eficácia na pre venção 
da doença. Poderá no entanto não ser útil contra um novo agente. Para 
complicar, o tratamento para o H5N1 deve ser o Tamiflu (oseltamivir fos-
fato), que é manufacturado pela farmaceutica Roche®, com uma única 
fábrica na Suiça, com limitações óbvias ao nível da produção e distri buição. 
(11) O mesmo tipo de condicionamentos verificar-se-ia no que respeita a 
restante equipamento médico e infra-estruturas.

DENTRO DE UM ANO

Com o intervalo de um ano até à Pandemia, a vacinação poderia ter um 
papel mais central na resposta global. Apesar de haver ainda capacidade 
limitada na produção da vacina, técnicas de multiplicação a partir de uma 
dose única poderá aumentar as reservas. A mesma preocupação deverá 
ser tida com os materiais e equipamentos para a sua administração, obri-
gando à elaboração de planos internacionais para a sua distribuição. O 
investimento será na discussão de aspectos éticos relativos às prioridades, 
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que deverão ser públicos e prévios, em lugar de aguardar pela crise, assim 
como na prevenção.

DENTRO DE DEZ ANOS

Se se iniciar uma transformação radical no sistema de produção de vacinas, 
uma Pandemia dentro de dez anos teria um efeito muito menos devas-
tador. Poderia ser garantida a capacidade de produção e distribuição em 
poucos meses após o início da Pandemia.
Isto significa que o timing adequado para actuar, assim como o tempo 
entre a decisão e a execução estratégica (prazo crítico), poderá variar, 
condicionando e simultaneamente sendo condicionado pelos restantes 
factores de decisão.
O plano estratégico adequado contemplará medidas a serem adoptadas 
imediatamente de acordo com a realidade actual, ou seja, a de alerta pan- 
démico (fase 3 de actividade infecciosa). Assim, o “Tempo” é hoje.

Conceito de Acção Estratégica
Responde à grande questão de “como” os objectivos serão atingidos pelo 

emprego dos instrumentos do poder. Associam os recursos aos fins referindo 
quem faz o quê, onde, quando, como e porquê, com as respostas a “como” 
o objectivo será atingido. Um conceito para a acção estratégica deverá ser 
suficientemente explícito para oferecer uma orientação planificadora àqueles 
designados para os implementar e apoiar, mas não tão detalhado ao ponto 
de eliminar criatividade e iniciativa aos níveis estratégicos subordinados e do 
planeamento operacional. Logicamente, os conceitos tornam-se mais especí-
ficos a níveis inferiores.

Todos estes factores fazem com que o combate a uma Pandemia assente 
numa estratégia que se estenda para além dos aspectos médicos, para incluir 
aspectos económicos e de segurança. É que os efeitos de uma Pandemia irão 
ser alargados e simultâneos, com os estados a terem de afectar recursos e a 
colaborar com as organizações privadas para manter a continuidade dos ser-
viços essenciais. Os serviços de saúde irão ver ultrapassadas as suas capaci-
dades e muitas decisões críticas terão de ser tomadas num ambiente em 
permanente mudança, tornando o planeamento prévio ainda mais importante.

O planeamento e o treino para fazer face a uma Pandemia trarão benefí-
cios mesmo que esta não ocorra, porque esta preparação é aplicável em 
todos os tipos de emergências de saúde pública.

Uma prioridade é assegurar que a acção governamental e o funcionamen-
to dos serviços se mantenham. Numa situação de Pandemia, em que o pes-
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soal está reduzido, os recursos são escassos e a população está assustada, 
isto é um grande desafio. Por outro lado, pela natureza evolutiva da ameaça, 
o planeamento deve ser flexível a fim de ser constantemente actualizado com 
as informações que forem chegando, pelo que um plano muito rígido não 
terá muito sucesso.

Estaremos preparados para prevenir ou minimizar a morbilidade e morta-
lidade, a disrupção social e as consequências económicas que uma Pandemia 
pode causar?

Esta questão tem de ser respondida na sua globalidade, sendo necessário 
planear para fazer face aos aspectos da progressão da Pandemia (com me- 
didas médicas e de saúde pública), mas também para manter o funcionamen-
to dos serviços e a governação.

Este último aspecto inclui:
– Definir as linhas de autoridade e os papéis dos líderes a todos os níveis. 

Inclui definir papéis e responsabilidades nos sectores estatal e privado 
e designar pessoal para realizar actividades essenciais.

– Integrar todos os recursos existentes e encontrar a forma de os adequar 
às necessidades nacionais individuais.

– Desenvolver estratégias para a educação das populações, que promovam 
o seu envolvimento na resposta à Pandemia.

– Estabelecer um comité de coordenação internacional. Este comité tem 
de incluir representantes dos governos em diversas áreas (segurança, 
saúde pública, agricultura, educação) e representantes do sector privado 
e de organizações não governamentais, que revejam e coordenem todos 
os procedimentos necessários a uma resposta adequada.

– Estimar o provável impacto económico, que será elevado.
– Determinar a forma de continuar a providenciar os bens e serviços du- 

rante a Pandemia, sendo essencial a integração das capacidades do 
sector privado.

– Rever os instrumentos legais disponíveis. Algumas medidas poderão 
implicar restrições de movimentos das pessoas ou quarentenas, que 
impliquem leis específicas.

– Estabelecer vias oficiais de comunicação entre os países, pois a Pande-
mia terá um efeito mundial obrigando a uma coordenação da resposta 
global. Ao contrário de uma crise local, em que a ajuda pode ser envia-
da de áreas não afectadas, numa Pandemia todas as regiões irão ser 
afectadas, com cada país a estar ocupado a resolver os seus próprios 
problemas e com pouca capacidade de acorrer a pedidos de ajuda ex-
ternos.

– Realizar exercícios que permitam operacionalizar os conceitos e planos 
teóricos estabelecidos.
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As medidas médicas e de saúde pública compreendem, numa perspectiva 
global, acções estratégicas de dois tipos major, no sentido de:

1. Prevenir a emergência de um vírus pandémico ou, na sua impossibili-
dade, atrasar a disseminação internacional de uma Pandemia.

2. Preparar todos os países para enfrentar uma Pandemia de forma a re-
duzir a sua morbilidade e mortalidade, assim como para limitar os seus 
efeitos económicos e sociais, essencial caso a primeira acção falhe.

De forma a ir de encontro a estes objectivos político-estratégicos e, de 
forma mais lata, aos referenciados na carta das Nações Unidas, como referido 
anteriormente, apresentamos as modalidades de acção eleitas pela OMS, de-
finidas por cinco acções estratégicas em matéria de Saúde Humana (Quadro 
2). Cada uma delas tem um fim que contribui para aqueles objectivos major 
– as três primeiras intervêm de modo manifestamente preventivo (1.), as 
outras duas ao nível da preparação (2.).

Quadro 2: Acções estratégicas em matéria de Saúde Humana. OMS (2006)

ACÇÃO ESTRATÉGICA FIM 

Reduzir a exposição 
humana ao vírus H5N1 

Reduzir as oportunidades de infecção humana e, dessa 
forma, reduzir as oportunidades de emergência de um 
vírus pandémico 

Fortalecer os sistemas de 
alerta precoce 

Garantir que os países afectados, a OMS e a comunida-
de internacional possuem toda a informação e especimens 
clínicos necessários para uma avaliação de risco 
pormenorizada 

Intensificar operações de 
contenção rápidas 

Prevenir que o H5N1 aumente a sua transmissibilidade 
entre humanos ou atrasar a sua disseminação internacional 

Construir capacidades 
para enfrentar uma 
Pandemia

Garantir que todos os países formulam e testam planos 
de resposta à Pandemia e que a OMS é totalmente capaz 
de assumir um papel de liderança durante a Pandemia 

Coordenar investigação e 
desenvolvimento 
científico globais 

Garantir que as vacinas e drogas antivirais são rápida e 
largamente disponíveis após o início da Pandemia e que 
o conhecimento científico sobre o vírus se desenvolve 
rapidamente

 

Cada uma destas acções estratégicas, de cariz global, mundial, engloba 
múltiplas abordagens estratégicas num patamar inferior, seja internacional ou 
mesmo nacional:

1. Reduzir a exposição humana ao vírus H5N1.
 – Aumentar o esclarecimento sobre factores de risco de infecção hu- 

mana.
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 – Garantir que cada país afectado por surtos aviários tem uma estratégia 
para a informação do público em geral dos riscos para a saúde hu- 
mana e de como os evitar, e tem políticas facilitadoras destes com-
portamentos protectores.

 – Garantir que esta estratégia se baseia em boas práticas para alteração 
de comportamentos, está adaptada ao contexto social e cultural nacio-
nal, atinge populações de maior risco (incluindo crianças) e é testada 
em termos de eficácia e modificada de acordo com as necessidades.

 – Garantir que cada país afectado por surtos aviários tem uma política 
adequada de protecção de grupos definidos (avicultores, veterinários 
e pessoal médico com contactos suspeitos) considerados de alto risco 
de exposição, apoiada por equipamento e recursos adequados.

 – Garantir procedimentos de isolamento e controle infeccioso adequados 
nos hospitais que recebem casos suspeitos ou confirmados.

2. Fortalecer os sistemas de alerta precoce.
 – Fortalecer a capacidade dos sistemas de vigilância nacionais e inter-

nacionais, pela utilização de infra-estruturas existentes, de modo a 
garantir a detecção rápida de casos humanos suspeitos, confirmação 
laboratorial rápida e fiável, investigação in loco célere e rápida e 
completa participação à OMS.

 – Intensificar mecanismos de colaboração formal entre os sectores de 
saúde humana e da agricultura.

 – Seguir e monitorizar os contactos de cada caso humano.
 – Garantir que os specimens clínicos e vírus são compartilhados com a 

rede de laboratórios especializados em diagnóstico e análises de vírus 
influenza H5 referenciados pela OMS.

3. Intensificar operações de contenção rápidas.
 – Abordar rapidamente situações que se revelem como potencial início 

de transmissão inter-humana eficiente e sustentada do vírus.
 – Caso tal se confirme, intervir imediatamente, através de equipas de 

resposta rápida no local e de reservas globais e regionais de drogas 
antivirais e de outros abastecimentos necessários.

 – Desenvolver um protocolo operacional, apoiado por procedimen- 
tos operacionais standardizados, de modo a apoiar aquela inter venção.

 – Desenvolver um protocolo de comunicações para apoio a esta inter- 
venção, encorajar o seu cumprimento por todos e minimizar o stress 
sentido pela população afectada.

4. Construir capacidades para enfrentar uma Pandemia.
 – Proporcionar orientação genérica no que respeita ao conteúdo e es-

trutura de um plano de resposta.
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 – Assistir e acompanhar países individualmente, particularmente aqueles 
de recursos limitados, no desenvolvimento de planos.

 – Testar planos em países individualmente, regiões e internacional mente, 
de forma a identificar lacunas em capacidades essenciais.

 – Proporcionar à OMS e aos seus gabinetes regionais e nacionais con- 
dições para levar a cabo funções de liderança e coordenação a tem-
po inteiro em resposta a uma Pandemia.

5. Coordenar investigação e desenvolvimento científico globais.
 – Identificar áreas de investigação prioritárias e encorajar financia mentos 

pelos sectores públicos e privado.
 – Obter mais informação em relação ao uso de drogas antivirais (eficá-

cia e dosagens terapêuticas e profiláticas) e à susceptibilidade vírica 
às mesmas.

 – Estabelecer parcerias com governos, autoridades reguladoras, insti tutos 
académicos e indústria no sentido de garantir a manufactura e a dis-
tribuição equitativa de vacinas.

 – Assistir países-chave no desenvolvimento, aprovação reguladora e 
produção de vacinas.

 – Acelerar investigação e desenvolvimento de novas vacinas que confi-
ram protecção contra múltiplas estirpes de influenza.

 – Garantir que o conhecimento acerca de uma Pandemia em evolução 
é gerado e comunicado em tempo real através de instituições inte- 
gradas nas redes de Alerta e Resposta Global e de Laboratórios de 
vigilância de influenza da OMS.

Conclusão
Nas nossas vidas nunca testemunhámos algo como a Pandemia de 1918. 

Esperamos não ter que enfrentar tal desafio brevemente, mas com a contínua 
evolução do H5N1 para potencialmente tornar-se o próximo vírus pandémi-
co, não há razões para adiar esforços. Planear uma resposta pandémica irá 
desenvolver o sistema de resposta a desastres de saúde pública de todo o 
tipo, justificando investimentos mesmo que não se verifique uma Pandemia 
nesta década.

Parece evidente que, pelas suas dimensões, uma Pandemia, como já ve-
rificado em diversas ocasiões, se presta a uma análise geopolítica na justa 
medida em que pode matar mais seres humanos do que muitos conflitos na 
História. Tal como Garcia e Saraiva (2006) referem a propósito da SIDA, “com 
estatuto político próprio, é hoje uma ameaça transnacional, que alastra por 
toda a superfície do planeta, desconhecendo fronteiras e afectando a vida das 
populações. De facto, é hoje indesmentível que o fenómeno atinge directa-
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mente a segurança dos Estados, debilitando as suas estruturas sociais, econó-
micas, culturais, políticas e militares”, também o risco de uma Pandemia de 
H5N1 deve ser encarado de modo potencialmente idêntico.

Uma estratégia para uma Pandemia de influenza deve proporcionar uma 
estrutura que se estenda além das intervenções médicas e de saúde. Ela re-
vela o trajecto desde a gestão dos aspectos médicos até à dos serviços essen-
ciais. É uma distinção essencial que sublinha que a maior parte das dificul-
dades se prende com a continuidade de sistemas críticos.

O impacto de um episódio pandémico far-se-á sentir mais agudamente aos 
níveis local e da comunidade. Os recursos e apoios a este nível podem even- 
tualmente exceder as necessidades levando a que se considere haver auto- 
suficiência por largos períodos, quando a situação é já crítica. Uma liderança 
eficaz é crucial, tanto antes da ocorrência da Pandemia como durante esta.

Porque uma Pandemia não ocorrerá como um evento singular ou catás-
trofe, mas sim como uma série de eventos a enfrentar ao longo do tempo, o 
processo decisório deve ser ágil e expedito. Por esta razão, todos os actores 
devem dedicar tempo considerável a testar planos e a simular eventualidades. 
Somente através de tais exercícios haverá oportunidade de explorar contin-
gências e de construir relações entre os actuantes.
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A Ameaça Biológica e o Laboratório de Defesa 
Biológica do Exército

Os conflitos armados de escala mundial que ocorreram no século XX 
estão marcados pelo emprego determinante de armas químicas e atómicas. A 
acelerada evolução da ciência e tecnologia das últimas décadas incrementou 
acentuadamente as possibilidades e a probabilidade de utilização de agentes 
biológicos em conflitos armados futuros. Esta percepção foi agudizada pela 
frequente ocorrência de ameaças de pandemias e epidemias que assolaram 
vastas regiões continentais, nos primeiros anos do século XXI. Estas emer-
gências de Saúde Pública, em muitos casos, demonstraram a magnitude do 
seu impacto negativo na economia e a sua capacidade de indução de medo 
nas populações, mas sobretudo evidenciaram importantes fragilidades dos 
sistemas de resposta existentes.

O envolvimento do serviço veterinário militar na resposta à ameaça bio-
lógica tem uma raiz centenária e está ancorado nas competências da medici-
na veterinária na área da epidemiologia e infeciologia, e no facto de que os 
agentes biológicos passíveis de serem utilizados em atos de guerra ou bio-
terrorismo, e que foram objecto de programas ofensivos de guerra biológica, 
serem agentes de doenças animais e zoonóticas. Assim, o percurso da medi-
cina veterinária em Portugal, como noutras partes do mundo, está entrelaça-
do com os primórdios do desenvolvimento das ciências ligadas à microbio-
logia e à epidemiologia. Esta conexão histórica concretizou-se no serviço 
veterinário militar português pela criação, em 1916 (há precisamente um  
século), de um laboratório de bacteriologia, no Hospital Veterinário Militar, 
com a missão central de controlar doenças epizoóticas (Art.º 1.º do Decreto 
n.º2:515-H, de 15 de Julho de 1916).
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Figura 1 – HVM 1916-Hospital Veterinário Militar, onde foi criado o primeiro 
Laboratório de Bacteriologia, análises clínicas e bromatológicas, antecessor do actual 
Laboratório de Bromatologia e Defesa Biológica do Exército e excerto do documento 
legal da sua criação (Art.º 1.º § 2.º do Decreto n.º2:515-H, de 15 de Julho de 1916)

Na última década, a temática da ameaça biológica foi reequacionada de 
forma holística no Exército, levando em consideração o enquadramento in-
ternacional desta temática, as perspectivas do posicionamento nacional em 
fora multilaterais e os níveis de ambição para o desenvolvimento das capa-
cidades de defesa NBQ do Exército. Num contexto de aumento da ameaça 
biológica à escala global, o Exército tomou a iniciativa de estabelecer um 
Laboratório de Segurança Biológica de nível 3 (BSL-3), em alinhamento com 
alterações dos conceitos estratégicos, nomeadamente ao nível da OTAN, que 
preconizam um aumento de capacidades nesta área. Esta decisão foi imple-
mentada através de um cuidado plano de construção da infraestrutura labo-
ratorial, a que foi associado um planeamento plurianual para aquisição de 
sofisticada instrumentação e de equipamento operacional actualizado. O 
cumprimento ininterrupto e rigoroso do plano de aquisições de equipamen-
to proporcionou as condições materiais que permitiram o desenvolvimento 
sustentado do Laboratório de Defesa Biológica do Exército (LDBE).

O LDBE foi inaugurado em Fevereiro de 2006, com a orientação clara de 
proporcionar ao Exército capacidade operacional adicional na área da Defesa 
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Biológica reforçando a tríade, detectar, conter e descontaminar. O LDBE pro-
curou trazer à área da defesa NBQ do Exército aspectos inovadores, quer por 
introdução de um componente técnico-científico na concepção dos procedi-
mentos operacionais quer imprimindo uma cultura de cutting-edge tecnológico 
no apoio operacional aos especialistas no terreno. Esta abordagem tem permi-
tido actualizar, reformular e inovar em áreas relevantes da doutrina NBQ(R), e 
levou à introdução do apoio laboratorial às operações de reconhecimento e 
descontaminação e a um ímpeto inovador em actividades de investigação e 
desenvolvimento tecnológico com impacto nas capacidades operacionais.

O modelo funcional adoptado permite que os militares que estão directa-
mente envolvidos em atividades operacionais sejam também os autores e exe-
cutores de projectos de investigação e desenvolvimento tecnológico, proporcio-
nando, por um lado, uma adequação das actividades de investigação às neces-
sidades operacionais e, por outro lado, criando oportunidades de migração 
imediata das metodologias laboratoriais e tecnologias desenvolvidas em benefí-
cio operacional. Este original conceito funcional proporcionou ao LDBE vanta-
gens distintivas em relação a outros actores que nesta área se dedicam exclusi-
vamente a actividades laboratoriais ou a actividades operacionais. Ao fim de dez 
anos de operação, o LDBE posicionou-se no plano nacional como um actor de 
referência na resposta à ameaça biológica e no plano internacional como um 
parceiro desejado para o desenvolvimento de projectos de I&D, para o planea- 
mento e execução de exercícios e ações de reposta a ameaças biológicas.

Figura 2 – Equipa Avançada do Laboratório de Defesa Biológica

Laboratório de Defesa Biológica do Exército: 
10 anos de vida e 10 anos no futuro
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A abrangência do conteúdo funcional do LDBE (microbiologia/protecção 
da saúde/equipas operacionais) está reflectida na sua dependência orgânica 
da Direção de Saúde, que transita para o Comando das Forças Terrestres em 
caso de empenhamento operacional. Tendo em conta a sua diminuta pegada 
administrativa e logística, o reduzido quadro de pessoal e seu foco em con-
tributos reais e mensuráveis, o LDBE exemplifica uma fórmula funcional de 
sucesso que adquiriu assinalável peso específico ao longo da sua curta his-
tória de dez anos. No âmbito da Reforma da Saúde Militar em curso, impor-
ta fazer um balanço da actividade e do posicionamento do LDBE e perspec-
tivar os próximos passos, sublinhando-se que os formalismos da reforma 
organizativa devem preservar e promover os elementos funcionais de suces-
so, e garantir que o modus operandi do LDBE se mantenha centrado nas 
necessidades operacionais do Exército. 

Capacidades Laboratoriais e Operacionais
Para apoio laboratorial à componente operacional, o LDBE estabeleceu 

uma série de protocolos de detecção de agentes biológicos utilizando méto-
dos de referência de microbiologia molecular e técnicas de imagiologia celu-
lar. O estabelecimento destas metodologias foi direcionado para aumentar a 
capacidade de processamento e de análise de amostras de várias naturezas, 
comportando uma larga gama de possibilidades e soluções técnicas de iden-
tificação de agentes biológicos em apoio a situações reais no terreno. O LDBE 
concentrou esforços no estabelecimento de capacidades de apoio directo a 
operações, adquirindo especial relevo, em 2008, o levantamento de Equipas 
de Defesa Biológica com perfil de equipa de especialistas, apetrechadas com 
tecnologias avançadas e níveis de proteção elevados. As Equipas de Defesa 
Biológica estão capacitadas para apoiar o planeamento da resposta a ameaças 
biológicas e foram treinadas para proceder a ações de detecção expedita e 
verificação de descontaminação de agentes biológicos no terreno. Utilizando 
a estrutura laboratorial BSL-3 do LDBE como apoio de rectaguarda para iden-
tificação e quantificação de agentes biológicos, as Equipas de Defesa Bioló-
gica actuam em articulação com outras capacidades NBQ do Exército, que 
foram conjugadas no Elemento de Defesa Química Biológica e Radiológica, 
cujo levantamento se iniciou em 2008.

Na componente de apoio técnico e operacional, a actuação do LDBE, 
das suas Equipas de Defesa Biológica e dos seus militares fez-se sentir pelo 
apoio prestado e pela participação activa em numerosas situações, tanto no 
plano nacional como internacional, de que se mencionam, a título de exem-
plo:
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•  Participação em missão no dispositivo de combate à epidemia por vírus 
Ébola, na Guiné Conacri, inserido no âmbito do European Mobile Lab, 
em 2015-2016;

•  Participação nas reuniões de peritos técnicos e de Estados-Partes das 
Nações Unidas, no âmbito da Convenção das Armas Biológicas;

•  Integração no Secretariado Técnico da Autoridade Nacional para a Proi-
bição das Armas Químicas do Ministério dos Negócios Estrangeiros;

•  Integração nas Equipas Nacionais de Acompanhamento, nas inspeções 
da OPCW a Portugal;

•  Integração nas subunidades funcionais do Mecanismo do Secretário- 
-Geral das Nações Unidas (UNSGM) para investigação do uso alegado 
de armas biológicas;

•  Participação na resposta a incidentes reais de risco biológico e químico 
em apoio ao Exército e entidades externas (DGAV, ANPC);

•  Integração no dispositivo operacional de segurança da Cimeira OTAN, 
em 2010;

•  Integração no dispositivo de resposta ao Ébola, da Direção-Geral de 
Saúde;

•  Participação em exercícios internacionais, no âmbito das Nações Unidas 
(UNSGM), CPLP (FELINO), OTAN (TRIDENT Juncture) e Proteção Civil 
(PTQUAKE);

•  Participação em exercícios nacionais, no âmbito da Autoridade Nacional 
da Proteção Civil (PROCIV), Direção-Geral de Saúde (FREETOWN) e no 
âmbito do Exército nos diversos exercícios das séries CELULEX, ZARCO, 
ORION, ROSA BRAVA, entre 2008 e 2016;

•  Cooperação Técnico-Militar Portugal-Angola, no domínio da Defesa 
Biológica.

Figura 3 – Equipa Avançada do Laboratório de Defesa Biológica, colheita de amostras

Laboratório de Defesa Biológica do Exército: 
10 anos de vida e 10 anos no futuro
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O LDBE tem sido proactivo na divulgação pública das suas capacidades 
operacionais, participando habitualmente em diferentes eventos de exposição 
e apresentação de capacidades do Exército e das Forças Armadas dirigidos 
ao público e à comunicação social. A ação do LDBE também inclui a parti-
cipação em congressos e reuniões técnicas, bem como em atividades de 
formação no seio do Exército, Forças Armadas e outras entidades externas, 
que contribuem directamente para a divulgação balizada das capacidades de 
defesa biológica do Exército em audiências especializadas.

investigação e inovação
O Laboratório de Defesa Biológica iniciou, em 2008, um percurso ID&I, 

tendo tido uma participação activa na concepção e execução de projetos de 
desenvolvimento tecnológico aplicados à resolução de necessidades opera-
cionais. Com esse objectivo, o LDBE tem integrado consórcios internacionais 
que obtiveram financiamento da European Defense Agency (EDA), da OTAN, 
e Comissão Europeia (FP7 e H2020), bem como consórcios nacionais, no 
âmbito de concursos de financiamento competitivo do programa PT2020, do 
Ministério da Defesa Nacional (MDN) e do Centro de Investigação da Acade-
mia Militar do Exército (CINAMIL). Estes projectos estão focados no desen-
volvimento de novas tecnologias e sistemas de detecção de agentes biológi-
cos, em novas técnicas de reconhecimento e no desenvolvimento de meto-
dologias de descontaminação. São referências do LDBE os seguintes projectos:

Figura 4 – Equipa Avançada do Laboratório de Defesa Biológica e Equipa de 
Descontaminação do ElemenDefBQR
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“AHEAD – Advanced Helmet and Devices for individual protection” 
(2008-2010). O projeto AHEAD foi financiado pela Agência Europeia de De-
fesa (EDA), no âmbito da prospecção tecnológica do programa Force Protec-
tion. O projeto teve como objetivo definir o perfil de equipamento indivi- 
dual para o soldado-tipo dos exércitos europeus, projectado para o ano 2020. 
O consórcio trabalhou num conceito em que o combatente individual é equi-
pado com um conjunto de sensores e atuadores com o objetivo de aumentar 
as suas capacidades operacionais no contexto dos novos cenários de inter-
venção, especialmente em ambiente urbano.

No universo das plataformas portáteis de deteção/identificação de agentes 
biológicos, foram identificadas e testadas no LDBE as que melhor se adapta-
vam ao conceito do soldado do futuro. Algumas das plataformas testadas 
foram mais tarde adquiridas pelo Exército com base nos testes efetuados. Na 
área dos sistemas de monitorização de parâmetros fisiológicos do combaten-
te (“health sensors”), o LDBE contribuiu para determinar os parâmetros con-
siderados essenciais para a avaliação sumária do estado geral do combatente 
e para a pesquisa de sistemas e tecnologias existentes com aplicação na 
monitorização de parâmetros fisiológicos do combatente.

Parceiros: Selex Galileo Avionica (Itália), iABG (Alemanha), industrial Re-
search institute for Automation and Measurements-PiAP (Polónia), Military 
University of Technology-MUT (Polónia), Air Force institute of Technology – AFiT 
(Polónia) e TEK – TEKEvER ASDS (Portugal).

“BIO‑DECON” (2009-2012). Este projeto foi financiado pelo Centro de 
Investigação da Academia Militar do Exército (CINAMIL) e executado pelo 
LDBE em colaboração com a antiga Escola Prática de Engenharia (EPE), onde 
foram realizados os testes operacionais. O projeto teve por objectivo avaliar 
a eficácia de substâncias químicas passíveis de serem usadas em ações de 
descontaminação de edifícios utilizando testes de contaminação controlada 
em ambiente laboratorial, procedendo-se subsequentemente à validação da 
ação descontaminante efectiva em ambiente operacional com agentes bioló-
gicos simulantes.

Os conhecimentos técnico-científicos adquiridos com o projeto BIO-DECON 
foram oportunamente aplicados e empregues pelo Elemento de Defesa BQR 
(ElemDefBQR) na Resposta à Doença por Vírus Ébola. Esta evolução de ca-
pacidade operacional foi determinante para que o ElemDefBQR do Exército 
integrasse a “Estrutura Executiva” da Plataforma de resposta nacional ao vírus 
Ébola (eixo para a Prevenção e Controlo). Neste âmbito, o papel do Elem-
DefBQR focou-se na descontaminação de espaços e equipamentos. O proce-
dimento de validação da descontaminação, realizada no âmbito da Resposta 
à Doença por Vírus Ébola (RDVE), foi desenvolvido e implementado pelo 

Laboratório de Defesa Biológica do Exército: 
10 anos de vida e 10 anos no futuro
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LDBE, e muito do conhecimento técnico-científico que está na base deste 
procedimento de validação foi adquirido ao longo dos trabalhos realizados 
no projeto BIO-DECON. Foi também no âmbito deste projeto que foi desen-
volvida e testada a fórmula da solução de descontaminação que foi adoptada 
pelas Secções de Descontaminação do ElemDefBQR na Resposta à DVE.

Parceiros do projecto: CiNAMiL – Centro de investigação da Academia 
Militar e EPE – Escola Prática de Engenharia.

“PANDORA – Plataforma Aérea Não-tripulada para Deteção e Ope-
rações de Reconhecimento Aéreo NBQR” (2012-2016). O projecto teve 
como objectivo o desenvolvimento e avaliação de aplicabilidade de uma 
plataforma aérea não tripulada (UAV) e a integração de sensores para deteção 
de radiação gama. Neste projeto foram efetuados testes indoor para avaliar a 
dispersão secundária de agentes bacterianos esporulados provocada pela 
operação de um quadrotor a diferentes alturas ao solo e, desta forma, criar 
uma base para futuro desenvolvimento tecnológico e doutrinário. Para a re-
alização destes testes foi utilizado um procedimento de descontaminação 
desenvolvido no projeto BIO-DECON. O projeto PANDORA traduziu-se na 
publicação de resultados em conferências internacionais e marcou a entrada 
do LDBE no universo da robótica aplicada à área NRBQ. Este projeto é uma 
base para a edificação de capacidades UAV no seio do ElemDefBQR e os 
resultados obtidos já posicionaram o LDBE para se candidatar a outros finan-
ciamentos, tendo dado origem a vários projetos da área da robótica que já 
se encontram aprovados (CESAR, GAMMAEx e UPCAST).

Parceiros do projecto: CiNAMiL – Centro de investigação da Academia 
Militar, EPE – Escola Prática de Engenharia e TEKEvER.

“SNIFFER – Sensory devices Network For Food supply chain secu-
rity” (2013-2016). Este projeto é financiado pela Comissão Europeia (7th Fra-
mework Programme – FP7). O projeto tem como objetivo o desenvolvimento 
de um sistema ou plataforma de integração de equipamentos de deteção e 
identificação de agentes BQR que estarão dispostos em diversos pontos con-
siderados mais sensíveis ou vulneráveis nas cadeias de produção/distribuição 
alimentar. Este sistema servirá para o objetivo último de proporcionar contra-
medidas para mitigar um possível incidente com agentes BQR nas cadeias de 
produção e comercialização de alimentos. A participação do LDBE visou a 
validação laboratorial do protocolo de deteção do sistema SNIFFER e também 
teve por objectivo desenvolver uma nova tecnologia de sensores (MIP – mo-
lecular imprinting) para detecção de agentes biológicos. 

Parceiros do consórcio: TEK – Tekever Asds (Portugal), Umea Universitet 
(Suécia), inesc Porto – instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores do 
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Porto (Portugal), Ubu – Universidad de Burgos (Espanha), Ages – Osterreichische 
Agentur Fur Gesundheit Und Ernahrungssicherheit Gmbh (Áustria), Csem – 
Centre Suisse D'electronique et de Microtechnique Sa – Recherche et Developpement 
(Suíça), FFi – Forsvarets Forskninginstitutt (Noruega).

“RACED – Risk Assessment for CB Exposure after Decontamination” 
(2015-2018). É o décimo quarto e último projeto financiado pela European 
Defence Agency Joint investment Programme-CBRN, no âmbito da contribuição 
da EDA para a European Framework Cooperation. O projeto RACED procura 
fazer uma avaliação do risco de exposição a agentes Biológicos e Químicos 
que persistam em superfícies, após terem sido aplicados os procedimentos 
de descontaminação estabelecidos nas Forças Armadas de países europeus 
parceiros da European Defence Agency (EDA) e membros da OTAN. Neste 
consórcio, o LDBE procurará otimizar procedimentos de colheita de amostras 
de agentes biológicos em superfícies de diversas naturezas (diversas matrizes) 
e quantificar a contaminação residual de natureza biológica que pode persis-
tir após uma descontaminação dessas superfícies para, numa fase seguinte, 
se poder fazer a avaliação do risco de exposição.

Parceiros do consórcio: TNO – The Netherlands Organization for Applied 
Scientific Research (Holanda), FFi – Norwegian Defence Research Establishment 
(Noruega), iTQB-UNL instituto de Tecnologia Química e Biológica – Universi-
dade Nova de Lisboa (Portugal), ACMiT Gmbh – Austrian Center for Medical 
innnovation and Technology (Austria), Royal Military Academy Patrimony 
(Bélgica), SUJCHBO – National institute for NBC Protection (Républica Checa).

Figura 5 – Laboratório de Defesa Biológica, biosafety level 3

Laboratório de Defesa Biológica do Exército: 
10 anos de vida e 10 anos no futuro
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“GAMMAEx”. Este projecto tem como objetivo principal o desenvolvimen-
to de uma plataforma aérea não tripulada com certificação para operação em 
atmosferas explosivas. Paralelamente, pretende-se a integração de sensores 
para detecção química e radiológica como prova de conceito. Neste projeto 
potencia-se a colaboração entre o Exército e a Marinha. No corrente ano, o 
LDBE já apresentou um artigo respeitante a este proejcto como comunicação 
livre no congresso do international Advanced Robotics Programme, na Cro-
ácia.

Parceiros: CiNAMiL – Centro de investigação da Academia Militar, CiNAv 
– Centro de investigação Naval (Marinha Portuguesa), LTDQ – Laboratório de 
Toxicologia e Defesa Química, iST – instituto Superior Técnico, iSQ – instituto 
de Soldadura e Qualidade e a empresa i-Skyex.

Para o ano de 2016 estão já aprovados e em fase inicial de execução o 
projecto “ANTARES” em colaboração com o Instituto Nacional de Saúde (INSA) 
e com o Instituto Nacional Investigação Agrária e Veterinária e o projecto 
“CESAR” (Conceitos de Emprego de Sistemas Autónomos para Recolha de 
amostras BQR), em colaboração com a Escola das Armas, ambos financiados 
pelo CINAMIL. Será também iniciado este ano o projecto “UPCAST” em co-
laboração com o Instituto Superior Técnico (IST), Instituto Nacional de Saúde 
(INSA), Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) e Instituto Nacional 
de Emergência Médica (INEM) e a empresa TEKEVER, que será financiado 
pelo programa PT-2020, que visa o desenvolvimento de uma plataforma uni-
ficada que permita a centralização e processamento da informação de supor-
te à tomada de decisão em caso de incidente NBQR.

Formação Pós-graduada
O quadro de pessoal do LDBE foi desenhado à semelhança de um núcleo 

tecnológico e detém um reduzido número de ativos, onde predominam os 
oficiais com formação científica apropriada e que atualmente conta com sete 
oficiais do QP e dois oficiais contratados. A disponibilidade dos oficiais do 
QP do LDBE para prosseguirem estudos pós-graduados é um elemento- 
-chave para a credibilidade externa do LDBE e assegura a atualização técnico- 
-científica necessária ao seu desenvolvimento sustentado. Quatro dos sete 
oficiais do LDBE estão a realizar estudos de Doutoramento, cujos temas estão 
relacionados com os objectivos da missão do LDBE. Outros oficiais têm rea-
lizado vários cursos de pós-graduação e de mestrado, cujas teses e trabalhos 
laboratoriais decorrem no LDBE, criando uma dinâmica de integração dos 
estudos pós-graduados com os projectos de investigação em curso. Destes 
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trabalhos começam a resultar as primeiras publicações e comunicações cien-
tíficas do LDBE que constituirão, num futuro próximo, uma marca da quali-
dade científica dos resultados obtidos. A preservação desta dinâmica está 
dependente da alimentação do QP do Serviço Veterinário para garantir a 
renovação de pessoal, que está actualmente comprometida pelo quasi con-
gelamento das entradas de oficiais do QP nos quadros da Saúde.

internacionalização e “Networking”
O LDBE tem o objectivo explícito de construir uma rede de parceiros e 

colaboradores que facilite uma intervenção direta nos seus domínios de in-
teresse e um posicionamento privilegiado no contexto dos atores nacionais 
e europeus na área NBQ(R), proporcionando-lhe visibilidade adequada mas 
que deve ser balanceada com a reserva que a sua sensível missão exige. A 
sua actual rede de parceiros conta com entidades militares e civis, nacionais 
e estrangeiras, do mundo académico ou empresarial, bem como reconhecidas 
instituições e autoridades, que podem genericamente ser mapeadas em dois 
domínios; domínio ID&I e domínio de cooperação institucional nacional e 
internacional.

Figura 6 – LDBE, Parceiros académicos e empresariais nacionais e internacionais

A rede de parceiros de ID&I integra médias e grandes empresas com in-
teresses na indústria de defesa, departamentos académicos civis e militares, 
bem como institutos e laboratórios de investigação aplicada na área da Saúde 
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e da Defesa. Por outro lado, a rede de colaboradores de cooperação institu-
cional engloba os stakeholders nacionais da área NBQ(R) com responsabili-
dades técnicas e operacionais, ou com responsabilidades de coordenação 
institucional, cobrindo as áreas da Defesa, Saúde, Negócios Estrangeiros, 
Economia e Agricultura.

É amplamente reconhecido que a ameaça biológica não conhece frontei-
ras e que a eficácia da resposta dependerá da cooperação internacional. 
Nesta exacta medida, o LDBE tem procurado colaborar com instituições in-
ternacionais promotoras de acções de cooperação transnacional. A construção 
desta rede de contactos e parceiros não será alheia ao convite para Portugal 
participar na iniciativa do Presidente dos EUA, “Global Health Security Agen-
da” bem como os contactos e convites endereçados ao LDBE para que as 
suas equipas integrem o mecanismo do Secretário-Geral da ONU para inves-
tigação do uso alegado de armas biológicas.

Figura 7 – LDBE, Colaboração com 
instituições internacionais  
(OTAN/EDA/UN/CPLP/CE)

Figura 8 – LDBE, Parceiros  
institucionais nacionais  

(MNE/ANPC/DGS/DGAV/INSA/INIAV)

Reorganizações da Saúde Militar: Formalismos e 
Substância

Em 2006, o LDBE foi construído em unidade funcional com o Laboratório 
de Bromatologia, constituindo o Laboratório de Bromatologia e Defesa Bio-
lógica (LBDB) e pelos motivos técnico-científicos acima explanados foi inte-
grado no Centro Militar de Medicina Veterinária, na dependência da Direção 
de Saúde e no eixo do Comando da Logística. Em 2008, com a formação da 
sua Equipa de Defesa Biológica e a criação do ElemDefBQ, o LDBE adquire 
um perfil operacional, e quando solicitado a intervir integra o ElemDefBQ 
transitando a sua dependência funcional para o Comando das Forças Terres-
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tres. Com o intuito de expandir o modelo funcional do LDBE para a área da 
ameaça química é implementado, em 2009, o Laboratório de Toxicologia e 
Defesa Química (LTDQ), na dependência da Direção de Saúde. A recente 
reforma da Saúde Militar reconheceu a especificidade do Laboratório de De-
fesa Biológica (a par do Laboratório de Defesa Química) como unidade da 
estrutura orgânica do Exército que se integra no contributo do Exército para 
a componente operacional do Sistema de Forças Nacional, o que representa 
um requisito para o seu emprego no apoio às missões operacionais do Exér-
cito e nas missões de interesse público na área NBQ(R). No quadro da refor-
ma orgânica da Saúde Militar, é criada a Unidade Militar Laboratorial de 
Defesa Biológica e Química (por fusão do LBDB e do LTDQ), com o objec-
tivo de reforçar e potenciar a sustentação técnico-científica das capacidades 
operacionais do Exército na área BQ. Esta nova unidade – UMLDQB – criada 
por diploma legal de 2014, está agora a ser levantada em 2016, mantendo-se 
na dependência hierárquica da Direção de Saúde, a qual, entretanto, transitou 
para a dependência do Comando de Pessoal.

Figura 9 – Imagens de alta resolução da superfície esporos de Clostridium difficile 
em microscopia electrónica de scanning

Em 2016, e dez anos depois da inauguração do LBDB, a UMLDBQ cons-
titui um passo de sedimentação de um trajecto de afirmação do Exército na 
área BQR, no plano nacional e internacional. Este rumo só poderá ser man-
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tido se for compreendida e priorizada a especificidade e a natureza das acti- 
vidades que substanciam o cumprimento da sua missão. O momentum destas 
actividades são a base de sustentação para concretizar os níveis de ambição 
que estão propostos para a UMLDBQ. Os formalismos orgânicos e legais têm 
aqui um papel central e não devem comprometer, prejudicar ou ser impedi-
tivos do desenvolvimento de um conceito funcional que detém uma clara 
racionalidade e que tem provado ser capaz de contribuir positivamente para 
o posicionamento institucional do Exército nesta área crítica. A agilidade 
funcional do LDBE foi respeitada e preservada aquando da criação UMLDQB 
(em 2014), mas será inevitavelmente atingida e até paralisada se alterações 
do seu enquadramento orgânico vierem a afastar a actual estrita dependência 
(hierárquica e administrativa) do Exército, que tem impelido o LDBE a man-
ter-se focado nas necessidades operacionais e empenhado nas acções de 
resposta em ambiente real. Sob pena de comprometer o caminho já percor-
rido e os objectivos futuros, deve saber-se resistir à tentação de integrar o 
LDBE e por extensão a UMLBBQ, em estruturas orgânicas menos ágeis e que, 
por terem missão de natureza diferente, estão desfocadas do empenhamento 
operacional.

Os próximos 10 anos
A ameaça biológica concretizável por ações intencionais ou por eventos 

naturais é uma premente preocupação dos estados e das instituições interna-
cionais. De facto, o actual contexto global contém elementos determinantes 
para o aumento da ameaça biológica, como sejam: a conflitualidade dispersa 
ou latente ao nível global; o acesso facilitado às biotecnolgias que suportam 
a manipulação genética e a biologia sintética; e as alterações climáticas e a 
deflorestação massiva, com implicações na destruição de nichos ecológicos e 
na redução de barreiras epidemiológicas naturais.

Embora a resposta a este cenário seja complexa e encerre múltiplos de-
safios, é já claro que um reforço dos sistemas internacionais de defesa bio-
lógica é um componente importante de dissuasão e contenção destas amea-
ças. O Exército Português tem presentemente uma base de partida sólida para 
desenvolver um sistema de defesa biológica projetável que, num campo de 
exígua disponibilidade de meios com especialização operacional, possa ser 
percepcionado nos fora multinacionais como uma mais-valia diferenciadora, 
quer em operações militares quer em ações de controlo de epidemias. A 
experiência adquirida pelo LDBE, nos últimos dez anos, na sua interação com 
múltiplos parceiros permite reconhecer o valor de uma lógica de ciclo de 
incremento funcional, que começa por aumentar as capacidades laboratoriais 
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e técnico-científicas que conduzem a um reforço do respaldo técnico e da 
confiança na qualidade da resposta, o que por sua vez possibilita ampliar a 
diversidade dos cenários de actuação e a dimensão da capacidade operacio-
nal. Em coerência com a sua missão principal e dando continuidade aos 
objectivos já alcançados, o LDBE identificou prospectivamente quatro vetores 
de desenvolvimento que, a médio prazo, possibilitarão um novo patamar no 
apoio operacional na defesa biológica:

(1) Desenvolver a área da nanomorfologia biológica para ultrapassar limi-
tações das técnicas de biologia molecular, proporcionando metodologias 
de ultra-resolução na identificação de agentes biológicos. O LDBE já 
iniciou a construção de um núcleo de nanomorfologia que iniciará 
actividade durante 2016 e a que está associado um programa de aqui-
sição de microscópios electrónicos de alta resolução. O desenvolvimen-
to deste núcleo possibilitará vantagens metodológicas na capacidade 
analítica do LDBE, as quais, mesmo no plano internacional, raramente 
estão disponíveis para apoiar ações no terreno;

(2) Desenvolver a área da robótica aplicada às ações de reconhecimento, 
detecção e descontaminação BQR. Desde que surgiram as primeiras 
tentativas de utilizar equipamentos não tripulados nas ações de respos-
ta BQR, o LDBE tem estado envolvido no desenvolvimento protótipos 
de UAV para ações de detecção e monitorização. A adesão do LDBE 
à forefront desta área tecnológica, por certo, virá a acelerar o emprego 
da robótica nos procedimentos de actuação das equipas BQR do Exér-
cito;

(3) Aumentar o grau de segurança biológica laboratorial, de modo a per-
mitir a manipulação de agentes biológicos sintéticos ou modificados 
com potencial patogénico desconhecido. Não existe em Portugal um 
Laboratório de Segurança Biológica máxima (BSL4), enquanto na última 
década vários países europeus, em resposta ao aumento da ameaça, 
decidiram estabelecer instalações BSL4. A construção de uma sala BSL4 
no LDBE, em complemento ao laboratório BSL3 já existente, confere 
ao Exército uma capacidade que, sendo única no País, constitui um 
instrumento crítico para enfrentar futuras ameaças biológicas por agen-
tes novos ou desconhecidos;

(4) Apostar na capacidade de projeção e sustentação é uma condição para 
a participação activa em ações conjuntas de cooperação internacional. 
O LDBE contribuiu para o planeamento da aquisição de material e 
equipamento para o Exército, com vista a apetrechar um laboratório 
projectável com capacidade para análises de microbiologia molecular, 
em apoio directo a equipas de campo. O apoio de um laboratório 
projectável constitui um elemento de credibilidade e confiança para a 
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actuação de forças de defesa biológica que operem em zonas remotas 
ou de difícil acesso.

A perspectiva de um sistema de defesa biológica do Exército composto 
por equipas de especialistas apetrechadas com tecnologias avançadas para 
reconhecimento, detecção e descontaminação, dotado de capacidade labora-
torial projetável e apoiado à rectaguarda por um laboratório de alta seguran-
ça biológica com acesso a metodologias de ultra-resolução, constitui um es-
tado final de um percurso que, sendo estrategicamente desejável, é tecnica-
mente realista. Assumindo esta lógica de desenvolvimento coerente e susten-
tado, que é extensível à área da defesa química, o Laboratório de Defesa 
Biológica do Exército prepara-se para abraçar a segunda década da sua his-
tória com a convicção de que a sua actuação beneficiará o posicionamento 
internacional do Exército na área BQR e contribuirá para que Portugal possa 
ter uma valiosa participação no controlo da ameaça biológica global, no seio 
de plataformas de cooperação internacional.
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