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Editorial

General José Luiz Pinto Ramalho*

A presente Edição da Revista Militar pretende contribuir para uma reflexão
sobre o período que estamos a viver, a pandemia Covid-19, e as respostas
que foram dadas, que devem constituir lições aprendidas. Desde já, o agra‑
decimento aos Sócios da Revista Militar e às entidades que se disponibilizaram
a colaborar com as suas opiniões para este objectivo.
Esta reflexão é importante para o futuro, tanto mais que existe a convicção,
cientificamente comprovada, de que são possíveis novas vagas da atual pan‑
demia, até que seja obtida uma imunidade alargada ou a existência de uma
vacina adequada, como também é possível surgirem novas pandemias, deri‑
vadas de outros vírus, hoje desconhecidos.
Tais situações, na visão do conhecimento científico, decorrem da realida‑
de de uma maior vulnerabilidade da Sociedade Mundial; desde a pandemia
de 1918, a população mundial duplicou, assistimos ao desenvolvimento de
megacidades, com milhões de habitantes, em que o crescimento demográfico
tem progressivamente invadido o “habitat dos animais”. A convivência com
estes tem aumentado significativamente, com a criação generalizada de animal
farms, de peixes, de aves, de mamíferos e de outros, incluindo mercados
onde convivem animais mortos e vivos, alguns deles exóticos que, por tradi‑
ção, procura ou sugestão gourmet, têm sido introduzidos na cadeia alimentar
humana, podendo provocar a zoonose e consequente propagação de vírus
nos humanos.
Tudo isso, aliado a um nem sempre eficaz sistema de controlo sanitário
e de qualidade e a uma velocidade de propagação de contágios, proporcio‑
nada pela globalização e pelos transportes aéreos, marítimos e terrestres.

* Presidente da Direção da Revista Militar.
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Também as alterações climáticas criaram condições para o desenvolvimento
de vírus em áreas que, anteriormente, não eram propícias a isso. É verdade
que a medicina tem hoje respostas mais efetivas do que no passado; no en‑
tanto, as consequências da realidade atual estão bem à vista.
Perante estas possibilidades, interrogamo-nos sobre o que devemos fazer
e como nos devemos preparar para eventuais situações idênticas, no futuro.
O que a presente situação mostra claramente é que a reserva estratégica na‑
cional para uma resposta de carácter geral (equipamentos de protecção indi‑
vidual para o pessoal de saúde e os equipamentos para intervenção nos
casos mais graves – ventiladores) era frágil e insuficiente. A necessidade da
corrida aos mercados e a resposta decorrente da escassez com que o Gover‑
no se confrontou deve servir para ponderação, pois demonstrou que descan‑
sar no recurso e na oferta do mercado é uma opção de risco, sendo eviden‑
te que não se poder abdicar de capacidades de produção nacional, em ma‑
téria da saúde e outras, incluindo no domínio da defesa, em mínimos que
devem ser criteriosamente pré-estabelecidos, para evitar as situações de
gravosa dependência com que Portugal tem sido confrontado.
Relativamente à capacidade de cuidados intensivos, assistiu-se a uma cor‑
rida contra o tempo, ainda não concluída, fruto das fragilidades referidas.
Essa corrida traduziu-se na procura de aquisição daqueles equipamentos, num
mercado caótico, escasso e selvagem, ao estilo de “quem mais paga é que
leva”, com inerentes riscos de qualidade e de preços e que, em paralelo,
parecia também que a solidariedade europeia não passava de uma figura de
retórica. Uma solidariedade europeia que já tinha tido comportamentos ne‑
gativos aquando da crise financeira decorrente das dívidas soberanas, para
com os países da Europa do Sul, em particular para com a Grécia, mas tam‑
bém durante a crise dos refugiados em 2015, se tivermos em conta o fraco
apoio que foi prestado à Itália e à Grécia, Estados-membros diretamente
atingidos.
Na atual crise, os pedidos iniciais de ajuda da Itália não só foram ignora‑
dos pelos restantes países membros, como os pilares que constituem a União
Europeia, de livre circulação de pessoas e bens foram rapidamente descon‑
siderados; as fronteiras fecharam-se, por iniciativas nacionais, sem coordena‑
ção, quer a nível regional quer a nível da UE, assistindo-se a diversos gover‑
nos a armazenarem medicamentos e equipamentos, sem qualquer preocupa‑
ção para com os países vizinhos e com a Alemanha a proibir a exportação
de material sanitário, em clara contradição com as regras da livre circulação
de mercadorias.
No caso nacional, os mais de 500 ventiladores adquiridos vão chegando
devagar e espaçados na quantidade e no tempo. De acordo com o jornal
Expresso, de 10 de abril de 2020, referindo fontes do Ministério da Saúde, no
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início da pandemia, havia 1142 ventiladores, número que, após aquisições,
doações, empréstimos e reparações de material avariado, atingiria a cifra de
3413 equipamentos. Do material disponível, à data de 29 de abril de 2020,
foi possível equipar e guarnecer com pessoal médico adequado cerca de 400
camas de cuidados intensivos para adultos (declaração da Ministra da Saúde,
Rádio e Televisão de Portugal, brifingue diário, 2 de abril de 2020) tendo sido
atingido um pico de ocupação, de cerca de 60% no princípio do corrente
mês, que baixou, na atualidade, para cerca de 50% da capacidade instalada.
O jornal Observador, de 15 de março de 2020, num artigo sobre o modelo
matemático de uma possível evolução da pandemia, apresentava também uma
avaliação sobre os países da UE, em 2012, relativamente a ”The variability of
critical care beds in Europe”, indicava que Portugal “era o país da Europa
com menor número de camas de cuidados intensivos (per capita – 100 000
habitantes) – a média europeia é de 11,5 e Portugal tinha 4,2”. O mesmo
artigo também referia que, em 2020, a taxa nacional de médicos especializa‑
dos tinha subido para 6,4 e 200 profissionais.
Esta é uma reflexão profunda que tem de ser feita, com base na resposta
que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) tem vindo a dar, para clarificar e
definir a capacidade de crescimento que, numa situação de stress, deverá
desejavelmente ter, considerando os equipamentos imediatamente disponíveis
e uma reserva para substituição de avarias ou necessidades de descontami‑
nação, bem como as infraestruturas adequadas para essa instalação e, mais
importante, pessoal especializado, médicos, enfermeiros e outros elementos
do serviço de saúde para fazer funcionar tal capacidade; uma capacidade
global, que tem de servir as exigências, quer de uma pandemia quer das
outras necessidades de resposta, em simultâneo, que ocorrem nas urgências
dos hospitais e nos blocos operatórios. De referir, por exemplo, que a Suécia,
com uma população semelhante à de Portugal tem uma capacidade instalada
de 1500 camas de cuidados intensivos.
Ao longo do período de desenvolvimento da pandemia, por iniciativa das
autarquias e outras entidades, fomos assistindo à criação de locais de receção
de doentes, mal apelidados de “hospitais de campanha”, certamente com
efeitos psicológicos positivos junto das populações, mas de duvidosa utilida‑
de, quer pela precariedade do pessoal de saúde para apoiar essas infraestru‑
turas quer pelas efetivas possibilidades de garantirem, de forma continuada,
alimentação, higiene, serviços de lavandaria, etc., e ainda um efetivo contro‑
lo dos eventuais utilizadores. Desconhece-se qual foi a procura destes locais
e qual a dimensão da sua utilização que não tem sido revelada na Comuni‑
cação Social. Contudo, quando ocorreram problemas em lares e nos “Hostel”,
as soluções encontradas passaram pela utilização de hospitais e unidades
militares.
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Em vez de se publicitar e assim se incentivar a proliferação de centros,
de difícil apoio em profissionais de saúde, face à sua dispersão territorial,
seria preferível criar no SNS uma estrutura hospitalar de contingência, passí‑
vel de instalação regional, com uma primeira prioridade de resposta para as
Regiões Norte e Lisboa/Vale do Tejo e uma segunda prioridade para as Re‑
giões do Centro, Algarve e Alentejo, por esta ordem, tendo em conta a evo‑
lução da pandemia nestas regiões. Seria uma estrutura suficientemente robus‑
ta, em capacidade de cuidados de saúde, que permitisse libertar os hospitais
principais e possibilitar-lhes condições para ampliar a capacidade de cuidados
intensivos e intermédios, se isso fosse reconhecido como necessário.
Na resposta à pandemia têm de ser consideradas medidas de confiança
na população que as não afaste da estrutura de apoio sanitário do SNS,
clarificando muito bem onde e como é feita a resposta e a assistência aos
atingidos pela pandemia e aos outros que necessitam de outros cuidados de
saúde, assim como a confiança nos centros de saúde, onde se processa o
plano nacional de vacinação das nossas crianças. Igualmente, os locais de
triagem e de testes têm de incutir confiança à população que acorre aos
mesmos e não serem vistos como potenciais locais de contágio. A realidade
da situação atual e as críticas que se foram ouvindo, apontam para que esta
situação tenha de ser devidamente considerada e aperfeiçoada para o futuro.
O tempo e a capacidade de reação são cruciais na resposta a qualquer
pandemia, sendo verdade que nunca se está totalmente preparado para uma
situação como a que vivemos na atualidade, a correta interpretação dos avisos,
o planeamento de contingência e a existência de reservas estratégicas de
material, previsivelmente necessário, fazem a diferença e mostram que alguns
países estavam melhor preparados do que outros para, com os seus Sistemas
de Saúde, materializarem a resposta adequada.
Nas palavras de Eddy Rubin, ligado ao projeto PREDICT, um dos qua‑
tro projetos do programa EPT (Emerging Pandemic Threats), lançado em 2009,
pela USAID, responsável pela descoberta de cerca de mil novos vírus em
animais e humanos, chama-se a atenção de que um outbreak é como um
fogo, se não houver vigilância para o detetar, nem se acorrer rapidamente ao
foco inicial, o resultado será um incêndio, associado à propagação das fagu‑
lhas, de proporções gigantescas.
No domínio da vigilância e da prevenção, a Comunidade Internacional
tem dado pouca atenção aos alertas que, sobre esta matéria, têm vindo a ser
feitos. Existem múltiplas referências a relatórios anteriormente produzidos,
por diversas entidades, incluindo responsáveis das Nações Unidas, Organiza‑
ção Mundial de Saúde e Banco Mundial, alertando para a possibilidade de
uma pandemia no século XXI e para as consequências, quer em perda de
vidas humanas quer para as economias e para o consequente caos social.
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Foram ignorados os avisos reais do aparecimento do Ébola, em África, em
1972, e o outbreak, em 2014, da SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome),
na China, em 2003, da MERS (Middle East Respiratory Syndrome), do Zika e
do Dengue, na América do Sul, em que a vontade política para o seu com‑
bate e para uma resposta sustentada se esbateu após a diminuição do surto
e a investigação e a indústria farmacêutica não encontraram incentivos para
desenvolver, quer um medicamento específico quer uma vacina.
Neste âmbito, oportunamente, a Revista Militar republicará um conjunto
de artigos, de autores militares e civis, publicados ao longo de vários anos,
que alertavam para a necessidade do planeamento estratégico nacional no
combate a ameaças desta tipologia (tal como a ameaças nucleares, químicas,
radiológicas ou cibernéticas).
Embora a Comunidade Internacional disponha de capacidade de investi‑
gação sobre estas questões, não pode ser descurada a preocupação de vigi‑
lância epidemiológica, quer em condições de segurança sanitária quer em
profissionais de saúde habilitados e em quantidade adequada, quer relativa‑
mente aos cidadãos, mas também a situações concretas com que fomos
confrontados, como as condições de funcionamento dos lares, de instalações
fabris, industriais, comerciais, sem esquecer, por exemplo, os locais de insta‑
lação de imigrantes em processo de legalização e, ainda, as condições de
acolhimento de imigrantes sazonais, para trabalho em explorações agrícolas.
Durante todo o período que tem decorrido desde a declaração do apare‑
cimento do coronavírus SARS-CoV-2, em Portugal, assistiu-se a uma melhoria
progressiva da capacidade de atendimento por parte do SNS-Saúde 24, dimi‑
nuindo significativamente o tempo de espera verificado na concretização das
chamadas telefónicas. Face às novas tecnologias disponíveis, deve ser consi‑
derada a possibilidade da sua utilização de forma mais avançada, para um
atendimento em teleconsulta, que permita fazer um acompanhamento mais
personalizado do potencial doente, da evolução do seu estado de saúde,
permanecendo este na sua residência e, em caso de agravamento, fazer des‑
locar uma ambulância, para execução de testes ou o seu encaminhamento
para o hospital vocacionado para o efeito. Este procedimento afastava as
pessoas das urgências e locais de triagem e diminuiria os riscos de contágio,
quer aos profissionais de saúde quer nas zonas de atendimento das estruturas
hospitalares.
A deteção do foco, a perceção da evolução do contágio e a progressão
da sua disseminação constituem fatores primordiais para a sua contenção,
controlo e recuperação da pandemia, fornecendo as novas tecnologias de
comunicação e a Inteligência Artificial (IA) ferramentas especiais para esse
efeito. Neste processo há que gerir a garantia dos direitos de privacidade dos
cidadãos e a utilização anónima de dados biométricos (health metrics), que
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possibilitem aquele controlo. Entre o individual tracking e a análise anónima
de dados biométricos de forma generalizada, designadamente, das alterações
dos níveis normais, existe um largo conjunto de possibilidades, desde a acei‑
tação voluntária, de uma verificação personalizada, ao armazenamento mas‑
sificado de dados anónimos, como acontece, por exemplo, com as câmaras
térmicas nos aeroportos, que detetam aumentos da temperatura corporal.
Existem hoje aplicações de telemóveis e dispositivos específicos, orientados
para a leitura e registo de dados biométricos como a temperatura, pressão
arterial, níveis de açúcar e outros, que poderão ser detetados por sensores
regionais e transmitidos, anonimamente, para uma cloud, tratados pela IA,
alertando para um aumento anormal destes dados, em termos regionais e
para a sua disseminação territorial – informações fundamentais para o plane‑
amento dos SNS, para a tomada de medidas preventivas e para a adaptação,
quer dos profissionais de saúde quer das infraestruturas.
Por último, sendo claro que, no seguimento desta pandemia, estamos
confrontados com a necessidade da resposta à crise económica e às conse‑
quências sociais da mesma, é imperioso que as medidas que o Governo
preconiza para apoio à economia e aos cidadãos se processem com eficácia
e oportunidade e que não sejam mais um motivo de tensão social e demonstração
de uma burocracia que não se agiliza em momentos de urgência e que, pelo
contrário, demonstre competência, solidariedade, confiança e apoio aos cida‑
dãos e empresas em dificuldades.
A preparação nacional para o combate a uma segunda vaga ou a uma
pandemia futura, passa certamente por aprendermos com a vivência dos
acontecimentos com que temos estado confrontados, com a correção daqui‑
lo que não esteve bem, com a garantia de reservas estratégicas necessárias
para acorrer à pressão que os portugueses podem vir a estar sujeitos, utili‑
zando a globalidade dos recursos nacionais, incluindo as Forças Armadas com
as especificidades de que dispõem, designadamente, no domínio da defesa
biológica e química, em termos laboratoriais, operacionais e hospitalares, sem
preconceitos e, também, ter voz na União Europeia para, perante situações
como a atual, que atingem todos os Estados-membros, poder contribuir para
a concretização de uma resposta global e solidária, contrariando a retórica
nacionalista que põe decisivamente em causa o projeto europeu.
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O Exército e a pandemia

General António Eduardo Queiroz Martins Barrento*

1. Situação
As Forças Armadas existem para combater, mas a pandemia da Covid-19
veio mais uma vez demonstrar que elas podem ser de grande utilidade em
situações de crise ou catástrofe.
Estas situações – grandes fogos, fenómenos meteorológicos ou sísmicos
devastadores, epidemias e pandemias, contaminações por agentes NBQ – surgem na maioria dos casos sem aviso prévio e podem atingir grandes propor‑
ções sem que existam, imediatamente disponíveis e em quantidade, meios
para lhes fazer face.
Ainda que devam e possam existir planos e meios preparados para estas
emergências, como bombeiros, meios aéreos, viaturas de emergência médica
e forças de segurança para os fogos; serviços de saúde com áreas hospitala‑
res específicas, ambulâncias, protecção para o pessoal, laboratórios e medi‑
camentos para as epidemias; serviços de protecção civil para várias ocorrên‑
cias – a surpresa e a dimensão de certas catástrofes podem ser tais que não
permitam o levantamento atempado dos meios e excedam, muitas vezes, a
capacidade que existe para as combater e dominar.
As organizações existentes estão dimensionadas, racionalmente, para os
níveis de ocorrência mais prováveis, mas pode suceder que esses níveis sejam
ultrapassados, excedendo a sua capacidade de intervenção.
Por estas razões, dispondo as Forças Armadas de estruturas e meios, podem
rapidamente agir ou complementar a acção dos outros organismos existentes,
quando tal seja necessário. Além disso, o seu emprego em crises desta natu‑
reza é permitido e aconselhado por:
* Sócio efetivo da Revista Militar. Ex-Chefe do Estado-Maior do Exército.
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– e xistir uma estrutura de comando hierarquizada que pode trabalhar e
tem capacidade para dirigir as unidades e meios que devem actuar;
– terem, desde o tempo de paz, meios humanos e materiais aptos para a
realização de várias tarefas com elevada prontidão;
– terem pessoal disciplinado, consciente do dever cívico e com espírito
de missão, vocacionado para a defesa do nosso território e para a se‑
gurança dos nossos concidadãos;
– disporem de alguma capacidade de transporte aéreo, marítimo e terres‑
tre para pessoal, material e outras cargas;
– disporem de várias instalações e serviços que podem ser disponibilizados
directamente ou depois de adaptados;
–
terem algumas capacidades próprias, como engenharia, transmissões,
serviço de saúde, produção de fármacos, defesa NBQ e cartografia,
utilizáveis em assuntos específicos que urge tratar nestas ocorrências;
– terem capacidade para apoiar as forças de segurança em certas situações
ou, até, em situações de excepção serem responsáveis pela segurança;
– terem um dispositivo implantado em todo o território nacional.
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Com estas capacidades, as Forças Armadas poderão intervir em vários
momentos. Num primeiro tempo, colaborando na elaboração de planos de
intervenção em que apresentam as suas possibilidades e as limitações decor‑
rentes da sua missão primária – a defesa de Portugal. Além disso, poderão,
desde logo, realizar acções de vigilância, execução de trabalhos para que
disponham de meios, detecção de agentes NBQ, e actualizar os planos de
mobilização de pessoal e de requisição de materiais. Num segundo momen‑
to, agir de imediato em relação àquilo que deva ser feito quando aconteçam
essas ocorrências e para as quais disponham de meios. Num terceiro tempo,
agir em colaboração com os organismos empenhados nas situações e intervir
com as capacidades próprias de que dispõe, ao longo de todo o tempo ne‑
cessário, para que se regresse a uma situação normal. Nestas várias fases, elas
poderão apoiar em conselho os decisores políticos ou os representantes de
organismos nas suas áreas.
Em todas as situações e nos vários tempos, o Exército pode ter uma acção
predominante por ser o único ramo das Forças Armadas implantado em todo
o território nacional e cujo elemento fundamental é o homem. Esta aptidão
resulta das suas características que se mencionam:
– ter um comando e estado-maior aptos a planear, organizar, decidir e
supervisionar, em situações de emergência e uma cadeia de comando
definida;
– o dispositivo territorial permitir ao Exército cobrir grande parte do “ter‑
ritório terrestre”, onde as pessoas habitam, trabalham, vivem e morrem;
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– ter uma implantação territorial que permita obter um melhor conheci‑
mento das situações em todo o território nacional e uma actuação atem‑
pada quando for necessário;
– existirem unidades e órgãos com capacidade para apoiar acções nos
âmbitos da saúde, engenharia, transmissões, defesa NBQ, produção
farmacêutica, cartografia, segurança de pontos críticos, pessoas e bens;
– dispor de diversas instalações que podem ser usadas, imediatamente ou
depois de adaptadas, para pessoal, recolha e distribuição de meios,
depósitos logísticos, etc.;
–
dispor de pessoal, alguns equipamentos e instalações aptos a apoiar
acções de protecção civil e das forças de segurança;
–
as várias unidades, estabelecimentos e órgãos terem uma relação de
proximidade com autarquias e populações das respectivas áreas.

2. Propostas
Não temos por formação e feitio o costume, tão banalizado, de dizer,
lembrando declarações e escritos passados, “eu tinha razão”, por acreditar
que quem tomou decisões, ainda que usando critérios contrários àquilo que
pensamos, julgou que essas eram as melhores decisões. Por feitio, porque
acreditamos que outros podem apresentar soluções melhores que as nossas.
Além disso, escrevendo há muitos anos para a Revista Militar, em que expri‑
mo, critico e apresento propostas para as Forças Armadas, sei que, exceptu‑
ando um ou outro deputado da Comissão de Defesa Nacional, a quase tota‑
lidade dos políticos as desconhece ou ignora. Isto é, só muito raramente e
quando exerci funções elevadas no Exército consegui “levar o recado ao
príncipe”. Este facto, porém, não nos desencoraja de apresentar propostas
sobre as Forças Armadas quando, em nosso entender e face à actual pande‑
mia, emergem certos erros nas decisões que, ao longo de vários anos, têm
sido tomadas. Estas decisões não têm tido em consideração a especificidade
dos ramos e as características do Exército, e têm ignorado o que não deve
ser ignorado, cortado o que não deve ser cortado e alienado o que não deve
ser alienado, apenas porque adoptam critérios economicistas à outrance.
Assim sendo, e apesar da louvável contribuição que o Exército tem dado
nesta pandemia, apresento algumas propostas para responder a limitações
que esta crise denuncia e que julgamos serem aspectos que devem ser ree‑
quacionados.
a) Dada a actual situação internacional de turbulência estratégica, devemos
considerar que o nosso país está em “emergência estratégica”, pelo que
“deve existir em permanência um pequeno gabinete de crise que acom‑
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panhe a situação política e estratégica mundial e que, com imaginação
e oportunidade, desenhe os possíveis cenários estratégicos. Esta célula
deve situar-se no vértice da condução da acção política e estratégica,
isto é, junto do Primeiro-Ministro […] Acreditamos que, se estas medi‑
das forem tomadas, estaremos em melhores condições para avaliar as
várias situações, traçar os cenários possíveis e agir por forma a melhor
garantir a nossa segurança e defesa”1. Obviamente, isto também é vá‑
lido para uma pandemia ou outras crises.
b) Uma operação militar em casos de guerra ou crise, com unidades e meios
de um só ramo das Forças Armadas, ou de clara dominante de um dos
ramos, deve ser comandada pelo Chefe do Estado-Maior desse ramo.
Isto evita a actuação e a interferência de mais um patamar hierárquico
desnecessário e explora mais facilmente a ligação do comando do ramo
às suas unidades, estabelecimentos e órgãos. Além disso, permite accio‑
nar, não apenas a componente operacional, mas também a componen‑
te fixa ou territorial, cuja implantação no espaço nacional é importante.
As operações conjuntas ou combinadas, essas sim, devem ser comanda‑
das pelo Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas.
c) Em situações de crise no território nacional, deve ser explorado o fac‑
to de o Exército ter unidades, estabelecimentos e órgãos em diversas
regiões do continente e das ilhas. Por um lado, porque tem uma maior
e atempada percepção daquilo que se passa nos vários locais, das
carências das autarquias e do apoio que possa ser fornecido. Por outro
lado, porque o elemento de base do Exército é o homem, que pode
intervir, posicionar-se, guardar, ocupar e agir, com elevada prontidão,
utilizando os meios do seu ramo.
d) A “territorialidade” do Exército e o número de unidades, estabeleci‑
mentos e órgãos existentes em todo o espaço continental deve levar-nos
a recriar as regiões militares que incompreensivelmente foram extintas
há alguns anos. Com efeito, o comando que era exercido pelas regiões
militares não pode ser exercido pelo comando operacional e pelas
brigadas por não haver áreas de responsabilidade definidas e as uni‑
dades do sistema fixo estarem dispersas por todo o espaço continental.
Contrariamente, as regiões militares podem exercer esse comando por
manterem o comando do Exército informado dos elementos da situação
que exijam a sua acção e facilitam a tomada de decisão nas importan‑
tes tarefas de obtenção dos recursos e de melhoria dos procedimentos;
por exercerem o comando completo das unidades da sua região mili‑

1 Revista Militar, n.º 2614 (Novembro de 2019), pp. 1095-1096.
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tar; por, directamente e através das unidades da região, estreitarem a
ligação com as autoridades civis, outras organizações ali existentes e a
população; por maximizarem a utilização dos recursos disponíveis; e
por apoiarem as autoridades civis com oportunidade em situações de
crise e catástrofe2.
e) Atribuir ao Exército o efectivo de praças de que necessita e que, em
nosso entender, deveria ser bem superior ao que lhe foi atribuído.
Sendo o homem o elemento essencial da manobra terrestre e esta
fundamental para a defesa do nosso território e da nossa população,
em tempo de guerra, crise ou catástrofe, é incompreensível o reduzido
número de praças ao serviço. Este é, para nós, o mais escandaloso
desinvestimento que tem vindo a ser feito nas nossas Forças Armadas.
Não sendo desinvestimento racionalizar o que deve ser racionalizado,
é irracional aquilo que, ao longo dos anos, tem vindo a ser feito nes‑
te âmbito. “Foi desinvestimento substituir os militares conscritos por
militares contratados porque, sendo o número de voluntários cada vez
mais insuficiente para conseguir os efectivos necessários, haveria ago‑
ra que conceder elevados vencimentos que os tornariam quase merce‑
nários. E aqui não podemos esquecer o que deles disse Maquiavel ao
Príncipe «os mercenários não vão morrer por ti». […] É desinvestimen‑
to a falta de pessoal que têm as Forças Armadas, particularmente o
Exército, que é o ramo que necessita de maior efectivo. A falta de
pessoal faz com que haja dificuldade em constituir as unidades da
componente operacional e que se preencha os cargos que a compo‑
nente territorial necessita para o funcionamento regular das actividades
de tempo de paz, para o cumprimento das missões de segurança, de
apoio à população, etc.”3.
f) Sabendo-se como em situações de guerra, catástrofe ou outras crises
são muitas vezes necessárias instalações, não se entende como, ao
longo dos últimos quarenta anos, têm sido alienados tantos prédios
militares como hospitais, quarteis e depósitos. Argumentou-se que es‑
tes teriam outras utilizações e que o rendimento obtido por essas
alienações se destinaria ao fundo de pensões (que depois deixou de
ser), mas o facto é o de que a maioria deles foi simplesmente aban‑
donada quando, com alguma manutenção ou ocupação, poderiam ser
uma “reserva” para alojar populações deslocadas, imigrantes, doentes,
ou servirem como depósitos de bens e materiais, etc. Enfim, foi mais

2 Revista Militar, n.º 2608 (Maio de 2019), p. 602.
3 Revista Militar, n.º 2585/2586 (Junho/Julho de 2017), pp. 522-523.
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um desinvestimento feito nas Forças Armadas, por terem sido alienadas,
de forma radical, muitas infra-estruturas militares porque, através da
sua utilização, haveria uma maior proximidade com as populações,
aumentaria o conhecimento sobre as Forças Armadas, o qual constitui‑
ria um incentivo para nelas servir e fortaleceria o elo Forças Armadas
– Nação, que é um baluarte da defesa. Além disso, não se teve em
consideração que algumas dessas infra-estruturas poderão vir a ser
necessárias se acontecer uma situação estratégica que determine ao
Exército crescer por mobilização4.
Há muita gente que, para levantar o moral afectado pela pandemia
Covid-19, anuncia que “vai ficar tudo bem”. Esta ideia faz-nos lembrar idên‑
tica posição que tomou Pangloss, personagem criada por Voltaire no Candide. Só que, apesar dessa ideia, Pangloss foi enforcado, em Lisboa, quando
esta tinha sido destruída pelo terramoto de 1755.
Não desejando fim idêntico aos anunciadores da boa nova na situação
actual, parece-nos mais correcto dizer que “vai mudar muita coisa”, e desejar
que nessa mudança se passe a dar mais atenção ao Exército, por forma a
tornarem-no mais apto para defender Portugal e apoiar a nossa população
em situações de emergência e catástrofe.
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A pandemia que vivemos e continuamos a viver recomenda múltiplas
reflexões. Seria muito vantajoso e enriquecedor que esse exercício se pudes‑
se inscrever num debate mais amplo tendente a um conceito estratégico
nacional. Um debate que, à luz de cenários efetivos e potenciais, permitisse
estabelecer objetivos, desenhar linhas de ação e identificar, de modo preca‑
vido, com realismo e antevisão, os recursos necessários. Mas essa não parece
ser uma hipótese que esteja em cima da mesa.
Cingindo-se à ótica referente às Forças Armadas, o propósito deste texto
é ensaiar algumas reflexões e tentar contribuir para esse debate, fazendo-o
sob duas vertentes: uma focada no plano interno, e a outra olhando para a
esfera internacional em que Portugal se inscreve.
A primeira dessas vertentes respeita à urgente atenção acrescida e à ur‑
gente consideração renovada que a pandemia mostrou que precisam de ter
lugar no nosso Estado e na sociedade portuguesa quanto à razão de ser e ao
papel das Forças Armadas.
O facto de, certamente com vantagem, Ilustres pensadores militares abor‑
darem o tema neste número da Revista Militar, torna dispensável uma muito
exaustiva consideração adicional.
Em todo o caso, enunciem-se cinco pontos que absolutamente merecem
ser objeto de atenção. Não trazendo nenhum novo e surpreendente ângulo
de observação, a pandemia expôs com muita evidência insuficiências e falhas.
São matéria que muita gente ignorou e que muita gente fez e tem feito por
ignorar e desvalorizar. E, estranhamente, nas gentes em que nos devemos
principalmente deter, estão a maioria dos responsáveis políticos das últimas
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décadas. Por ação, por omissão, por ignorância, por ligeireza, por preconcei‑
to, por ilusório populismo ou por falacioso cálculo eleitoral. Sendo mais
específico e indo ao fundo da questão, por insuficiente compreensão do que
é o Estado e do que é Ação Política. O que, tratando-se de quem se trata,
só pode ser chocante.
Consequentemente, o primeiro desses cinco pontos, é que o fulcro do
debate não deve ser, e sobretudo não precisa de ser, acerca das Forças
Armadas.
Precisa e muito seriamente, de ser acerca do Estado. Começando por
perceber que, sem margem para quaisquer dúvidas, tem lugar cimeiro nas
obrigações do Estado a tarefa de proporcionar Segurança aos cidadãos e que,
nesse contexto, as Forças Armadas são um instrumento fundamental e indis‑
pensável.
As Forças Armadas, não sendo hoje, como de algum modo o foram no
quadro de anteriores paradigmas de Segurança, um instrumento quase autó‑
nomo para a estruturação da Segurança enquanto política pública, nem por
isso perderam o seu caráter de indispensabilidade e a sua importância.
Não são naturalmente dispensáveis para as missões que especificamente
lhes respeitam e, no modelo estratégico hoje tão frequente, e que implica o
emprego convergente, concertado e coerente de várias dimensões de ação,
não podem igualmente ser dispensadas. Antes, têm que integrar esse quadro
amplo de atuação e é preciso que nele sejam ou possam ser usadas. Pelas
suas competências próprias e pelo que podem proporcionar a outros inter‑
venientes, sendo frequentemente o elemento possibilitador dessas outras
intervenções
São necessárias! Naturalmente, de modo diferente do que se percebia no
tempo de Luís XIV, as Forças Armadas continuam, no que se refere à Segu‑
rança, a ser, em larga medida, a ultima ratio regum. Por isso elas são de
facto um elemento estruturante do Estado. E, sendo objetivo, diga-se claramen‑
te que, Forças Armadas que, por negligência ou outra razão, sejam fracas,
muito para além de espelharem fraquezas próprias, espelham um Estado fraco.
Ainda a este propósito e porventura apelando simultaneamente à avaliação
ética e a um saudável pragmatismo, é manifesto que ninguém ultrapassa as
Forças Armadas no sentido de serviço praticado de forma despojada, nem na
facilidade de se articularem utilmente com outros. Coisa bem sabida, mas
frequentemente ignorada no corrente e deplorável afã por visibilidade e pro‑
tagonismo.
As Forças Armadas sabem que, no nosso tempo, comunicacional e medi‑
ático, de algum modo “é preciso aparecer para se existir”, mas também sabem
que “não existirão apenas por aparecerem”. Não são poucos os que aparen‑
temente nunca refletiram sobre este preceito de puro bom senso…
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É verdade que, como eventualmente é fatal, também se deteta hoje no
meio militar alguma avidez por protagonismo, nomeadamente na ordem pes‑
soal. Mas, no seu todo, a Instituição sabe que o que importa não é o prota‑
gonismo, mas sim o desempenho baseado na seriedade, na qualidade e no
profissionalismo.
As Forças Armadas gostam de se sentir úteis e de terem o corresponden‑
te e justificado reconhecimento. E a sua muito longa História ao serviço de
Portugal e dos portugueses ensinou-lhes que é nisso que radica o prestígio
sustentado. Por isso e talvez como poucos, as Forças Armadas sabem que,
não sendo sério, o que por si só é razão bastante, também não é útil subor‑
dinarem-se a perspectivas efémeras e não sustentadas de prestígio, porven‑
tura assentes em mediatismo construído ou provocado. Ao contrário, sabem
que, para existir com solidez e sustentação, o prestígio carece de ser alicer‑
çado em ação empenhada, competente e desinteressada. As Forças Armadas,
no seu conjunto, e os militares, individualmente considerados, não têm ne‑
nhuma dúvida que os seus poderes são poderes de serviço. As exceções
apenas confirmam a regra.
O segundo ponto, tem que ver com a Sociedade, com quem as Forças
Armadas têm uma identificação que se diria orgânica. É por essa organicida‑
de, fundada nos valores supremos da Nação, que as Forças Armadas são
identitárias dessa mesma Sociedade, e assumem nela o caráter de Instituição.
Sendo que é nas instituições que as Pátrias encontram as suas garantias maio‑
res de perenidade. O que é reforçadamente valioso quando, como é o caso
nacional, é muito forte a coincidência entre Nação e Estado.
Não se deduza que as Forças Armadas são a única Instituição que conta.
Outras há de idêntica relevância nacional: a Magistratura, a Diplomacia, a
Universidade...
Se no contexto romântico do final do século XIX e no espírito exaltado
de Mouzinho, se pode compreender a frase “este Reino é obra de Soldados”,
mais judiciosamente se diga hoje que “este Reino é e precisa de ser obra de
Portugueses”, sendo que, nessa obra coletiva, os Soldados tiveram e devem
continuar a ter um papel destacado. Um papel que na nossa História multis‑
secular foi frequentemente decisivo.
Dimensão particular e muito forte é a da ligação natural entre as Forças
Armadas e a população portuguesa. É um dado. E é uma realidade biunívo‑
ca. Por mais que se tente passar a mensagem de umas Forças Armadas fe‑
chadas sobre si próprias e de uma sociedade portuguesa do presente que
não tem por elas o menor interesse.
Seria ingénuo e perigoso pretender ignorar que há alguns laivos disso.
Mas esse pretenso distanciamento só é tomado como realidade funda por
quem, de modo superficial e ligeiro, confunde opinião publicada com opinião
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pública e presume a indiferença reinante em algumas franjas urbanas com o
sentimento do país. Inteiro, do Minho ao Algarve, aos Açores e à Madeira.
Sejamos claros, só tal afirma quem conhece insuficientemente a realidade.
A parte, alguma parte, não deve ser tomada pelo todo. Os elementos de
crise que existem carecem de ser atendidos e superados, o que, obrigando
os militares, começa por ser da competência e iniciativa das lideranças polí‑
ticas. Nacionais, regionais e locais.
Não é difícil cuidar desses fatores de alguma erosão. O que aliás pode ser
feito com a tranquilidade de saber que, se lhes for conferida a devida atenção,
serão facilmente superados.
E diga-se que essa relativa crise radica mais na negligência política e pú‑
blica que tem havido relativamente às Forças Armadas, subalternizando-as,
retirando-as do cerne da vida nacional e fazendo a sua vida institucional
fraca para além do pensável, do que propriamente do fim da conscrição.
Todos os desempenhos das Forças Armadas nas missões de Paz ou na
ordem interna, intervindo nos incêndios, nas evacuações sanitárias ou em
situações como a que vivemos, evidenciam que, com toda a espontaneidade
e sem cálculo, as Forças Armadas sabem ser próximas dos seus concidadãos,
sabem colocar-se ao seu serviço, sabem fazer bem o que lhes é determinado
e por tudo isso recolhem dos portugueses sentimentos, também eles genuínos
e espontâneos, de reconhecimento e de apreço. E tenha-se boa consciência
que quando perante dificuldades graves se percebe a necessidade de respos‑
tas particularmente exigentes, os portugueses esperam a participação das
Forças Armadas e não compreendem quando elas não são chamadas.
Terceiro aspeto, aliás, tantas vezes repetido, a compreensão de que não
é possível improvisar Forças Armadas. Por ação ou omissão, por atrevimento
ou ignorância, elas são fáceis de desmantelar. Em Portugal, a última década
é, a este título, lamentavelmente exemplar. Inversamente, só com ação servi‑
da por objetivos, determinada, persistente e reiterada é possível levantar e
manter Forcas Armadas capazes e conformes aos interesses nacionais. Também
aqui a tarefa cabe primordialmente aos responsáveis políticos.
O que hoje urge é reconhecer que, de facto, se levou longe demais, até
níveis prejudiciais ao país, a desatenção e o desinvestimento na Instituição
Militar, e que com isso se geraram sérias afetações nas capacidades que, face
ao ordenamento democrático do Estado e ao superior interesse público, as
Forças Armadas devem ter.
Entre outros desenvolvimentos negativos, isso provocou designadamente
a desvalorização social das Forças Armadas e originou desmoralização nos
seus Quadros e Tropas, que compreensivelmente se sentem muitas vezes
traídos no ideal de serviço à Nação que os levou à carreira militar, e perple‑
xos perante a disfunção que se verifica entre a excelência da sua formação
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e da sua preparação e uma vida institucional tornada pobre por aqueles de
quem se esperaria o imperativo que essa mesma vida fosse rica e plena de
relação com objetivos de interesse nacional.
Portugal está atrasado na obrigatória tarefa de travar e inverter este ciclo.
Não é possível adiar. Só por distração não se conclui que, de modo forte, a
pandemia fez agudamente sentir essa necessidade.
Como quarto aspecto, refira-se que era bom que, com esclarecida autori‑
dade política, se pusesse um travão ao paroquialismo reinante e que tanto
tem dificultado a normal integração das Forças Armadas nas repostas a crises
públicas. Não se pode ignorar que subsistem algumas contingências consti‑
tucionais, hoje talvez bizarras. Mas, no concreto, é no paroquialismo, tantas
vezes encobridor de pobres vaidades e mesquinhos interesses, que reside o
maior obstáculo a essa útil integração.
Uma integração cuja importância e sentido não se filiam num mero dese‑
jo de participar ou de ser visto a participar, mas sim no interesse público.
Reconhecendo as Forças Armadas como instituição especialmente apta e
preparada para agir nesses contextos de crise, e que detém para o efeito
capacidades específicas de insubstituível valor.
Desde logo, um modo de agir marcado por planeamento, organização,
competência e rigor. E depois, no plano técnico, capacidades muito direta‑
mente úteis nas áreas da Engenharia, da Saúde e da Logística. A que se devem
acrescentar a possibilidade das Forças Armadas poderem, em mutíssimos
planos, serem complementares e supletivas em relação às Forças e Serviços
de Segurança. É algo que deve ser assumido, organizado e treinado.
Essa tarefa implica articulação funcional e coordenação entre uns e outros,
e para tal devem ser identificados, estipulados e treinados mecanismos. Sem
nunca deixar de se entender que uma coisa é articular para, de modo coe‑
rente, funcionar em conjunto, outra é articular centrando a preocupação nas
respetivas prevalências. Entre coisas distintas nas suas diferentes essências,
as preocupações de prevalência são facilmente deslocadas e ilegítimas. Há
nisso um limite muito evidente, que nenhuma “praticalidade” pode substituir.
Se alguém achar que esse limite não é óbvio, analise a Constituição da Re‑
pública e tire dela o seu evidente sentido normativo e ordenador… Mas,
tanto quanto tudo isto é urgente, será um erro pretender esquecer que temos
pela frente um tempo, difícil e talvez longo, de recuperação económica e
social. Um tempo que não será exatamente de “vacas magras”, mas talvez
mais apropriadamente de “vacas emagrecidas e que precisamos de voltar a
nutrir”. Um tempo em que a prioridade terá naturalmente que estar no eco‑
nómico e no social.
Mesmo nessas condições não é possível acentuar a atual degradação ins‑
titucional das Forças Armadas. Mesmo nessas condições é necessário dar
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inequívocos sinais que se percebeu que é urgente inverter a espiral negativa
em que foram colocadas, ainda que razoavelmente não seja expectável que
aumentem expressivamente os níveis de investimento público na coisa militar.
Nisso não pode haver surpresa. Mas isso não invalida que muita coisa
possa e deva ser feita. Sobretudo, nos planos que mais dispensem esses au‑
mentos materiais de investimento. Desde logo, no que toca à ação política e
à correspondente pedagogia, nos âmbitos do Estado no seu conjunto, das
Forças Armadas, da comunicação social e da opinião pública.
Se assim for feito não se terá ficado parado, comprometendo mais uma
vez o necessário serviço a Portugal e aos portugueses e tornando mais difícil
o futuro. Antes, ter-se-á corrigido o quadro político e institucional de fundo,
melhoradas as percepções e criado condições para opções mais lúcidas quan‑
do as circunstâncias materiais forem mais consentâneas.
Ainda umas brevíssimas considerações para olhar para o enquadramento
externo das Forças Armadas portuguesas nestes tempos pós Covid-19.
Como é bem reconhecido, é um plano de enquadramento muitíssimo
importante para Portugal no seu conjunto e que, naturalmente, influencia
também as Forças Armadas.
Por isso, é interessante tentar refletir nesse domínio, ainda que se saiba
que isso corresponde a um certo atrevimento, seja pela fase em que ainda
estamos, seja também pela complexidade dos debates que não deixarão de
ter lugar nos diversos fora.
É do interesse nacional antecipar esses debates. Designadamente, na NATO,
na UE e na CPLP.
Há nisto um ponto prévio que se reveste de condição sine qua non. Não
pode repetir-se a inenarrável (para não qualificar de modo mais grosso…)
situação que, no passado recente, ocorreu a propósito da intervenção da
Troika, quando esses funcionários, sem nenhum estudo de apoio, ditaram ao
Estado Português parâmetros de “reorganização” das Forças Armadas. Do lado
da Troika, atrevimento ignorante e sobranceiro. Mas, o que dizer da atitude
passiva e subserviente dos responsáveis do nosso Estado em matéria tão
definidora e íntima da soberania de Portugal?
O debate na NATO estará certamente muito dependente do que se passar
nos EUA, em novembro próximo. Seja qual for o resultado das eleições pre‑
sidenciais norte americanas, 2021 será um tempo diferente para a Aliança. No
que a pandemia terá um papel, mas de modo algum um papel determinante.
Com essa enorme interrogação talvez, ainda assim, se possam antecipar
algumas notas.
Nota primeira, pelo menos no imediato, a erosão ainda maior da atual
liderança norte americana e, consequentemente, do papel de Estado líder que
os EUA têm assumido na Aliança. É provável que daqui também resultem
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dificuldades agravadas para a relação EUA-União Europeia. Dificuldades de
que Portugal não se poderá subtrair.
Depois, um agravamento da crise de coesão que hoje ocorre. Não só na
relação transatlântica como também na dimensão intra-europeia. A resposta
que no seu conjunto a UE der ou não conseguir dar aos desafios agora emer‑
gentes, as divisões ou convergências que surjam, sentindo-se diretamente no
seio da União, não deixarão de ter repercussões na NATO. O impacto desta
questão na UE e na NATO será grande, podendo ser virtuoso ou podendo
ser nefasto.
Terceira observação, perante os imperativos do momento, será difícil em
ambas as organizações manter a dinâmica que parecia razoavelmente adqui‑
rida de, até 2024, expandir as despesas e investimentos de Defesa. Nesta
matéria, talvez o melhor que se possa esperar seja uma extensão dessa meta
temporal. É despiciendo recordar a influência que isso terá na melhoria das
capacidades militares dos europeus, no crescimento de uma possível autono‑
mia estratégica europeia e na relação transatlântica.
Quarta nota, para referir que não é impensável que nesta diferente situa‑
ção possa surgir um debate tendente a repensar a Segurança e, por extensão,
o instrumento militar. Não há que recear tal debate. Mas será muito pouco
tranquilizador se ele ocorrer num quadro de divisões e de crise de coesão,
e na ausência de uma liderança, que seja clara e aberta à participação de
todos.
Referência deve também ser feita ao que se pode vir a passar no plano
das respostas aos desafios do Sul. É sabido que, por força das suas limitações
estruturais, a NATO, agindo sozinha, não reúne condições para lhes respon‑
der de modo cabal, e que uma resposta potencialmente eficaz é muito mais
viável se considerada no quadro de uma cooperação NATO-UE. Ora o que
falta verificar é se, nas novas circunstâncias e perante as pesadas exigências
internas a que terá que fazer face, a UE manterá condições para canalizar
para a sua Política de Vizinhança o nível de recursos que se identifica como
necessário. Se assim não for haverá o risco da Europa ver esses desafios
agravarem-se. No que a Europa do Sul enfrentará o primeiro e certamente o
maior embate.
No quadro da CPLP parece bem provável que se registe um aumento das
solicitações para assistência e cooperação. Naturalmente, sobretudo por par‑
te dos PALOP. O quadro humanitário que a pandemia revelou e agravou
nesses países assim o sugere. Desde logo, no âmbito da Saúde. Falta saber
se Portugal tem vontade e condições para lhes responder positivamente, no
que as Forças Armadas deveriam ter um papel central, e falta também saber
se a melhor e mais correta posição é de apenas aguardar ou se, mais empe‑
nhadamente, se acha possível tomar a iniciativa.
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Este texto propõe, em suma, a seguinte tese: (i) é necessário e urgente
que no quadro do Estado e da Sociedade as Forças Armadas reocupem o
lugar que lhes é próprio, o que passa, antes de qualquer outra coisa, por um
muito maior compromisso político por parte dos órgãos de soberania e das
forças políticas nacionais; (ii) que isso exige sentido de Estado, senso políti‑
co, inteligência, vontade e recursos materiais, não sendo impossível que, em
tempos mais próximos e fruto das circunstâncias económicas e sociais do pós
pandemia, esses recursos não sejam exuberantes; (iii) que, independentemen‑
te da invocação de recursos, o trabalho político pode e deve ser feito já, nele
envolvendo igualmente os responsáveis militares; (iv) que não pode deixar
de ser atendida a envolvente externa de Portugal, aí se identificando, na
presente conjuntura, restrições, que têm que ser levadas em conta, e oportu‑
nidades que importa identificar com antecipação e explorar com critério, em
nome do sentido de responsabilidade internacional de Portugal e da afirma‑
ção dos nossos interesses legítimos.
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A crise do coronavírus (Covid-19),
a guerra e a estratégia: uma reflexão crítica

Tenente-general Abel Cabral Couto*

“A guerra é um assunto demasiado sério para ser confiado apenas aos militares”
CLEMENCEAU

1. Introdução
a. As acções em curso contra a Covid-19 não são uma guerra: esta é um
fenómeno de violência, entre conjuntos humanos politicamente organizados,
radica numa situação política, visa um objectivo político, destinando-se a
resolver um problema político, o que não é, evidentemente, o caso em apre‑
ço. Mas o termo tem sido generalizadamente empregue por responsáveis e
comentadores políticos, e não só, e as consequências previsíveis da crise em
curso, em termos humanos, mas, sobretudo, nos domínios económico, social,
político e geopolítico assemelham-se aos que poderiam resultar de numa
guerra a uma grande escala geográfica. Por outro lado, creio que uma clara
compreensão de aspectos essenciais da fenomenologia da guerra e de teorias
estratégicas comprovadas pela História têm um enorme potencial iluminador
sobre o que deveria ter sido, nas suas grandes linhas gerais, a forma de en‑
frentar a Covid-19. E embora as teses que apresento e defendo tenham um
carácter abstracto e universal, na realidade, não pude deixar de ter em men‑
te o chamado “Mundo Ocidental” e, especialmente, a UE e o nosso país.
b. Sobre a guerra, respiguemos meia dúzia de reflexões de dois mestres
incontestados, Sun Tzu e Clausewitz, procurando interpretá-las à luz da fina‑
lidade deste artigo.
* Sócio efetivo da Revista Militar.
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Diz Sun Tzu, a abrir a sua obra: “a guerra é um assunto de importância
vital para o Estado; é o domínio da vida e da morte, a via para a sobrevi‑
vência ou para a ruína. É imperioso que seja estudada exaustivamente”. Isto
significa, entre outras coisas, que a guerra é uma situação excepcional, que
rompe com a rotina e a normalidade, o que exige leis especiais, meios ex‑
cepcionais, acções excepcionais e chefes excepcionais (isto é, segundo Sun‑
-Tzu, com sageza, sagazes, sinceros, humanos, corajosos, firmes e determi‑
nados nas decisões, calmos nas situações mais difíceis, e exemplares); que
implica SANGUE, SUOR E LÁGRIMAS, o que lhe confere uma gravidade
(gravitas) que não se coaduna com leviandades, habilidades e subterfúgios
retóricos, etc.
E, noutro passo, Sun Tzu reflecte: “A vitória é o objectivo principal na
guerra. Se demora muito tempo a ser alcançada, as armas e o moral desgas‑
tam-se. Quando as tropas atacam cidades, as suas forças e capacidades en‑
fraquecem e podem tornar-se exaustas”. Desta passagem salientam-se duas
ideias muito importantes: o risco, numa guerra prolongada, de um grande
desastre (derrota ou rendição) por lassidão, isto é, pelo desgaste das forças
ou recursos materiais e, sobretudo, das forças morais. A segunda ideia refere‑
-se à tentativa de, pela força militar, conquistar cidades, implicando o cha‑
mado “combate de ruas”. Esta é a forma mais dramática, desesperante, cruel,
desgastante e desmoralizante de fazer a guerra: o adversário, em especial
quando apoiado por forças irregulares (guerrilha urbana), como é geralmen‑
te o caso, é fugaz, traiçoeiro, perfeito conhecedor do terreno e das populações;
e envolvendo grandes destruições e a morte de muitas crianças e mulheres,
o terreno tem de ser conquistado e “limpo” palmo a palmo, casa a casa, rua
a rua, quarteirão a quarteirão, e com o risco de se ter de voltar com frequên‑
cia ao princípio, no caso de um adversário que se movimente com facilidade
na escuridão e nas ruínas e saiba explorar todos os esconderijos. Os exemplos
de Estalinegrado e de Alepo são elucidativos.
De Clausewitz retenho quatro ideias: com base no que tenho chamado de
“dialética clauzewitziana”, a ideia de que as nossas atitudes e actos são, em
grande parte, pautados pelos do adversário; a ideia de que a violência tende
a subir aos extremos e a guerra tende para o caos; com base na sua chama‑
da “concepção trinitária” da guerra e na anterior, a ideia de que sem o papel
das forças armadas que, com a sua estrutura, estratégia, disciplina e unidade
de doutrina tentam evitar o caos, racionalizar a violência e geri-la em função
do objectivo a atingir, e sem o papel da política, definidora do objectivo
político (razão de ser a guerra), impositora de uma ética e definidora de
condicionamentos à estratégia – sem estas duas peças do tripé – a guerra
descambaria numa explosão de violência popular inorgânica, onde campeariam
o caos, a irracionalidade e a bestialidade; a importância dos “azares”, do
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acaso, do inesperado, do acidental, etc., pelo que há que ter cautela com
todas as previsões e dispor de planos de contingência e alternativos; e, final‑
mente, a ideia de que na guerra há que decidir e agir num ambiente de
grande incerteza, no meio do “nevoeiro”.
c. Se a Covid-19 pode produzir efeitos devastadores e inaceitáveis se não
forem eficazmente travados (do que nunca se disporá de uma certeza), o
modelo estratégico que vem à mente é o da estratégia de dissuasão nuclear.
Nesta trata-se, como se sabe, de encontrar a melhor forma, não para travar
um determinado tipo de guerra, mas, pelo contrário e a todo o custo, de a
prevenir, isto é, de evitar que aconteça. Recordemos algumas características
ou exigências dessa estratégia, com interesse para o objecto deste artigo:
– o sucesso tem de ser de 100%;
– as estruturas de comando devem ser curtas, claramente definidas e res‑
ponsabilizadas, centralizadas e fortemente aconselhadas e assessoradas;
– normas de execução permanente completas, claras, precisas e concisas;
– circuitos capazes de garantirem a rapidez, a fiabilidade e circularidade
da informação, o que actualmente está extremamente assegurado pelas
novas tecnologias (N.B.: A net nasceu de um esforço para se garantir a
circulação da informação, no seio de uma pluralidade de circuitos, na
hipótese de a maior parte ser destruída por uma explosão nuclear);
– frequentes e não rotineiras medidas de controlo da execução dessas
normas;
– rigorosa e inflexível disciplina no cumprimento dessas normas: ninguém
tem oportunidade de falhar duas vezes.
Como a melhor e mais instintiva forma de se garantir a segurança é a de
impedir o inimigo de penetrar no nosso espaço, individual ou colectivo, um
outro modelo estratégico fortemente inspirador é o das fortalezas ou das ci‑
dades fortificadas medievais ou renascentistas. A finalidade não é combater
um inimigo, mais ou menos distante, mas sim impedir a sua entrada (mesmo
através do estratagema do “cavalo de Troia”) no espaço protegido. Neste,
mesmo no caso de guerra no seu exterior, a vida decorre normalmente, ape‑
nas com restrições nos contactos com o exterior, bem definidos, controlados
e racionalizados. Mesmo na situação limite de esses contactos terem de ser
radicalmente suspensos (no caso de um cerco, por exemplo), a situação é
facilmente sustentável, desde que haja, armazenadas, reservas adequadas,
conjugadas, eventualmente, com medidas de racionamento. Generalizando o
conceito, chamo “espaço-fortaleza” a um espaço político sem descontinuida‑
des, de fronteiras bem definidas, organizado e dispondo dos meios e medidas
capazes de garantirem a sua impenetrabilidade. Um “espaço-fortaleza” pode
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ser um concelho, uma região de um país, um país ou um conjunto de países,
que acordam obedecerem a regras e medidas de segurança comuns. Se num
“espaço-fortaleza” uma dada região não conseguir garantir a sua impenetra‑
bilidade, a mesma deve ser imediatamente excluída e considerada exterior,
redefinindo-se as novas fronteiras do “espaço-fortaleza”.
Finalmente, no caso de um inimigo conseguir instalar-se numa dada região
e que esse inimigo é fugaz, dificilmente detectável e identificável, apresenta-se
também como modelo estratégico inspirador o de uma estratégia contra sub‑
versiva. Esta tem como elementos-chave os seguintes, destinados, em primeira
prioridade, a evitar-se a expansão da subversão, a cair-se numa guerra em
superfície generalizada, com reduzidas ou nulas probabilidades de sucesso:
– concentração dos esforços iniciais no sentido do estabelecimento de uma
linha de contenção, definida geograficamente com clareza;
– com base nessa linha, mas tendo também em atenção a organização
político-administrativa existente, divisão do território em causa em duas
regiões, a de operações activas e a zona passiva ou não afectada e que
de acordo com a terminologia que expus anteriormente pode também
ser designada por “espaço-fortaleza”;
–
na zona activa, aplicação de uma estratégia operacional visando, de
forma sistemática a progressiva limpeza do inimigo e a lenta recuperação
da normalidade nas áreas consideradas limpas, observando os princípios
estratégicos (definição e hierarquização de objectivos importantes e
claramente definidos ou definição de prioridades; da vontade, determi‑
nação ou força moral; da garantia da liberdade de acção; da concentra‑
ção dos esforços; e da economia de forças);
– na zona não activa ou passiva, intensificação dos planos de desenvol‑
vimento económico-social e outros, para melhorar a impenetrabilidade,
compensar o esforço de guerra, para manter e reforçar o moral das
tropas e populações e para evidenciar a confiança e a capacidade de
acção das autoridades.
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Mas a guerra subversiva é geralmente uma guerra prolongada, pelo que
a contra-subversão tem de desenvolver uma estratégia de contra-lassidão
muito apurada, especialmente sobre as retaguardas, isto é, sobre os que não
estão na linha da frente.
d. Julgo ainda de fazer uma curta referência ao trinómio Estratégia-Tácti‑
ca-Técnica, acrescido do termo Política. Sem estratégia, toda a acção tende a
ser inconsequente, por intuição ou palpite, qual a do atirador que, frenetica‑
mente, atira “às cegas” em todas as direcções. A táctica é, em síntese, a ato‑
mização da acção global; o seu domínio é o imediato, o curto prazo, a
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particularidade e enorme especificidade dos objectivos, a pequena dimensão
dos meios e a relativa rapidez e flexibilidade com que podem ser usados. As
tácticas podem ser brilhantes e não conduzirem ao desejado sucesso. É evi‑
dente que, a todo o momento, só é possível fazer o que as técnicas permitem.
Mas é à estratégia que cabe fixar a evolução desejada das tácticas e das
técnicas, por investigação ou aquisição. No processo de decisão, cabe aos
técnicos informar, esclarecer e aconselhar, mas não lhes cabe, a não ser
quando são agentes políticos, decidir sobre quais as linhas gerais da acção.
Mas, evidentemente, os técnicos dirigem, em plenitude e sem intromissões,
os sectores que lhe estão subordinados e as actividades por que são respon‑
sáveis. Acima disto tudo, paira a Política, que escolhe, entre as estratégias
estudadas, a que considera mais adequada, define objectivos, atribui meios,
estabelece condicionamentos, mas não interfere na conduta da acção dos
grandes escalões subordinados.

2. A Ameaça
a. A Covid-19 surgiu na cidade de Whuan, na China, em data desconhe‑
cida, provavelmente em princípios de Dezembro de 2019, mas admite-se que
só foi reconhecido e identificado na segunda quinzena desse mês. Foi dado
a conhecer ao mundo em fins de Dezembro, juntamente com os efeitos, até
àquele momento conhecidos, provocados na referida cidade e territórios li‑
mítrofes pela epidemia gerada. Logo de seguida, o mundo soube, com es‑
panto, das medidas drásticas tomadas pelo governo chinês. E as imagens que
chegaram de Whuan – cidade de aparência moderna, com os seus arranha‑
-céus e cerca de 12 milhões de habitantes, mas sem vida e sem trânsito,
transformada numa cidade sepulcral, como nem F. Lang imaginara – aumen‑
tavam a estupefacção de muitos e aterrorizavam os mais lúcidos, como mal
a evitar a todo o custo.
Desde cedo, foram conhecidas as características fundamentais da Covid-19,
isto é, da ameaça:
– propagação apenas por via humana e através da boca;
– capacidade de multiplicação na ordem dos 200 a 300%;
– período de manifestação após transmissão na ordem de uma semana,
no máximo;
–
sintomatologia inicial parecida com a de uma gripe vulgar, mas que
pode evoluir rapidamente para uma pneumonia violenta, com fortes
limitações respiratórias;
– apesar do seu alto poder infeccioso, a taxa de letalidade é relativamen‑
te baixa (taxa média de 2 a 3%), sendo especialmente vulnerável a
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população mais enfraquecida, pela idade e/ou por determinadas pato‑
logias crónicas (afecções pulmonares, diabetes, etc.);
– inexistência de qualquer instrumento de combate directo contra a
Covid-19 (vacina, medicamentos, etc.);
–
desconhecimento de algumas variáveis importantes (possibilidade de
recidivas, enfraquecimento da virulência ou auto-extinção do vírus,
eventualmente por temperaturas elevadas, etc.);
– ameaça não-inteligente, o que simplifica o problema, pois o vírus actua
sempre da mesma maneira, pelo que o sucesso da luta depende apenas
de serem corretas, na concepção e na execução, as medidas que toma‑
mos.
b. Inicialmente, a Covid-19 foi, de um modo geral, encarado leviana‑
mente, sem preocupações de maior, dada a sua baixa letalidade. Mas, à
medida que se foi ganhando consciência da dimensão catastrófica dos seus
efeitos directos e indirectos e do seu carácter altamente insidioso, desenvolveu‑
-se um clima geral de medo, que nada tem a ver com as fontes tradicionais
do fenómeno, mas de uma nova espécie, que diria “cósmica”: medo dos pais,
dos filhos, dos avós, dos netos, do vizinho, do amigo, do desconhecido, em
síntese do “Outro”, mas também das coisas – do saco de plástico, dos bancos
de jardim, dos corrimãos, dos passeios ou calçadas, etc. Este medo, a pro‑
longar-se a crise, terá consequências graves em termos de saúde mental e
constituirá uma nova dimensão da actual ameaça sanitária e que se prolon‑
gará para além da actual crise.

3. Uma Estratégia Preventiva
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a. No que se segue, tem-se em vista um país ou conjunto de países con‑
tíguos (onde ainda se não registou qualquer infecção pela Covid-19) e que
decide(m) constituir-se num “espaço-fortaleza”. Abordarei apenas as grandes
linhas de força, político-estratégicas, de uma possível resposta global. Sem
entrar em aspectos técnicos, para a maioria dos quais sou, aliás, inábil. Acres‑
ce que, em regra, não é por razões técnicas que falham as políticas ou as
estratégias.
b. Tendo em atenção que a ameaça se não propaga através das correntes
atmosféricas, nem pelas correntes marinhas ou fluviais, nem por aves migra‑
tórias, isto é, através de vias incontroláveis, mas apenas através da via huma‑
na, controlável, surge naturalmente uma primeira ideia-força: há que evitar a
todo o custo a entrada, no espaço a proteger, de qualquer elemento humano
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suspeito de infecção. E suspeito deve ser considerado qualquer indivíduo –
rei, banqueiro, cidadão comum ou refugiado, nacional ou estrangeiro, de
qualquer género – até se comprovar que não está infectado. Esta conclusão
conduz à necessidade de um encerramento de fronteiras, devidamente pla‑
neado e preparado. Mas como, por falha humana ou azar, pode acontecer o
indesejado, ressalta uma segunda ideia-força: há que constituir reservas de
equipamento sanitário adequado para o tratamento de um elevado número
de infectados.
E visto que o vírus pode estar indetectável durante uma semana, surge
uma terceira ideia-força: haverá que identificar (por apelo nos meios de co‑
municação social (OCS), pelas listas de embarque de aeronaves e navios, por
registos do Serviço de Estrangeiros, etc.) todos os cidadãos que na última
semana regressaram de/ou estiveram em território infectado (China ou qual‑
quer outro país entretanto infectado).
E como, atendendo ao referido no ponto 1., a defesa contra a ameaça
exigirá, certamente, legislação, meios e medidas excepcionais, em vários do‑
mínios, surge como quarta ideia-força a rápida constituição de um gabinete
de crise, apoiado em permanência por um estado-maior constituído por as‑
sessores governamentais especialistas em domínios essenciais (direito consti‑
tucional, justiça, política externa, saúde, protecção civil, forças armadas,
forças de segurança, economia, segurança social, trabalho, etc.). Este estado‑
-maior, chefiado por um representante qualificado do chefe do governo deve
essencialmente, estudar, avaliar e propor medidas e planear as linhas gerais
das que forem aprovadas, que serão desenvolvidas e implementadas pelos
departamentos a que se destinam. Tal não elimina, evidentemente, a possi‑
bilidade de qualquer membro do governo obter o apoio de especialistas
externos, para aspectos específicos).
Dado que nenhum país vive isolado, há toda a vantagem em que as me‑
didas que o seu governo considera que deve tomar para cumprimento do
seu dever primário e fundamental – a protecçao e defesa daqueles pelos quais
é responsável – sejam partilhadas, ou pelo menos concertadas com Estados
vizinhos, a fim de, no fundo, se constituir um “espaço-fortaleza” o mais vas‑
to possível, donde uma quinta ideia-força: desenvolver uma acção de políti‑
ca externa no sentido de se construir um “espaço-fortaleza” o mais vasto
possível, mas sem sacrificar, em caso de insucesso total ou parcial a consti‑
tuição de um “espaço-fortaleza” nacional.
Em síntese e num primeiro tempo ou fase:
– decisão de constituição de um “espaço-fortaleza” nacional;
– junto de Estados vizinhos, ou da organização supranacional que even‑
tualmente os englobe, realizar diligências no sentido de um seu alarga‑
mento, de forma a constituir-se um “espaço-fortaleza” mais vasto;
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–
–
–
–

criação de um gabinete de crise e do seu estado-maior permanente;
preparação da legislação essencial;
planeamento e preparação do encerramento das fronteiras;
identificação de cidadãos suspeitos por recente permanência ou passagem
por países infectados;
– rápida submissão destes cidadãos suspeitos a testes do vírus, proceden‑
do-se em conformidade com os seus resultados e a lei geral em vigor;
– avaliação e necessidades essenciais, particularmente no domínio sanitá‑
rio.
Tendo em atenção que as características fundamentais da ameaça eram
conhecidas em princípios de Janeiro do ano em curso, creio que este primei‑
ro tempo ou fase poderia estar terminado, o mais tardar, a 20 de Janeiro do
corrente ano.
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c. A segunda fase será de implementação das medidas estudadas, decididas
e planeadas na fase anterior. Destas, interessam fundamentalmente à finalida‑
de deste artigo as relativas ao encerramento das fronteiras, de cujo sucesso
depende a impenetrabilidade do “espaço-fortaleza” em causa e a relativa
normalidade da sua vida económica, social, educativa, cultural, etc. Por razões
de economia de texto, os termos “nacional” e “estrangeiro” são aplicados
tendo em mente os que são naturais ou não de um “espaço-fortaleza”.
O encerramento de fronteiras não significa, evidentemente, a interdição
de qualquer circulação de pessoas, bens e outras mercadorias através das
mesmas, mas sim que só podem ocorrer em pontos concretos, claramente
definidos, desde que satisfeitas determinadas condições e sob rigorosas me‑
didas de controlo pelas autoridades competentes. Como princípio geral, a
circulação de mercadorias deve ser livre, mas controlada; quanto à circulação
de cidadãos, deve ser condicionada, regulada e controlada. Não entrarei em
pormenores de ordem técnica ou detalhados, fixando-me nas linhas gerais
do sistema.
Começando pela fronteira terrestre, nos pontos de circulação devem ser
instalados centros de quarentena de cidadãos e de execução de testes, apro‑
veitando instalações existentes nas proximidades ou criando instalações de
emergência, e espaços de aparcamento de viaturas e de rendição de tripula‑
ções, no caso de mercadorias.
No que respeita a cidadãos:
– retenção no centro de quarentena;
– submissão ao primeiro teste de infecção:
• se o resultado for positivo, deve ser recusada a entrada se se tratar
de um não-residente; se for um residente, encaminhamento para casa
(com informação de que deve entrar em quarentena) ou hospital,
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conforme o grau de gravidade da infecção, e com acompanhamento
obrigatório de um técnico de saúde, em especial no caso de interna‑
mento hospitalar;
• se o resultado for negativo, continuação da quarentena durante uma
semana e realização de um segundo teste:
  - se o resultado for negativo, a entrada será livre e de acordo com a
lei geral em vigor;
  - se o resultado for positivo, seguir-se-á o procedimento anteriormen‑
te referido.
Se não houver possibilidade de instalar centros de testes, o médico pre‑
sente estabelecerá a duração do prazo de quarentena (7 a 10 dias?), findo o
qual, por observação dos sintomas característicos, se concluirá se o cidadão
está ou não infectado, procedendo-se, de seguida, de acordo com os critérios
anteriormente referidos. Nos casos duvidosos deverá observar-se um critério
de prudência.
No que respeita a mercadorias, e mediante prévia coordenação entre as
empresas transportadoras, e após uma adequada campanha de informação
pública, as viaturas com carga destinada ao “espaço-fortaleza” aparcam,
mantendo-se as tripulações no seu interior; a carga é devidamente inspeccio‑
nada, tendo em especial atenção qualquer tentativa de entrada de imigrantes
clandestinos, após o que será transferida para uma outra viatura, conduzida
por tripulação do “espaço-fortaleza”, enquanto a tripulação estrangeira regres‑
sa, com a respectiva viatura, à origem. No que respeita à saída de mercado‑
rias, não se verificarão quaisquer medidas especiais, aplicando-se a legislação
normal.
Devem ser envidados os maiores esforços contra a violação da fronteira
(travessia em locais não autorizados). Qualquer transgressor deve ser consi‑
derado como que um “inimigo público” potencial e tratado de acordo com
legislação especial.
No que respeita às fronteiras aéreas – aeroportos abertos ao tráfego inter‑
nacional –, o princípio a observar é o seu encerramento a voos provenientes
do exterior do “espaço-fortaleza”. Mas é aceitável a abertura a voos prove‑
nientes de países não-contaminados e que não escalem países infectados,
desde que sejam adoptadas rigorosas medidas de controlo dos passageiros.
Para o efeito, na área do aeroporto devem ser criado um centro de quaren‑
tena e um outro de testes. As medidas de segurança a adoptar devem ser
semelhantes, nos aspectos fundamentais, às referidas para as fronteiras ter‑
restres. Porém, também podem ser realizados voos especiais (repatriamento
de cidadãos nacionais, por exemplo), mas desde que sejam cumpridas todas
as medidas de controlo e segurança, que garantam a impenetrabilidade do
“espaço-fortaleza”. Quanto aos voos de transporte de mercadorias, podem ser

453

Revista Militar

realizados sem restrições especiais, observadas que sejam as medidas desti‑
nadas a garantir a segurança sanitária das tripulações e da aeronave.
O encerramento das fronteiras marítimas incide, fundamentalmente, sobre
portos e marinas. Relativamente aos portos, estes devem dispor também de
um centro de quarentena e de um centro de testes. No caso de navios de
passageiros, em trânsito por países não pertencentes ao “espaço-fortaleza”, a
acostagem pode ser livre, se exclusivamente para efeitos de reabastecimento
e sem desembarque de qualquer pessoa, sendo adoptado idêntico procedi‑
mento relativamente aos navios de transporte de mercadorias. Será sempre
permitido o desembarque de passageiros ou tripulantes nacionais ou de re‑
sidentes, mas com procedimentos análogos aos referidos para o controlo das
fronteiras terrestres. Procedimentos de segurança especiais cobrirão o desem‑
barque de estrangeiros por razões humanitárias ou especiais. Quanto a ma‑
rinas, devem ser encerradas a embarcações que transitaram por espaços es‑
trangeiros, as que não disponham de condições para a instalação de um
centro de quarentena e de um centro de testes. Nas que possuírem estas
condições deverão ser adoptados procedimentos análogos aos referidos para
os portos.
d. Na estratégia, prepara-se em relação à ameaça mais provável e previne‑
-se contra a mais perigosa, que neste caso será o não se conseguir garantir
a impenetrabilidade do “espaço-fortaleza”. Assim, devem ser preparados
planos de contingência para as hipóteses que forem consideradas, com base
no que se diz no número seguinte, e revistas, corrigidas e completadas as
reservas existentes de equipamentos e materiais críticos, bem como adaptadas
as estruturas hospitalares, tendo em atenção as características da Covid-19,
e de acordo com as prioridades que devem ser definidas.

4. Uma estratégia de combate
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a. Tornar-se-á necessária uma estratégia deste tipo quando, por falta de
uma cultura adequada sobre a segurança e de avaliação de riscos, ou por
irresponsabilidade, ou por incúria, ou por falta de tempo, ou por incapaci‑
dade resultante da extensão das fronteiras, da fraqueza das estruturas gover‑
nativas, da escassez de recursos ou por falhas humanas, se não quis, se não
se pôde ou se não se soube conceber, preparar e executar uma estratégia
preventiva eficaz. Tal significa que, na prática, se verificou uma política de
fronteiras abertas ou descontrolada, na qual eventuais restrições à livre circu‑
lação de quaisquer cidadãos derivavam de opções diplomáticas pré-existentes
ao aparecimento do vírus.
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Mas como o vírus se propaga por via humana e há uma circulação em
massa de pessoas que utilizam o transporte aéreo (e em menor grau o ma‑
rítimo), de tal decorre que a propagação da Covid-19 se fez, não apenas
em “mancha de óleo”, mas, sobretudo, por “saltos” de centenas ou milhares
de quilómetros. Assim, a propagação assumiu como que a forma de uma
invasão de várias divisões aerotransportadas, com vários objectivos… Esta
invasão manifestou-se de formas diferentes em vários países. Assumiu a for‑
ma de emergência de vários focos em torno de um centro político, económi‑
co ou turístico. De um modo geral, pode dizer-se que, pelo menos numa
primeira fase, os focos infecciosos surgem em áreas mais ou menos extensas
de regiões mais desenvolvidas, enquanto vastas áreas, menos desenvolvidas,
do território podem permanecer imunes.
b. Não há uma estratégia de combate – seja contra um inimigo armado,
ou um grande incêndio urbano ou florestal, ou contra grandes inundações
ou contra uma epidemia – sem uma geografia: é em face de um mapa, ou
de uma carta na escala adequada, de um cuidadoso estudo do terreno (ou
seja, dos acidentes nela representados, da distribuição demográfica e da di‑
visão administrativa), da localização dos focos da ameaça, da localização e
capacidades dos meios de combate existentes, etc., etc., que se começa a
conceber uma estratégia de combate. Não é, evidentemente, da finalidade
deste artigo um estudo pormenorizado deste tema. Referirei apenas duas ou
três questões fundamentais e as linhas gerais da sua abordagem.
A primeira grande questão deverá ser, relativamente a cada área, geogra‑
ficamente distinta, infectada: onde tentar parar a sua expansão? A resposta a
esta pergunta dará origem ao traçado de uma linha de contenção. Cada linha
de contenção define, no seu interior, uma frente de combate ou activa. Des‑
ta forma, ela própria define os locais onde, com maior incidência serão mais
facilmente aplicáveis e controladas as medidas restritivas que oportunamente
serão referidas. Assim, o território é dividido em duas grandes partes, com
características distintas: o constituído pelas frentes activas, sujeito a medidas
especiais, e o território remanescente, passivo, onde a vida continuará a de‑
correr normalmente, eventualmente com pequenas restrições.
O traçado da linha de contenção deve satisfazer duas condições funda‑
mentais:
– definir uma área activa que disponha de recursos essenciais no comba‑
te ao vírus, como sejam hospitais e outros recursos sanitários, corpora‑
ções de bombeiros, forças de segurança, locais de aterragem de peque‑
nas aeronaves e de helicóptero, etc.;
– facilitar a aplicação das medidas de restrição da circulação, pelo que,
na medida possível se deverá apoiar em cursos de água não facilmente
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vadiáveis, áreas pantanosas ou de densa vegetação, cadeias montanho‑
sas ou elevações pobres de comunicações, etc.
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No seu traçado deverão ainda serem tidos em conta a divisão administra‑
tiva, a rede de comunicações, a natureza das principais actividades económi‑
cas (em especial, as produtivas) e suas inter-relações, etc.
A acção a desenvolver nas frentes activas implicará sempre algumas res‑
trições às liberdades, direitos e garantias dos cidadãos. Entre estas, avultam
as que respeitam à liberdade de circulação, liberdade de culto, liberdade de
reunião, etc. Há toda a vantagem em que a aplicação destas medidas em
áreas restritas faça parte da lei geral, isto é, da competência normal dos go‑
vernos, eventualmente através duma adequada formulação do conceito de
calamidade pública. Tal permite reduzir substancialmente a criação de regimes
gerais de excepção (estado de emergência, etc.), que envolvem procedimen‑
tos e rituais morosos, que se não coadunam com a urgência das situações e
que, além disso, se traduzem na possibilidade de aplicação de medidas que,
pelo seu carácter generalista e universal, nem sempre são as mais adequadas
às especificidades das várias frentes e vão ferir, desnecessariamente, certas
populações e actividades.
Como o combate à crise de pouco valerá se o território puder ser infec‑
tado por cidadãos vindos do exterior, a segunda questão prende-se com o
isolamento do conjunto do território, através do encerramento das fronteiras,
com aplicação das medidas referidas no ponto 3. (no caso de a medida não
se encontrar já tomada do antecedente).
O conjunto da acção a desenvolver em cada frente activa deverá ter um
responsável pela concepção, coordenação e execução das medidas, conforme
as decisões e orientação do Governo. Há vantagem na constituição de um
órgão de conselho local que incluirá representantes das comissões municipais
de proteção civil ou de organizações equivalentes. O responsável será, con‑
forme os casos, o governador de um estado (no caso de um Estado Federal),
o presidente de um governo regional, de um governador de distrito, etc. Se
a organização político-administrativa não contiver estas entidades, e no caso
mais geral de a frente activa envolver mais de um concelho, o governo cen‑
tral deverá nomear um seu delegado, escolhido entre personalidades de
prestígio, bem conhecedoras da região e da área da administração interna e,
particularmente, da proteção civil. Sem prejuízo dos canais institucionais e
das competências específicas de cada órgão e agente, o delegado do gover‑
no tem como funções principais: manter o governo informado sobre a situ‑
ação global na frente activa; coordenar a acção dos vários órgãos intervenien‑
tes, de modo a sanar conflitos de interesses, a evitar duplicação de esforços
e outros desperdícios de recursos e a obter a convergência de esforços;
propor ao governo medidas que considere adequadas à situação; e tomar
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decisões, no quadro das competências que lhe forem atribuídas. Se a frente
coincidir com a de um concelho o responsável será o presidente do municí‑
pio.
No interior da frente activa, a acção a desenvolver envolve, fundamental‑
mente, acções de:
– detecção de infecções;
– tratamento de infeccionados;
– medidas de protecção;
– medidas de interdição ou restritivas;
– medidas económico-sociais;
– informação pública;
– acção psicológica;
– de conhecimento da situação e de circulação da informação.
A detecção oportuna dos infecctados pode ser feita por auto-reconheci‑
mento dos sintomas, por observação dos mesmos por outrem ou através de
testes, estes especialmente importantes na detecção de infectados assintomá‑
ticos, talvez os mais perigosos. De todos os infectados sintomáticos deve ser
dado conhecimento a uma entidade ou órgão sanitário, conforme as instruções
superiormente difundidas, por iniciativa do próprio ou por outrem, pois
constitui um perigo público. Essa entidade sanitária indicará o comportamen‑
to que deve ser adoptado. O tratamento cabe ao sistema de saúde, conforme
as instruções que forem superiormente estabelecidas. Nestas, devem ser tidas
em especial atenção: a separação dos doentes infectados dos que estejam em
tratamento com outras patologias; e a distinção entre infecções graves e li‑
geiras. Esta área, essencialmente técnica, é da exclusiva responsabilidade das
autoridades de saúde. As medidas de protecção destinam- se a evitar o con‑
tágio. Podem ser de carácter geral ou específicas e orientadas para determi‑
nados grupos humanos prioritários. São de carácter geral medidas como a
lavagem frequente das mãos, o uso de desinfectantes e de máscaras, o dis‑
tanciamento social, o máximo recurso ao teletrabalho, e outras aconselhadas
pelos órgãos do serviço de saúde competentes. São específicas as destinadas
a proteger grupos prioritários:
– os que estão na ”linha da frente”:
• o pessoal do serviço de saúde que actua em contacto directo com
doentes infectados;
• o pessoal de organizações envolvidas no transporte de doentes infec‑
tados ou suspeitos de inecção.
– os que não se podem proteger:
• as crianças;
• os lares de idosos, em especial, o pessoal que presta serviço e que
não é interno;
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• a s prisões, em especial os guaras prisionais e outro pessoal que pres‑
te serviço nas prisões;
• os “meninos de rua” e os sem-abrigo.
– os que têm de trabalhar em contacto com o público:
• as forças de segurança;
• as forças armadas e organizações humanitárias e de voluntariado,
envolvidas em acções de protecção e de solidariedade social;
• pessoal de serviços considerados essenciais e que contactem directa‑
mente com o público;
• pessoal de organizações produtivas que se mantenham ativas.
• bairros “explosivos”, de potencial contaminação comunitária fulguran‑
te: “bairros de lata”, favelas, etc.).
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As medidas concretas para estes grupos incluem: vestuário especial; troca
de vestuária à entrada e saída do serviço; desinfecções frequentes de pessoal, equipamentos, instalações e habitações e arruamentos; interposição de
guichés; melhoria das condições de habitabilidade, etc., aconselhadas ou a
levar a efeito pelas autoridades competentes ou pelas organizações privadas
responsáveis.
As medidas de interdição destinam-se a evitar o contágio comunitário ou
grupal ou a expansão da frente activa ou a criação de outros focos infeccio‑
sos e têm um carácter de cumprimento obrigatório. Apontam-se, entre outras:
o encerramento de estabelecimentos, de ensino, de creches, de locais de
culto, de salas de espectáculos, etc.; a proibição de ajuntamentos de mani‑
festações, de cortejos, de peregrinações, de funerais, bem como de visitas a
lares e a estabelecimentos prisionais que a suspensão de saídas precárias de
presos, etc.; o corte de itinerários de entrada ou saída da área activa ou o
rigoroso controlo de outros; a proibição de sair de casa, a não ser para de‑
terminados fins, etc. As mediadas de interdição, por implicarem a limitação
de direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, têm de assentar em determi‑
nações legais das autoridades competentes. Certas medidas podem inicial‑
mente ser de protecção e tornarem-se de interdição e vice-versa. Assim, o
confinamento habitacional é uma medida de interdição ou de protecção
conforme é obrigatório ou uma simples recomendação. Na interdição de
saídas ou entradas na área activa excluem-se as de mercadorias, desde que
observados procedimentos que impeçam que condutores e auxiliares conta‑
giem ou sejam contagiados. A zona activa poderá ser atravessada pela circu‑
lação de comboios ou carreiras de transporte de passageiros, desde que não
parem para embarque ou desembarque de passageiros e se mantenham de
janelas e portas fechadas. Para além de pessoal pertencente a serviços envol‑
vidos directamente no tratamento de doentes, das forças de segurança ou das
forças armadas, todos por motivos de serviço, pode ser autorizada a entrada
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ou saída de cidadãos que apresentem documento recente de testes compro‑
vativo de que não estão infectados. As medidas económicas visam, sobretudo
garantir o funcionamento de serviços essenciais à vida das populações, com
as restrições de funcionamento que forem estabelecidas (tais como supermer‑
cados, farmácias, bancos, locais de abastecimento de combustíveis, etc.); a
manter, tanto quanto possível, a actividade e a apoiar, através de mecanismos
variados, empresas que possam funcionar com reduzido risco de contágio; e,
a sustentabilidade económica das empresas. Mas as consequências económi‑
cas, numa frente activa, são de muito difícil contenção e mesmo mitigação.
Mesmo quando a actividade produtiva tenha sucesso, põe-se muitas vezes o
problema da recolha e escoamento dos produtos ou artigos, como acontece
em empresas agrícolas. Mas, como sempre, a imaginação, a capacidade de
inovação e de iniciativa, na exploração de novas oportunidades, pode per‑
mitir dinamizar a atividade económica. As medidas sociais destinam-se a
minorar as consequências sociais da crise económica e de algumas medidas
de protecção e de interdição, como o encerramento de escolas, creches e
ATL e o confinamento residencial. São muito variadas, indo desde o apoio à
manutenção dos postos de trabalho ao apoio domiciliário a pessoas envelhe‑
cidas e passando por subsídios diversos e diferimentos diversos no pagamen‑
to de rendas ou de fornecimento de água e de energia, ou de amortizações.
Convém ter em especial atenção as populações mais desfavorecidas, os cida‑
dãos envelhecidos e em solidão e as famílias de baixos rendimentos com
filhos menores. Como se trata de um fenómeno novo, com características
especiais e que pode atingir qualquer ser humano, torna-se necessária uma
intensa campanha de informação pública sobre as características da ameaça,
sobre os seus riscos, sobre as medidas de auto-protecção que devem ser
seguidas, sobre a razão de ser das medidas gravosas que têm de ser tomadas,
sobre a natureza criminosa do não cumprimento de medidas, já que põe em
risco a vida de outros, sobre a vantagem e afirmação de cidadania responsá‑
vel, de um cumprimento voluntário, sobre os procedimentos a adoptar e a
evitar no caso de suspeita de infecção, etc., etc. Para o efeito, deve recorrer‑
-se, de forma simples e sugestiva, aos OCS, nacionais e locais, a painéis de
rua, etc. E, como sempre em qualquer combate, tem de se levar a efeito uma
acção psicológica centralizada, assente num discurso político que, sem detur‑
par os factos e a realidade e os sacrifícios decorrentes, vise a manutenção de
um moral elevado (na população em geral e nos médicos, enfermeiros e
auxiliares da “linha da frente”, em particular), apele à solidariedade e incen‑
tive o voluntariado, mostre confiança e fé na vitória final, que será não de
uma facção mas de todos e aponte perspectivas promissoras para o futuro.
Quanto ao conhecimento da situação, este pode ser obtido pela observação
directa, ou através de mensagens e de relatórios. É fundamental o conheci‑
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mento diário, referido a uma determinada hora, da situação sanitária, da si‑
tuação do pessoal e da situação de materiais e equipamentos críticos, a ela‑
borar pelos vários órgãos, de acordo com as normas superiormente estabe‑
lecidas. No caso de países membros da OTAN, é desejável que esses relató‑
rios obedeçam aos modelos e normas dos STANAG adequados, ratificados
por todos os Estados-membros, e publicados nos respectivos diários do
Governo, Boletins Oficiais e documentos semelhantes. Desses relatórios deve
ser dado conhecimento ao delegado do governo e aos presidentes das co‑
missões municipais de protecção civil.
Dadas as características da ameaça, não se pode perder tempo: hora a
hora podem morrer pessoas e outras serem infectadas; e dia a dia podem ser
encerradas empresas e outras entrarem em crise, com as consequências sociais
decorrentes, etc. Por conseguinte, todo o responsável deve decidir, imple‑
mentar e controlar com rapidez.
d. Na zona passiva, a vida económica, social e cultural decorrerá com
relativa normalidade com perturbações económicas fundamentalmente ligadas
ao turismo e ao sector exportador e com consequências no nível de empre‑
go. Mas também surgem novas oportunidades, ligadas à investigação de
novos instrumentos de combate à Covid-19 e à produção de artigos de
mercados fortemente acrescidos à escala mundial (veja-se o exemplo da Chi‑
na, no campo do material sanitário). Mas, na zona passiva, a grande medida
deverá ser um forte programa de investimento público, em obras de trabalho
intensivo: habitação social, repovoamento florestal, etc. Julgo de fazer uma
referência especial ao sector educativo público, já que os estabelecimentos
privados possuem uma grande autonomia de decisão. Em teoria, numa zona
passiva, em que a situação é normal, os estabelecimentos de ensino públicos
deveriam manter-se em funcionamento presencial. Acontece que as normas
que regem o ensino público têm um carácter geral e universal, pelo que os
alunos de estabelecimentos situados na zona passiva teriam um tratamento
diferente dos de zonas activas, com consequências em oportunidades futuras.
Creio que essas diferenças seriam de pequena monta no que respeita ao
ensino pré-infantil e do ensino básico, com grandes benefícios para as famí‑
lias, e para o ensino superior, que não obedece a programas comuns.
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e. E como esta estratégia pode falhar, por não se conseguir conter a in‑
fecção nas frentes activas estabelecidas, há que, como um dos planos de
contigência, planear hipótese de se cair na situação referida no número se‑
guinte. Entre as medidas a considerar avulta a preparação de um estado de
emergência que contenha as medidas restritivas desejáveis na pior hipótese
que for admitida, de acordo com a estratégia a seguir sugerida. Tal estado
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de excepção, o mais restritivo e com o reforço de competências a nível mu‑
nicipal, não impede que, quando se revelar a necessidade da sua declaração,
o projecto planeado seja reajustado às necessidades da situação concreta a
enfrentar.

5. Uma estratégia de combate de recurso
a. Se as estratégias anteriores não tiverem sido aplicadas, ou, se o foram,
fracassaram, devido a insuficiência de meios, ou a falhas humanas ou a aza‑
res (circunstâncias imprevisíveis), cai-se na situação mais difícil, gravosa e
danosa: a de um combate em toda a extensão do território, quando os focos
de infecção vão naturalmente proliferando e em locais muito distintos, pro‑
vocados por cidadãos com total liberdade de circulação. Além disso, as me‑
didas que vão sendo tomadas são predominantemente reactivas, em vez de
proactivas, ou seja, geralmente atrasadas (entretanto, vão morrendo pessoas
e aumenta o número de infectados…). Por outro lado, é ilusório supor que
uma ameaça com estas características se pode vencer sem fortes medidas
restritivas, que exigem poderes de excepção: não bastam os apelos à cidada‑
nia, à responsabilidade social, etc., e a medidas de protecção generalistas ou
mais avançadas, e mesmo assim frequentemente não respeitadas: apenas são
medidas paliativas. Mas os mecanismos para o estabelecimento de estados de
excepção são, por natureza, morosos, e mais morosos se podem tornar se
houver assintonias entre as várias instâncias envolvidas. Donde, uma primei‑
ra conclusão: a decisão de se declarar um estado de emergência deve ser
tomada o mais cedo possível, isto é, logo que se começa a revelar a infecção
de cidadãos em locais distintos.
A segunda conclusão, já anteriormente justificada e tratada, é a necessi‑
dade de um rápido encerramento das fronteiras, caso não exista do antece‑
dente. Se for este o caso, e não estiver planeado, a sua implementação dar‑
-se-á com variadas deficiências e insuficiências, que contribuirão para um
agravamento da situação. A progressiva e constante correcção de insuficiências
e meios e instalações, e de procedimentos inadequados, deve ser tida na
maior atenção.
Como já se referiu, uma estratégia de combate ou operacional é concebi‑
da em face de uma geografia, ou seja, das características do território. Destas
avultam as relativas à demografia (tipo de povoamento, número de habitan‑
tes por povoação, densidade, grandes centros urbanos e suas características,
etc.), à rede comunicações e à divisão político-administrativa. As situações
em qualquer território não são iguais: há áreas que exigem medidas mais
restritivas e, consequentemente, mais penosas para as populações, e mais
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danosa económica e socialmente; outras áreas com focos menos numerosos
e mais perfeitamente identificados aconselham medidas menos restritivas; e
existirão sempre áreas, por vezes de grande extensão, nas quais não existe
qualquer infecção manifestada; onde, quando muito, apenas convirão algumas
medidas de protecção, mais generalistas, como o distanciamento social, e de
protecção específica e restritivas, relativas aos que não se podem proteger.
Por outro lado, a centralização não permite conhecer e atender devidamente
à pluralidade de situações distintas. As autoridades locais não têm outro in‑
terlocutor a não ser a autoridade central e esta não tem, naturalmente, nem
capacidade de atendimento nem de resposta, nos casos em que não existam
escalões intermédios, como referido no número anterior. Finalmente, medidas
generalistas, de aplicação urbi et orbi, ferem de morte os princípios de qual‑
quer estratégia consistente. Daqui, uma terceira conclusão: a acção deve ser
descentralizada na autoridade de protecção civil de mais baixo escalão (per‑
feito ou presidente de Câmara), que conhece bem a situação local, que tem
capacidade de coordenar eficazmente os meios existentes e de outros com
que seja reforçada e de melhor adequação à situação, dentro dos limites
superiormente definidos. Esta descentralização deve respeitar duas condições:
a clara definição das competências descentralizadas com carácter temporário;
e a possibilidade de a revogar, se a evolução da situação o aconselhar (a
forma de isto se fazer é problema para juristas). Assim, num concelho dis‑
tante, sem focos de infecção detectados, porquê impedir trabalhos de cons‑
trução civil, funcionamento de pequeno comércio, realização de actos de
culto ou de funerais, etc., desde que observadas medidas de protecção e de
detecção simples, como o distanciamento social, o uso de máscaras, a medi‑
ção da temperatura, para não falar da realização de testes? Ou, num exemplo
mais extremo: no caso de um município sem infectados, a preocupação fun‑
damental do seu presidente poderá ser evitar a entrada no concelho de alguém
estranho à população nesse momento existente, com as excepções decorren‑
tes da legislação especial (elementos dos serviços de saúde ou das forças de
segurança, etc.) ou desde que satisfeitas determinadas condições; para o
efeito, pode interdizer, nos limites do concelho, as estradas municipais, mas
não pode, evidentemente, interdizer as estradas ou ferrovias nacionais; mas
deve poder controlar a sua travessia e submeter o desembarque de passagei‑
ros a determinadas condições, diferentes para residentes ou não residentes.
Além disso, haverá que estabelecer, com clareza, o que permanece nas mãos
da autoridade central e o que é delegado ou descentralizado. Deve ser pos‑
sível a criação de associações intermunicipais temporárias entre municípios
contíguos, que enfrentem situações sanitárias semelhantes e assumam as
mesmas medidas restritivas ou de interdição. Desta forma se poderá aumen‑
tar a liberdade de circulação no interior da associação, a sua actividade eco‑
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nómica, mitigar as consequências sociais negativas, etc. No fundo, com esta
descentralização trata-se de, dentro dos limites das medidas restritivas cons‑
tantes do estado de emergência, permitir a sua aplicação de uma forma fle‑
xível, com base no conhecimento da situação nos vários domínios, inclusive
no sanitário.
Um outro pilar fundamental é o recurso a todas as potencialidades, pú‑
blicas e privadas, incluindo as das Forças Armadas. Estas podem prestar um
apoio significativo no campo sanitário, em várias áreas, no campo dos trans‑
portes, etc.
Finalmente, no sector público, deverá ser assegurada uma gestão centra‑
lizada dos recursos humanos, dos equipamentos e materiais críticos e dos
meios financeiros, sem prejuízo da legislação existente sobre finanças locais,
mas com eventual revisão de determinações sobre limites ao endividamento.
b. As medidas de acção são análogas às referias no número anterior para
as frentes activas. As medidas restritivas ou de interdição poderão ser agra‑
vadas, mantidas ou atenuadas, conforme a evolução da situação, aquando
dos prolongamentos do estado de emergência, sempre necessária, a não ser
que se venha a verificar que a Covid-19 é sensível a determinadas tempe‑
raturas ambientais ou se consiga a descoberta de instrumentos de combate
directo contra o vírus, ou seja, a de vacinas e de medicamentos anti-virais,
na área da estratégia genética.
Uma estratégia de recurso exige capacidades exponencialmente acrescidas
nos domínios da detecção, tratamento e protecção, no que se refere a insta‑
lações, equipamentos e materiais, e matérias. Quanto a instalações, poder-se‑
-á recorrer a antigas instalações hospitalares encerradas, a quartéis desactiva‑
dos, a parques de exposições, etc.; no que se refere a equipamentos e ma‑
teriais, trata-se de um problema particularmente difícil, pois que normalmen‑
te há que recorrer a um mercado internacional submetido a alta pressão, pela
abundância de concorrentes, a aquisições e com elevado risco de contrafac‑
ções, embora o problema possa ser atenuado pela reconversão de certas
industrias; no campo das matérias (desinfectantes, desinfestantes, detergentes,
etc.) as dificuldades são mais facilmente superadas. De qualquer forma, estas
exigências acarretam atrasos na capacidade de resposta à ameaça, precisa‑
mente na sua fase mais crítica, de rápida expansão dos focos contagiantes

6. O retorno à normalidade
a. O pleno retorno à normalidade, na crise em curso, só se pode verificar
quando, como já referido, forem descobertas vacinas ou medicamentos anti-
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virais eficazes. Segundo os especialistas, tal não se verificará antes do fim do
corrente ano. Mas, como o mercado será de centenas de milhões de pessoas,
a possibilidade de uma vacinação em massa e geral não ocorrerá antes de
meados do próximo ano. Ora, a excessiva duração de medidas gravosas na
população, e económica e socialmente danosas, pode ter consequências irre‑
versíveis no plano económico e incontroláveis no plano social. Assim, no caso
de uma evolução favorável da luta contra a epidemia, comprovadamente
consolidada, há que, com prudência, ir ajustando as medidas restritivas à si‑
tuação concreta e perspectivas científicas da sua evolução (por isso, as estra‑
tégias que proponho têm sempre a preocupação de evitar, ou reduzir ao
mínimo, os efeitos gravosos e mitigar ao máximo os efeitos danosos, sem
prejuízo da adopção das medidas de interdição mais exigentes, na luta contra
a pandemia). Em muitos casos, basta transformar medidas de interdição em
medidas de protecção, isto é, proibições em recomendações. E, como já refe‑
rido, podem aproveitar-se sucessivos prolongamentos do estado de emergên‑
cia para agravar, manter ou atenuar as medidas restritivas. Mas, em qualquer
caso, o desencerramento das fronteiras deve ser a última medida a contemplar.
b. O progressivo e prudente retorno à normalidade (tanto mais que há
características do vírus ainda desconhecidas, como, por exemplo, a possibi‑
lidade de várias vagas) pode fazer-se por duas vias:
– por áreas (visão mais estratégica);
– por actividades e grupos humanos (visão mais económico-social).
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Numa progressiva normalização por áreas, a situação sanitária do território
é analisada delimitando três tipos de áreas: as “limpas”, isto é, onde nunca
se verificaram infecções, ou onde se não verificam novos casos há um certo
período de tempo, a definir pelos especialistas, e onde os casos passados
estão recuperados, ou os casos residuais são limitados e estão devidamente
confinados e controlados; áreas “quase limpas”, onde a ocorrência de novos
casos baixou significativamente e onde os focos de infecção têm ultimamen‑
te incidido em bairros habitacionais ou instalações claramente identificados;
e “áreas sujas”, onde a situação sanitária, ainda que aparentemente controla‑
da, exige ainda fortes medidas restritivas. Nas áreas “limpas”, as medidas
restritivas poderão reduzir-se, por exemplo, a medidas de controlo da circu‑
lação provinda do exterior, à proibição de espectáculos ou de reuniões em
que não seja possível manter a distanciamento social, ao confinamento de
idosos, etc., e a medidas de protecção variadas; nas áreas “quase limpas”
poder-se-á, por exemplo, alargar a liberdade de circulação, a reabertura de
determinados tipos de estabelecimentos comerciais ou do ensino presencial
a certos graus, a permissão de certas actividades desportivas, a reabertura da
construção civil, de sectores industriais e dos serviços para além dos consi‑
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derados essenciais, etc. Esta atenuação de restrições será condicionada pela
observação de certas normas, entre as quais avultarão as do distanciamento
social e o uso de máscaras, e deverá ser feita de forma prudente, faseada,
passo a passo; nas áreas “sujas”, a atenuação das restrições será mais limita‑
da, restringindo, por exemplo, o confinamento obrigatório aos idosos, a actividade comercial apenas aos centros comerciais e outras grandes superfícies,
etc., e com mais rigorosas medidas de protecção.
Na relativa normalização por sectores de actividade e grupos humanos, a
atenção concentra-se, sobretudo, nos sectores de actividade e grupos huma‑
nos com maior impacto económico e no emprego. Tal depende muito da
estrutura económica do território, das pressões das organizações patronais e
sindicais, junto do poder político. Desta forma, as soluções podem ser variáveis de país para país. Mas os princípios a observar são idênticos aos da
abordagem por áreas sanitárias.

7. A crise da Covid-19
a. A Covid-19 foi dada a conhecer ao mundo, pela China, em 31 de
Dezembro de 2019, nas condições já referidas. Em 21 de Fevereiro do cor‑
rente ano, a sua presença foi assinalada em Itália, em 24 de Fevereiro, reco‑
nhecida por Espanha e, em 2 de Março, em Portugal; no período entre 21 e
29 de Fevereiro, o vírus atingiu os mais importantes países europeus, para
além dos já referidos.
No ponto 3. considerei, com base na experiência pessoal e em várias si‑
tuações relativamente recentes, que, o mais tardar até fins de Janeiro, teria
sido possível planear e preparar uma estratégia preventiva eficaz, tendo como
pilar essencial o encerramento das fronteiras, com as medidas mais exigentes
e rigorosas possíveis, e cumpridas com uma disciplina inflexível. Assim, das
datas mencionadas se conclui que se a Itália tivesse encerrado as suas fron‑
teiras nos princípios de Fevereiro, teria evitado a crise. Mas, mais importante:
se, ao longo do mês de Janeiro, os países europeus, no todo ou em parte
(por exemplo, os fundadores da CEE e mais a Espanha e Portugal e, se pos‑
sível, a Áustria e a Suíça), tivessem acordado na constituição de um “espaço‑
-fortaleza” de grandes dimensões, não só os custos, em todos os domínios,
da sua implementação seriam substancialmente atenuados, como se teria
evitado esta imensa tragédia em curso.
b. Desde logo, conhecidas as características essenciais do vírus para uma
adequada avaliação da ameaça que representava, se levantaram vozes pro‑
pondo ou reclamando medidas semelhantes às adoptadas, tardiamente, aliás,
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pela China, em especial o encerramento das fronteiras dos países. Mas, na
generalidade dos países, em especial nos do mundo ocidental, tal medida foi
peremptoriamente rejeitada pelos responsáveis políticos desses países, ale‑
gando “a salvaguarda de valores civilizacionais”, que “a defesa da vida não
pode matar a vida”, que “o mundo é global, pelo que a ameaça é global e
imparável”, e outros argumentos semelhantes. A inanidade, a inconsistência
e a incoerência destes argumentos afere-se pelo facto de, semanas ou meses
depois, tarde e a más horas, perante a força de uma realidade de dezenas
ou centenas de mortos e de milhares de infectados, a medida ser adoptada
pela maior parte dos países, ainda que, na maior parte dos casos, de forma
tosca e hesitante, por não ter sido devidamente planeada e preparada. E é,
no mínimo, surpreendente, ver a naturalidade e à-vontade com que a medi‑
da é anunciada e justificada pelos mesmos chefes políticos – em muitos casos
de indiscutível prestígio nacional e internacional – que tão convictamente a
rejeitavam. E não posso esquecer outros chefes políticos que, menosprezan‑
do o valor da ameaça, fizeram inicialmente declarações duma irresponsabili‑
dade aterradora, prontamente corrigidas, dias depois, conhecidos os primeiros
números duma catástrofe anunciada.
Creio que, para lá da retórica, as reais razões das posições inicialmente
assumidas, num grau variável de país para país, são fundamentalmente as
seguintes:
– a carência de chefes excepcionais, salvo reduzidas exepções (onde um
Roosevelt, um Churchill, um Estaline, um De Gaule ou um Khol?);
– no mundo ocidental, uma subliminar arrogância civilizacional, de res‑
saibos queirosianos: a China atingira um patamar de desenvolvimento
económico e tecnológico surpreendente, em curto prazo de tempo, mas
era como que um “novo rico”, com hábitos alimentares estranhos, com
um grande conformismo histórico em relação à autoridade, com uma
medicina tradicional pouco científica e sem a sofisticação da ocidental,
e com um regime retrógrado, etc.;
– em associação com a razão anterior, uma subversão, no subconsciente
de muitas elites políticas, do conceito de regime democrático: nascido
da revolução industrial, inicialmente em poucos países, impôs-se como
o regime mais forte e eficaz, acabando por se expandir à maior parte
dos países, ainda que, muitas vezes, mais na forma do que no conteúdo;
mas tem-se instalado a ideia de o confundir com o lachismo, a tibieza,
a falta de autoridade, etc., pelo que, “nos países verdadeiramente de‑
mocráticos, não seriam concebíveis nem aceitáveis medidas semelhantes
às implementadas pela China”;
– uma generalizada e inquietante falta de cultura, na maior parte das eli‑
tes políticas, relativamente à problemática da segurança, em todas as
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suas dimensões e níveis, e da avaliação de riscos, por razões que ten‑
tarei dilucidar adiante;
– o calculismo político;
– a pressão de uma intelectualidade bem instalada nos OCS, cristalizada
nas leituras que fez e nos sonhos que criou durante a sociedade indus‑
trial e que, em face das novas realidades decorrentes da passagem a
uma sociedade informacional ou digital, tenta compensar o ruir desses
sonhos com a aposições de rótulos pejorativos, em vez de tentar com‑
preender o novo sentido da História;
– o receio na tomada de decisões com custos económicos e sociais muito
elevados em políticas ou estratégias preventivas.
Como é sabido, os objectivos teleológicos da acção de qualquer Ser (indi‑
víduo, organização, Estado ou outra estrutura política) são a segurança ou
sobrevivência e o progresso e bem-estar desse Ser: o primeiro, é vital, o se‑
gundo, consequente (primum vivere…). Acontece que a prevalência das cor‑
rentes de pensamento idealistas, com a sua visão paradisíaca do mundo, in‑
verteram aquela ordem: os livros que se escrevem, os debates que se travam,
os cursos que se frequentam ou que se criam, etc., são, sobretudo, sobre
questões económico-sociais e sobre a ordem jurídica que as há-de enquadrar;
as questões de segurança e de avaliação de riscos são relegadas para segun‑
do plano (aqueles que a elas se dedicam são mesmo olhados, por muitos
idealistas, como suspeitos ou perigosos, com as suas preocupações “securitá‑
rias”…). Por outro lado, das quatro formas de enfrentar uma ameaça – a
prevenção (sempre que possível), a persuasão, a dissuasão e o combate –, a
primeira é a mais desejável, a mais racional e económica, mas a última é a
que exige mais recursos humanos e materiais, origina mais protagonismos,
etc., pelo que a primeira se torna mais discreta e pouco atractiva. A melhor
política de saúde, por exemplo, devia ser a que procura prevenir a doença,
para não ter de a combater; o que não sucede, na prática. Finalmente, há um
desfasamento entre as exigências da segurança e os comportamentos naturais
dos governos: a primeira, requer que se tomem hoje decisões sobre fenóme‑
nos que podem ocorrer a médio ou longo prazo (porque é necessário con‑
ceber e obter meios, criar estruturas e doutrinas emprego, instruí-las e treiná‑
-las, etc.), enquanto os governos, pressionados pelos problemas que surgem
no dia-a-dia e com o que planearam para um período de governação mais
ou menos garantida, relativamente curto, tendem a fazer uma “navegação à
vista”, dominada pelo curto prazo. E, assim, raramente se está preparado.
É certo que a OMS talvez pudesse ter desempenhado um papel mais pro‑
activo, antevendo a fatal propagação do vírus se não fossem tomadas opor‑
tunamente determinadas medidas restritivas e recomendando-as aos governos.
Mas como órgão técnico, refugiou-se na recomendação, essencialmente na
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recomendação de medidas de tratamento e de protecção. De qualquer forma,
a acção da OMS não desculpabiliza as de chefes de governos.
c. Os chefes avisados e cuidadosos (e cuidar do que lhe foi confiado é o
primeiro dever do chefe; e já Camões dizia: “não louvarei o capitão que diga
não cuidei…”) têm sempre presentes “os 4 Cavaleiros do Apocalipse”. Para os
enfrentar tomam essencialmente três tipos de medidas: uma adequada estra‑
tégia de meios ou genética; a elaboração e o frequente ensaio de planos de
defesa de vários tipos; e pela criação de “reservas estratégicas”. Não me foca‑
rei nos restantes “cavaleiros”, mas, quanto à “peste” – cujo novo nome são as
epidemias e pandemias – pouco ou nada de significativo tem sido feito (e,
todavia, quanto à crise em curso, Bill Gates previu-a há alguns anos …).
O chamado mundo ocidental, desenvolvido e sofisticado, dispôs de dois
meses para se prevenir e preparar contra a crise anunciada. Mas, para se avaliar
a displicência e irresponsabilidade com que a encarou, basta pesquisar sobre
o que se discutia nos parlamentos nesses dois meses. Sob um outro ângulo:
costumo ligar, diariamente, para quatro a seis estações televisivas, de referência
e de largo espectro, não em busca de noticiário, mas de entrevistas ou debates
que me suscitem interesse: mas, talvez por falta de sorte, não me recordo de
qualquer programa sobre a ameaça pendente, à parte sobre os aspectos técni‑
co-científicos relativos ao vírus (no Titanic continuava-se a dançar…).
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d. Como referido, o vírus manifestou-se na Europa, em Itália, na Lombar‑
dia, na sequência de uma reunião internacional em que participou uma es‑
pecialista chinesa, infectada sem o saber, e que assim contagiou alguns
participantes. A ameaça foi subestimada pelo governo e segmentos importan‑
tes da população. Quanto ao governo, reagiu com rapidez e tentou uma
estratégia de combate, criando uma linha de contenção, mas com dois erros
particularmente graves, devido ao peso político-económico da região: excluiu
Milão e o seu aeroporto e, no interior da linha de contenção, limitou-se a
medidas de protecção e de tratamento. No que respeita à população, basta
recordar os relatos sobre o comportamento, em moda, daqueles que, em tom
de chacota, tossiam quando se cruzavam com os que usavam máscara. E, em
consequência desta incapacidade de realizar uma contenção, por ausência de
estudos e planos e por falta de determinação, o vírus foi contagiando mesmo
as regiões mais distantes, com as consequências catastróficas que se conhecem
e continuarão a aumentar. E, essencialmente transportado por via aérea, o
vírus foi atingindo, em cadeia, os vários países europeus e, do mesmo modo,
os vários países do mundo.
Concretizada a ameaça, e consciencializados pelo que ia acontecendo nos
vizinhos e no mundo, os vários governos têm-se empenhado, evidentemente,
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o melhor que sabem e podem, de forma denodada e frequentemente deses‑
perada, contra os efeitos da Covid-19; o leque das medidas (de detecção,
de tratamento, protecção, de interdição ou restritivas, etc.) é semelhante,
embora aplicadas com gradações variadas; os mais poderosos, a par da luta
contra os efeitos, contemplam também o combate directo ao vírus, através
de investigações urgentes sobre vacinas e medicamentos, explorando várias
linhas de investigação e mobilizando todo o potencial científico; há os que,
mais determinados e com maior experiência histórica sobre questões de se‑
gurança e risco, reagiram com medidas restritivas fortes (encerramento de
fronteiras, confinamento obrigatório, selectivo, etc.) e assim têm limitado os
efeitos da crise; como em todas as situações de guerra de longa duração
antecipada, e em face da necessidade de habituar as populações à normali‑
dade do anormal – sabe-se que o regresso a uma plena normalidade só se
alcançará com a descoberta de vacinas ou de medicamentos anti-virais efica‑
zes –, prevalece um discurso tecnocrático de fases, taxas, curvas, etc.; no
plano táctico, surgem soluções e medidas inovadoras, engenhosas e brilhan‑
tes; busca-se o apoio de recursos científicos, que permitam chegar a decisões
acertadas, tanto quanto possível; e, com maior ou menor atraso, têm sido
aperfeiçoados os instrumentos de sensibilização e informação públicas. Mas
o número de mortos vai aumentando e verifica-se que, de um modo geral,
a taxa de letalidade é superior à esperada.
No plano económico, as consequências são catastróficas: antecipa-se uma
queda de 5% a 20% no PNB dos principais países, excepto a China; taxas de
crescimento da dívida pública entre 10% e 25%. Muitas empresas encerrarão
definitivamente; outras encerrarão, mas poderão vir a retomar a actividade,
num prazo maior ou menor e com eventual reconversão. Mas nem tudo é
negativo: como em todas as crises, surgem novas oportunidades e iniciativas
fortemente inovadoras e soluções de emergência ditadas pela crise, como o
teletrabalho, ensino não presencial, etc., que pautarão o futuro. Para fazer
face à situação, os vários governos adoptaram medidas variadas de apoio às
empresas, conforme as suas possibilidades, com mecanismos em grande par‑
te decorrentes da ideologia política dos governos. Esses apoios, mesmo
quando não feitos a fundo perdido, agravam a dívida pública dos países, a
qual é ainda agravada pelas medidas extraordinárias nas frentes sanitária e
social. E, desta forma, muitos serão os países que entrarão em grave ou de‑
sesperada situação económico-financeira. Esta situação terá profundas conse‑
quências a nível mundial, desde logo, no desenvolvimento de situações de
instabilidade interna e na criação ou manutenção de grandes fluxos migrató‑
rios. Na Europa, são particularmente preocupantes as perspectivas relativas à
dívida pública da Itália, mas a que outros países se poderão vir a juntar. Os
mecanismos de mitigação dos efeitos económicos e financeiros da crise, con‑
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cebidos na UE, embora aparentemente elevados e traduzam compromissos
que muitos não antecipavam, são na generalidade considerados insuficientes,
evidenciando a real capacidade da UE. De qualquer forma, em consequência
da crise em curso, o tecido económico dos vários países sofrerá profundas
alterações, para lá das que estavam em curso, decorrentes da passagem da
sociedade industrial a uma sociedade informacional ou digital.
Mas é no plano social que as consequências da crise são progressivamen‑
te mais dramáticas, com a criação de milhões de desempregados, de todos
os estratos sociais, especialmente nos sectores industrial e dos serviços. De
um modo geral, os governos tomam medidas avultadas para assegurar que
suspensões temporárias de trabalho se não transformem em mais desempre‑
go: mas sente-se que o dique pode não resistir à enxurrada. E o drama é
maior quando são atingidos os dois membros do casal. Muitos poderão vol‑
tar ao trabalho, mas para muitos outros a situação será, inesperadamente,
definitiva. Não preciso de alongar-me sobre este tema, tanto mais que a
atenuação da situação pautar-se-á pelo ritmo da recuperação da actividade
económica e esta derivar de sectores de trabalho ou de capital intensivo.
Recordarei apenas que situações prolongadas de crise social, ainda que tem‑
porariamente contidas pelo medo, geram instabilidades internas, migrações e
explosões sociais dificilmente controláveis, das quais as recentes, dos “coletes
amarelos”, poderão ser apenas um pálido ensaio.

8. Potenciais consequências político-estratégicas
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a. As consequências da actual crise, ainda em curso, dependerão da sua
duração, do sucesso das medidas que entretanto são tomadas e do compor‑
tamento futuro, ainda desconhecido, do vírus. Atentos estes condicionamen‑
tos, atrevo-me a alinhar umas consequências importantes e que me parecem
muito prováveis, caracterizando-as sucintamente, já que não são o objecto
deste já longo texto. São elas:
– a ascensão da China a primeira potência mundial;
– a confirmação do processo de decadência dos EUA;
– o fim de um projecto federalista para a UE e a potencial desagregação
da zona euro;
– o “estertor” da civilização ocidental?;
– o reforço do Estado nacional e das suas fronteiras;
– o acentuar da crise existencial da Espanha.
b. A ascensão da China a primeira potência mundial decorre do ritmo
que, do antecedente, vinha imprimindo ao seu desenvolvimento, em especial

A crise do coronavírus (Covid-19), a guerra e a estratégia:
uma reflexão crítica

económico e tecnológico, mas também do declínio relativo dos EUA, e pela
forma aparentemente rápida, determinada e bastante eficaz com que resolveu
uma situação muito grave, essa sim, completamente inesperada, e sem qual‑
quer quebra aparente da sua coesão interna. Surge, pois, como uma triunfa‑
dora e ainda – ironia do destino – como “anjo da guarda” daqueles países,
pequenos ou grandes, que, para resolver as suas crises previsíveis, dela ne‑
cessitam para resolver as suas carências em equipamento sanitário crítico.
E como tem sucedido ao longo da História, a potência triunfante irá progres‑
sivamente (e no caso da China, pacientemente e com rédeas de seda) im‑
pondo o seu modelo político, económico, social e cultural. E as rotas já estão
traçadas, no hemisfério norte: a oeste, terrestrícola, a nova “rota da seda”
(agora de sentido contrário) e que abre em duas direcções – para a Europa
do norte, até Londres, e para a Europa do sul, pelo menos do Pireu até ao
porto de Santa Maria; a leste, a via marítima, e através do canal do Panamá,
e onde Portugal, numa inversão da visão pessoana, em vez de fitar é fitado,
no porto de Sines e, provavelmente, no da Praia da Vitória.
Os EUA atingiram o seu apogeu com a implosão da URSS, e mantiveram‑
-no durante duas décadas. A partir daí, assinalou-se o seu lento declínio,
pontuado por quatro factos fundamentais: a evidência dos seus “pés de barro”
– furacão Katrina, derrube das Torres Gémeas e tentativa de bombardeamen‑
to do Pentágono, falência do banco Lemon Brothers e actual crise –; retirada
estratégica de posições à escala mundial; descarte do encargo de ser polícia
mundial e garante da ordem mundial; perda da supremacia tecnológica em
áreas de ponta; e finalmente, e talvez acima de tudo, perda do fascínio pelo
seu mundo cultural (ocaso de Hollywood, desaparecimento das grandes or‑
questras, ausência de grandes escritores, após a morte de P. Roth, etc.).
Um projecto federalista para a Europa tinha, à parte os aspectos emocio‑
nais, racionalidade, no quadro de uma sociedade industrial, por natureza
massificadora; mas deixou de a ter numa sociedade informacional ou digital,
intrinsecamente fragmentadora e desagregadora. Daí uma progressiva afirma‑
ção, sem rebuço, dos “egoísmos nacionais”, das “faltas de solidariedade”, etc.,
bem como a reafirmação das identidades, e que a crise em curso vem acen‑
tuar. Contrariamente a respeitáveis opiniões, creio que o facto de a crise
atingir todos os países não favorece generosidades, bem pelo contrário. Por
outro lado, a crise acarreta um aumento generalizado das dívidas públicas,
dos vários países, que podem atingir valores insuportáveis para alguns, como
já referido. E se a crise se prolongar, ou houver uma recidiva, alguns países,
com ou sem vontade, podem concluir que a única solução é voltarem a
emitir moeda própria. E, entre esses, poderá estar a Itália, país fundador.
Não é este o lugar para abordar o tema da emergência e desaparecimen‑
to das civilizações. Mas o começo do declínio europeu e a acentuação desse
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declínio com a II GM foi, civilizacionalmente, compensado com a ascensão
dos EUA. Mas veras imagens das grandes capitais duma civilização que mo‑
delou a maior parte do Mundo faz-me soar o “crepúsculo dos deuses”.
Na actual crise, o Estado nacional voltou a ser o porto de abrigo dos
nacionais em perigo pelo mundo, após ter sido a sua boia de salvação, e a
porta a que desesperadamente batem patrões e trabalhadores, doentes em
pânico e todos os carentes de apoio e a cujo poder, recomendações e apelos
se subordinam, voluntária e obedientemente, a vastíssima maioria dos cida‑
dãos. Este retorno a um Estado forte, se põe fim a um liberalismo sem freio
ou regulação, também compromete as concepções sobre um Estado com
muitos direitos e poucos deveres. E o modelo chinês ou, talvez melhor,
oriental, perfila-se no horizonte. E a crise – como, aliás, os “4 Cavaleiros do
Apocalipse”, – impõe que os países sejam, pelo menos medianamente, auto‑
-suficientes em determinados recursos fundamentais.
Parece-me de recear, a curto prazo, uma nova crise política em Espanha:
a crise sanitária assumiu, no confronto com outros países europeus, uma
dimensão que indicia uma resposta pouco adequada do governo; há muitos
chefes políticos que, por calculismo, subitamente se colocaram na sombra; e
o chefe do governo surge como um homem só. Por seu turno, se tal acon‑
tecer, uma sucessão de crises governativas indicia uma crise do regime que,
associada a conhecidas tensões regionais, pode conduzir a uma situação de
grave instabilidade.
c. E quanto a Portugal? Creio que, instintivamente ou não, seguirá a es‑
tratégia que, após o “período de ouro”, tem sido a tradicional nos períodos
de crise e a que tenho chamado a “estratégia do bambu”: verga, por vezes
rasteja, torce-se, geme, mas não quebra; passada a crise, ergue-se de novo
na vertical, discreto e modesto, mas altaneiro. E tendo também presente que
a sociedade informacional potencia o que é pequeno e bem situado, em
relação às grandes redes.
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P.S. – Tenho quase 90 anos, mas espero sobreviver à crise. Este artigo, de
contida mas frontal revolta e indignação, e de desilusão e preocupação pro‑
fundas, foi penosamente escrito:
– em memória dos milhares de mortos;
– em solidariedade com os milhões de desempregados, vítimas da INCUL‑
TURA em segurança e risco, da IRRESPONSABILIDADE e da INCÚRIA.
É também um legado para os meus netos e bisnetos, para que, nas grandes
decisões da sua vida, nunca se esqueçam dos “4 Cavaleiros do Apocalipse”.
N.B.: O autor não escreve segundo o novo A. O.
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Confrontos geopolíticos em tempo
de pandemia

Prof. Doutor José Manuel Sobral*

1. A situação de emergência criada pelo coronavírus (Covid-19) está a
abalar os fundamentos da ordem internacional que, até há bem pouco tempo,
dávamos como assente. Esta era, em poucas palavras, a de um mundo em
que a globalização neoliberal havia triunfado, marcado pela expensão do
capitalismo transformado em único sistema económico. Tudo isto era fruto
de mudanças profundas na economia e na vida política, em particular as
associadas ao desaparecimento dos regimes comunistas a Leste com o fim
correlativo das suas economias socialistas, e à introdução das reformas liberais
na China, a partir de 1979.
As transformações associadas à globalização implicaram a transferência de
grande parte da produção industrial da Europa central ocidental e da América
do Norte para outros países, em particular os situados na Ásia. A uma potência
industrial antiga, como o Japão, vieram juntar-se os chamados quatro tigres
asiáticos – Hong-Kong, Singapura, Coreia do Sul e Taiwan –, a Índia e, mais
recentemente, a China, a Índia e outros. Todavia, a mudança mais significativa
pelo seu impacto global teve lugar na China. Conduzida sob a liderança do
mesmo partido comunista que prosseguira as políticas socialistas do maoísmo,
levou a cabo uma alteração radical no seu sistema económico e uma profunda
transformação social, nas antípodas dessa ideologia. O capitalismo e a iniciati‑
va privada foram favorecidos, mantendo-se mecanismos de controlo estatais
– e, naturalmente, do partido – sobre a economia e a sociedade. Chamou-se a
este novo sistema económico e social “capitalismo político” (Milanovic 2019).
A implantação deste sistema permitiu retirar centenas de milhões de pes‑
soas da pobreza, aumentando substancialmente, no entanto, a desigualdade

* Investigador Principal do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa.
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(Alvaredo et. al 2018). Também modificou de modo radical a relação de
forças entre os países a nível mundial, fazendo da China uma potência que
concorre em influência com o poder norte-americano.
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2. A pandemia teve o seu início na China, em Dezembro de 2019, e daí
irradiou para outros países. O modo como o Estado chinês lidou com a cri‑
se pandémica, pondo em prática políticas radicais de confinamento, coeren‑
tes, aliás, com o caráter autoritário do seu Estado, mas que se revelaram
adequadas, e a demonstração de eficácia de que deu provas, redundou, so‑
bretudo de início, em prestígio internacional. Este veio em bom momento
para o regime, que estava a ser pressionado pela movimentação liberal-de‑
mocrática em Hong-Kong.
A crise pandémica tornou particularmente visíveis traços da globalização
das últimas décadas, como a dependência das sociedades ocidentais de bens
de primeira necessidade cuja produção se deslocara para a China. Não se
trata apenas das máscaras e ventiladores destinados ao combate à infeção,
doados ou vendidos pela China e transportados em aviões chineses para os
países da União Europeia mais afetados pela Covid-19. Ficou-se a saber que
até o paracetamol e os antibióticos eram produzidos na China, na sua quase
totalidade (Agência Lusa, 2020), um sinal eloquente da amplitude e das con‑
sequências do movimento de deslocalização da produção industrial em bus‑
ca de custos de produção mais baixos.
Estes acontecimentos são reveladores de uma mudança histórica extraor‑
dinária: a ascensão do Leste da Eurásia. Estamos a assistir ao fim da hege‑
monia da sua parte ocidental, que manteve uma superioridade económica e
militar indiscutível entre a Revolução Industrial e o final da Segunda Guerra
Mundial (Goody, 2009; CRS Report, 2019). Esta foi a era clássica do imperia‑
lismo, que permitiu às potências ocidentais ocupar toda a África e a maior
parte da Ásia. A China nunca foi integralmente ocupada, mas foi derrotada
nas Guerras do Ópio e obrigada a aceitar esse comércio promovido pela
Grã-Bretanha no século XIX. O império chinês teve de ceder Hong-Kong, viu
Pequim ser invadida e saqueada por um exército anglo-francês e, na sequên‑
cia da derrota dos nacionalistas Boxers, em princípios do século XX, foi
compelido a aceitar o estabelecimento de zonas controladas pelas potências
ocidentais no seu solo – as concessões – sobre as quais não tinha poderes.
A esta situação, acrescentar-se-ia a invasão japonesa ainda antes da Segunda
Guerra Mundial. É importante ter em conta este legado histórico, quando
observamos o confronto atual entre os EUA e a China, que se tem exacerbado
no contexto da pandemia. Este passado de humilhação é parte do naciona‑
lismo chinês, uma componente da política do partido comunista desde a sua
fundação até hoje (French 2018; Moore 2013).
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A diferença na posição da China em termos económicos e geopolíticos,
entre os inícios da República Popular em 1949 e os nossos dias, é enorme.
Passou de potência regional – com capacidade, no entanto, para enfrentar os
norte-americanos na Guerra da Coreia e apoiar insurreições anticoloniais com
sucesso no Vietname e noutros locais – a grande potência mundial, que se
afirma económica e politicamente. É o principal parceiro comercial dos EUA
e compete com os norte-americanos pela primazia económica mundial (CRS
Report, 2019).
Lançou recentemente uma iniciativa de enorme alcance, a Nova Rota da
Seda (One Belt, One Road), um projeto sem precedentes de investimentos em
infraestruturas que liga a China aos outros continentes. A designação não
deixa de lembrar simbolicamente os tempos em que o império chinês era o
maior poder em termos mundiais. O reequilíbrio de relações com o Ociden‑
te não é apenas económico, mas também político (Milanovich, 2019)
3. A vitória de Trump levou a uma mudança profunda da política norte‑
-americana, que está a questionar a ordem internacional das últimas décadas,
contrapondo-lhe uma política nacionalista e isolacionista. Em contraste abso‑
luto com a sua atitude nos dois primeiros meses do ano, em que as atitudes
das autoridades chinesas face ao vírus foram objeto de louvor (Ward, 2020),
o presidente e os governantes norte-americanos têm vindo mais recentemen‑
te a atacar a China. Estes ataques acompanham a marcha da pandemia no
seu país, que pôs a nu as insuficiências do Estado norte-americano para a
conter. Passaram das menções ao vírus “chinês”, ao ataque frontal à Organização
Mundial de Saúde, tida como subserviente face à China. Por último, têm
procurado atribuir a responsabilidade direta pela génese da pandemia às
autoridades chinesas, defendendo que o vírus teria sido criado num labora‑
tório da cidade de Wuhan, de que teria escapado por acidente (The New York
Times, 2020).
Há evidentemente razões imediatas, táticas, para este tipo de discurso: o
presidente teme os efeitos da crise desencadeada pela pandemia, que come‑
çou por desvalorizar, e que são da maior importância num ano de eleições,
e procura oferecer um bode expiatório que desvie as atenções da população
da crítica às autoridades federais. Todavia, para lá desta circunstância, elas
são coerentes com a prossecução de uma política consistente de afirmação
da supremacia dos EUA, ligada a um discurso nacionalista crítico do modo
como a globalização tem decorrido, por entender que se tem revelado des‑
favorável para os EUA. Para compreender estas atitudes de modo cabal,
convém olhar um pouco retrospetivamente.
O poder americano afirmou-se ao longo de um período histórico iniciado
com o fim da Segunda Guerra Mundial, que viu não apenas a destruição da
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enorme potência económica, científica e militar da Alemanha nazi ou a do
Japão, mas também o desaparecimento dos grandes impérios coloniais das
potências europeias enfraquecidas, que controlavam grande parte da África e
da Ásia. Foi substancialmente reforçado com o desaparecimento do inimigo
da Guerra Fria, a União Soviética e os seus satélites. As atitudes da atual administração americana, em contraste aberto com as vigentes no tempo da presi‑
dência Obama, devem entender-se como reação à mudança enorme que se
está a operar a nível global e que alterou a posição dos Estados Unidos a
nível global. O mundo de hoje já é bem diferente do de há poucos anos atrás.
4. Todavia, a China não é o único objeto dos ataques e sanções dos
norte-americanos. Estas últimas têm atingido países da União Europeia, que
vêm os seus produtos submetidos a tarifas destinadas a encarecê-los, pois,
no entendimento dos norte-americanos, as relações comerciais vigentes são
prejudiciais aos EUA (Reuters, 2020). Mas a ofensiva americana não se ficou
até agora pelo plano económico. Traduziu-se num ataque político em toda a
escala ao próprio princípio da construção europeia, com o apoio entusiástico
ao Brexit, pois a UE acrescenta poder à coligação de Estados em que assen‑
ta. Sem ela, mesmo os seus Estados economicamente mais poderosos, como
a Alemanha, não passariam de potências de média dimensão. Além da UE, a
própria NATO, onde os EUA foram sempre a potência dominante, é posta
em causa pela política norte-americana na época do presidente Trump, por
se achar que é pouco útil aos seus interesses e uma fonte de despesas. Os
países da UE são, entretanto, cominados a seguir a política norte-americana
de confronto com a China, como se vê na tentativa de impedir que o gigan‑
te tecnológico chinês Huawei assegure contratos de telecomunicações de
quinta geração (5 G) com países europeus. O multilateralismo é menospre‑
zado e apenas se aceitam políticas em que os interesses dos Estados Unidos
prevaleçam (Langlois 2018).
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5. Sendo por si só um acontecimento dramático, que afeta milhares de
seres humanos, a pandemia provocou uma crise económica e social de am‑
plitude invulgar, cujos efeitos se receiam. Veio também contribuir para exa‑
cerbar um conjunto de tensões da maior importância para o nosso futuro.
Como procurámos assinalar, está em curso um enorme confronto pela pree‑
minência mundial entre as duas maiores potências, que também o são no
plano militar, embora a China não ostente um poderio equiparável ao norte‑
-americano, bem como um questionamento do bloco político europeu, que
enfrenta as suas próprias querelas internas. A mais importante é, sem dúvida,
a da partilha do fardo económico acarretado pela pandemia. Se não existir
uma solidariedade suficientemente forte entre os países da UE, o que implica
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uma modificação radical das atitudes dos mais ricos do Norte face à partilha
das responsabilidades da dívida, a comunidade enfraquecerá, pelo menos,
substancialmente e perderá a influência de que ainda usufrui. E esta é im‑
portante, pois permite manter vivo e atuante um núcleo político autónomo
das superpotências, que pode atuar como dissuasor de conflitos graves no
futuro próximo.
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Reflexos da SARS de 2003 vs Covid-19

Major-general Esmeraldo Alfarroba*

“DEPOIS DE TUDO
De tudo ficaram três coisas:
A certeza de que estamos sempre a começar…
A certeza de que é preciso continuar…
A certeza de que seremos interrompidos antes de terminar…
Portanto devemos:
Fazer da interrupção um caminho novo…
Da queda um passo de dança…
Do medo, uma escada…
Do sonho, uma ponte…
Da procura, um encontro.”
FERNANDO PESSOA

Tendo publicado o artigo “Reflexos da Pneumonia Atípica”1, em Julho de
2003, sobre a epidemia Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS), revisitámo‑
-lo, comparando-o com a situação actual, provocada pela pandemia Corona
Virus Disease of 2019 (Covid-19).
A descrição de 2003, baseada, sobretudo, nas ocorrências narradas na Ásia,
com referência à importação de alguns casos para o Canadá e outros países,
é um esboço de um ensaio do que poderia ser uma situação de maiores

* Director de Saúde do Exército, de 2010 a 2016. Esteve colocado no HMDIC/HMB, de 1980 a
2002, tendo sido Oficial-Médico, Pneumologista, Chefe do Serviço de Pneumologia, SubDi‑
rector e Director do Hospital.
1 ALFARROBA, E. (2003). Reflexos da Pneumonia Atípica, Revista Portuguesa de Saúde Militar,
Ano IV, n.º 1:37-39. Publicação efectuada a convite do Major-general Bargão dos Santos,
Director, naquela data, da Escola do Serviço de Saúde Militar (ESSM). Em 2003, à data da
publicação do artigo, dirigia o Serviço de Apoio Médico (SAMED) de Oeiras, mantendo acti‑
vidade neste Serviço, como Pneumologista, de 2005 a 2020, efectuando a Consulta Externa e
o apoio aos doentes internados nos pisos.
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dimensões, configurando-se a necessidade de tomar medidas a nível nacional
e apresentando algumas das capacidade de resposta, sobretudo, hospitalar,
da saúde militar portuguesa.
Apesar da existência de outros alertas intermédios, estas situações são
rapidamente esquecidas, não entram no equacionamento futuro, seja político,
social ou de saúde, lamentando-se que tenha eclodido uma pandemia de
dimensão catastrófica, em 2020, a Covid-19, sobrepondo-se a todas as boas
previsões de crescimento da economia mundial e nacional.
Esta doença é transmitida por um agente altamente contagioso, um coro‑
navírus designado por vírus SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome
Coronavírus 2), que urge tratar, mas, concomitantemente, abre uma ampla
discussão quanto à displicência, falta de previsão e preparação do passado e
ao futuro da humanidade.
Passemos à transcrição de algumas partes do texto publicado há 17 anos:
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“– Apesar de todo o mediatismo a que assistimos, não é o primeiro flagelo,
nem será o único, muito menos o mais devastador que, neste momento, afecta a Humanidade.
Nunca, tão rapidamente, o receio de uma endemia se reflectiu no nosso
quotidiano, através do conhecimento veloz e sem limites, possibilitado pela
facilidade do acesso às novas tecnologias da informação.
Os arautos deixaram de ser alguns, mais avisados, académicos ou viajados,
sendo a informação um direito de todos, introduzida por quem tem acesso às
fontes, difundindo, por vezes de uma forma menor, o sensacional.
Na nossa frente, é possível ver, quase sentir, o sofrimento, o desgaste, a
morte do nosso semelhante na China, no Vietname, em Hong Kong, Toronto,
Singapura ou Taiwan.
Preocupa-nos saber que neste caso, o perigo, o “inimigo”, é aparentemente
um novo vírus, do grupo dos coronavírus, com mutações permanentes, facilmente transmitido por via aérea e com um período de incubação de 2 a 7, até
10 dias.
Clinicamente surge “camuflado” como qualquer síndroma gripal – febre
elevada (superior a 38º C), calafrios, mialgias, cefaleias e mal estar geral.
Pouco tempo depois os sintomas respiratórios (tosse seca e dispneia), acompanhados de progressiva hipoxemia em cerca de 10 a 20% dos casos exigindo
ventilação mecânica.
A telerradiografia de tórax inicial pode ser normal, podendo evoluir para infiltrados intersticiais, os quais de focais progridem para mais generalizados.” (...)
Seguidamente, abordam-se aspectos de pormenor da área clínica a con‑
sultar, no original já referenciado, em caso de interesse.
Continuando:
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(...) “Voltando ao nosso tema, a Pneumonia que foi anunciada ao Mundo
pelas autoridades chinesas (com atraso), em Fevereiro deste ano, foi designada na língua inglesa por Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).
O diagnóstico de certeza é possível, após ser conhecido o genoma do vírus
há um mês atrás, através de um teste de Polymerase Chain Reaction (PCR).
Logo no nome fica bem expressa a gravidade da Insuficiência Respiratória,
que se traduz por ser uma situação clínica com elevada mortalidade, necessitando de meios hospitalares de suporte muito diferenciados.
As baixas são actualizadas diariamente pela Organização Mundial de
Saúde, correspondendo a cerca de 6% dos infectados.
Porém, outro tipo de “baixas” foi também já referenciado:
– por omissão atempada da verdade dos factos, foram demitidos altos responsáveis pela Saúde na China, algo que seria, aliás, impensável neste
tipo de regime;
– entre nós, foi demitido um responsável perante afirmações polémicas na
comunicação social.
Actualmente, no meio civil, há um Plano e Intervenção em que tudo está
regrado, iniciando-se com linhas de contacto que permitem o acesso de alguém
suspeito: doente proveniente de áreas afectadas ou que teve contactos próximos
com pessoas doentes dessas mesmas áreas.
Os Hospitais para onde serão dirigidos estão referenciados e foram seleccionados por disporem de condições adequadas, nomeadamente quartos de
pressão negativa.
Estes cuidados são fundamentais, pois não esqueçamos que uma das primeiras mortes registadas foi a do médico que contactou com os primeiros casos.
Os profissionais de saúde estão na primeira linha do atendimento, logo do
risco, com a agravante, para a saúde de todos, de que no caso de suspeita de
contágio, não se tomando as medidas necessárias de isolamento respiratório,
pode ser imperioso colocar toda a Unidade Hospitalar de quarentena.
Orgulha-nos que, nas estruturas de Saúde Militar, construídas com o apoio
da Engenharia Militar, já dispomos de duas áreas de pressão negativa.
Uma é constituída por uma Unidade de Cuidados Intensivos com 5 camas,
2 quartos de 2 camas e uma sala de técnicas broncológicas e outra constituída por 5 quartos de 2 camas e 1 sala de administração de terapêutica a
doentes imunodeprimidos.
A primeira foi preparada a pensar nas Tuberculoses multiresistentes.
A segunda foi já influenciada pelo virar de página mundial ocorrido no
dia 11 de Setembro de 2001.
Tal como foi prontamente noticiado, o primeiro caso suspeito em Portugal
foi aí internado com todas as condições de segurança e proteção para os profissionais de saúde.
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Para além do isolamento de casos de Infecciologia, na prática clínica diária
estas áreas são uma reserva para utilização numa situação de Bioterrorismo.
Inserem-se quer na cadeia de evacuação dos meios de saúde militares, quer
colaborando com a protecção civil a nível nacional.
Felizmente que, até esta data, não se verificou nenhum caso de Síndroma
Respiratório Agudo (SRA) em Portugal, tal como não se comprovou nenhum
caso de antraz há cerca de dois anos.
Todo o cuidado posto pelos organismos oficiais no planeamento da resposta a estas situações não foi nem será em vão, porque tal como um laborioso
exercício simulado, estamos convictos que os ensinamentos registados são a
melhor preparação para controlar qualquer situação futura que possa surgir.
No meio militar, conjugando as infraestruturas descritas com a excelência
de Laboratórios de Microbiologia e Imunologia, também não descurados, podemos confiar nos meios de que dispomos, prosseguindo com dedicação, criatividade e determinação as modelares reformas visíveis nos Hospitais Militares
operadas no virar do milénio”.
À primeira vista, há uma actualidade impressionante pelas aparentes se‑
melhanças, motivo para a elaboração de um estudo comparativo, entre o que
se passou em Portugal, especialmente no meio da saúde militar, naquela
época do ano de 2003 até à realidade actual de 2020.

1 – Origem da SARS vs Covid-19
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A primeira semelhança, entre ambas as doenças, é a origem, cientifica‑
mente considerada como alegadamente iniciada em mercados de venda de
animais exóticos, muito apreciados na alimentação pela população chinesa.
A SARS, também designada por Síndroma Respiratória Aguda Grave ou
Severa, foi provocada por um coronavírus, designado por SARS-CoV-1, cujo
reservatório animal é o morcego, sendo a transmissão do animal para o ho‑
mem aparentemente esporádica, com transmissão rápida e sustentada de
pessoa a pessoa, não estando ainda esclarecida a forma como ela ocorre e
não tendo voltado a ocorrer após este surto.
Registaram-se no Mundo 8.000 casos, lamentando-se 800 mortes, nenhum
deles em Portugal, tal como o artigo refere.
Entre a SARS de 2003 e a pandemia actual há a registar o surto de MERS
(Síndrome Respiratória do Oriente Médio), em 2012, também provocada por
um coronavírus (MERS-CoV), com um historial limitado pela muito baixa
densidade populacional na área afectada, a Península Arábica, em especial a
Arábia Saudita. Também tem uma origem zoonótica, sendo o reservatório
intermédio o camelo, não se conhecendo ainda bem o modo de transmissão

Reflexos da SARS de 2003 vs Covid-19

entre humanos, temdo sido registados cerca de 2.500 casos e 850 mortes em
vários países e, mais uma vez, sem nenhum caso entre nós.
Finalmente, a Covid-19, transmitida por um vírus da mesma família, mas
diferente dos anteriores, acreditando-se que o vírus SARS-CoV-2 possua como
hospedeiros determinadas espécies de morcegos e o pangolim, um animal que
também é consumido como alimento exótico em algumas regiões da China.
Em 2020, a história repete-se relativamente ao grupo profissional infectado
em primeiro lugar, sublinhado já no artigo de 2003, como sendo os profis‑
sionais de saúde, por estarem na linha da frente.
Tanto num caso como no outro, estão na primeira linha do atendimento
aos doentes, logo do risco, sendo merecedores de homenagem por honrarem
o juramento que fizeram e, frequentemente, serem das primeiras vítimas a
ocorrer no cumprimento dos deveres profissionais.
Relativamente a mais semelhanças, observamos o exercício de represálias
sobre médicos e responsáveis da saúde, uns para se silenciarem, não veicu‑
lando os achados clínicos, outros demitidos por atrasarem a informação.
Tanto num caso como no outro, mais uma vez, o mensageiro do que é
considerado a má notícia, seja por ser cedo demais ou mais tardia, é elimi‑
nado sem contemplações.

2 – Casuística da SARS vs Covid-19
Apesar do grau de tensão, quase dramático do texto de 2003, acima repro‑
duzido, há uma grande diferença, um drástico contraste, entre a SARS, em que
não houve nenhum caso confirmado em Portugal e a Covid-19, em 2020, em
que os casos subiram exponencialmente, nas primeiras semanas de Março,
atingindo, na data de fecho deste artigo, 27.581 confirmados e 1.135 mortos2.
Não há memória viva de uma situação desta dimensão, obrigando o Pre‑
sidente da República a decretar o Estado de Emergência, em 18 de Março de
2020, renovada por duas vezes, em 3 e 18 de Abril, e passando a Situação
de Calamidade, em 3 de Maio.
Um dos factores que imperou nesta ocorrência, em 2020, foi o progressi‑
vo aumento, muito significativo, da globalização do comércio, da indústria,
das viagens de negócios ou de intercâmbio de estudantes, do turismo e outros
que não tinham tanta expressividade, em 2003, e cresceram ampla e global‑
mente nas primeiras décadas deste século.
Os países ou regiões que decidiram ou conseguiram fechar as fronteiras

2 Data da entrega para publicação – 11 de Maio de 2020.
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rapidamente tiveram melhores resultados imediatos, pela não importação de
casos, só sendo prejudicados pela demora na imunidade de grupo.
Para consciencialização da população e numa tentativa de relativizar como
um “déjà vu”, pela primeira vez, nos últimos cem anos e agora, no Portugal
democrático, recordaram-se cenas esquecidas, presentes apenas na memória
dos nossos contemporâneos de idade mais avançada, cujos pais e familiares,
sobreviventes da, mal designada, “gripe espanhola” de 1918-19, lhes contaram
cenas terríveis que culminaram com a inexistência, em vários localidades, de
norte a sul do país, de urnas para tantas vítimas3.
Recordámos a última cerca sanitária na Europa, por peste, que pôs a
Sempre Leal e Invicta Cidade do Porto em “estado de nervos”, no ano de
18994, obrigando o emérito higienista Ricardo Jorge a abandonar a sua cida‑
de e fundar, em Lisboa, os pilares da Saúde Pública em Portugal, quase se
repetindo a história nos dias de hoje, se bem que numa situação mais aligei‑
rada e com outros protagonistas.
Mas não esqueçamos que Ricardo Jorge, em vez de gratidão e elogios dos
seus conterrâneos, recebeu o escárnio e a perseguição da população igno‑
rante, chegando a ter de se auto-defender de arma na mão.
Neste ano de 2020, depois de caracterizado o cenário epidemiológico
previsível, foram tomadas uma série de medidas que provocaram a paragem
do país em termos sociais e de transportes, confinando a população às ha‑
bitações, continuando a laborar, nalguns ofícios, em teletrabalho.
Os pais, de idade mais avançada, tiveram de refugiar-se e os filhos con‑
tribuíram com o apoio domiciliário necessário para evitar a progressão da
doença, as mães que foram positivas ao teste da doença, antes do parto, não
puderam acompanhar o crescimento dos filhos e os avós aconselhados a não
ver os netos, nem pela primeira vez, após o nascimento.
A Páscoa não pôde ser celebrada, nem religiosa nem familiarmente, o Dia
da Liberdade – 25 de Abril – e o do Trabalhador – 1º de Maio – foram come‑
morados de forma diferente, com polémica partidária envolvente, as cerimónias
fúnebres restritas à presença de poucos familiares ou acompanhantes.
Os carenciados e sem abrigo ficaram à mercê da solidariedade individual
e/ou institucional.
A maior dimensão da doença regista-se nos grupos etários mais elevados,
sobretudo, na população de lares e centros de cuidados continuados, onde,
em alguns casos, alastrou de forma fulgurante e dramática, ameaçando
transformá-los, caso não fossem tomadas medidas urgentes, em necrotérios.

3 Considera-se que tenham ocorrido 50 milhões de mortes no Mundo e 130.000 em Portugal.
4 Peste bubónica provocada pela bactéria Yersinia pestis, transmitida por pulgas de ratos. O
cordão sanitário foi controlado pelo Exército.
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Só é possível travar a tragédia pela rápida acção dos profissionais de saú‑
de, muitas vezes isolando-se com eles, reinventando e zelando em excesso
pela higienização e protecção individual, separando os casos suspeitos, efec‑
tuando testes de diagnóstico, se rápida e atempadamente executados e, so‑
bretudo, agindo sobre os casos positivos, quer de funcionários quer de resi‑
dentes, isolando-os.
Mas para isso é necessário, mesmo imperioso, haver uma boa arquitectu‑
ra do imóvel, com espaços facilmente higienizáveis e com áreas bem dimen‑
sionadas que permitam o isolamento de casos suspeitos e positivos.
Por outro lado, a acção imediata, quer dos que exercem a direcção e
gerem a Acção Social, informando a todos os níveis e impedindo as visitas o
mais cedo possível, quer pelo apoio de uma equipa de profissionais de saú‑
de, conhecedora de cada caso do ponto de vista clínico, constituída por
médicos, enfermeiros, auxiliares de acção médica, técnicos de fisioterapia e
outros, incluindo os elementos da defesa biológica com as necessárias des‑
contaminações.
A acção da família é preciosa, não só pela aceitação do afastamento difí‑
cil, mas necessário, como também pela confiança que deve ser demonstrada
aos responsáveis no terreno, por cuja coesão e competência têm de zelar e
ser merecedores, evitando-se a procura de “bodes expiatórios”.
O apoio hospitalar fácil e imediato é o garante da continuidade dos cui‑
dados, quer para doentes infectados, que devem ser permanentemente mo‑
nitorizados e caso a situação clínica agrave sejam transferidos para um Hos‑
pital Covid-19, quer para os restantes, por toda uma gama elevada de
agudizações possíveis das diversas morbilidades de que padecem ou que se
desencadeiem neste período, com dificuldade na referenciação não-Covid-19,
tornando tudo mais difícil e complexo5.
Na vertente económica, os reflexos são de grandes dificuldades para as
empresas, sobretudo, as mais pequenas, levando algumas à falência, com
aumento do desemprego.
No dealbar desta terceira década do século XXI, augura-se a inevitabilida‑
de do empobrecimento!
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5 Descrição baseada no notável trabalho que foi efectuado na Estrutura Residencial para Pes‑
soas Idosas (ERPI)/Serviço de Apoio Médico (SAMED) do Centro de Apoio Social de Oeiras
(CAS Oeiras), do Instituto de Acção Social das Forças Armadas (IASFA), após a detecção dum
caso comprovado de infecção por Covid-19, no piso 1, a 27 de Março de 2020. O doente
tinha recorrido a um Hospital da área onde ficou internado, temporariamente. No seguimen‑
to da ação não foi registada nenhuma morte por Covid-19 neste Equipamento Social.
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3 – Ciência Médica em 2003 vs 2020
O conhecimento científico em todas as áreas, e em particular nas da ge‑
nética, virologia, imunologia, farmacologia e tecnologias, teve uma evolução
permanente e fulgurante, permitindo detectar a nível laboratorial as caracte‑
rísticas do vírus e elaborar testes, possibilitando o diagnóstico dos portadores
com maior rapidez.
Ao nível da terapêutica desenvolveu-se a pesquisa de novos medicamen‑
tos e fizeram-se experiências da utilização de outros mais antigos.
Nas últimas décadas, assistimos a uma fantástica evolução das tecnologias da saúde com descoberta e/ou melhoria de meios de diagnóstico pela
imagem, possibilitando, no caso da Covid-19, o diagnóstico mais precoce
da pneumonia pelas imagens intersticiais na Tomografia Axial Computori‑
zada (TC).
Por outro lado, a fácil acessibilidade à oximetria de pulso, conjuntamente
com a gasometria arterial, já existente mesmo antes de 2003, mas mais exi‑
gente, pela sofisticação dos equipamentos, na devida calibração, permite
suspeitar avaliar a degradação da função respiratória, recomendando a neces‑
sidade de oxigenoterapia e/ou da ventiloterapia assistida, não invasiva ou
invasiva.
Tanto em 2003 como em 2020, deparamos com a inexistência de uma
vacina que permita a imunização. Paradoxalmente, a rapidez com que a epi‑
demia de SARS se dissipou, levou a que os esforços que na altura se fizeram
para desenvolver uma vacina para coronavírus fossem abruptamente abando‑
nados em favor de outras agendas. Uma oportunidade perdida que agora
teria feito a grande diferença, à escala global, quer pela necessidade de co‑
nhecimento das características do genoma do vírus quer pelos estudos em
animais e humanos a que obriga, as características dos coronavírus em per‑
manente mutação criam dificuldades acrescidas.

4 – Serviço Nacional de Saúde 2003 vs 2020
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Portugal deve muito à implementação do Serviço Nacional de Saúde (SNS),
desde logo, considerado pelo Programa do Movimento das Forças Armadas
(MFA), após o 25 de Abril de 1974, como um objectivo social essencial, ten‑
do sido criado em 1979, como é do conhecimento geral, após acesa discussão
parlamentar.
Os princípios basilares deste Serviço assentaram em ser geral, gratuito e
universal, tendo-se implementado no todo nacional, determinando a melhoria
considerável dos indicadores de saúde da população portuguesa, ascendendo
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a um destacado 12.º lugar do ranking mundial no início deste século6, ou
seja, coincidindo com a epidemia de SARS.
A esta senda de crescimento, com melhorias assinaláveis da rede hospita‑
lar e elevados padrões de qualidade, não foram estranhos o querer e a von‑
tade dos profissionais de saúde, que saídos das Faculdades de Medicina, de
Enfermagem, de Tecnologias da Saúde e outros, bem preparados, generosos
e motivados, com carreiras bem definidas, dinamizaram e dedicaram-se de
forma plena e inexcedível ao longo das últimas quatro décadas.
Já bem patente, em 2003, a organização dos serviços hospitalares com
Unidades de Cuidados Intensivos iniciou-se nos hospitais dos grandes centros
e aumentou, nos anos mais recentes, para hospitais mais periféricos.
Para isso, contribuíram as urgências de trauma, devido ao número de
acidentes rodoviários que teimam em não reduzir, e a criação de linhas ver‑
des para doenças do foro cardíaco e cérebro-vascular.
A culminar esta evolução, o sistema foi posto à prova em certas situações,
como no epifenómeno do surto de Legionella, em Vila Franca de Xira, em
2014.
Nos últimos anos, a crise económica de 2008 esbateu o crescimento do
SNS, com dificuldades na captação de profissionais de saúde, que se viram
obrigados a emigrar e pelo aparecimento da iniciativa privada com redes de
hospitais nas principais cidades, tendo como factor deletério a saída de mui‑
tos profissionais do sector público para o privado, dificultando a organização
e as escalas, nomeadamente, a nível de Cuidados Intensivos.

5 – S erviços de Saúde Militares nos ramos em 2003
vs Direcção de Saúde Militar e HFAR, em 2020
a) Organização da Saúde Militar na mudança do Século
Em 2003, ainda não se tinha operado a Reforma da Saúde Militar.
Cada um dos ramos das Forças Armadas tinha um Serviço de Saúde, com
estruturas operacionais e hospitalares próprias:
– Em Lisboa o Hospital de Marinha (HM), o Exército com o Hospital Mi‑
litar Principal (HMP), na Estrela, multidisciplinar, e o Hospital Militar de
Belém (HMB), com destaque para as doenças infecciosas e pneumoló‑
gicas, e o Hospital da Força Aérea (HFA).

6 DGS – DIRECÇÃO-GERAL DE SAÚDE (2004). Plano Nacional de Saúde 2004-2010. Vol I:36,
Lisboa, ed. Direcção-Geral de Saúde/Ministério da Saúde.
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–N
 o Porto, o Hospital Militar Regional (HMR1), polivalente, mandado
construir por D. Pedro V, concentrando as várias instalações que tão
bem assistiram as tropas nas Lutas Liberais e o próprio Rei D. Pedro IV,
durante o Cerco do Porto.
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Na área das Doenças Infecciosas, um acordo inter-Serviços de Saúde dos
ramos para os militares da Armada e da Força Aérea, que vinha desde o final
dos anos de 1970, dos tempos da Comissão para Integração dos Serviços de
Saúde das Forças Armadas (CPISFA), estabelecia que competia ao Hospital
Militar de Doenças Infecto Contagiosas (HMDIC), depois HMB, receber esses
casos, a fim de dispensar os Hospitais de Marinha e da Força Aérea dessa
diferenciação. Como contrapartida, seria assegurada a colocação de Oficiais
Médicos e Enfermeiros desses dois ramos no HMDIC/HMB.
Mais antiga ainda, e também com esta directriz de integração dos três
ramos das Forças Armadas, a organização da Assistência aos Tuberculosos
das Forças Armadas (ATFA), com Juntas Médicas presididas por médicos de
cada um dos ramos e que, no histórico da assistência aos doentes com Tu‑
berculose, designados por Auxiliados, chegou a ter como Hospital, em Lisboa,
o próprio HMDIC.
Os Auxiliados eram militares dos três ramos das Forças Armadas afectados
por tuberculose de qualquer tipo que, após o diagnóstico e decisão em Jun‑
ta Médica, eram seguidos, tratados até ser considerados curados e lhes ser
atribuída a justa desvalorização.
Todo este esforço era arquivado num modelar arquivo, clínico e militar,
dedicado totalmente a esta patologia infecciosa, correspondendo a um notá‑
vel memorial da Tuberculose nas Forças Armadas, incluindo todo o período
das últimas campanhas de África.
Destaco-o como exemplo a reter, por ser claramente proveniente de nos‑
sos antecessores com mentes esclarecidas, despreconceituados e pragmáticos.
Por outro lado, o Hospital Militar sempre foi o lugar de referência, base
e escola da Saúde Militar.
Em 2008, alertávamos para: “Há que ponderar maduramente os problemas
emergentes da reestruturação do Sistema de Saúde Militar (SSM), tais como
marginalização dos ramos, manutenção da cultura, sensibilidade e especificidade próprias de cada ramo, a necessidade de garantir a eficácia e prontidão do Sistema com vista a evitar roturas, provavelmente difíceis de superar
em curto prazo.
Outro aspecto a considerar, é o facto do SSM, a ser lançado, não ter uma
organização logística e administrativa capaz de corresponder aos complexos
problemas de um sistema complexo como será, efectivamente, o novo Sistema
de Saúde Militar.
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A implantação do Sistema deve ser, aturadamente, acompanhado de forma
a minimizar os desfasamentos entre as medidas e os seus resultados 7”.
Eram de esperar significativos custos com a implantação do HFAR, pela
intensidade tecnológica que o caracteriza, não só nos equipamentos médicos
mas também, e sobretudo, nas tecnologias que permitam pronta ligação e
estabelecer interfaces entre os diversos Serviços, em tempo real (através de
meios de comunicação oral, escrita e oral com imagem).
Estamos a referir, apenas, aos custos de exploração corrente, porquanto
a implantação do Sistema exige investimentos elevados, também eles com‑
pensados, a médio e longo prazo pelas chamadas economias de escala.
Uma década depois, estes alertas continuam actuais por não se ter man‑
tido o investimento prometido no designado campus do Lumiar, desde logo,
por não estar liberto de outras Unidades e por tardar a edificação de infra‑
estruturas, pública e notoriamente apresentadas, em múltiplos registos, como
desideratos pelas próprias Direcções e Chefias Militares8.
b) Criação dos Cursos de Saúde Militar em 1998/99
No final do século passado, o SNS absorvia todos os médicos, enfermeiros
e técnicos de saúde, reduzindo-se as candidaturas aos concursos para as
carreiras de Saúde Militar, nomeadamente, de médicos, que se transformou
em elevada preocupação dos Comandos Militares, iniciando propostas de
resolução através da criação de cursos nas Academias Militares 9.
Para obter a necessária e urgente alimentação dos Quadros Permanentes,
tiveram início, no ano lectivo 1998/99, numa iniciativa pioneira do Exército10,
os Cursos de Saúde Militar na Academia Militar e, no ano lectivo seguinte, após
autorização por portaria ministerial conjunta dos Ministérios da Defesa Nacional
e da Educação11, também na Escola Naval e na Academia da Força Aérea. No
ano lectivo de 1999/2000, foram admitidos os primeiros candidatos aos Cursos
de Saúde para a Guarda Nacional Republicana (GNR), na Academia Militar.
A boa recepção nas Faculdades de Medicina, nomeadamente, no caso da
Faculdade de Ciências Médicas12, deveu-se, entre outros factores, a ter sido com

7 ALFARROBA, E. (2008). A Reforma em Curso do Serviço Nacional de Saúde e as suas repercussões no Sistema de Saúde Militar. Lisboa, ed. CPOG 2007 – 2008.
8 Entrevista à agência Lusa do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA),,
Almirante Silva Ribeiro, em 4 de Março de 2019.
9 Entrevista ao General Cerqueira Rocha, Chefe do Estado-Maior do Exército (CEME), de 1992
a 1997.
10 Aviso 11877/98 (II série) do Diário da República, n.º 169, de 24/07/1998, pág. 10.309.
11 Portaria n.º 162/99, de 10 de Março, do Diário da República, nº 58, de 10/03/1999, pág. 1.325-1.326.
12 Constatação feita na primeira reunião entre a Direcção da Faculdade de Ciências Médicas,
Profs. Drs. Esperança Pina e António Rendas e o Comando da Academia Militar, Generais
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o apoio dado pelos Hospitais Militares que foram ministradas, no final dos anos
de 1970, as cadeiras clínicas aos três últimos anos dos Cursos de Medicina.
Nos anos que se seguiram à abertura das Academias e Escola Naval aos
Cursos de Saúde, os ingressos foram significativos, ao longo dos anos seguin‑
tes, com uma interrupção inexplicável, apesar de ocorrer durante os quatro
anos da crise financeira de 2010-2014.
A formação médica é mais demorada do que aquilo que as organizações
desejariam mas, vinte e dois anos após o início dos Cursos de Saúde, os
resultados já são visíveis e notórios, havendo um número de médicos-milita‑
res, numa vasta gama de especialidades, que permitem a execução das di‑
versas missões assistenciais hospitalares com muita destreza e competência.
Garantidamente que, caso não se tivessem iniciado estes Cursos, hoje em
dia, não haveria Serviço de Saúde Militar em Portugal.
A Escola de Serviço de Saúde Militar, criada em 1979, foi o local de forma‑
ção de enfermeiros e tecnologias da saúde para os três ramos das Forças Armadas, com um prestígio notável por ter sido, também, o embrião dos cursos civis
de especialização em várias áreas da Enfermagem e das Tecnologias da Saúde.
c) Elos da frente – Criação do Elemento de Defesa Biológica e dos
Laboratórios de Bromatologia e Defesa Biológica (nível 3)
Em 2003, não se fazia referência no artigo a algo que se esboçava como
uma nova componente no Exército Português – a criação do Laboratório de
Defesa Biológica, que hoje integra a Unidade Militar de Defesa Biológica e
Química.
Liderado pelo, agora, Coronel Médico Veterinário Penha Gonçalves13, que
apresentou o projecto ao General Silva Viegas14, tendo, posteriormente, o
General Pinto Ramalho15, introduzido o inovador conceito de Elemento de
Defesa Biológica e Química, integrando valências laboratoriais e operacionais,
que ainda hoje perdura. Desenvolveram-se vários projectos de Investigação
e Desenvolvimento que levaram à formação de equipas de recolha e detecção
de agentes biológicos, para isso contando com as capacidades do modelar
Laboratório de Segurança Biológica, de nível 3, onde é possível analisar as
amostras com o mínimo de risco para quem as manipula.
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Pires Mateus e Salgueiro Porto, estando o autor presente na qualidade de Director do Curso
de Saúde Militar, a iniciar.
13 Foi Director Técnico do Projecto de Investigação e Desenvolvimento: ”Bioterrorismo: Segu‑
rança e Protecção”, tendo, depois, sido SubDirector da Direcção de Saúde do Exército, de
2013 a 2015.
14 Chefe do Estado-Maior do Exército (CEME), de 2001 a 2003.
15 Chefe do Estado-Maior do Exército (CEME), de 2006 a 2011.
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O Laboratório está instalado no edifício do Laboratório Militar de Produtos
Químicos e Farmacêuticos (LMPQF), o que motiva uma habitual e inconve‑
niente confusão quanto às dependências. Vejamos:
– O Laboratório de Defesa Biológica depende da Direcção de Saúde do
Exército integrada, até 2015, no Comando da Logística e, desde essa
data, no Comando de Pessoal;
– O LMPQF sempre esteve na dependência do Comandante da Logística.
As equipas de descontaminação efectuam investigação sobre as melhores
formulações químicas a utilizar e apreendem, treinando intensamente a prá‑
tica/actuação em ambiente biologicamente agressivo.
Ao longo do Programa, foram-se incorporando os jovens oficiais de Me‑
dicina Veterinária, saídos da Academia Militar, que, para além da prática
clínica de pequenos e grandes animais e da segurança alimentar, se especia‑
lizaram em Bacteriologia, Virologia, Bromatologia e, em termos militares, na
Defesa Biológica.
Detentores de moderno equipamento, desde equipamentos de uso indivi‑
dual de diversos tipos e de recolha de amostras, incluindo drones, para fazer
a abordagem ao material suspeito com menores riscos para o pessoal, até à
microscopia electrónica, foram a primeira linha para uma intervenção imedia‑
ta, em 2020, sendo requisitados para lares de idosos, escolas, hotéis, reparti‑
ções, com dificuldade, quase impossibilidade de a todos acorrer.
Para poder responder de forma eficiente, em conjunto com os meios de
descontaminação da Engenharia Militar do Exército e da Armada, foram es‑
cola de formação rápida de múltiplas equipas que permitiram efectuar os
procedimentos necessários em vários pontos do país.
d) Último elo – o Hospitalar
No desenvolvimento desta avaliação deixámos para último lugar a com‑
paração da situação a nível hospitalar.
No artigo de 2003 refere-se a existência de Laboratórios de Microbiologia
e Imunologia e de áreas de pressão nega‑
tiva nos Serviços Clínicos.
Relativamente aos Laboratórios, em
qualquer Hospital é habitual haver uma
área laboratorial de Bacteriologia, para além
da Hematologia e Serologia.
Com o apoio de Projectos de Investiga‑
ção, iniciados no final dos anos de 1980,
que se mantiveram até ao início do século
XXI, foi possível montar no HMB dois La‑
Figura 1 – Quarto de Pressão
boratórios especializados:
Negativa.
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– L aboratório de Imunologia, de elevada diferenciação para a época, com
microscopia de fluorescência, citometria de fluxo e todas as técnicas
alergológicas;
–
Laboratório de Bacteriologia, em ambiente de pressão negativa, com
hotte e meios de cultura rápidos, com grande utilidade para a micobac‑
teriologia.
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Na componente hospitalar, o Hospital Militar, primeiro de Belém e depois
de Doenças Infecto Contagiosas, cresceu, desde 1890, num velho convento
adaptado progressivamente, até que, na transição dos anos de 1960 para os
de 1970, a Engenharia Militar ombreou com as necessidades assistenciais,
edificando um novo Bloco Hospitalar.
De arquitectura cuidada e modelar para a prática das valências médicas
com patologias do foro infeccioso, permite a total separação de circuitos
assépticos e infectados, garantindo, por um lado, a livre circulação dos pro‑
fissionais de saúde com a devida protecção individual nos quartos e enfer‑
marias de doentes e, por outro lado, toda a logística de abastecimento ali‑
mentar, de materiais e medicamentos em áreas designadas por limpas.
Este novo conceito hospitalar, caldeado pela contingência, complexidade
e forte impacto das doenças infecciosas na Saúde Pública e por inerência nos
militares e seus familiares, assentou na solidariedade da Assistência aos Tu‑
berculosos das Forças Armadas (ATFA), para a qual todos descontavam e a
cujos fundos recorreu.
Com uma capacidade máxima de internamento que poderia atingir as 250
camas, distribuídas por Serviços de Infecciologia e Pneumologia, para além
dos inerentes Serviços de Análises Clínicas, de Imagiologia, do Laboratório
de Fisiopatologia Respiratória e das salas de Cinesiterapia Respiratória, o
Hospital tem características modelares para a prática da Infecciologia tais
como:
– Separação da área de ambulatório do internamento;
– Exposição solar magnífica, estando cientificamente demonstrado que o
calor é um agente físico bactericida e antiviral – só por si a localização
e a arquitectura, toda virada a sul, são uma forma terapêutica – Helio‑
terapia;
– Diferentes percursos de circulação para os doentes, separando-os por
grupos e/ou patologias;
– Entrada, manufactura e circulação de produtos alimentares, farmacêuticos
e outros pelas Zonas Limpas e extracção pelas Zonas Sujas, completa‑
mente separadas. Certos materiais podem regressar às Zonas Limpas,
após a devida esterilização, como, por ex., loiças e roupas;
– Estação de Tratamento Biológico das Águas Residuais, não indo infectar/
contaminar a rede pública.

Reflexos da SARS de 2003 vs Covid-19

Com o apoio da Engenharia Militar, foram projectadas, construídas e inau‑
guradas duas grandes áreas de pressão negativa no Hospital Militar de Belém,
uma em 2001 e outra em 2002, provavelmente das primeiras, em tão grande
extensão nos hospitais do país. Estas áreas, de grande utilidade, permitem
maior protecção aos profissionais de saúde, evitando-lhes o risco de infecção,
faziam parte integrante dos seguintes Serviços:
– No Serviço de Pneumologia, era constituída por uma Unidade de Cui‑
dados Diferenciados com cinco camas, dois quartos de duas camas e
uma sala de técnicas broncológicas. Era o local privilegiado de interna‑
mento de tuberculoses multiresistentes, pneumonias, agudizações de
Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC), entre outros;
– No Serviço de Infecciologia, era constituída por cinco quartos de duas
camas e uma sala de administração de terapêutica a doentes imunode‑
primidos. Recebia doentes portadores de Síndrome de Imunodeficiência
Adquirida (SIDA), pneumonias e outras situações do foro infeccioso, em
esclarecimento ou merecedoras de maiores cuidados e grau elevado de
infecciosidade.
Para além do isolamento de casos de Infecciologia, na prática clínica di‑
ária estas áreas eram, num Hospital Militar, uma reserva para utilização numa
situação de Bioterrorismo.
Por diversas vezes, estiveram na primeira linha como locais de isolamen‑
to e tratamento nos Planos de Contingência, como, por exemplo, em 2003,
em que foi o local de internamento do primeiro caso suspeito de SARS em
Portugal e, em 2009, na epidemia da gripe H1N1, em que muitos casos sus‑
peitos e positivos passaram pelos quartos de pressão negativa.
Por estas características, o Hospital Militar de Belém inseria-se também nas
cadeias de evacuação da gripe sazonal, não só como expoente dos meios de
saúde militares mas também colaborando com a Direcção Geral de Saúde, o
Serviço Nacional de Saúde e os Serviços de Protecção Civil.
Temos conhecimento que os equipamentos ainda se encontram em estado
de recuperação com um pequeno investimento.
Antes da sua extinção, em 2012, ainda foi efectuada uma tentativa de
colocar estas áreas no Hospital Militar Principal, tendo a Direcção de Enge‑
nharia do Exército elaborado um Projecto16 para colocar os Serviços de Pneu‑
mologia e Infecciologia no último andar do edifício da Urgência, na Estrela,

16 REPARTIÇÃO TÉCNICA DE ENGENHARIA – ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2010.
PROJECTOS EXECUTADOS (2010). O novo Serviço de Infecciologia do Hospital Militar
Principal. In Boletim Informativo. Lisboa. ed. Direcção de Infra-Estruturas: 10-11.
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tudo se gorando com a decisão do fecho do HMB e do HMP e a instalação
do Hospital das Forças Armadas (HFAR), no Lumiar.
Sempre apresentámos muitas reservas a esta reestruturação, razão da não
subscrição, em representação do CEME – General Pinto Ramalho –, do Plano
Funcional do Hospital das Forças Armadas17.
Actualmente, os Serviços de Saúde Militares estão a ser centralizados na
Direcção de Saúde Militar (DIRSAM) do Estado Maior General das Forças Armadas (EMGFA), da qual depende a única estrutura hospitalar existente – o HFAR,
com os dois pólos: Lisboa e Porto (HFAR-PL e HFAR-PP, respectivamente).
Relatórios recentemente elaborados apelavam a “equacionar a necessidade
de reavaliar a manutenção” 18 do HFAR-PP, porém, verificou-se ser o socorro
imediato dos idosos de diversos lares com casos positivos para Covid-19,
alguns entretanto falecidos, evitando-se, pela rapidez da acção de transferên‑
cia e prontidão do Hospital, o aumento do número de fatalidades.
Em contrapartida, em Lisboa, sentiu-se a falta da separação de um Hospi‑
tal Covid-19 positivo de outro para negativos, o que teria sido possível, no
caso de não se ter encerrado o HMB/HMDIC, mantendo a sua vertente de‑
dicada à Infecciologia.
Esta seria a alternativa lógica e segura, ou seja, o HMB centralizaria todos
os casos Covid-19 e o HFAR-PL no Lumiar, reservar-se-ia para ser Hospital
limpo de Covid-19.
Note-se que Relatórios iniciais de 2006/0719 recomendavam a manutenção
do HMB como retaguarda de um Hospital Militar para agudos, no Lumiar.
Perdidas estas capacidades e não tendo efectuado as obras necessárias
para requalificar o edifício hospitalar que foi o HMB, apesar de, num tempo
record, se ter preparado um Centro de Apoio Militar para doentes Covid-19
pouco graves ou assintomáticos, ficou-se muito aquém das expectativas.
Reservo para comunicações dos próprios intervenientes, incluindo os do
HFAR-PL, sobre quais as dificuldades sentidas e como foram ultrapassadas
para obter o sucesso desejado.
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17 COELHO, A. (Coordenador) GRAÇA, A. MARTINS, E. SANTANA, E. VALENTE, S. COUTINHO,
S. (2011), Grupo de Trabalho para a elaboração do plano funcional do Hospital das Forças
Armadas, Relatório de 15 de Março de 2011, determinado pelo Despacho n.º 10825/2010, de
16 de Junho de 2010 do MDN.
18 JORGE, A. e VALENTE, S. (2019). Estudo de Avaliação do Sistema de Saúde Militar, Relatório
de 28 de Junho de 2019, determinado pelo Despacho de 14 de Março de 2019 do MDN.
19 Despacho Conjunto n.º 393/2006, de 15 de Maio, publicado no DR, II série, n.º 93, de 15
de Maio de 2006, pág. 6969, que antecedeu a Resolução de Conselho de Ministros 39/2008,
de 28 de Fevereiro.
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6–P
 rontidão do Serviço Saúde Militar em 2003
vs 2020
Poderemos resumir a situação acima descrita, em Lisboa, no Quadro I:
SARS em
2003

Covid-19 em 2020

Inexistente

Existente, com drones e efec‑
tuando recolha para testes de
diagnóstico

Equipas da
Engenharia
Militar

Equipas de Engenharia e de
Saúde colaborando com
doutrina e treino de defesa
biológica, consolidadas com
formadores para multiplica‑
ção da capacidade

Laboratório
de Defesa
Biológico

Inexistente

Existente, com meios labora‑
toriais para efectuar testes
(PCR) e estudos virais com
Microscopia Electrónica

Hospital

Hospital
Militar de
Belém

Hospital das Forças Armadas
– Pólo Lisboa

Ramos das
Forças
Armadas

Três ramos

Três ramos

Salas e
Quartos

Uma Sala de
Cuidados
Diferenciados,
sete quartos e
duas salas de
técnicas,
sendo uma de
Broncologia

Uma Sala

Total de
camas
instaladas

16

4

Recolha de
amostras
Frente

Elo
Laboratorial

Elemento de
Defesa
Biológica

Elo
Hospitalar
Pressão
Negativa

Descontaminação

Quadro 1 – Resumo comparativo em 2003 e 2020 da situação da Saúde Militar, em
Lisboa, para o combate à SARS e à Covid-19, respectivamente.

Constatamos que, a nível médico-militar, há duas áreas funcionais distintas
que alternaram a melhor capacidade.
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Figura 2 – Sala de Broncologia em pressão
negativa no 5º piso – Serviço de Pneumologia.

a) Elemento de Defesa Biológica
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A inclusão da Medicina Veterinária na Direcção de Saúde do Exército,
herança desde meados do século passado, justifica-se e ganha relevo organi‑
zacional, se dúvidas houvesse, por força desta luta biológica.
Desde logo, pela convergência da origem zoonótica destas doenças, a que
se acrescentam as acções de descontaminação evitando a transmissão do
vírus e ajudando na resolução do problema sanitário do meio ambiente en‑
volvente, ombreando os profissionais da Medicina Veterinária com os da
Saúde Humana.
Os primeiros, na detecção, caracterização e higienização pré-hospitalar, os
segundos, na assistência e tratamento hospitalar.
Basta consultar outras organizações de Saúde, como, por exemplo, a nível
comunitário, para comprovar esta inclusão da Medicina Veterinária e da Se‑
gurança Alimentar na Saúde como um todo.
Para além destes dois pilares da Saúde Militar, Medicina e Veterinária,
junta-se o terceiro: a área Farmacêutica, que igualmente se destacou nesta
pandemia, na área militar, através do LMPQF.
Se, em 2003, o Elemento de Defesa Biológica estava em formação e ainda
não se tinha iniciado a construção do excelente Laboratório de Alta Seguran‑
ça, pelo contrário, em 2020, há uma boa capacidade de reconhecimento,
detecção de campo, recolha de amostras e descontaminação, sobretudo, após
as acções de formação de múltiplas equipas para actuarem no todo nacional
e o Laboratório de Defesa Biológica, nível 3, está em pleno.
b) Hospitalar
Em 2003, havia uma estrutura hospitalar – o HMB, capaz de receber todos
os casos de doentes infectados, militares, da família militar e no âmbito de
Planos de Contingência, civis, por protocolo com o SNS.
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Esta estrutura hospitalar, por estar preparada para as doenças infecciosas e
ter uma grande dimensão, poderia, em caso de necessidade, ser somente de‑
dicada a uma patologia, caso a dimensão do surto assim impusesse, o que
seria expectável no caso da Covid-19. Isolado dos restantes Hospitais Militares,
permitiria que os outros ficassem reservados para doentes “limpos” da epidemia.
Pelo contrário, em 2020, a Saúde Militar, em Lisboa, já só tinha um Hos‑
pital, ainda muito incompleto – o HFAR-PL –, pelo que, face à agressividade
da Covid-19 e à inexistência de alternativa, teve de receber doentes Covid-19
e não Covid-19, o que aumenta o risco de infecção, quer aos profissionais
de saúde e administrativos quer a outros doentes, pela coexistência.
Esta situação é agravada no HFAR-PL por haver poucas camas de pressão
negativa, apenas numa única sala, contrariamente ao que as boas práticas
aconselham, com quatro camas juntas e sem salas de técnicas para intubação
ou realização de broncologia.

7 – Conclusões e Recomendações
Num exercício de inversão das situações, especularemos que, no caso da
pandemia Covid-19 ter ocorrido em 2003, o Hospital Militar do Porto actu‑
aria de forma idêntica à actual, por ter mantido a mesma dimensão.
Pelo contrário, em Lisboa, estávamos melhor em termos hospitalares, em
2003, não só para dar resposta à área militar como para o apoio ao SNS, ao
passo que a ocorrência da SARS, em 2020, pela inexistência de casos confirma‑
dos, seria o desiderato daqueles que, de forma pouco avisada, nos últimos anos,
conduziram a Saúde Militar para uma atitude redutora no HFAR-PL e condes‑
cenderam com o hiato de entradas pelas Academias Militares e Escola Naval.
Mas estes surtos epidémicos ou pandémicos não escolhem a melhor opor‑
tunidade, são por natureza inopinados!
Em 2003, estávamos orgulhosos pelas extensas áreas de pressão negativa
inauguradas em 2001 e 200220; agora não as podemos referir como activas.
Vale, sem imodéstia, o valor que sentirmos pelo contributo para a prosse‑
cução dos Cursos de Saúde Militar nas Academias, sem os quais nada existiria.
Parafraseando o Primeiro-Ministro, Dr. António Costa, “temos de preparar‑
-nos para o pior, desejando que aconteça o melhor”, a que Fernando Pessoa
acrescentaria “eis a regra” e um velho provérbio chinês “e receba o que vier”.
Neste caso de estudo, podemos dizer que “quando havia copo, não havia
água, agora que há água, não há copo”.

20 DIRECÇÃO DO HMB (2002). O Hospital Militar de Belém no Alvorecer do Novo Milénio. In
Jornal do Exército. ISSN 0871/8598, Ano XLIII – Nº. 503: págs. 24-28, Janeiro, PORTUGAL, Lisboa.
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Desejável será que haja copo e água!
Para isso, na área da Saúde Militar, em termos de formação há que man‑
ter a alimentação dos quadros de oficiais profissionais de saúde: médicos,
enfermeiros e das diversas tecnologias, dando-lhes condições de trabalho e
de carreira e evitando as discrepâncias entre os ramos das Forças Armadas,
causa de desmotivação e saídas precoces.
Noutra esfera de acção, há que manter os Elementos de Defesa Biológica
e Química, com o empenho que sempre tiveram, valorizando os militares que
lá prestam serviço, com formação de base de Médicos Veterinários e Farma‑
cêuticos, permitindo-lhes o brio e a satisfação profissional, factor crucial que
os alavancou nesta situação pandémica que nos afectou.
Por outro lado, há que assumir os projectos inicialmente programados,
mas depois adiados, no designado campus da saúde militar do Lumiar, que
continuam por concretizar.
É urgente a construção dos edifícios em falta no HFAR-PL, o Bloco Ope‑
ratório e a Radiologia/Imagiologia, devidamente equipados tecnologicamente,
para falar dos mais focados e que, nesta situação, maiores fragilidades de‑
monstraram.
Tal como individualmente temos de dispor de defesas para a luta antiviral
ou outra, também as infraestruturas têm de ter uma arquitectura, dimensão e
harmonia de circuitos, para doentes, pessoas e materiais, que não facilite a
presença, permanência e disseminação de agentes patogénicos, neste caso
altamente virulento.
Impõe-se reconhecer o Hospital Militar de D. Pedro V, no Porto, como
uma mais-valia em termos de reserva estratégica.
No mesmo sentido, devemos ter a ambição de aproveitar as obras efectuadas no Hospital Militar de Belém para o distinguir, como construção de raiz,
para a excelência da luta perante as Doenças Infecciosas, empenhando-o
nessa acção, cientes de que estes males sociais podem surgir, quando menos
se espera, numa profecia que se repete “como se a insegurança da Saúde
Pública reavivasse permanentemente o velho mosteiro”21.
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DEDICATÓRIA: Ao meu neto Gonçalo, nascido a 29 de Março de 2020, em plena
pandemia Covid-19, com a esperança de que este trabalho não seja, um pouco como
o de 2003, totalmente em vão.

21 ALFARROBA, E. (1994). Apontamentos sobre o Hospital Militar de Belém e a Pneumologia.
In História da Pneumologia Portuguesa, Lisboa, ed. Sociedade Portuguesa de Pneumologia,
353-363, (ver pág. 359).
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Introdução
A pandemia da Covid-19, doença assim designada pela Organização
Mundial de Saúde, provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, revela-se como
um desafio à escala mundial sem precedentes, considerando o contexto pre‑
sente relacionado com a globalização.
As pandemias, contudo, são fenómenos recorrentes. Ao longo da história,
têm sido descritos os seus efeitos de natureza multidimensional ao nível das
sociedades humanas. Estes efeitos estiveram na origem de grandes mudanças
no devir histórico sendo reconhecida a sua precedência nos processos de
queda e ascensão de impérios e civilizações.
A descrição de Tucídides na sua obra “História da Guerra do Peloponeso”,
no seu livro segundo, capítulos 47 a 57, é paradigmática da importância e
perenidade das epidemias na história humana, à qual se recorre a título de
exemplo o seguinte excerto:
“Poucos dias após a entrada deles na Ática manifestou-se a doença pela primeira vez entre os atenienses. Dizem que ela apareceu anteriormente em vários
lugares (em Lemnos e outras cidades), mas em parte alguma se tinha lembran-
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499

Revista Militar

ça de nada comparável como calamidade ou em termos de destruição de vidas.
Nem os médicos eram capazes de enfrentar a doença, já que de início tinham
de tratá-la sem lhe conhecer a natureza e que a mortalidade entre eles era
maior, por estarem mais expostos a ela, nem qualquer outro recurso humano
era da menor valia. As preces feitas nos santuários, ou os apelos aos oráculos e
atitudes semelhantes foram todas inúteis, e afinal a população desistiu delas,
vencida pelo flagelo.”

A investigação científica associada à recorrência dos eventos de natureza
epidémica e pandémica, ou epizoótica e panzoótica, conforme designação
no contexto da saúde animal, impele investigadores e especialistas, num es‑
pectro multidisciplinar, a aprofundar o conhecimento destes fenómenos, com
vista a uma melhor compreensão da sua complexidade e dinâmica, contri‑
buindo continuamente para o aumento da eficácia e eficiência dos mecanis‑
mos de prevenção e resposta.
Constituindo as ameaças biológicas fenómenos de natureza catastrófica,
com recorrência intermitente, é frequentemente definido um ciclo de gestão
de crises, de dimensão temporal, que inclui, de modo genérico, as fases de
preparação, resposta, mitigação e recuperação.
No contexto das emergências de saúde pública com potencial pandémico,
como é o caso da gripe A, estas fases têm correspondência, de modo relati‑
vo e não estrito, com a situação epidemiológica concernente, que tem por
base a análise de diversos indicadores, a partir dos quais pode ser definido
um ciclo homólogo, que engloba o período interpandémico, correspondente
à fase de preparação, o período de alerta pandémico, relacionado com o
início da fase de resposta, o período pandémico associado à fase de mitiga‑
ção e o período pós-pandémico associado à fase de recuperação.
No dia 11 de março de 2020, o Diretor-Geral da Organização Mundial de
Saúde, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, declarou a Covid-19 como pan‑
demia, através de um comunicado ao qual se alude o seguinte excerto:
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“WHO has been assessing this outbreak around the clock and we are deeply
concerned both by the alarming levels of spread and severity, and by the alarming levels of inaction. We have therefore made the assessment that Covid-19
can be characterized as a pandemic. Pandemic is not a word to use lightly or
carelessly. It is a word that, if misused, can cause unreasonable fear, or unjustified acceptance that the fight is over, leading to unnecessary suffering and
death.”

Esta declaração marca o fim de um período, que se propõe designar nes‑
ta análise, em sentido lato, como período interpandémico, tendo em conta a
ocorrência da última pandemia de gripe A (H1N1), declarada em 2009.
Durante este período, compreendido entre 2010 e 2019, foram desenvol‑
vidas diversas iniciativas ao nível dos Estados, organizações intergovernamen‑
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tais e sociedade civil, com o objetivo da prevenção e preparação face à
ocorrência de fenómenos emergentes de ameaças à saúde pública de âmbito
internacional. Estas atividades foram conduzidas, na sua maioria, em contex‑
to multissectorial, no qual a cooperação com o setor da saúde pública se
constituiu como um importante elemento estrutural e operativo.
O presente artigo, não se constituindo como um exercício exaustivo, pre‑
tende descrever apontamentos relacionados com evolução estrutural e um
conjunto de atividades desenvolvidas no Exército Português, no contexto
supramencionado, durante o proposto período interpandémico 2010-2019.

1. Enquadramento teórico e conceptual
A comunidade internacional tem testemunhado, nos últimos anos, uma
evolução crescente das ameaças no contexto da segurança sanitária, contri‑
buindo para este facto uma ampla gama de riscos infecciosos e não infeccio‑
sos, incluindo a potencial libertação intencional de agentes nucleares, bioló‑
gicos, químicos e radiológicos.
Este facto é amplificado, quando se consideram as ameaças à saúde pú‑
blica de âmbito internacional, conforme definidas no Regulamento Sanitário
Internacional, sendo este um instrumento do direito internacional que, sob a
égide da Organização Mundial de Saúde, vincula os Estados a prevenir, de‑
tetar, notificar e responder a emergências de saúde pública de âmbito inter‑
nacional.
A segurança sanitária é uma das componentes do paradigma conceptual
emergente de segurança humana, que engloba, para além da componente de
segurança sanitária, as componentes de segurança económica, segurança
alimentar, segurança ambiental, segurança pessoal, segurança comunitária e
segurança política.
Esta conceptualização enfatiza a interligação das diferentes ameaças, assim
como a resposta, ao abordar essas diferentes dimensões sob o mesmo con‑
ceito integrador. Pode observar-se que as ameaças à segurança humana são
reforçadas mutuamente nas suas componentes, estando interligadas, por um
lado, por efeito de dominó, no sentido de que cada ameaça fomenta as ou‑
tras dimensões e, por outro lado, pelo facto da natureza global das ameaças
se amplificar geograficamente e propiciar externalidades negativas para a
segurança regional e internacional.
Devido à dimensão dos seus efeitos ao nível das diversas componentes
da segurança humana, as emergências de saúde pública de âmbito interna‑
cional são consideradas problemas securitários, enquadradas sob o conceito
de segurança sanitária mundial (global health security), redimensionando os
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estudos em saúde pública como uma área do conhecimento de cariz trans‑
disciplinar, podendo considerar, neste sentido, um paradigma de interseção
de diversas áreas do conhecimento que englobam as ciências biomédicas e
as ciências sociais, com particular ênfase para a área dos estudos de segu‑
rança.
A implementação do Regulamento Sanitário Internacional ao nível dos
Estados pressupõe o desenvolvimento de vetores de capacidade nucleares
que englobam: legislação e financiamento; coordenação e funções de ponto
focal nacional; eventos zoonóticos e interface entre saúde humana e saúde
animal; segurança alimentar; capacidade laboratorial; vigilância epidemioló‑
gica; recursos humanos; enquadramento nacional para emergências de saúde
pública; prestação de serviços de saúde; comunicação do risco; pontos de
entrada (fronteiras); eventos químicos; emergências radiológicas.
Com o objetivo de apoiar os Estados no desenvolvimento de capacidades
de resposta em saúde pública, a Organização Mundial de Saúde desenvolve
diversas ferramentas, para a orientação do processo de planeamento estraté‑
gico conducente à elaboração de um plano nacional de ação para segurança
sanitária.
Este processo está em conformidade com diversos princípios orientadores
em acordo com documentos normativos de referência, nomeadamente o
princípio fundamental da propriedade do respetivo Estado, que determina ser
da responsabilidade primária dos governos nacionais a criação e a manuten‑
ção da capacidade para a segurança sanitária e, a preparação e resposta às
emergências de saúde pública, sendo premente a necessidade da coordenação
multissectorial na resposta às ameaças à saúde pública e segurança sanitária.
Impõe-se assim uma abordagem multissectorial coordenada, uma vez que
as capacidades de vigilância, identificação de ameaças, avaliação de riscos e
resposta envolvem muitos setores para além da saúde humana, considerando
neste sentido, inter alia, os setores da saúde animal, alimentação e agricul‑
tura, defesa, segurança, justiça, administração interna, negócios estrangeiros,
transportes, finanças e energia.
Assim, e de acordo com o Guia para o Planeamento Nacional, da Orga‑
nização Mundial de Saúde, publicado em 2017, as entidades seguintes devem
ser incluídas no contexto do desenvolvimento de um plano nacional de ação
para a segurança sanitária: Chefe de Estado e Primeiro-ministro, ministério
coordenador e demais ministérios das áreas da saúde, defesa, administração
interna, finanças, agricultura, pecuária e pescas, transportes e energia, entre
outros interessados e parceiros relevantes. São também importantes neste
processo a Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), a Organização para
a Agricultura e Alimentação (FAO) e outras agências do Sistema das Nações
Unidas.
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Devido à relevância dos serviços de saúde militar neste contexto ao nível
dos Estados, nomeadamente, considerando uma abordagem multissectorial, a
temática da cooperação entre saúde militar e saúde pública constitui um
objeto de estudo relevante na comunidade científica da segurança sanitária
mundial, tendo sido concomitantemente desenvolvidas diversas ações pela
comunidade internacional a este respeito.
O presente artigo tem como ponto de partida um trabalho anterior, pu‑
blicado na Revista de Ciências Militares, em maio de 2019, com o título “Cooperação entre serviços de saúde militar e saúde pública no contexto do regulamento sanitário internacional”, no qual foi proposta uma sistematização
conceptual da colaboração entre serviços de saúde militar e saúde pública, a
partir de um arquétipo (figura 1) que enquadra diversos elementos relevantes
para a sua edificação, que englobam: memorandos de entendimento, proto‑
colos de colaboração ou acordos; sistemas de informação conjuntos ou inte‑
roperáveis; planos de contingência; exercícios de simulação; parcerias com
partilha de recursos; intercâmbio de profissionais; grupos de trabalho multis‑
sectoriais; projetos de investigação, desenvolvimento e inovação; formação,
comunicação e sensibilização.

Figura 1 – Elementos relevantes para a edificação da colaboração entre serviços
de saúde civis e militares.

A formulação teórica subjacente pode ser consubstanciada pela evidência
de atividades desenvolvidas no contexto dos elementos postulados teorica‑
mente, bem como apoiada por evoluções estruturais que assim possam de‑
monstrar a sua validade conceptual.
O desenvolvimento de capacidades no Exército Português, de modo sus‑
tentado, com relevância para o contexto do estudo da segurança sanitária
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mundial, estabelece diversos paradigmas no que respeita à cooperação mul‑
tissectorial, dos quais podem surgir linhas de investigação futuras, que apoiem
na melhoria de processos e identificação de boas práticas que possam ser
relevantes para o contexto atual de resposta à pandemia da Covid-19.
“A Global Health Security tem presente a existência da relação entre os fenómenos de introdução deliberada de agentes biológicos, a ocorrência de fenómenos
epidémicos e as oportunidades que são criadas com estes acontecimentos, quer
para os atores estatais, quer para atores não estatais. O passado muito recente
e as tendências de evolução reforçam a pertinência da ameaça biológica num
mundo globalizado, altamente tecnológico, em permanente mudança. É neste
contexto que as capacidades nacionais de defesa biológica revelam a sua importância, tendo o Exército representado um papel de destaque no âmbito da
cooperação internacional e nos mecanismos de reforço mútuo, nomeadamente
pela prontidão operacional do ElemDefBQR e pela condução de exercícios de
preparação da resposta operacional a incidentes com esta ameaça” (Correia,
2017).

Neste sentido, descreve-se seguidamente e de modo não exaustivo um
conjunto de perspetivas que possam ser consideradas relevantes neste con‑
texto específico, relacionadas com a evolução estrutural e operativa ao nível
do Exército Português, nos últimos anos, bem como diversas iniciativas de‑
senvolvidas no período interpandémico 2010-2019.

2. E
 volução estrutural e iniciativas desenvolvidas
no período 2010-2019
2.1. Evolução estrutural
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A evolução estrutural no que concerne à área da defesa biológica no Exér‑
cito consubstancia-se em ações decorrentes do desenvolvimento de capacida‑
des durante a primeira década do século XXI. A este propósito, a título de
exemplo, destacam-se a Companhia de Defesa NBQ, na Escola Prática de
Engenharia, alicerçada na herança histórica da Engenharia Militar Portuguesa
nesta área, que remonta à I Guerra Mundial e a edificação da capacidade la‑
boratorial com nível de biossegurança 3 (BSL3), no Laboratório de Bromato‑
logia e Defesa Biológica, herdeiro do Laboratório de Bacteriologia, Análises
Clínicas e Bromatológicas, criado em 1916, no Hospital Veterinário Militar.
Estas subunidades constituíram-se como as componentes iniciais da edifi‑
cação de um sistema de defesa NBQ com mais abrangência ao nível do
Exército. Neste sistema, a criação do Elemento de Defesa Biológica, Química
e Radiológica constituiu-se como o seu elemento central, integrando no seu
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núcleo inicial o módulo de segurança do Regimento de Lanceiros N.º 2 e um
módulo de apoio sanitário, com potencial para ampliação com recurso a
outras capacidades existentes no Exército.
“O Elemento de Defesa BQR do Exército surge no contexto da determinação do
Exército de desenvolver e otimizar o nicho de capacidades operacionais da Defesa BQR (capacidade para identificar, conter e neutralizar) adaptando-as aos
novos cenários de intervenção. O Exército decidiu integrar, articular e desenvolver as capacidades de Defesa BQR das suas componentes fixa e operacional,
a fim de implementar um Sistema de Defesa BQR para apoio das suas Unidades
e de responder a solicitações no quadro da cooperação militar-civil enquadrada
em Outras Missões de Interesse Público (OMIP) e nas situações de calamidade pública. Neste sentido, o Exército aprontou no segundo semestre de 2008 o
ElemDefBQ (na altura, ainda sem a valência R). O seu emprego rege-se por um
plano de operações dedicado que define os aspetos operacionais de ativação e
emprego, a sua Estrutura e a sua Organização (Plano Célula)” (Freitas, 2012).

Com o Decreto-Lei n.º 186/2014, de 29 de dezembro, é criada a Unidade
Militar Laboratorial de Defesa Biológica e Química, marcando um importante
marco na evolução da defesa biológica ao nível do Exército, afirmando uma
tendência evolutiva relacionada com a nova tipologia de ameaças e conceitos
estratégicos subjacentes.
Na dimensão estrutural, importa também destacar a fusão do Laboratório
Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos na estrutura orgânica do Exér‑
cito, como um órgão de apoio a mais de um ramo das Forças Armadas e a
outros organismos, conforme definido no Decreto-Lei n.º 102/2019, de 6 de
agosto. Deste modo, conclui-se o processo de reforma dos estabelecimentos
fabris do Exército e dá-se mais um passo, de assinalável relevo, no processo
de reforma do sistema de saúde militar.
Considerando o arquétipo de colaboração entre o setor da saúde pública e
saúde militar proposto anteriormente, serão descritas, em seguida, de modo
sucinto, um conjunto de iniciativas desenvolvidas pelo Exército, no período
interpandémico 2010-2019, como contributo para a preparação face as ameaças
biológicas e emergências de saúde pública em contexto multissectorial, tendo
como quadro de referência o modelo de cooperação postulado teoricamente.
2.2. Protocolos de colaboração
Ao nível dos protocolos de colaboração, constituindo-se como elementos
agregadores do próprio conceito da cooperação entre serviços de saúde civis
e militares, foram firmados diversos protocolos de colaboração durante este
período.
Destes, destacamos o protocolo entre a Direção-Geral de Saúde e o Exér‑
cito, no âmbito da resposta à doença por vírus Ébola e outros agentes bioló-
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gicos de grupo de risco 4, reconhecendo o Elemento de Defesa Biológica,
Química e Radiológica como materializando uma “capacidade do Exército com
caraterísticas únicas em Portugal, constituindo-se como um instrumento de
excelência nacional no âmbito da resposta a incidentes biológicos, químicos
e radiológicos, nomeadamente, na execução de procedimentos de descontaminação de infraestruturas e de viaturas onde tenha permanecido um caso
confirmado de doença por vírus Ébola. O presente protocolo visa garantir a
segurança de todos os procedimentos necessários, entre os quais a descontaminação de equipamentos, superfícies e espaços onde permaneça um caso
confirmado de doença por vírus Ébola”.
Observa-se que existe a perceção de que os protocolos de colaboração
possam surgir como fatores iniciadores de processos de colaboração entre
entidades, por definirem um enquadramento normativo de referência no que
concerne ao quadro de atividades dele decorrentes, mas também podem
constituir um objetivo a alcançar, nos casos em que existam processos infor‑
mais de colaboração em curso, para os quais seja identificada a necessidade
de uma melhor definição de natureza formal.
A este título, refira-se também o protocolo entre o Exército, através do
Centro de Investigação da Academia Militar e da Unidade Militar Laboratorial
de Defesa Biológica e Química, com o Instituto Nacional de Saúde Doutor
Ricardo Jorge (INSA) e com o Instituto Nacional de Investigação Agrária e
Veterinária (INIAV). Este protocolo tem como objetivos principais a coopera‑
ção na área da investigação científica, nomeadamente, relacionada com a
defesa biológica e biossegurança, em particular, na promoção de atividades
de investigação conjuntas, partilha de recursos e resultados e a promoção de
atividades de formação e treino.
2.3. Planos de contingência
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Os planos de contingência, ou planos de emergência, constituem elemen‑
tos de caráter normativo, neste caso de nível operativo, sendo importantes
por considerarem a colaboração entre entidades, neste caso com níveis de
especificidade muito elevados, que invocam a especialização das instituições
e a materialização dos seu ativos e recursos, sejam eles de ordem tangível ou
intangível.
A este nível, destaca-se a Diretiva de Operações Nacional N.º 3 – Dispo‑
sitivo Integrado de Operações NRBQ, de outubro de 2010, da Autoridade
Nacional de Emergências e Proteção Civil –, constituindo-se este como um
dos documentos normativos centrais na resposta a ameaças biológicas, inte‑
grando o Exército. Esta diretiva serviu de referência para o dispositivo de
segurança implementado durante a Cimeira da NATO de 2010, em Lisboa,
com a participação do Exército.
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Especificamente na área das emergências de saúde pública, o Exército
integra também, através do Elemento de Defesa BQR, especificamente na
componente de descontaminação, o plano de contingência nacional para a
doença por vírus Ébola, de fevereiro de 2015, da Direção-Geral de Saúde. A
integração neste plano teve por base o desenvolvimento de capacidades na
área da descontaminação, para o qual foram definidos procedimentos técnicos,
com base em metodologias desenvolvidas em projetos de investigação, de‑
senvolvimento e inovação, e validação internacional, neste caso particular,
pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC).
2.4. Sistemas de informação
A prevenção, deteção e resposta a emergências de saúde pública, tem como
componente essencial a vigilância epidemiológica. Neste sentido, os sistemas
de informação assumem uma importância central, constituindo-se a área de
medical intelligence como um elemento paradigmático, na qual a cooperação
entre entidades, observando a interface entre os setores da saúde (humana e
animal) e os setores da segurança e defesa, pode assumir grande relevância.
Um dos desafios mais importantes para os sistemas de informação em
saúde neste contexto resulta da necessidade de existirem níveis diferenciados
de partilha de informação entre os setores da saúde e os setores da seguran‑
ça e defesa. Neste sentido, deve ser refletida a possibilidade de conceção de
sistemas de informação conjuntos ou interoperáveis.
A Unidade Militar Laboratorial de Defesa Biológica e Química participou
no projeto UPCAST, em colaboração com o Instituto Superior Técnico (IST),
Instituto Nacional de Saúde (INSA), Instituto Português do Mar e Atmosfera
(IPMA), Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a empresa TEKE‑
VER, no qual se desenvolveu um protótipo de sistema de informação como
plataforma unificada que permite a centralização e processamento da infor‑
mação de suporte à tomada de decisão em caso de incidente NBQR.
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Fotografias: Joana Maia Pita

Figura 2 – Equipa da Organização Mundial de Saúde e protótipo UPCAST.
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Este protótipo foi testado por uma equipa da Organização Mundial de
Saúde, que participou, como audiência de treino, no Exercício CELULEX, em
outubro de 2019.
2.5. Exercícios de simulação

508

Os exercícios de simulação constituem um elemento agregador deste sis‑
tema, surgindo neste contexto em consonância com a consideração de cená‑
rios de ameaças biológicas de diferentes tipologias, podendo ser caracteriza‑
das por elevado impacto e ocorrência em contexto de exceção.
A consideração das ameaças biológicas no campo de ação do Regulamen‑
to Sanitário Internacional deve compreender ameaças de ocorrência natural
e intencional, considerando também doenças conhecidas ou emergentes e a
sua materialização nos cenários dos exercícios.
Os exercícios de simulação constituem-se como elemento congregador
por excelência para a validação de processos e procedimentos e para a im‑
plementação de ciclos melhoria contínua, com elevado potencial para se
constituírem como um importante catalisador de todo o processo de coope‑
ração.
Durante o período em análise, o Exército participou numa multiplicidade
de exercícios nacionais e internacionais, destacando-se, em seguida, a título
de exemplo, os exercícios considerados mais importantes, com relação espe‑
cífica com a área das ameaças biológicas e segurança sanitária.
No nível internacional, assumiu particular relevância o exercício do Meca‑
nismo do Secretário-Geral das Nações Unidas para a investigação do uso
alegado de armas biológicas. Este exercício foi organizado pela Alemanha e
decorreu em Berlim, em novembro de 2014, com a projeção de uma equipa
composta por peritos do Laboratório de Defesa Biológica do Exército, cons‑
tituindo uma subunidade funcional de colheita de amostras no contexto de
uma missão internacional inserida no âmbito do referido mecanismo.
Ainda ao nível internacional, o Exército participou no exercício de revisão
por pares no âmbito da Convenção das Armas Biológicas, que teve lugar em
Munique, na Alemanha, em 2016. Este exercício, organizado pelo Instituto de
Microbiologia das Forças Armadas da Alemanha, assumiu uma grande impor‑
tância no programa de trabalhos da Oitava Conferência de Revisão da Con‑
venção das Armas Biológicas.
Ao nível nacional, destacam-se os exercícios anuais de nível Exército da
série CELULEX. Estes exercícios constituíram o elemento central de treino
operacional do Elemento de Defesa BQR, constatando-se, pela sua evolução,
que assumiram uma importância crescente ao nível do treino em contexto
multissectorial.
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Fotografias: Joana Maia Pita

Figura 3 – Exercício CELULEX, outubro de 2019.

Ao longo dos últimos anos, participaram neste exercício diversas entidades
nacionais, incluindo a Marinha Portuguesa, Força Aérea Portuguesa, Autori‑
dade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Guarda Nacional Republicana,
Polícia de Segurança Pública, Regimento de Sapadores Bombeiros – Câmara
Municipal de Lisboa, Instituto Superior Técnico – Universidade de Lisboa,
Agência Portuguesa do Ambiente, Direção-Geral de Saúde, Direção-Geral de
Alimentação e Veterinária, Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge,
Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, Instituto Nacional de
Emergência Médica, Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses,
Instituto Gulbenkian de Ciência, Polícia Judiciária, Ministério Público e diver‑
sas autoridades de saúde pública local.
Os exercícios da série CELULEX tiveram também uma crescente expressão
internacional com a participação de observadores e audiências de treino de
diversas entidades, incluindo a Organização Mundial de Saúde Animal (OIE),
Organização Mundial de Saúde (OMS), a Organização para a Agricultura e
Alimentação das nações Unidas (FAO), Instituto de Defesa Química, Biológi‑
ca, Radiológica e Nuclear do Exército Brasileiro, Instituto de Microbiologia
das Forças Armadas da Alemanha, King’s College Universidade de Londres,
do Reino Unido, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Bra‑
sil, Regimento de Defesa NBQ do Exército Espanhol, Instituto Robert Koch
da Alemanha, Instituto Sorológico Estatal da Dinamarca, Escola de Defesa
NBQ de Itália e o Escritório das Nações Unidas para os Assuntos de Desar‑
mamento (UNODA).
Estes exercícios contribuíram para os compromissos internacionais de
Portugal no âmbito de diversas organizações e tratados internacionais e, nes‑
te sentido, deram origem a diversos documentos de trabalho apresentados
nas Nações Unidas. Destacam-se neste âmbito, os documentos de trabalho
apresentados nas Reuniões de Estados Partes da Convenção das Armas Bio‑
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lógicas, em 2017, com a codificação BWC/MSP/2017/WP.11 “Biopreparedness
field training exercises: national and international capacity-building” e, em
2019, com a codificação BWC/MSP/2019/WP.4 “Investigating alleged use of
biological agents against agriculture, livestock and the natural environment:
A practical approach”.
Os exercícios da série CELULEX, pela dimensão alcançada e projeção
internacional, contribuíram para o reforço de capacidades ao nível do Exér‑
cito, para a cooperação multissectorial ao nível nacional e para a coordenação
com organizações internacionais relevantes. Devido a este facto, e pela sua
abrangência, constituem um objeto de estudo que merece atenção mais apro‑
fundada em trabalhos de investigação futuros.
Ainda no domínio dos exercícios de simulação, a Direção de Saúde do
Exército organizou, em 2018, em colaboração com a Direção-Geral de Recur‑
sos da Defesa Nacional, o exercício EPIDEMEX. Este exercício, com o forma‑
to de exercício tabletop, teve como objetivo a coordenação multissectorial no
contexto da resposta a epidemias e pandemias e teve a participação de
cerca de 200 peritos de referência de diversas entidades dos setores da saú‑
de pública (humana e animal), laboratórios do Estado, proteção civil, forças
de segurança e também da saúde militar ao nível nacional, bem como uma
representação internacional que contou com a participação da Organização
Mundial de Saúde e representantes de países da Comunidade de Países de
Língua Portuguesa (CPLP).
2.6. Partilha de recursos e intercâmbio de profissionais
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Neste âmbito, foi identificado um conjunto de atividades concretas que
consideram a colaboração ao nível da execução, como a participação em
missões integrando entidades do setor da saúde pública e saúde militar, e
outros elementos de integração funcional como parcerias estratégicas envol‑
vendo partilha de recursos.
No contexto de missões internacionais, especificamente no âmbito da
segurança sanitária mundial e na resposta a emergências de saúde pública de
âmbito internacional, assume particular destaque a participação de um oficial
do Laboratório de Defesa Biológica do Exército na missão internacional inte‑
grando o Laboratório Móvel Europeu no dispositivo de resposta à epidemia
de Ébola, na África Ocidental. Esta missão decorreu, entre 2015 e 2016, em
Conacri, na Guiné, e envolveu a operação de um laboratório para diagnósti‑
co de vírus Ébola, naquele que foi o epicentro da referida epidemia, decla‑
rada como emergência de saúde pública de âmbito internacional pela Orga‑
nização Mundial de Saúde. Esta participação foi um importante marco na
projeção de capacidades laboratoriais, constituindo um contributo para a
segurança sanitária mundial.
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Do mesmo modo, destaca-se a participação de um oficial do Laboratório
de Defesa Biológica do Exército na equipa nacional para a investigação de
um surto de celulite necrotizante em São Tomé e Príncipe, integrando uma
equipa multidisciplinar formada com peritos de entidades nacionais de refe‑
rência, como o Instituto Gulbenkian de Ciência, o Instituto de Higiene e
Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa, o Hospital Egas Moniz e
o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, contando também com
o apoio da Cooperação Portuguesa, da Direção-Geral de Saúde e do Minis‑
tério da Saúde.
A partilha de recursos, nomeadamente, equipamentos laboratoriais e rea‑
gentes utilizados em projetos de investigação conjuntos, está também consig‑
nada no âmbito dos protocolos de colaboração referidos anteriormente, no‑
meadamente, entre o Exército e o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo
Jorge e o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, tendo sido
desenvolvidas várias atividades ao abrigo deste protocolo.
2.7. Grupos de trabalho multissectoriais
A participação em grupos de trabalho multissectoriais pode ser observada
no sentido lato e, assim, considerar neste âmbito os grupos de trabalho que
estiveram na base da elaboração das diretivas e planos de contingência, bem
como os processos de planeamento, condução e avaliação de exercícios de
simulação.
Considerando um sentido mais estrito, a área da biossegurança assume
particular relevância no contexto da segurança sanitária mundial. Assim,
identifica-se aqui a participação no grupo de trabalho no contexto da Global
Health Security Agenda, em 2010, no qual Portugal participou ativamente no
projeto piloto de validação de uma ferramenta de aferição dos países em
diferentes dimensões da segurança sanitária. O Laboratório de Bromatologia
e Defesa Biológica teve parte integrante neste processo, em particular nos
aspetos relacionados com a biossegurança, segurança alimentar e coordenação
entre setor da saúde pública e setor da segurança. Esta ferramenta esteve na
base do quadro de referência da Joint External Evaluation (JEE), conduzida
pela Organização Mundial de Saúde e do Índice Mundial de Segurança Sani‑
tária (Global Health Security Index).
Na área da biossegurança, ao nível da CPLP, o Exército participou no
Fórum de Saúde Militar, e ao nível nacional, na comissão técnica da norma
ISO35001 sobre gestão de risco biológico. É importante também referir, nes‑
te contexto, a participação no grupo de trabalho de segurança biológica da
Parceria Mundial contra a proliferação de armas e materiais de destruição
maciça do G7, o qual o Laboratório de Defesa Biológica integra, desde 2015.
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Ao nível do tópico específico da cooperação entre saúde pública e o se‑
tor militar, o Exército participou num grupo de trabalho da Organização
Mundial de Saúde a este propósito. Este grupo de trabalho, tem como obje‑
tivo o desenvolvimento de modelos de cooperação entre setores que possa
servir de apoio aos Estados no seu planeamento estratégico e na definição
de mecanismos de resposta a epidemias e pandemias. Neste âmbito, foi rea‑
lizado um exercício internacional focado na colaboração entre estes setores,
na resposta a emergências de saúde pública. Este exercício encontra-se do‑
cumentado num relatório da Organização Mundial de Saúde intitulado “Managing future global public health risks by strengthening collaboration between civilian and military health services”, publicado em 2018.
A nível interministerial destacam-se os grupos de trabalho relacionados com a cooperação entre o setor da saúde e da defesa, nos quais o
Exército participou como entidade coordenadora, integrando representantes
do Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos. O Despacho
n.º 1249/2017, de 23 de janeiro, publicado no Diário da República, 2.ª série,
de 3 de fevereiro, constitui o Grupo de Trabalho interministerial para a área
do sangue e do medicamento, sendo um dos objetivos o de reforçar a co‑
laboração estratégica entre as áreas da Defesa Nacional e da Saúde, apro‑
fundando a cooperação atualmente existente, de acordo com o definido no
referido documento.
Este Grupo de Trabalho, de acordo com o referido no relatório de 3 de
maio de 2017, contribuiu para a identificação das condições necessárias para
que o Laboratório Militar possa garantir a constituição e gestão de reservas
estratégicas, de medicamentos e dispositivos médicos, sendo estes aspetos de
inegável importância para a resposta a emergências de saúde pública.
Neste relatório refere-se também que a constituição e gestão de uma re‑
serva estratégica de medicamentos e dispositivos médicos e outros produtos
de saúde, que permita responder às necessidades agudas, é um trabalho que
requer um conhecimento técnico-científico especializado e diferenciado e uma
dinâmica de atualização exigente e permanente. Assim, tal desiderato requer
uma participação de todas as entidades envolvidas, garantindo-se uma res‑
posta coordenada e o envolvimento de todos quantos possam contribuir,
sendo enunciada no mesmo relatório a sua aplicabilidade face a situações de
necessidade aguda de abastecimento, quer em termos qualitativos quer em
termos quantitativos, em todo o território nacional, designadamente em ce‑
nários de trauma generalizado e agressão por agentes biológicos, químicos e
radiológicos ou nucleares.
No Decreto-Lei n.º 102/2019, de 6 de agosto, onde estão definidos os
termos da fusão do Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos
na estrutura orgânica do Exército, é atribuída, no âmbito da sua missão, co‑
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laborar na constituição da reserva estratégica do medicamento e garantir o
seu armazenamento, gestão e distribuição.
2.8. Investigação, desenvolvimento e inovação
A investigação, desenvolvimento e inovação no Exército está centrada no
Centro de Investigação, Desenvolvimento e Inovação da Academia Militar
(CINAMIL). Ao longo da última década, teve lugar uma intensa atividade de
investigação, desenvolvimento e inovação na área da defesa biológica e se‑
gurança sanitária.
Num anterior artigo da Revista Militar, com o título “Laboratório de Defesa Biológica do Exército: 10 anos de vida e 10 anos no futuro”1, foram descri‑
tos diversos projetos conduzidos neste âmbito. Estes projetos podem ser
agrupados em grandes áreas consubstanciadas pela respetiva dimensão ope‑
racional, incluindo descontaminação, deteção, robótica aplicada e integração
de dados, sistemas de informação e gestão de emergências.
Na área da descontaminação devem ser referidos os projetos BIODECON
(2009-2012), com avaliação da eficácia de soluções descontaminantes em
agentes biológicos, RACED (2015-2018), relacionado com a avaliação do ris‑
co após descontaminação, e projeto DRACO (2020-2022), no desenvolvimen‑
to de novos de descontaminantes por aerossol gasoso.
Na área da deteção devem ser destacados os projetos AHEAD (2008-2010),
projeto prospetivo de sensores biológicos no contexto da proteção da força,
SNIFFER (2013-2016), relativo à integração de sensores e metodologias de
deteção, e ANTARES (2017-2019), com a caracterização genómica de estirpes
de agentes biológicos autóctones.
Na área emergente da robótica aplicada, o projeto PANDORA (2012-2016),
focado na avaliação da dispersão de agentes biológicos por sistemas aéreos
não tripulados, GAMMAEX (2015-2018), na integração de sensores em sistemas
aéreos não tripulados, e CESAR (2017-2018), conceitos de emprego de siste‑
mas autónomos na colheita de amostras biológicas.
No domínio da integração de dados, sistemas de informação e gestão de
emergências, identifica-se o projeto UPCAST (2017-2019), com o desenvolvi‑
mento de um protótipo de plataforma unificada para gestão de emergências
NRBQ, e o projeto STRATEGY, a iniciar em 2020, na área da pré-estandardi‑
zação na gestão de emergências NRBQ.
Os projetos de investigação, desenvolvimento e inovação estiveram na
base de um processo de translação entre as componentes laboratoriais e

1 Revista Militar n.º 3571 – abril de 2016, pp. 291-306.
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operacionais, constatando-se um efetivo contributo para o desenvolvimento
de capacidades ao nível do Exército e como um motor para a internaciona‑
lização e trabalho em rede com instituições de referência.
2.9. Formação, comunicação e sensibilização
A área da formação, comunicação e sensibilização constitui uma área
transversal aos restantes domínios estudados. Neste aspeto, inúmeras ativida‑
des foram desenvolvidas no âmbito corrente, designadamente, pela inclusão
de temáticas relacionadas com as ameaças biológicas e emergências de saúde
pública em diversos níveis de formação, incluindo a revisão de planos for‑
mativos com a inclusão de conteúdos relacionados com as ameaças biológi‑
cas e segurança sanitária.
No contexto formativo são também realizados trabalhos de investigação,
merecendo aqui destaque um trabalho relacionado com a atual temática in‑
titulado “Segurança Sanitária Global – Implicações para a Saúde Militar”
realizado em 2017, por oficiais do Exército, no Instituto Universitário Militar.
Para além das ações de formação correntes, destacam-se, adicionalmente,
as ações de formação em colaboração com outras entidades do setor da saú‑
de pública. Neste sentido, a formação, comunicação e sensibilização na área
da biossegurança considera-se um dos tópicos mais relevantes. Assim, o
Exército tem participado de modo colaborativo, no âmbito da Rede Labora‑
torial Portuguesa de Biossegurança (LabPTBioNet). Através desta rede, coor‑
denada pela Unidade de Resposta a Emergências e Biopreparação do Insti‑
tuto Nacional de Saúde, o Exército tem participado consistentemente nas
iniciativas promovidas.
Ao nível da CPLP, foi apresentada também no Fórum de Saúde Militar uma
proposta para formação em biossegurança (biosafety) e bioproteção (biosecurity), de modo a uniformizar conceitos operativos em língua portuguesa
neste âmbito e difundir uma cultura de biossegurança ao nível dos Estados‑
-membros.

Conclusão e apontamentos finais
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A atual pandemia da Covid-19 constitui um desafio à escala mundial sem
precedentes, sendo reconhecidos os seus efeitos no âmbito de diferentes di‑
mensões da segurança, tomando como referência a conceptualização emergen‑
te da Segurança Humana, que considera, para além da sua dimensão sanitária,
a dimensão económica, ambiental, alimentar, pessoal, comunitária e política.
Decorrente do seu caráter recorrente e escala catastrófica, a fase de pre‑
paração nos períodos entre fenómenos pandémicos assume particular rele‑
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vância para otimizar processos e a eficácia e eficiência na prevenção, respos‑
ta, mitigação e recuperação no contexto das emergências de saúde pública
de âmbito internacional.
Como problemas com uma marcada dimensão securitária e anuentes com
a implementação de modelos que implicam a adoção de uma abordagem
multissectorial coordenada, importa identificar aspetos relacionados com a
evolução estrutural e atividades desenvolvidas por entidades relevantes neste
contexto.
O Regulamento Sanitário Internacional, como instrumento do direito internacional que vincula os Estados a prevenir, detetar, notificar e responder a
emergências de saúde pública de âmbito internacional, incumbe à Organiza‑
ção Mundial de Saúde um papel central na coordenação da resposta a nível
internacional. A temática da cooperação entre o setor da saúde pública e a
saúde militar tem assumido uma importância crescente neste âmbito.
No presente artigo foram descritos aspetos relacionados com evolução
estrutural e atividades desenvolvidas no Exército Português, durante o período compreendido entre 2010 e 2019, correspondente ao período entre a úl‑
tima pandemia de gripe A e a declaração da atual pandemia da Covid-19.
Evidenciou-se que foram desenvolvidas diversas iniciativas, que neste
trabalho foram estruturadas de acordo com a sua tipologia, englobando
memorandos de entendimento, protocolos de colaboração ou acordos, sis‑
temas de informação conjuntos ou interoperáveis, planos de contingência,
exercícios de simulação, parcerias com partilha de recursos, intercâmbio de
profissionais, grupos de trabalho multissectoriais, projetos de investigação,
desenvolvimento e inovação e a área da formação, comunicação e sensibi‑
lização.
Constatando o vasto envolvimento operacional do Exército, desde o início
da atual fase de resposta à Covid-19, numa ótica multissectorial e holística,
considerando as suas diferentes estruturas e, em particular, envolvendo as
relacionadas com a temática em estudo, é esperado que a experiência ad‑
quirida e o conhecimento gerado, constituam um válido contributo para o
atual contexto.
A resposta multissectorial coordenada, que no Exército assume um caráter
multidimensional, envolve, em particular, acervos importantes no contexto de
análise proposto para este trabalho, nomeadamente, na área da defesa bio‑
lógica, considerando a componente de deteção e confirmação de casos de
infeção por coronavírus SARS-CoV-2 e, na linha da frente, na área da descon‑
taminação, reforçando a importância da continuidade do desenvolvimento de
capacidades neste domínio, considerando o ambiente operacional complexo
que a conjuntura internacional globalizada coloca como desafio aos Estados
e à Humanidade.
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O conhecimento das atividades desenvolvidas permite conhecer melhor
as valências atualmente existentes, os avanços alcançados e identificar pistas
que possam contribuir para a maximização de processos na fase de resposta
e na condução de futuros trabalhos de investigação que permitam compre‑
ender e demonstrar os efeitos, das atividades desenvolvidas no âmbito da
fase de preparação, nas fases subsequentes e, simultaneamente, encontrar
linhas diretoras de reformas estruturais e identificar oportunidades para o
futuro.
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Uma guerra diferente

Prof. Doutor António Correia de Campos*

Várias têm sido as analogias identificadas entre a luta contra a Covid-19
e uma situação de guerra. Na verdade, apesar das similitudes, existem di‑
ferenças importantes. Comecemos pelas similitudes:
A Covid-19 veio de fora, é um invasor. Invasão rápida, invisível e si‑
lenciosa, como operação de comandos ingleses nas costas da Noruega, no
início da II Guerra Mundial. Uma invasão que encontra mal preparadas as
defesas locais e que transforma por completo a vida da população. Uma
ofensiva que ataca pessoas e deixa de fora o património, como a bomba
de neutrões. Que põe dramaticamente à prova a logística nacional: trabalho,
deslocações, aprovisionamentos, escolas, diversões e famílias. E paralisa a
economia, desde a da vida corrente à atividade produtiva para consumo
interno e externo, esvaindo poupanças e recursos. Com a continuação, di‑
vide a frente interna, depois de a ter inicialmente unido. Uma invasão que
transforma a informação em arma e a opinião pública em campo de batalha.
Um conflito que, com o tempo, gera apoiantes e detratores, alimenta des‑
crentes e idolatra generais. Louva constantemente os combatentes, mesmo
quando raciona munições (testes, fardamentos, cuidados intensivos e dis‑
positivos de proteção). Sitia, cerca e confina população civil gerando sín‑
dromes de cativeiro. Tem duração imprecisa, embora termo garantido. Cria
o ambiente para se desenvolverem teorias conspirativas, demonizando ini‑
migos externos. E, finalmente, congrega ouvintes e expectadores a colherem
notícias a horas certas, gerando gregarismo de grupo, alimentado por an‑
siedade coletiva.

* Presidente do Conselho Económico e Social. Ministro da Saúde dos XIV e XVII Governos
Constitucionais, respetivamente, 2001-2002 e 2005-2008.
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São muitas as diferenças, todavia. O inimigo não é humano, mas um
ente biológico de dimensão insignificante, ansiando pela sobrevivência,
multiplicando-se à custa do hospedeiro. Não ocupa territórios, contamina e
incapacita pessoas. Não todas, as mais frágeis, sobretudo, homens, castigan‑
do-os pela sua maior exposição. A estratégia da resistência do hospedeiro
baseia-se apenas no conhecimento e na experiência, ambos escassos. O
arsenal preventivo, vacinas, é futuro e incerto; o arsenal curativo é lateral
e inseguro. As baixas são seletivas, sobretudo, reféns civis. Os combatentes,
apesar de expostos, são mais poupados do que em outros conflitos.
Desconhecem-se alianças entre os agressores, mas esperam-se novos assaltos,
vencida a primeira vaga. Entre as vagas terá que haver quartel de inverno.
A defesa assenta na informação, no conhecimento e no armamento psico‑
lógico dos expostos. A indisciplina nos atacados é dificilmente mantida, por
não haver punições senão morais. Só a persuasão e a aceitação garantem
o acatamento de instruções entre os atacados. A crítica à tática e mesmo à
estratégia são livres, não há tribunal militar, por o teatro de guerra ser vir‑
tual. Como os discordantes e objetores não podem ser deslocados da fren‑
te de combate, a disciplina pode enfraquecer e diluir-se. E, pela primeira
vez na história, o feminino predomina no comando.
Como organizar então o combate contra um inimigo desconhecido, in‑
visível, mutante e resiliente? São pouquíssimas as armas. A mais potente
será o conhecimento do agente agressor, o qual só se obtém da informação
e da experiência. Eis por que é tão importante a informação em todas as
guerras e, sobretudo, nesta sobre um desconhecido. O conhecimento vem
de duas fontes, a nacional e a internacional. Da nacional, impõe-se colher
tudo o que tenha significado e validade, da internacional, decorre a com‑
paração entre estratégias, táticas e resultados, permitida pela distância in‑
terpretativa. Como se estivéssemos todos os dias a escrever história. De cada
uma destas fontes só brota água se houver cooperação. Se a cooperação
internacional está de há muito institucionalizada, a cooperação nacional será
mais difícil: atores locais e nacionais de egos inflamados, cientistas à pro‑
cura de uma oportunidade, tecnólogos ansiosos por serem úteis e também
reconhecidos, epidemiologistas de geração espontânea e crescimento ace‑
lerado, políticos à espera de um passo em falso para atacarem o pobre
exército, comentadores grávidos de sabedoria e bom senso, conselheiros
acácios em cada folha. Uma taxonomia complexa, oscilando entre a gene‑
rosidade e o parasitismo. Claro que é indispensável informar a comunidade
de modo constante, autêntico e completo. Que é necessário corrigir em
tempo útil erros e omissões. Que os egos inflamados têm que ser arrefeci‑
dos, que a defesa civil do território tem que ser mais persuasiva que re‑
pressiva. Naturalmente, haverá que temporariamente meter os partidarismos
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no congelador. Mas não basta. Haverá sempre que prevenir e combater a
demagogia e a mentira.
Será bom que recordemos da História que as guerras nem sempre se
extinguem por haver um vencedor. Muitas vezes, foi por exaustão dos ven‑
cidos, levando à retirada, mesmo quando ainda poderosos: foi assim com
os alemães, no final da I Grande Guerra, com os franceses, em Dien Bien
Phu, com os americanos, no Vietnam, com os soviéticos, no Afganistão.
Temos que conseguir exaurir a nossa adversária Covid-19, cortando-lhe as
possibilidades de multiplicação.
Esta guerra é muito diferente de outras, no que respeita ao seu espera‑
do termo. A economia foi abruptamente congelada e são enormes as pres‑
sões para o descongelamento. Mas a ocasião impõe que consideremos
outras pressões: as que nos aconselham outra economia, menos agressiva
do ambiente, gerando menos desigualdades, atribuindo menos poder ao
setor financeiro e mais consideração às pessoas. Não é forçoso que de cada
guerra nasça um nacionalismo feroz. Versalhes aconteceu apenas uma vez
e bastou. Sair bem ou sair mal desta guerra depende apenas de nós. Temos
condições para sairmos mais solidários e menos arrogantes, governos, ad‑
ministrações e cidadãos. A recessão será enorme, todos o sabemos, mas a
vontade de reconstruir pode ser mais forte. O social-democrata Steinmein,
Presidente da Alemanha, declarou há dias que a crise da Covid-19 não era
uma guerra, mas uma prova de vida da humanidade e que se todos dese‑
jarmos ter vizinhos fortes e saudáveis poderemos sair desta provação mais
reforçados na cooperação europeia e internacional.
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Covid-19: e agora?

Professor Doutor Adalberto Campos Fernandes*

A pandemia provocada pelo vírus SARS-CoV-2 representou, até ao mo‑
mento, o acontecimento mais relevante e com maior impacto global na his‑
tória recente da humanidade. O mundo moderno, pós-globalização, enfrenta
o seu maior desafio, simultaneamente, ao nível sanitário e económico. A
conjugação destes fatores desencadeou a maior crise sistémica em intensida‑
de e em rapidez de que há memória.
O nosso modelo de desenvolvimento foi profundamente abalado em pou‑
cos meses. As certezas de ontem deram lugar a uma maior incerteza face ao
futuro. Os diferentes países confrontaram-se com a dimensão da sua vulne‑
rabilidade a fenómenos extremos, de rápida difusão e de forte impacto no
modo de vida coletivo.
Uma das lições mais importantes a retirar desta crise refere-se à importân‑
cia estratégica dos sistemas de saúde. Nesta crise ficou bem evidente a dife‑
rença, entre os países, relativamente à capacidade de resposta em saúde. A
existência de sistemas integrados, com adequados dispositivos de saúde
pública e de gestão dos riscos em saúde pública, de modo geral, fez a dife‑
rença. A Organização Mundial de Saúde e a Organização das Nações Unidas
há muito tempo que têm vindo a sinalizar a importância de os países dispo‑
rem de se sistemas de saúde de cobertura geral e acesso universal.
Ao longo das últimas décadas, tem sido visível o desequilíbrio entre eco‑
nomia, desenvolvimento e proteção social. Os países mais desenvolvidos têm
visto agravar-se as diferenças regionais com um contínuo agravamento das
desigualdades sociais. O objetivo político de construir uma sociedade centra‑
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521

Revista Militar

522

da nas pessoas e no seu bem-estar promotora da dignidade humana tem sido
comprometido.
A eclosão de sucessivas crises económicas e financeiras contribuiu para
uma menor centralidade das políticas públicas de cariz social. Os sistemas de
proteção da saúde foram atingidos pelos efeitos dessas crises. Os países de‑
senvolvidos viram agravadas as dificuldades de resposta face aos efeitos da
transição epidemiológica e demográfica. O envelhecimento da população,
resultante do aumento expressivo da longevidade e de uma queda muito
significativa da natalidade transformou a realidade das sociedades modernas.
Os modelos de desenvolvimento económico não acompanharam as alte‑
rações profundas sentidas na reestruturação dos modelos de organização
social. As sociedades modernas têm vindo a acentuar o isolamento dos mais
velhos e a progressiva descontextualização do seu enquadramento familiar e
comunitário. As quebras de rendimento, o peso da doença crónica e a po‑
breza contribuíram para desagregação do tecido social.
As transformações sociais, económicas e ambientais, das últimas décadas,
ajudam a compreender grande parte das consequências registadas, nos dife‑
rentes países, decorrentes da atual crise sanitária. Nos países do sul da Euro‑
pa, em particular, Espanha e Itália, foi bem patente o impacto da Covid-19
na população mais vulnerável.
A ocorrência de uma crise global, com estas características, tem de cons‑
tituir uma oportunidade para que o conjunto dos países e das organizações
internacionais reflitam sobre o contexto em que o mundo se encontra nas
múltiplas vertentes que afetam a condição humana. Para além da análise
epidemiológica dos efeitos, importará compreender a influência dos fatores
sociais nos efeitos devastadores da epidemia.
A população mundial está a aumentar de forma desigual e desequilibrada
comprometendo a viabilidade do planeta, tanto pela exaustão dos seus re‑
cursos como pela degradação dos ecossistemas. As diferenças entre regiões
e entre países acentuam-se ao nível da composição demográfica, das condições
sociais e económicas, e o acesso a cuidados de saúde de qualidade em tem‑
po adequado. A transição demográfica acentua os fenómenos de morbilidade,
de dependência, de exclusão social e de discriminação.
Nos países mais desenvolvidos o saldo natural compromete a viabilidade
entre população ativa e população não ativa, comprometendo, a médio pra‑
zo, a sustentabilidade dos sistemas de proteção social. Nos países pobres e
em vias de desenvolvimento persistem fenómenos extremos de pobreza as‑
sociados a indicadores de saúde muito desfavoráveis. As taxas de mortalida‑
de infantil atingem valores muito elevados num quadro de elevada prevalên‑
cia de doenças transmissíveis, associada a deficientes condições de higiene,
salubridade e a situações dramáticas de subnutrição.
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A humanidade está exposta a riscos ambientais severos. O desenvolvimen‑
to económico acelerado de alguns países emergentes foi feito, em grande
parte, à custa de um crescimento industrial intensivo com reduzida preocu‑
pação ambiental. A exaustão dos recursos naturais, a degradação da qualida‑
de do ar e da água, o aquecimento global e a reduzida expressão da circu‑
laridade da economia têm vindo a comprometer o equilíbrio global.
A ocorrência, cada vez mais frequente, de fenómenos climáticos extremos
representa um sintoma de doença do planeta comprometendo a biodiversi‑
dade e a alteração das condições de transmissão de doenças em contexto
global. As alterações decorrentes de níveis crescentes de poluição atmosféri‑
ca e hídrica têm vindo a afetar a qualidade e a segurança da cadeia alimen‑
tar interferindo, nalguns casos, com a indispensável perseveração da barreira
de espécie.
A produção intensiva de alimentos processados representa, igualmente,
um fator de desequilíbrio, cuja expressão mais preocupante, do ponto de
vista da saúde pública, se encontra nos eventos generalizados de resistência
antimicrobiana resultante do uso inadequado, a nível humano e animal, de
antibióticos.
A economia global tem mantido um ritmo de crescimento assíncrono, não
apenas entre hemisférios com também no contexto dos grandes blocos geo‑
políticos. Em apenas uma década, os dez primeiros lugares das potências
mais poderosas do mundo registaram alterações significativas. A esperança
trazida pela abertura democrática em muitos países não se traduziu em maior
coesão e solidariedade. As tensões políticas e económicas persistem em atra‑
sar uma evolução convergente e equilibrada.
A crise da Covid-19 pôs à prova a resiliência dos sistemas políticos, da
economia, da coesão nas sociedades destacando, ao mesmo tempo, o papel
decisivo dos sistemas de saúde. Para além da organização de respostas, ao
nível da prestação direta de cuidados de saúde, compreendemos a importân‑
cia dos mecanismos de vigilância, resposta apropriada e monitorização em
saúde pública.
A proteção da saúde provou a sua importância enquanto fator estratégico
decisivo de defesa dos países, de afirmação da sua soberania e dos seus
povos. Ficou igualmente comprovada a precedência da saúde das populações
face à economia e às finanças públicas. Com efeito, nenhum país consolida‑
rá o seu modelo de desenvolvimento sem garantir o primado da proteção
dos seus cidadãos na saúde.
A importância da saúde afirmou-se, igualmente, na dimensão da ciência
e da inovação. Ficou claro para todos que será através do apoio e do estí‑
mulo à investigação científica e à inovação tecnológica que o mundo estará
mais bem preparado para fazer face a ameaças do tipo do SARS-Cov2.
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A crise associada à Covid-19 foi a primeira com expressão pandémica
num contexto de globalização. A comunidade científica confrontou-se com
uma ameaça desconhecida. O impacto devastador na economia, no emprego
e na produção de riqueza, a nível global, foi a prova indiscutível de que não
estamos suficientemente preparados para fazer face a riscos emergentes des‑
ta natureza. Temos pela frente um universo de incertezas. As causas e as
consequências desta crise terão de ser profundamente estudadas do ponto
de vista da saúde pública, da economia e da segurança.
A comunidade científica e os principais centros de investigação lutam
incessantemente pela procura de uma solução que minore os riscos associa‑
dos à Covid-19. O futuro exige a preparação de respostas que deverão ter
em conta o processo coletivo de aprendizagem. Não podemos continuar a
desvalorizar a transformação social, as alterações demográficas e epidemio‑
lógicas.
Para fazer face a situações emergentes temos de nos preparar melhor.
É fundamental alterar a perspetiva face à proteção da saúde e à importância
de investir em ciência tal como em sistemas de saúde de qualidade. A cober‑
tura geral e o acesso universal a cuidados de saúde de qualidade têm de
estar inscritos como prioridades políticas, dos países, e ser suportadas em
estratégias de médio e longo prazo.
As lições que estamos a retirar desta crise são demasiado importantes.
A redução das desigualdades tem de passar pelo fator de equidade que a
saúde representa. A despesa em saúde tem de ser reconhecida como um
investimento nas pessoas, cujo benefício se traduz em melhor economia,
desenvolvimento sustentado e coesão social. É possível construir um mundo
mais justo e equilibrado com base em políticas mais personalistas, protegen‑
do o espaço comum de vida, valorizando o planeta nas suas múltiplas di‑
mensões.
A presente crise sanitária e a subsequente crise económica não deixarão
de constituir um alerta para a importância dos objetivos de desenvolvimento
sustentável. É possível construir uma sociedade mais equilibrada, protegendo
a vivida, dando valor aos anos que a longevidade nos trouxe, protegendo
todos, por igual, sem discriminação nem vulnerabilidade injustificada aos
riscos globais a que a humanidade está exposta.
A partir de agora, nada será como dantes. O mundo compreendeu que
ninguém depende apenas de si e que a defesa coletiva impõe estratégias de
colaboração e de cooperação para um futuro mais seguro para toda a huma‑
nidade.
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Economia portuguesa: sustentação
e recuperação

Prof. João Ferreira do Amaral*

Introdução
Ao contrário de muitas comparações que têm sido feitas, não parece que
a actual situação portuguesa, do ponto de vista económico, seja equiparável
ao de uma guerra. Por duas razões: em primeiro lugar, porque a capacidade
produtiva está intacta, não tendo sido destruída em resultado de ataques de
um inimigo; em segundo lugar, porque o aparelho produtivo, na sua enorme
maioria, não se reconverteu para uma indústria de defesa (neste caso contra
a pandemia). Embora, como se verá, os sectores que o fizeram mereçam uma
referência especial.
Dadas estas características da situação actual, podemos alimentar justifica‑
das esperanças na possibilidade de uma sustentação imediata da economia e
numa recuperação que poderá ser, até, relativamente rápida.
Tudo dependerá das políticas que vierem a ser seguidas. O caminho é
estreito, sendo certo, além disso, que a grande incerteza da situação não
permite afirmações peremptórias. No entanto, vale a pena reflectir sobre os
caminhos que a política económica poderá ou deverá seguir.
É esse o objectivo do presente texto. A abordagem é prosseguida a três
níveis: o nível sectorial, o nível regional e o nível macroeconómico.
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1. O nível sectorial
Neste nível convém distinguir quatro tipos de sectores produtivos:
a) os sectores que continuaram a produzir o que já produziam antes da
pandemia;
b) os sectores que desviaram a sua produção anterior para produtos que
são necessários para combater os efeitos da pandemia;
c) os sectores que reduziram muito a sua produção, mas que poderão
recuperar de forma relativamente rápida, embora gradual, à medida as
condições sanitárias o permitam;
d) os sectores que dificilmente recuperarão no prazo de um ano, e que
só o farão completamente após a disponibilização de uma vacina eficaz
e generalizada a nível mundial.
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As actuações de política económica deverão ser diferenciadas de acordo
com esta classificação de sectores.
No que respeita aos sectores da alínea a) que, na sua parte mais impor‑
tante, fornecem bens e serviços essenciais (fileira alimentar, medicamentos,
combustíveis, serviços de interesse geral, etc.) as medidas de política devem
focalizar-se na manutenção sem roturas das cadeias de abastecimento e do
funcionamento dos serviços de interesse geral. Os poderes de intervenção do
Estado, se bem utilizados, mesmo sem o prolongamento do Estado de Emer‑
gência, são suficientes para assegurar estes objectivos.
No que respeita aos da alínea b), embora o peso destes sectores no PIB
não seja muito significativo, dada a sua importância estratégica, o Estado deve
incentivar a sua produção, garantindo a compra dos produtos a preços re‑
muneradores e apontando, a prazo, para o desenvolvimento de um sector de
produção nacional deste tipo de produtos, mesmo para depois da pandemia.
No que respeita aos da alínea c), que constituem a maior parte dos sec‑
tores de actividade, a política pública deve prioritariamente incindir na criação
de condições para que o reinício da actividade e a subsequente recuperação
se possam realizar sem pôr em causa a saúde pública. Tal vai exigir a elabo‑
ração de normas de funcionamento, simples, claras e exequíveis, apropriadas
para cada sector e um aumento muito grande da capacidade de fiscalização,
o que poderá passar por alargar temporariamente a outras entidades públicas,
para além das actuais, a missão de fiscalização. A legitimidade para penalizar
os infractores impõe, repete-se, que as normas sejam exequíveis.
Por outro lado, o empenhamento das autarquias neste domínio é essencial.
No que respeita à alínea d), ainda podemos distinguir dois tipos de sec‑
tores, os que não terão procura suficiente devido, directamente, às condições
sanitárias, como sejam o turismo estrangeiro, o transporte aéreo ou os even‑
tos e espectáculos de grande público presencial e os sectores como sejam os
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produtores de bens de equipamento (incluindo construção civil) que são
afectados pelo clima geral de desconfiança económica, que demorará tempo
a dissipar-se.
Em termos de PIB, o peso deste tipo de sectores poderá atingir cerca de
12%.
Para os primeiros, a política não poderá muito mais que sustentar, duran‑
te o tempo necessário, a capacidade produtiva, ainda que não utilizada,
destes sectores e no que respeita ao turismo estrangeiro, incentivar o turismo
de nacionais para o substituir na medida do possível.
Relativamente aos segundos, serão as medidas de carácter macroeconómi‑
co as que poderão ter efeito, embora, no que respeita à construção, a acele‑
ração que for possível do investimento público possa ter um efeito benéfico.

2. Nível regional
A nível regional, as regiões mais dependentes dos sectores da alínea d)
deveriam ser objecto de programas de emergência, para sustentar a activida‑
de económica. Nesse sentido, seria de propor à Comissão Europeia o finan‑
ciamento de programas para regiões dependentes do turismo estrangeiro,
independentemente dessas regiões serem ou não das mais desenvolvidas. A
Madeira, o Algarve e as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, pelo menos,
poderiam ser objecto destes programas.

3. Nível macroeconómico
A nível macroeconómico, são muito grandes as exigências da política e
têm a ver com quatro aspectos fundamentais:
a) evolução do PIB;
b) emprego;
c) saldo das contas externas;
d) saldo das contas públicas.
No que respeita ao PIB, é expectável, em 2020, em termos anuais, um
decréscimo da ordem do 10%. É uma recessão profunda mas que poderá ser
revertida, ao menos parcialmente, já em 2021 se a política económica, nos
três níveis, for a adequada. Ao nível macroeconómico será necessário finan‑
ciar, sem subterfúgios, a contribuição do Estado para os custos do lay-off e
os subsídios de desemprego, que sustentarão a procura. Tentar poupar neste
tipo de despesas públicas seria agravar ainda mais a recessão. É importante
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também prolongar as moratórias das dívidas à banca e de certos impostos
até a economia começar a dar sinais de crescimento. Como se disse acima,
será também relevante acelerar o investimento público.
No que respeita ao emprego, a recessão irá continuar a fazer diminuir o
volume de emprego e aumentar muito rapidamente a taxa de desemprego,
num valor que será muito difícil de prever, devido à dificuldade em saber
qual será a dimensão do lay-off, mas que poderá atingir dois dígitos, ainda
este ano. Neste domínio, como se disse, o que há a fazer é pagar os custos
do desemprego e do lay-off.
No que respeita ao saldo das contas externas, a anulação do turismo es‑
trangeiro vai gerar este ano e possivelmente ainda no próximo (embora vá
depender do ritmo da recuperação em 2021) um défice significativo da ba‑
lança corrente. O financiamento desse défice será na sua maior parte público
através da dívida pública portuguesa, incluindo a que resulta de financiamen‑
tos comunitários onerosos. Em última análise e uma vez que não existe mo‑
eda própria, o problema do défice externo, nestas condições, reduz-se para
Portugal ao problema do financiamento público.
No que respeita às finanças públicas, poderão existir dificuldades adicio‑
nais, tudo dependendo, no entanto, do que será a decisão do Conselho
Europeu sobre o financiamento da recuperação económica. Uma hipótese
realista é a de que o défice público possa atingir cerca de 10% do PIB no
corrente ano, valor que resultará do aumento da despesa pública de apoio à
economia e ao emprego e da quebra da cobrança dos impostos devida à
recessão, incluindo a que respeita às contribuições para a segurança social
devida à diminuição do emprego. O que está, para já acordado em relação
a financiamento comunitário não irá, na melhor das hipóteses, além dos 4%
do PIB, o que deixa cerca de 6% do PIB a ser obtido nos mercados, o que
pode ter uma incidência negativa sobre o rating da República.

Conclusão
528

Admitindo que será possível, nos próximos meses, manter o controlo sa‑
nitário da pandemia e dispor de uma vacina eficaz dentro de doze meses, a
economia portuguesa poderá, no essencial, ser sustentada no presente ano e
recuperar rapidamente em 2021. No entanto, duas qualificações deverão ser
assinaladas:
– em primeiro lugar, a sustentação e a recuperação exigem, como se viu
políticas públicas custosas em termos financeiros. Não pode haver nem
mal-entendidos nem subterfúgios neste domínio. A infeliz frase “mais
despesa pública agora significa mais impostos amanhã” que foi referida
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por meios governamentais, revela uma disfarçada preferência por polí‑
ticas de austeridade e é totalmente falsa. Pelo contrário, mais despesa
pública agora significará mais produção amanhã, mais receitas públicas
e menos impostos em percentagem do PIB. Menos despesa pública terá
como consequência uma espiral de recessão e de aumento da carga
fiscal;
– em segundo lugar, a sustentação e recuperação da economia não se fará
sem custos: o desemprego irá aumentar, haverá falências de empresas,
dificuldades adicionais em certas regiões e eventualmente efeitos nega‑
tivos nos ratings da República e dos bancos. Mas mais uma vez, há
margem para a política económica tentar minimizar estes custos.
Uma última conclusão se impõe. É, de novo, visível que a União Europeia,
em situações de crise, não age de forma minimamente adequada. Por outro
lado, as regras do mercado interno não poderão deixar, de hoje em diante,
de estar em causa, quando se viu estados-membros produtores de material
hospitalar bloquearem a exportação desse material para outros estados‑
-membros necessitados.
Ou seja, as normas comunitárias são facilmente esquecidas em situações
de crise. Deveria isto servir de lição ao nosso País.
Não podemos deixar a prossecução dos nossos interesses estratégicos às
instituições comunitárias. Fizemo-lo demais no passado. Já tivemos a experi‑
ência negativa da crise de 2008. Temos agora a pandemia para a qual está‑
vamos muito mal preparados, em particular, devido ao enquadramento co‑
munitário, tanto do mercado interno como das regras de equilíbrio orçamen‑
tal, a todo o custo.
Resta-nos esperar que não haja uma terceira oportunidade de cometermos
o mesmo erro. Para isso, será necessário desenvolver uma indústria de ma‑
terial hospitalar (uma vez que, como se viu, o mercado interno foi violado),
tal como é necessário, por exemplo, manter uma reserva estratégica nacional
– não comunitária – em termos alimentares.
Na vida dos povos como das pessoas, as ilusões pagam-se caras. Temos
estado demasiado iludidos com a União Europeia.
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A Covid-19 e o futuro

Dr. Vitor Ramalho*

De forma inesperada e insólita, o céu abateu-se de súbito sobre toda a
humanidade.
Esta situação ocorreu no quadro de desregulamentação dos mercados em
que se vive e que através de agências de rating sem rosto, que se foram
impondo aos poderes executivos, avaliando-os, conduziu à prevalência da
economia e das finanças sobre a política com consequências nefastas.
Isso tornou-se claro e, desde logo, pela desproporcionalidade dos meios
que os países apresentaram no combate à pandemia.
A prevalência da economia e das finanças sobre a política neste mundo,
hoje multipolar, conduziu os países e com eles as próprias organizações su‑
pranacionais a que pertencem a fixarem os objectivos a prosseguir, em função
da prevalência daquelas prioridades, com uma visão de curto prazo e sem
estratégia de futuro.
A economia tornou-se um fim e não um instrumento da política.
À escala global, as grandes empresas passaram a deslocalizar a sua produção
ou a prestação de serviços para países e/ou regiões de mão-de-obra barata
com elevada produtividade, sem cuidarem de outros critérios.
A onda generalizou-se, mesmo a empresas de média ou até de pequena
dimensão.
O equilíbrio do sistema produtivo à escala global foi afectado.
Perante este quadro e nesta crise sanitária, demo-nos conta que passaram
a faltar os meios de resposta para esse combate, de quase tudo a quase todos.
Não é de estranhar que um país produtor de vinho como Portugal pas‑
sasse a importar álcool tão necessário, hoje, à composição de desinfectantes.
Como é sabido, Portugal privatizou todas as empresas estratégicas com as
consequências conhecidas, inclusive, para a cooperação, em geral, e, em
particular, para com os países lusófonos.
A ausência de princípios e valores veio também agora ao de cima, de tal
sorte que assistimos a verdadeiros actos de pirataria com desvio de encomen‑
das firmes nos países de trânsito.
* Secretário-Geral da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa.
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A solidariedade não foi conceito que se levasse em conta, inclusive, na
civilizada e desenvolvida U.E. A Itália é mero exemplo.
Em concreto – ao sermos todos apanhados desprevenidos demo-nos conta
que o modelo de desenvolvimento existente não respondeu ao que dele seria
exigível pelos cidadãos.
À evolução tecnológica e científica não correspondeu à adopção de um
modelo que, no mínimo, minorasse as fragilidades do modelo existente.
Os efeitos sobre o próprio petróleo e o que isso representa, sobretudo, para
alguns países que têm os orçamentos suportados em receitas derivadas do seu
preço é, só por isso, um facto de enorme dimensão.
Esta realidade transporta-nos para o que virá a seguir quando regressarmos
a retomar relações de proximidade social e de normalidade possível.
Sejamos claros – não podemos hipotecar o futuro!
O futuro vai depender de um novo modelo de desenvolvimento que sou‑
bermos construir, sob pena de, a manter o que existe, estarmos a proceder
como a avestruz, contribuindo para potenciar graves tensões e conflitos de que
saberemos as causas, mas não as consequências.
O novo modelo implicará, por isso, que saibamos avaliar as funções do
Estado, numa concepção de desenvolvimento humano, solidário e sustentável
em que o mercado seja regulado sem jamais desarmarmos a importância da
afirmação de Portugal no mundo, avaliando e reforçando os meios com que
devemos contar para essa afirmação.
As potencialidades existentes para Portugal reganhar o futuro são enormes.
Basta olhar para a realidade com olhos de ver.
Não se trata apenas de falarmos a quarta língua mais falada do mundo e a
primeira do Atlântico Sul.
A posição geoestratégica do país, porta de entrada por via marítima para a
Europa, a presença na U.E., na CPLP e a importância dos dois países ibéricos,
Portugal e Espanha, são elos de uma cadeia que faz todo o sentido aprofundar
sem quaisquer complexos.
Nesta cadeia é essencial termos presente a importância da História e a das
instituições que servem as Forças Armadas Portuguesas.
Mais do que tudo, porque no período que vivemos, em que a velha Euro‑
pa se vê confrontada com o populismo e com a descrença na sua própria
coesão, a concepção universalista e tolerante de que somos portadores não é
uma questão menor para o contributo que podemos e devemos dar para esse
novo modelo de desenvolvimento.
Há espaço e tempo para se reganharem na democracia princípios e valores
identitários e patrióticos, totalmente compatíveis com os espaços supranacionais
a que pertencemos, com uma visão mais ousada.
Tudo na vida tem um verso e um averso.
A reflexão sobre a experiência do combate travado à Covid-19 dá-nos
grandes ensinamentos para o novo modelo de desenvolvimento, estrategica‑
mente pensado numa lógica de futuro.
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Com os olhos postos no topo da montanha

Dr. Luís Barbosa*

Um dia alguém perguntou a um alpinista famoso como chegava ao topo
da montanha. Com simplicidade, o alpinista afirmou: “pondo um pé à frente
do outro, com os olhos postos no topo da montanha”.
É nossa convicção que o alpinista conhecia bem a montanha, que planificou
o trajecto que ia fazer e teria tomado as precauções necessárias. Com tudo
previsto e planificado, na medida do possível, com capacidade de resposta
para as dificuldades mais previsíveis, iniciou o caminho sem arrogâncias e
uma preocupação fulcral de fixar os olhos no topo da montanha.
Esta atitude do alpinista serve-nos a todos. Numa fase desafiante em que
somos confrontados com uma pandemia e com as suas consequências sociais
e económicas, temos de fazer uma caminhada prudente, tão segura quanto
possível, mas com um horizonte bem definido e permanente adaptação à
evolução das circunstâncias.
Quando me convidaram para escrever um artigo para a Revista Militar
fiquei pensativo. Relativamente às Forças Armadas, sou apenas um civil que
fez o seu Serviço Militar Obrigatório. Mais recentemente, participei num Gru‑
po de Trabalho, no qual se incluíam alguns oficiais generais. Desse Grupo
guardo uma excelente imagem de dignidade, competência, cultura, inteligên‑
cia e uma clara vontade de fixar os olhos no topo da montanha.
Dado que sou economista, mais correctamente, formado em Finanças, fui
colhendo alguns números relacionados com o objectivo orçamental da Defe‑
sa a que a NATO nos obriga – 2% do Produto Interno Bruto.
Alguns dados de outros países levaram-me à conclusão de que 50% do
Orçamento seria reservado aos Recursos Humanos, 25% para Treino e Manu‑
* Presidente da Associação dos ex-Deputados da Assembleia da República. Presidente do Insti‑
tuto Humanismo e Desenvolvimento.
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tenção e 25% para Investimento. Os países mais avançados tecnologicamen‑
te estavam a aumentar a percentagem para Investimento e a reduzir a per‑
centagem para Recursos Humanos.
Depois compreendi que muitas tarefas eram reservadas a civis, natural‑
mente com menos risco e menos salário do que os militares.
Fui constatando que os militares têm um bom nível cultural, em muitos
casos, com formação a nível internacional. Quando fui Cadete, na Escola
Prática de Administração Militar, tive como professor da cadeira “Alimentação”
um tenente que tinha chegado dos EUA, onde frequentara um curso especial
de “Alimentação”. O que sei de “Alimentação” a ele o devo.
Quando passei de Cadete a Aspirante, fui colocado no Regimento de In‑
fantaria N.º 1, no respectivo Conselho Administrativo. Passado um mês, o
oficial que desempenhava as funções de tesoureiro do Depósito Geral de
Fardamento e Calçado adoeceu gravemente e eu fui deslocado para o substituir.
Ainda não tinha acabado o Curso de Finanças do ISCEF – Instituto Supe‑
rior de Ciências Económicas e Financeiras – e as Forças Armadas já me cha‑
mavam para uma função que representou um excelente estágio.
Desse conjunto de factos e ideias retiro a conclusão de que as Forças
Armadas podem representar uma excelente Escola de Formação para os jovens
e também para todos os que escolhem uma carreira militar como destino
permanente nas suas vidas.
Vem aí uma crise de emprego grave, o que pode representar como alter‑
nativa a ponderar a criação de estágios remunerados, nas Forças Armadas,
para jovens selecionados. Alguns seguirão carreiras militares, outros procura‑
rão alternativas de emprego na sociedade civil, passada a crise.
Não se descortina nenhuma outra actividade profissional com tão vasta
diversidade de especializações como as Forças Armadas.
Todo o saber, experiência, organização, cultura e abertura às novas tec‑
nologias podem ser de grande utilidade para a sociedade civil. Neste contex‑
to, o orçamento das Forças Armadas deve ser considerado mais como um
investimento do que como uma despesa.
Ao longo dos últimos anos, temos vindo a ganhar consciência de que
estamos a caminhar para um novo tipo civilizacional. A pandemia veio ace‑
lerar o processo.
Uma crise, no momento actual, uma pandemia, causa sofrimento, mas
também representa um estímulo para avançar e substituir o que está errado.
Estamos a avançar em trabalho à distância, em ensino à distância, estamos a
ganhar consciência de que não se pode desprezar a Saúde Pública, começa‑
mos a falar de horários diferenciados. Temos de considerar que os restauran‑
tes devem respeitar regras de distanciamento entre mesas e pessoas e também
condições acústicas adequadas.

Com os olhos postos no topo da montanha

Quando se falou da hipótese de uma Gripe das Aves, há mais de dez
anos, já existiam estudos a indicar que uma pandemia com os meios de
transporte aéreos existentes, nessa altura, se poderia dispersar pelo mundo
em 48 horas. Desde essa época, os transportes aéreos cresceram de forma
avassaladora.
A Gripe das Aves não chegou aos seres humanos, o que é a maior felici‑
dade que os humanos podem desejar, mas deveríamos ter continuado o
trabalho dos planos de contingência, estaríamos agora mais preparados.
Pensar o futuro é sempre o que nos traz mais felicidade em tempos de
crise.
Como sociedade civil, sentir-me-ia confortável sabendo que as Forças
Armadas têm desenhada a sua evolução apesar das incertezas internacionais
que nos rodeiam, mas as nossas áreas geográficas de responsabilidade não
mudarão, as interações das Forças Armadas com a sociedade civil serão mais
sofisticadas no futuro, mas a necessidade de entreajuda será permanente.
É um bom momento para pensar o futuro. As crises resultam dos nossos
erros. O futuro será resultante da nossa capacidade de planeamento, do
realismo dos nossos projectos e da sensatez das nossas ideias.
As crises medem-se em décimas, as ideias devem ser galvanizantes. Fixe‑
mos os nossos olhos no topo da montanha, pondo um pé à frente do outro.
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Crónicas

Coronel Nuno Pereira da Silva*

Crónicas Militares Nacionais
Medidas que o MDN e as Forças Armadas estão a
executar no combate à COVID-19
A Revista Militar, tal como no número anterior, divulga as “Medidas que o
MDN e as Forças Armadas estão a executar no combate à COVID-19”:

Ministério da Defesa Nacional
– Comunicado de 29 de abril de 2020.
– Comunicado de 13 de maio de 2020.
   Acesso aos comunicados:
https://www.defesa.gov.pt/pt/comunicacao/documentos

Apoios das Forças Armadas
Marinha
–H
 ospital das Forças Armadas: pessoal e material de campanha (tenda para tria‑
gem fora do edifício hospitalar).
– Câmara Municipal do Barreiro: material de campanha (30 camas e 40 beliches
e colchões para centro de acolhimento de doentes e para utentes de lares).
– Hospital Prisional de Caxias: material de campanha (2 tendas e 16 camas).
– Câmara Municipal de Alcobaça: material de campanha (35 camas e colchões).
– Comando Operacional da Madeira: uma Secção UAV – geolocalização de forças
e panorama operacional (IH).
– Câmara Municipal de Lisboa: distribuição de refeições a sem-abrigo.
– Hospital Garcia de Orta: pernoita de profissionais de saúde na Messe Residencial
da BNL e material de campanha (50 camas e colchões na tenda junto ao hospi‑
tal, para doentes infetados com a COVID-19).
* Secretário da Assembleia-Geral da Revista Militar.
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– FAP: Centro de Formação Militar e Técnico, na Ota.
– EMGFA: Equipas para ações de sensibilização e de desinfeção e demonstração
de procedimentos e técnicas de desinfeção em espaços escolares; distribuição
de equipamentos de proteção individual (EPI) e solução assética de base alcoólica a estabelecimentos de ensino secundário.
– CAS de Oeiras: voluntários.
– Hospital do Litoral Alentejano, Santiago do Cacém: tenda de campanha para 20
pessoas.
– Câmara Municipal de Leiria (90 colchões)
– Ministério do Mar: ações de sensibilização e informação sobre medidas preven‑
tivas para reduzir a transmissão do coronavírus e o uso correto de EPI a mestres
e contra-mestres, em Peniche (Grupo de Controlo de Infeção).

Exército
Apoios a Entidades Civis
Região
Norte
Centro
Área Metropolitana de Lisboa
Alentejo
Algarve
Região Autónoma dos Açores
Região Autónoma da Madeira
Totais
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Entidades
249
199
87
76
9
14
10
644

Municípios
81
96
9
45
6
7
6
250

Tipologia de Apoios
–A
 lojamento em infraestruturas militares a profissionais de saúde e agentes de
proteção civil.
– Apoio geoespacial.
–
Apoio logístico – transporte, incluindo os artigos da Reserva Estratégica de
Medicamentos (REM) e de Equipamentos de Proteção Individual (EPI ) para as
Administrações Regionais de Saúde, bem como solução antissética de base al‑
coólica para os estabelecimentos de ensino.
– Apoio sanitário.
– Cedência e instalação de camas.
– Cedência e montagem de tendas.
– Descontaminações e desinfeções, incluindo infraestruturas, viaturas de emergên‑
cia e tripulações.
– Descontaminações, desinfeções e ações de sensibilização em estabelecimentos
de ensino.
– Distribuição de refeiçoes a “sem-abrigo”.
– Intervenção psicológica.
– Produção de desinfetante e armazenamento de artigos da REM e de EPI (Labo‑
ratório Militar de Produtos Químicos e Feraceuticos – LMPQF) .
– Testes à COVID-19 (Unidade Militar Laboratorial de Defesa Biológica e Química
– UMLDBQ).
Acesso aos comunicados:
https://webapps.exercito.pt/covid19/Apoios.html
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Força Aérea
– Transporte de repatriados.
– Transportes aeromédicos.
– Transporte de cidadãos no âmbito do regime excecional de flexibilização da
execução das penas e das medidas de graça, no âmbito da pandemia da doen‑
ça COVID-19.
– Apoio aéreo logístico.
– Parqueamento de aeronaves civis em Bases Aéreas.
– Centros de acolhimento.
– Disponibilização de camas e alojamentos.
– Montagem de tendas.
– Transporte de material terrestre.
– Armazenamento de material.
– Preparação de equipas para desinfeção de estabelecimentos de ensino secundário.
– Doação de Material.
Acesso:
https://www.emfa.pt/noticia-2962-contributos-daforca-aerea-no-combate-a-doenca-covid19

HFAR apoia desenvolvimento de projetos para
combate à COVID-19
No HFAR estão a ser desenvolvidas várias iniciativas, nomeadamente, em
colaboração com a idD – Plataforma das Indústrias de Defesa Nacionais, o Cen‑
tro Tecnológico Têxtil e Vestuário (CITEVE) e outros investigadores, para a pro‑
dução de máscaras não-hospitalares e não-filtrantes (“barreiras físicas”, laváveis e
reutilizáveis, empregues em ambientes não contaminados), fatos integrais e botas
impermeáveis (reutilizáveis, para utilização em ambientes contaminados) e iden‑
tificação de tecidos ou não tecidos com capacidade filtrante, e, na produção de
máscaras FFP2). O HFAR, em colaboração com a Empresa NORAS Performance
e outras iniciativas da sociedade civil nacional, apoia também o desenvolvimento
de uma máscara facial ventilada e a acompanha a produção de viseiras de pro‑
teção, bem como o desenvolvimento de ventiladores.

Visitas do Ministro da Defesa Nacional ao Alentejo
O Ministro da Defesa Nacional (MDN), Professor Doutor João Gomes Cravinho,
acompanhado do Secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional, Dr. Jorge
Seguro Sanches, visitou em 28 de abril de 2020 os trabalhos que estão a ser re‑
alizados pelas Forças Armadas em cooperação com entidades locais diretamente
envolvidas no combate à COVID-19, no Alentejo. Durante a manhã, em Évora, o
MDN constatou a estreita articulação entre o Hospital do Espírito Santo e o Cen‑
tro Militar de Saúde no reforço da capacidade de tratamento de doentes com
COVID-19, e realçou o “espírito de cooperação” entre as Forças Armadas, as
Autarquias e a Administração Regional de Saúde do Alentejo. O Centro Militar de
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Saúde de Évora, que tem uma capacidade até às 20 camas, é uma das várias
unidades disponibilizadas pelas Forças Armadas naquela região para apoio ao
combate à COVID-19.
De tarde, em Beja, no Regimento de Infantaria n.º 1 e na Base Aérea n.º 11,
o MDN visitou dois centros de acolhimento, com capacidade de 59 e 76 camas,
respetivamente, a serem ativados “se necessários”. Na oportunidade, o MDN con‑
siderou “fundamental” que as Forças Armadas, que já têm 1250 camas disponíveis,
com possibilidade de aumento até às 2300, tenham estes meios, que servem de
“retaguarda essencial” a outros serviços do Estado.

Ministro da Defesa Nacional visitou o HFAR –
Pólo do Porto
O Ministro da Defesa Nacional, Professor Doutor João Gomes Cravinho, em
8 de maio de 2020, visitou o HFAR – Polo do Porto, no âmbito do combate à
pandemia COVID-19, onde foi recebido pelo Chefe do Estado-Maior-General das
Forças Armadas, Almirante António Silva Ribeiro. Na visita, o MDN elogiou o
trabalho de todos os profissionais de saúde, civis e militares, que prestam serviço
no HFAR, no combate a esta pandemia, reforçando o apoio a lares e hospitais
do Norte do País.
A visita foi acompanhada, nomeadamente, pelos Chefes de Estado-Maior dos
três ramos das Forças Armadas, pela Secretária de Estado de Recursos Humanos
e Antigos Combatentes, pelo Secretário de Estado da Mobilidade, pelo Diretor de
Saúde Militar e pelo Diretor do HFAR. 

O Navio-Escola Sagres regressou à Base Naval
de Lisboa
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Tendo partido, a 5 de janeiro de 2020, para a Viagem Comemorativa dos 500
Anos da Circum-navegação de Fernão de Magalhães, o navio-escola “Sagres”
regressou a Portugal, em 10 de Maio de 2020, oito meses antes do previsto, de‑
vido à Covid-19. “É um regresso inesperado, diferente daquele que imaginavam,
e partilho da vossa tristeza por ser assim”, afirmou o MDN na mensagem que
transmitiu ao comandante Maurício Camilo e restante guarnição do navio. No
regresso da “Sagres” estiveram igualmente o Ministro do Mar, Prof. Doutor Ricar‑
do Serrão Santos, e o Chefe do Estado-Maior da Armada, Almirante António
Mendes Calado.
A rota inicial do Navio-Escola Sagres previa a passagem por 22 portos de 19
países, com paragem no Japão para os Jogos Olímpicos de Tóquio, e o regresso
a Portugal em meados de janeiro do próximo ano. O navio percorreu quase 16000
milhas náuticas (cerca de 30000 quilómetros), ao longo de mais de 2300 horas
de navegação, tendo passado por portos de seis países onde foi visitado por mais
de 11000 pessoas.

