
Caros militares, militarizados e civis da Defesa Nacional, 

  

Portugal e o mundo vivem um desafio inédito nas nossas vidas. A Organização Mundial 

de Saúde declarou a 11 de março de 2020 que vivemos uma pandemia global do novo 

coronavírus (Covid-19). Como deixou bem claro, ontem, o Senhor Primeiro Ministro, 

depois de reunir com os diversos partidos políticos, todos estamos e temos de estar 

unidos neste momento, quando está em causa a vida e a segurança dos Portugueses. Sei 

que todos estamos conscientes de que, ao trabalharmos para a Defesa Nacional, temos 

de estar preparados para, com o máximo empenho, garantir o mais importante de todos 

os objetivos do Estado: a defesa da vida dos portugueses e a segurança da nossa 

comunidade. Como já é público, o Conselho de Ministros aprovou um conjunto de 

medidas extraordinárias e de caráter urgente de resposta à situação epidemiológica do 

novo coronavírus (Covid-19). 

  

Neste momento, o nosso primeiro dever é protegermo-nos uns aos outros, para reduzir 

o risco de contágio com o novo coronavírus (Covid-19). Só assim poderemos continuar 

a desempenhar a nossas funções. Só assim podemos ajudar o Serviço Nacional de Saúde 

a lidar melhor com esta batalha. Conto com todos vós para este combate , sem 

alarmismos, com o máximo de civismo. 

  

Consequentemente, e sempre que as vossas funções possam ser exercidas de forma não 

presencial, o regime de teletrabalho será incentivado. Confio no vosso sentido de dever, 

responsabilidade e solidariedade. Este regime é importante para mitigar o risco de 

contágio e o impacto das medidas extraordinárias agora adotadas. No entanto, será 

fundamental para a Defesa Nacional poder continuar as suas funções e, para não 

sobrecarregar injustamente os colegas que se mantiveram no local de trabalho, que 

todos estejam empenhados em fazer funcionar efetivamente este regime, mantendo-se 

contactáveis e disponíveis para executarem as vossas tarefas e contribuir para o esforço 

coletivo. 

  

Queria ainda descansar-vos relativamente aos vencimentos do mês de março, cujo 

processamento está já fechado, e irá decorrer com toda a normalidade, estando também 
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previstos procedimentos de contingência para assegurar os vencimentos dos meses 

seguintes, caso venha a ser necessário. 

  

Informo também que, até à data, nos serviços centrais do Ministério da Defesa 

Nacional, não se registaram casos suspeitos ou confirmados. 

  

Foi aprovado e está em vigor o Plano de Contingência para o Ministério da Defesa 

Nacional, com as medidas adequadas, nomeadamente: 

• A existência de máscaras de proteção (a disponibilizar a eventuais casos 

suspeitos); 

• Colocação de gel de desinfeção nas áreas comuns; 

• A desinfeção diária dos locais e superfícies de elevado manuseamento 

• A existência de uma sala de isolamento devidamente equipada para casos 

suspeitos; 

• O funcionamento de um Grupo de Prevenção e Controlo de Infeção por novo 

Coronavírus (GPCIC - MDN) 

• A identificação das pessoas de risco (por terem doenças crónicas), sendo 

tomadas as medidas adequadas, com o apoio do médico de trabalho. 

  

Mas sem a participação de todas e todos, as medidas de combate ao novo coronavírus 

(Covid-19) não serão verdadeiramente eficazes. É fundamental, quer em contexto 

profissional, quer nas vossas relações pessoais, que todas e todos continuem a seguir 

as seguintes orientações: 

• Evitar os cumprimentos de cortesia que impliquem contacto físico (beijo, aperto 

de mão); 

• Lavar regularmente as mãos com água e detergente/sabão; 

• Manter a distância de pelo menos 1 metro nas relações sociais; 

• Limitar o máximo possível as nossas deslocações e convívio social. 

  

Neste sentido é também vital combater a desinformação. Temos um inimigo bem real 

para combater, só o podemos fazer com base em informação verdadeira. É fundamental 

seguir as indicações dos organismos de saúde pública, e em particular a Direção Geral 



de Saúde, que se guiam pelas orientações do Centro Europeu de Prevenção de Doenças 

e da Organização Mundial de Saúde. 

  

Numa nota mais pessoal, sei que todos estamos preocupados neste momento com os 

nossos filhos, os nossos cônjuges e companheiros, os nossos pais e avós e outros 

familiares. É importante que todos nós, na Defesa Nacional, possamos dar um exemplo 

de civismo e comportamento responsável, sem alarmismo. Este comportamento será 

certamente uma referência importante para o conjunto da comunidade. 

  

Todos não seremos demais para este esforço. Conto com cada um de vós. 

  

Muito Obrigado. 

João Gomes Cravinho 

Ministro da Defesa Nacional 

 


