
 

ACADEMIA MILITAR 

 

Assunto: Academia Militar (AM) em tempo de COVID-19 

 

Em face da pandemia COVID-19, a Academia Militar vem desenvolvendo as seguintes 

ações: 

-Garante o cumprimento do calendário anual de atividades, desde o dia 16 de março, 

através do regime de aulas não presenciais, com base em ferramentas telemáticas 

(prioridade ao Zoom e Moodle), assegurando, desta forma, as medidas de isolamento 

social necessárias e adequadas a alunos em regime de internato; 

-Mantém alojados, nas instalações da Amadora, 16 alunos dos PLOP, que não têm 

família próxima na região de Lisboa; 

-Disponibiliza, desde 18Mar20, duas equipas, constituídas por 1 oficial e 1 sargento 

(num total de 4 militares), para reforçar a CR/CFT (numa base de rotação semanal), 

assim como um major de Transmissões para reforço e apoio da Repartição G6 do 

CFT e o Maj Soares, oficial de operações da AM. 

-Disponibiliza para o CAM/COVD-19 (ex-HMB), um Tenente-coronel (desde 

27Mar20), assim como um Major, um Capitão e uma Praça (desde 08Abr20), num 

total de 4 militares; 

-Participa em apoio da Plataforma VENT2LIFE (identificação e recuperação de 

ventiladores obsoletos/inop) com um docente (major Quinto); 

-Participa, com o CINAMIL, no apoio ao EMGFA no âmbito da produção de 

máscaras faciais ventiladas; 

-Participa, com o CINAMIL, através da submissão de dois projetos de I&D para a 

Call COVID-19 da Fundação de Ciência e Tecnologia (FCT), sendo um deles 

relativo à reutilização de equipamento de proteção e o outro no âmbito da resiliência 

humana; 



-Continua a desenvolver todos os trabalhos em curso, designadamente no âmbito da 

avaliação e acreditação por parte da A3ES e de planeamento (concertado no âmbito 

do IUM) para fazer face à evolução da situação da COVID-19 em termos de 

avaliação dos alunos (em termos académicos, físicos, militares e comportamentais), 

da realização de exercícios militares programados, do recrutamento e admissão AM, 

etc.  

-Continua a garantir a segurança e a preservação das instalações (Lisboa e Amadora), 

inclusivamente para fazer face a determinados cenários previstos nos planos de 

contingência, mas também o funcionamento dos serviços de apoio administrativo e 

informático, e o tratamento cuidado dos equídeos. 

Deste modo e com o apoio de todos, tentamos transformar o desafio da COVID-19 

numa oportunidade, continuando a formar os futuros oficiais (do Exército e da GNR) 

com Caráter, Saber e Liderança. 

 

Lisboa, 13 de Abril de 2020. 

 

João Vieira Borges 

Major-General 
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