
 

 

Comunicado 01/2021    Comissão de Elaboração e Gestão do Plano de Contingência COVID-19 
 
 

Assunto: Campanha de rastreio laboratorial para SARS-CoV-2 na retoma das atividades presenciais 
 

 
Aos membros da Comunidade da Universidade do Minho 
 
A 26 de fevereiro de 2021, a Direção-Geral da Saúde (DGS) atualizou a Estratégia Nacional de Testes para SARS-CoV-
2, alargando a utilização de testes laboratoriais para SARS-CoV-2 em contexto de rastreios regulares, de forma a 
potenciar o controlo da transmissão comunitária. A Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2021, de 13 de março, 
estabeleceu uma estratégia de levantamento de medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença 
COVID-19.  

A 19 de março de 2021 foi enviada às Instituições Científicas e de Ensino Superior (IES) uma recomendação conjunta 
da DGS e da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES). Nesse documento afirma-se que, embora não existindo dados 
científicos que provem a efetividade da realização de rastreios laboratoriais regulares para SARS-CoV-2, para uma 
retoma mais segura das atividades educativas e letivas presenciais é recomendável a realização de uma campanha de 
Testes Rápidos de Antigénio a todos os estudantes, docentes, investigadores e não docentes, que o consintam e que 
não tenham sintomas sugestivos de COVID-19 nem história de infeção por SARS-CoV-2, confirmada laboratorialmente, 
nos últimos 90 dias.  

Na mesma data o Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior enviou às IES uma nota sobre a 
implementação de uma estratégia de rastreio no reinício das atividades presenciais, em articulação com a Cruz 
Vermelha Portuguesa (CVP). 

A Universidade do Minho informou já a DGES do seu interesse em que os Testes Rápidos de Antigénio possam ser 
aplicados pela CVP a toda a comunidade da Universidade do Minho que retome a atividade presencial. Neste momento, 
aguardamos informação da DGES e da Cruz Vermelha sobre a concretização desta ambiciosa e exigente operação de 
rastreio.  

Apesar da evolução favorável da situação pandémica verificada nos últimos meses, do progressivo crescimento da 
percentagem de população vacinada, da existência de critérios epidemiológicos mais claros e da melhoria da 
capacidade do SNS, a Comissão de Elaboração e Gestão do Plano de Contingência Interno COVID-19 está a ultimar 
uma atualização do Plano de Contingência e tem procurado estimular a aplicação, por amostragem, de outras técnicas 
de diagnóstico desenvolvidas na Universidade do Minho ou em colaboração com a Universidade do Minho.  

 
Universidade do Minho, 31 de março de 2021 

 
 
O Presidente da Comissão, 

Paulo J. S. Cruz 


