
 

 

Comunicado 03/2021    Comissão de Elaboração e Gestão do Plano de Contingência COVID-19 
 
 

ASSUNTO: Programa de Testagem Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) – Ensino Superior 
 

Aos membros da Comunidade da Universidade do Minho 
 
A Universidade do Minho aderiu ao “Programa de Testagem Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) – Ensino Superior”, para o 
rastreio voluntário e gratuito dos membros da comunidade académica que retomaram a atividade presencial no dia 19 de abril 
de 2021. O rastreio, realizado por equipas móveis da CVP entre os dias 19 e 23 de abril e 26 e 30 de Abril, no horário 
compreendido entre as 9h00 e as 13h00 e as 14h00 e as 18h00.  

As inscrições para o rastreio são feitas  através do preenchimento de um formulário acessível na zona restrita da INTRANET  e 
no PORTAL ACADÉMICO, dando a oportunidade de escolher o local, o dia e a hora desejados para a testagem. Após 
confirmação da inscrição, pelo próprio, deixa de ser possível alterar ou proceder a nova marcação. Os dados são transmitidos 
à Cruz Vermelha Portuguesa para introdução no SINAVE (Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica) com 24 horas de 
antecedência (a inscrição para cada dia útil encerram às 08h00 da véspera, à exceção da segunda-feira, em que encerram às 
14h00 de sábado). 

Ao fim dos três primeiros dias desta campanha, importa: relevar a forma serena e responsável como tem decorrido, 
salientando-se a forte adesão da comunidade e a pontualidade de todos os que, de forma voluntária, optaram por aderir a esta 
operação de proteção da Saúde Pública; reconhecer e agradecer o esforço e profissionalismo das equipas de rastreio da Cruz 
Vermelha Portuguesa.  

A avaliação quantitativa da primeira semana é muito positiva: foram efetuadas 2.355 reservas de testes (82% da capacidade 
total e cerca de 10% da nossa população); até ao momento, nos três primeiros dias não foi detetado qualquer caso positivo, 
num total de 1442 testes realizados. No que diz respeito a Gualtar, em três dias esgotou-se a capacidade de reserva; nos 
primeiros quatro dias sobraram, apenas, duas reservas; para sexta-feira foram reservadas, apenas, 59% das vagas disponíveis; 
a média semanal de vagas reservadas atingiu os 92%. Em relação a Azurém os indicadores são mais modestos. A percentagem 
mais elevada de reservas ocorreu na quarta-feira, que atingiu 90%; para sexta-feira foram reservadas, apenas, 46% das vagas 
disponíveis; a média semanal de vagas reservadas atingiu os 62%. 

Atendendo a que alguns membros da comunidade reportaram, oportunamente, contratempos que os impediam de 
comparecer na data e hora reservados, será dada uma oportunidade de entre as 14h00 e as 24h00 do dia 23 de abril (sexta-
feira) procederem à respetiva remarcação.  

Se ainda não se inscreveu poderá fazê-lo até às 08h00 do dia 29 de abril. É pelo bem e segurança de todos! 
 
O Presidente da Comissão, 

Paulo J. S. Cruz 


