Despacho nº 50/Presidente/2021

Nomeação da Comissão de Gestão do IPS COVID Lab e da Responsável Técnica do IPS COVID
Lab

Pedro Miguel de Jesus Calado Dominguinhos, na qualidade de Presidente do Instituto
Politécnico de Setúbal, no uso de competência própria, conferida pelas disposições conjugadas
do artigo 25º, n.º 1, p), s) e t) dos Estatutos do Instituto Politécnico de Setúbal, e considerando:
I.

A implementação no IPS de um laboratório de testagem de diagnóstico de SARS-CoV-2
(IPS COVID Lab) com vista ao rastreio e deteção precoce de situações de infeção por
SARS-CoV-2, minimizando o risco de contágio na comunidade académica;

II.

A necessidade de colocar em funcionamento o IPS COVID Lab, numa perspetiva quer
técnica quer de gestão, constituindo um recurso por excelência de resposta às
estratégias a adotar face ao evoluir da situação pandémica e no âmbito do combate à
pandemia da doença COVID-19;

III.

O contributo que o IPS pode dar na estratégia de mitigação do impacto da pandemia
nos serviços de saúde, através do desenvolvimento de um programa de testagem
preventiva de âmbito alargado à comunidade académica e a prestadores de serviços
que operam nas suas instalações;

IV.

A Estratégia Nacional de Testes para SARS-CoV-2, estabelecida pela DGS através da
Norma 019/2020, de 26 de fevereiro de 2021;

V.

O Decreto n.º 4/2021 da Presidência do Conselho de Ministros, de 13 de março;

VI.

E a Recomendação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior às instituições
científicas e de ensino superior no contexto das medidas de desconfinamento
controlado definidas pelo Governo, de 11 de março de 2021.

Determino:
a) A nomeação da Professora Doutora Marta Justino como Responsável Técnica do IPS
COVID Lab;
b)

A constituição de uma Comissão de Gestão do IPS COVID Lab, composta pela VicePresidente do IPS, Professora Doutora Ângela Lemos, pelo Vice-Presidente Professor

Doutor Pedro Ferreira, pela Administradora do IPS, Professora Doutora Lurdes Pedro e,
por inerência, a Responsável Técnica do IPS COVID Lab.

1. A responsável Técnica do IPS COVID Lab tem as seguintes atribuições:
a. Organizar e garantir que as atividades são confiadas a colaboradores com
qualificação, treino e experiência apropriados, para um correto funcionamento
do laboratório;
b. Garantir que os produtos consumíveis e reagentes são apropriados para o fim a
que se destinam, assegurando a gestão dos mesmos, nomeadamente
garantindo que estão disponíveis dentro do prazo de validade e conservados
nas condições definidas pelo fabricante;
c. Validar os resultados dos exames laboratoriais depois de se ter certificado de
que a sua execução foi conforme as recomendações;
d. Verificar que a divulgação da informação dos resultados é feita nos prazos
compatíveis com a sua boa utilização clínica e em condições de
confidencialidade;
e. Proceder à marcação/agendamento da recolha das amostras laboratoriais;
f.

Registar e comunicar os resultados dos testes de acordo com as regras previstas
de confidencialidade e no respeito pelas normas do RGPD;

g. Garantir a aplicação das medidas referentes à saúde e segurança dos
colaboradores e proteção do ambiente e garantir o cumprimento do plano de
manutenção e calibração dos equipamentos;
h. Aprovar, para minha homologação, o regulamento interno do laboratório e
zelar pelo seu cumprimento;
i.

Coordenar o IPS COVID Lab de acordo com as respetivas regras deontológicas,
e com a autonomia e independência profissional e técnica exigida.

2. A Comissão de Gestão do IPS COVID Lab tem por objeto:
a. Desenvolver todas as atividades de planeamento, organização, coordenação e
controle, inerentes ao funcionamento do IPS COVID Lab;
b. Acompanhar e implementar as campanhas de rastreio com testes laboratoriais
para diagnóstico de SARS-CoV-2 de acordo com as diretrizes emanadas por

despacho do Presidente, e ou pela Direção-Geral da Saúde e de aplicação ao
Ensino Superior;
c. Propor as medidas/ações de gestão adequadas para o funcionamento do IPS
COVID Lab, e de capacitação dos meios necessários, considerando a evolução
da situação pandémica e no âmbito do combate à pandemia da doença COVID19;
d. Articular com as entidades, públicas ou privadas, no sentido de promover ações
e atividades que concorram para a concretização dos objetivos do IPS COVID
Lab, em particular através de parcerias no âmbito da testagem para diagnóstico
de SARS-CoV-2;
e. Reportar periodicamente ao Presidente do IPS os resultados da Campanha de
rastreio com testes laboratoriais para diagnóstico de SARS-CoV-2 e os principais
indicadores de gestão.

3. A Comissão de Gestão do IPS COVID Lab deve proceder a reuniões regulares para
audição e participação dos/as:
a. Diretores das UO ou em quem ele delegar, elementos integrados na estrutura
do Plano de Contingência, dirigentes do IPS e a AAIPS;
b. Autoridades de Saúde Regionais ou outras entidades representativas, e
diretamente envolvidos no combate à pandemia da doença COVID-19;
c. Demais entidades ou trabalhadores cujo envolvimento se mostre conveniente,
em função do objeto desta Comissão de Gestão do IPS COVID Lab.

Setúbal e IPS, 19 de março de 2021.
O Presidente,
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