DESPACHO n.º 51/Presidente/2021
Campanha de rastreio com testes laboratoriais para diagnóstico
de SARS-CoV-2 na comunidade IPS
IPS COVID Lab
Considerando,
- a salvaguarda da saúde pública enquanto bem jurídico fundamental e o respeito pelos direitos
da comunidade académica;
- a obrigação do IPS contribuir para a prevenção e contenção do vírus SARS-CoV-2;
- 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;
- a Estratégia Nacional de Testes para SARS-CoV-2, estabelecida pela DGS através da Norma
019/2020, de 26 de fevereiro de 2021;
- a Orientação Conjunta da DGEstE e da DGS de 21 de janeiro de 2021 que define a campanha
de rastreio com testes laboratoriais para SARS-CoV-2 na comunidade escolar, concretizando a
Estratégia Nacional de Testes para SARS-CoV-2 neste contexto e que, na ausência de orientação
específica para o ensino superior, deve servir de base à definição do programa de testagem
preventiva a implementar no IPS;
- 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;
- o Decreto n.º 4/2021 da Presidência do Conselho de Ministros, de 13 de março;
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- 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.
Ao abrigo do nº 4, do artigo 4.º do Decreto do Presidente da República n.º 25-A/2021 de 11 de
março, no qual se estabelece que “pode ser imposta […] a realização de testes de diagnóstico
de infeção por SARS-CoV-2, designadamente para efeitos de acesso e permanência no local de
trabalho ou como condição de acesso a serviços ou instituições públicas, estabelecimentos de
ensino […]” e do n.º 1, alínea b) e do nº 2 do artigo 9.º , nos quais se estabelece que “podem ser
sujeitos à realização de testes de diagnóstico de SARS-CoV-2: […] os trabalhadores, estudantes
e visitantes […] das instituições de ensino superior” e que a realização destes testes de
diagnóstico de SARS-CoV-2 “é determinada pelo responsável máximo do respetivo
estabelecimento ou serviço”.
Auscultados a Comissão de Acompanhamento COVID-19, o Órgão Consultivo a que se refere o
Plano de Contingência do IPS, os Diretores das Escolas e a AAIPS e atento aos poderes que me
são conferidos pelos Estatutos do IPS e pela Lei, determino:
1. A obrigatoriedade de realização de testes diagnóstico de SARS-CoV-2 para todos os
membros da comunidade IPS, incluindo estudantes, docentes, não docentes e
trabalhadores de empresas com prestação de serviço nos campi, que sejam
identificados como potencialmente de maior risco no âmbito da estratégia de
prevenção, mitigação e contenção da propagação do vírus, respeitando a seguinte
ordem de prioridade, considerando a capacidade de testagem do laboratório:
a. Estudantes residentes nas estruturas residenciais do IPS;
b. Trabalhadores a exercer funções nas estruturas residenciais do IPS;
c. Estudantes que iniciem atividades presenciais de estágio em organizações que
exijam teste negativo para SARS-CoV-2;
d. Estudantes em regime de mobilidade incoming;
e. Estudantes e docentes cuja atividade académica presencial, pela sua
especificidade, torne difícil o cumprimento da regra de distanciamento físico ou
de uso de máscara;
f.

Trabalhadores não docentes e trabalhadores de empresas de prestação de
serviços a exercer funções de atendimento presencial;
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2. A obrigatoriedade de realização de testes diagnóstico de SARS-CoV-2 para uma amostra
aleatória de entre os membros da comunidade IPS:
a. Estudantes, docentes, não docentes e trabalhadores de empresas com
prestação de serviço nos campi, que desenvolvam atividade presencial nos
campi;
b. Estudantes que retomem as atividades presenciais no campus de Setúbal após
a conclusão de atividades em contexto clínico desenvolvidas presencialmente;
c. Utentes do Clube Desportivo do IPS cuja atividade desportiva presencial, pela
sua especificidade, torne difícil o cumprimento da regra de distanciamento
físico ou de uso de máscara.
3. Que a convocatória para a realização do teste diagnóstico de SARS-CoV-2 para docentes,
não docentes e estudantes, seja enviada pelo IPS COVID Lab (covid.lab@ips.pt) por
correio eletrónico utilizando o endereço de email institucional.
4. A recusa da realização do teste diagnóstico de SARS-CoV-2 sem justificação atendível
implica a impossibilidade de acesso e permanência nos campi do IPS.
5. A possibilidade dos membros da comunidade IPS, estudantes, docentes, não docentes
e trabalhadores de empresas com prestação de serviço de realizarem teste diagnóstico
de SARS-CoV-2 voluntariamente, de acordo com as condições específicas que venham a
ser definidas no âmbito da campanha de rastreio com testes laboratoriais para SARSCoV-2.
6. O plano técnico da campanha de rastreio com testes laboratoriais para diagnóstico de
SARS-CoV-2 na comunidade IPS deve ser definido pela equipa nomeada pelo Despacho
n.º 50/Presidente/2021, de 19 de março que irá implementar o modelo de gestão e
operacionalizar IPS COVID Lab, consultadas as Equipas de Apoio de Prestação de
Cuidados e de Consultoria Técnica no âmbito do Plano de Contingência do IPS.
O presente despacho entra em vigor no dia útil seguinte ao da sua publicação.
Instituto Politécnico de Setúbal, 19 de março de 2021.
O Presidente
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