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A deteção precoce dos casos de infeção por SARS-CoV-2 e dos seus contatos, através de uma 
estratégia de testagem massiva, efetiva e inclusiva apresenta-se como uma ferramenta nuclear 
para o controlo e limitação da atual pandemia.

Os princípios, “Testar, Seguir, Rastrear e Isolar” (“Test-Track-Trace-Isolate ” ) têm vindo a ser adota-
dos em Portugal a quatro níveis: 

a) identificação precoce dos casos através de uma utilização apropriada de testes laborato-
riais; 

b) acompanhamento clínico adequado de todos os casos de infeção por SARS-CoV-2, quer em 
contexto ambulatório, quer em meio hospitalar; 

c) efetivo rastreio de contactos coordenado pelas equipas de saúde pública;

d) o isolamento atempado e adequado de todos os casos de infeção e respetivos contactos.

A Norma n.º 019/2020 1, de 26 de outubro, da Direção-Geral da Saúde (DGS), define a Estratégia 
Nacional de Testes para SARS-CoV-2, em Portugal. De acordo com esta estratégia, e atendendo à 
situação epidemiológica do país, e ao processo de desconfinamento, com redução progressiva de 
medidas de isolamento, importa continuar a intensificar a utilização de testes laboratoriais para 
SARS-CoV-2, nomeadamente através da implementação de rastreios, realizados de uma forma tão 
progressiva quanto possível, efetiva, massiva e com ponderação do risco, com vista ao reforço 
das respostas para o controlo da pandemia COVID-19.

A transição dos princípios “Test-Track-Trace-Isolate ” para “Find-Test-Trace-Isolate-Support ” é obser-
vada neste plano, com a inclusão da procura de casos através da intensificação de testes de ras-
treio, de forma mais abrangente e com um maior apoio dos casos e contactos durante o período 
de isolamento, alinhado com uma estratégia de comunicação clara e efetiva.

A finalidade e os princípios da testagem para diagnóstico e rastreio em populações vulneráveis e 
unidades de saúde encontram-se definidos na Estratégia Nacional de Testagem para SARS-CoV-2, 
nos termos da referida Norma n.º 019/2020 da DGS. No entanto, torna-se necessário abordar de 
forma mais detalhada a operacionalização dos rastreios comunitários ou ocupacionais, de acordo 
a situação epidemiológica local, e a realização de testagem generalizada, incluindo a testagem 
oportunística ou os autotestes. Esta operacionalização deve ser associada à garantia da capaci-
dade instalada para o isolamento e seguimento dos casos identificados e respetivos contactos, e 
ser acompanhada de uma comunicação efetiva.

Para o efeito, através do Despacho n.º 2922/2021 2, de 18 de março, foi determinada a constitui-
ção de uma Task Force para a promoção da operacionalização da Estratégia Nacional de Testa-
gem para SARS-CoV-2, já em fase de implementação mas que agora se formaliza.
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1. ENQUADRAMENTO

1  Norma nº 019/2020, da DGS, de 26/10/2020 atualizada a 26/03/2021
2  Despacho n.º 2922/2021, de 18/03/2021

—

https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0192020-de-26102020-pdf.aspx
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/159607154/details/maximized
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Este plano pretende contribuir para o controlo da epidemia da COVID-19 em Portugal, através 
da promoção da testagem para SARS-CoV-2, sobretudo na identificação precoce de casos assinto-
máticos de forma ativa, como resultado de uma testagem intensificada e dirigida, complementada 
com a criação de todas as oportunidades de testagem, com o envolvimento interinstitucional.

2. FINALIDADE

Nos termos do Despacho n.º 2922/2021, de 18 de março, são objetivos da Task Force :

p Definir e promover o plano de operacionalização da Estratégia de Testes em Portugal;

p Preparar o plano de gestão da reserva estratégica de testes, incluindo a armazenagem e con-
servação;

p Assegurar o processo informático de suporte à realização de testes à COVID-19, designada-
mente quanto ao registo e monitorização de resultados;

p Elaborar um plano de comunicação para a população sobre a importância da testagem mas-
siva à COVID-19 e disponibilizar, de forma efetiva, informação clara, objetiva e transparente 
sobre todo o processo;

p Articular com os Serviços de Segurança e Saúde e no Trabalho e as Autoridades de Saúde/ 
Administrações Regionais de Saúde territorialmente competentes, num quadro de rastreios 
comunitários, e com os organismos responsáveis nas Regiões Autónomas da Madeira e dos 
Açores, de todos os aspetos necessários à implementação e operacionalização da Estratégia 
de Testagem.

.

3. OBJETIVOS DA TASK FORCE



A estrutura orgânica da Task Force foi determinada pelo Despacho n.º 2922/2021, de 18 de março, 
referido anteriormente, integrada por um núcleo de coordenação e por entidades de apoio téc-
nico e logístico (Quadro 1).
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4. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA TASK FORCE

NÚCLEO DE COORDENAÇÃO

Entidade Responsabilidades na Task Force

- L iderança e ar t icu lação intermin ister ia l e inter inst i -
tuc iona l.

- E laboração do p lano de promoção da operac iona l i -
zação da Estratégia de Testagem; 

- Elaboração do p lano da gestão de reser va 
estratégica de testes, inc lu indo armazenagem e 
conser vação;

- Elaboração do p lano de comunicação;

- Ar t icu lação inter inst i tuc iona l.

- Mante r a Est ratég ia Nac iona l de Testes para 
SARS-CoV-2 atua l i zada de acordo com a ma is 
recente ev idênc ia c ient í f i ca;

- E laboração do p lano de promoção da operac iona l i -
zação da Estratégia de Testagem – Elaboração do 
p lano de comunicação;

- Co laboração no processo in fo rmát ico de supor te 
à rea l i zação de testes, nomeadamente reg is to e 
segu imento de resu l tados.

- Assegurar o processo informático de supor te à rea-
l ização de testes, nomeadamente registo e segui-
mento de resultados;

- Co laboração na e laboração do p lano da gestão de 
reser va estratég ica de testes, des ignadamente no 
apo io aos proced imentos de aqu is ição.

- Colaboração técnica no plano da gestão de reserva 
estratégica de testes;

- Co laboração no p lano de comun icação e s is temas 
de in fo rmação.

- A r t icu lação in te rsector ia l e in te r- reg iona l no pro-
cesso de promoção da testagem e de in fo rmação 
dos aspetos necessár ios à imp lementação e ope-
rac iona l i zação da Est ratég ia de Testagem.

- A r t icu lação in te rsector ia l e in te r- reg iona l no pro-
cesso de promoção da testagem e de in fo rmação 
dos aspetos necessár ios à imp lementação e ope-
rac iona l i zação da Est ratég ia de Testagem.

Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde (SEAS)

Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA)

Direção-Geral da Saúde (DGS)

Serviços Parti lhados do Ministério da Saúde (SPMS)

Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (INFARMED)

Administrações Regionais de Saúde

Direções Regionais da Saúde das Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores

Quadro 1 − Núcleo de coordenação e entidades de apoio técnico e logístico.
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APOIO TÉCNICO E LOGÍSTICO

Entidade Responsabilidades na Task Force

- Ar ticulação inter insti tucional e supervisão técnica e f inanceira.

- Articulação interinstitucional, supervisão técnica e colaboração logística em
testagem massiva.

- Regulação e superv isão do cumprimento dos requis i tos de funcionamento
dos estabelecimentos dedicados à prestação de cuidados de cuidados
de saúde, incluindo no âmbito da testagem para resposta à epidemia por
SARS-CoV-2 e à doença COVID-19.

- Ar t icu lação inter inst i tuc iona l, co laboração técnica e operac iona l na
testagem massiva;

- Formação e capacitação do processo de testagem;

- Apoio na implementação do plano de comunicação.

- Articulação interinstitucional e colaboração na elaboração do plano da ges-
tão de reserva estratégica de testes, incluindo logística de armazenagem,
conservação e distr ibuição.

Administração Central do Sistema de Saúde, I . P. (ACSS)

Insti tuto Nacional de Emergência Médica, I . P. ( INEM)

Entidade Reguladora da Saúde (ERS)

Cruz Vermelha Por tuguesa (CVP)

Serviço de Uti l ização Comum dos Hospitais (SUCH)

Quadro 1 − Núcleo de coordenação e entidades de apoio técnico e logístico (continuação).

A implementação do plano necessita da identificação de elementos Coordenadores Ministeriais 
e Regionais e da articulação com os Secretários de Estado designados por região, que coorde-
nam a execução da declaração do estado de emergência, tendo em vista garantir coerência de 
resposta articulada e efetiva (Quadro 2) 3.

Designação Responsabilidades na Task Force

- Coordenação hor izontal das entidades, organismos ou serviços de âmbito regional ou distr i ta l
da administração direta e indireta do Estado;

- Promoção da ar t icu lação de todas as estruturas desconcentradas do Estado ex istentes na
respet iva NUT I I que devam ser mobi l izadas na execução da Task Force;

- Ar ticulação e inter locução com as autarquias locais e as diversas entidades dos setores social
e económico na respetiva NUT II.

- Ar ticulação com os serviços dependentes de cada ministér io;

- Dinamização de setores empresar ia is dependentes da área de governação respetiva;

- Ar ticulação com a Task Force e estruturas do Ministér io da Saúde.

- Promoção de ações de testagem a nível regional;

- Ar ticulação com o núcleo de coordenação da Task Force;

- Ar ticulação com disposit ivos regionais: Autarquias, Empresas, IPSS, ONG.

Secretár ios de Estado designados 
por região.

Coordenadores Minister ia is

Coordenadores Regionais

Quadro 2 − Elementos Coordenadores Ministeriais e Regionais e Secretários de Estado designados por região.

3  Despacho n.º 4235-B/2020, de 6 de abril , publicado Diário da República n.º 68/2020, 2º Suplemento, Série II .
—

https://dre.pt/home/-/dre/131193429/details/maximized
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A evolução da situação epidemiológica verificada em Portugal tem exigido de todos e, em espe-
cial, do Governo a necessidade de adoção de medidas de combate à propagação da doença 
COVID-19, que têm implicado naturais constrangimentos da mobilidade das pessoas e da ativi-
dade económica. 

Em face da redução de novos casos de infeção por SARS-CoV-2 e, mais recentemente, do número 
de internamentos e de óbitos, bem como do Plano de Vacinação contra a COVID-19 em curso, o 
Governo estabeleceu um Plano de Desconfinamento 4, cruzando diversos critérios científicos, divi-
dido em fases temporais de execução, de forma a monitorizar os impactos das medidas de des-
confinamento, segundo critérios epidemiológicos de definição de controlo da pandemia e, ainda, 
a existência de capacidade de resposta assistencial do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Para o efeito, em alinhamento com as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), 
quanto à imprescindibilidade da testagem para a deteção precoce de casos de infeção e para a 
identificação e isolamento dos seus contactos, possibilitando um controlo eficiente das cadeias 
de transmissão, importa dar continuidade a um vasto programa de testagem, massiva e sistemá-
tica, alinhado com a Estratégia Nacional de Testes para SARS-CoV-2, tal como definido pela Norma 
n.º 019/2020 da DGS.

Assim, para além da utilização de testes laboratoriais para o diagnóstico da infeção por 
SARS-CoV-2, quer em pessoas sintomáticas quer em contactos de pessoas com COVID-19, 
importa, na atual situação epidemiológica, alargar e operacionalizar a testagem (“rastreios” ) 
em pessoas assintomáticas e sem exposição a SARS-CoV-2.

Nesse pressuposto, e nos termos do Despacho que criou a Task Force para a promoção da opera-
cionalização da referida Estratégia, especialmente no que diz respeito à testagem (“rastreios”) em 
pessoas assintomáticas e sem exposição a SARS-CoV-2, definiu-se um plano de ação sustentado 
num modelo de testagem composto por três eixos: testagem dirigida, testagem programada e 
testagem generalizada (Figura 1).

Alguns destes eixos de testagem são operacionalizados através de programas de rastreio, que, 
pelo seu carácter esporádico ou pela motivação da realização do teste, não se incluem naquilo 
que, formalmente, se designa por “rastreio”, ainda que a pessoa testada seja assintomática e não 
tenha história recente de contacto com caso positivo para SARS-CoV-2. 

Considerando o exposto, foi entendimento, por questão de simplificação, optar neste documento 
pela utilização de termo mais abrangente e inclusivo de “testagem”, focado na tipologia de inter-
venção/ação.

5. MODELO DE TESTAGEM

4  Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2021 de 13 de março.
—

https://dre.pt/home/-/dre/159432419/details/maximized


Figura 1 − Modelo de testagem em três eixos.

A testagem dirigida tem como principal finalidade o rastreio em contextos comunitários ou ocu-
pacionais e é dependente da situação epidemiológica (incidência e tendência de crescimento da 
epidemia, positividade e outros indicadores). Pretende-se uma resposta rápida de forma a mini-
mizar o risco de transmissão na comunidade a alterações desses fatores.

Esta testagem deve ser baseada numa abordagem de avaliação de risco, tendo em conta o risco 
de exposição, de transmissão da infeção ou de manifestações mais graves de doença. 

No contexto da ocorrência de casos, deve ser dada particular atenção à evolução e localização 
geográfica dos mesmos, tendo em vista a identificação de áreas de maior risco que deverão des-
poletar ações de testagem dirigida.

Incluem-se dentro desta testagem:

p Estabelecimentos de Educação ou Ensino

p Eventos de massa

p Clubes desportivos

p Viagens / Transportes

p Serviços / empresas municipalizadas

p Outras empresas

5.1. TESTAGEM DIRIGIDA
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A testagem programada tem como finalidade o rastreio a populações vulneráveis e em unidades 
prestadoras de cuidados de saúde, considerados contextos de risco muito elevado, pelo que é 
independente da situação epidemiológica local (incidência e tendência de crescimento da epide-
mia, positividade ou outros indicadores). Pressupõe um conjunto de ações de testagem, previa-
mente programadas e determinadas, em locais ou situações de maior de risco de transmissão ou 
de vulnerabilidade e com identificação prévia de populações alvo, com programas de testagem 
sistemática (organizados em rastreios).  

Incluem-se dentro desta testagem:

p Rastreios programados a populações vulneráveis:

□ Estruturas Residenciais para Idosos (ERPI)

□ Unidades da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI)

□ Instituições Sociais de Acolhimento e/ou Apoio Social

□ Centros de Acolhimento de Migrantes e Refugiados

□ Estabelecimentos prisionais

p Rastreios programados em unidades prestadoras de cuidados de saúde:

□ Antes da admissão hospitalar para internamento, para assistência ao parto, cirurgia
eletiva, realização de procedimentos geradores de aerossóis, admissão em unidades
de cuidados intermédios e intensivos e durante o internamento hospitalar; aos doentes
oncológicos; aos acompanhantes em situações específicas; aos profissionais de saúde
de maior risco de acordo com o nível de exposição)

p Rastreios programados em contexto ocupacional e/ou comunitário:

□ Empresas

□ Serviços / empresas municipalizadas

□ Estabelecimentos de Educação ou Ensino

□ Clubes desportivos

□ Viagens / Transportes

□ Rastreios programados em eventos de massa

À medida que a plano de vacinação contra a COVID-19 for avançando, assim como o conheci-
mento sobre a efetividade da vacinação, podem ser alterados os locais ou situações de maior 
de risco de transmissão ou de vulnerabilidade.

5.2.  TESTAGEM PROGRAMADA

11



5  Circular Informativa Conjunta DGS/INFARMED/INSA nº 001/CD/100.20.200, de 12/02/2021
6  Por taria n.º 56/2021, publicada no Diário da República n.º 50/2021, Série I de 12 de março

—
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A testagem generalizada é independente do contexto e da situação epidemiológica (incidência 
e tendência de crescimento da epidemia, positividade ou outros indicadores). Nesse sentido, 
pretende-se maximizar as oportunidades de testagem, em diversos contextos, sob o conceito 
de testagem oportunística, como seja entre os utentes assintomáticos com consulta presencial 
marcada nas unidades de saúde, grandes superf ícies comerciais, estações rodoferroviárias, 
entre outros. 

A essência da testagem generalizada tem ainda foco no exercício de uma cidadania ativa, volun-
tária, informada e responsável, pelo que a realização de testes por iniciativa do cidadão afigu-
ra-se adequada. A inclusão dos testes rápidos de antigénio (TRAg) na Estratégia Nacional de 
Testes SARS-CoV-2 e a atualização da circular informativa conjunta 5, alargando o espectro das 
entidades habilitadas a efetuar TRAg, bem como o estabelecimento de um regime excecional e 
temporário para a realização de TRAg com colheita de amostra (fossas nasais) e interpretação 
de resultado por leigos /não profissionais 6 permitiram, a toda a população, o acesso facilitado 
à testagem, criando condições para que os contributos individuais e, consequentemente coleti-
vos, possam acrescentar valor e complementar as estratégias institucionais.

Incluem-se dentro desta testagem:

p Rastreio a utentes assintomáticos dos Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES), Unidades 
Locais de Saúde (ULS) e Hospitais

□ Rastreio oportunístico nas unidades de prestação de cuidados de saúde, de acordo com 
a Norma 019/2020, de 12 de outubro, da DGS.

p Autotestes

□ Instrumento adicional de reforço da resposta nacional de combate à COVID-19 pela viabi-
lidade da autocolheita e pela baixa complexidade de execução técnica própria do formato 
de teste rápido. A lista pode ser encontrada no site do INFARMED, I.P., e apenas podem 
ser disponibilizados a leigos / não profissionais com idade igual ou superior a 18 anos nas 
unidades do sistema de saúde, em farmácias e em locais de venda de Medicamentos Não 
Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) autorizados, sendo destinados a indivíduos assinto-
máticos e sem exposição a SARS-CoV-2 conhecida.

5.3.  TESTAGEM GENERALIZADA

https://www.infarmed.pt/documents/15786/4183417/COVID-19+-+Operacionaliza%C3%A7%C3%A3o+da+utiliza%C3%A7%C3%A3o+dos+Testes+R%C3%A1pidos+de+Antig%C3%A9nio+%28TRAg%29+-+++++2%C2%AA+atualiza%C3%A7%C3%A3o/20829f8f-7445-a621-7d66-02eececf7803?version=1.0
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/159304338/details/maximized


A testagem massiva é fundamental para o controlo da infeção por SARS-CoV-2 e da pandemia. 

A estratégia de desconfinamento deverá estar fortemente associada a uma testagem massiva 
e sistemática, que permite criar e implementar mecanismos de antecipação à disseminação do 
vírus. 

Pretende-se, também, criar um conjunto de orientações e propostas de trabalho, materializa-
das numa estratégia planeada, massiva e sistemática de testagem, inclusiva e par ticipativa, e 
que envolve todos os cidadãos e as organizações e serviços dos vários setores (público, social 
e privado), para detetar precocemente situações com potencial risco de ocorrência de sur tos 
e, assim, quebrar as cadeias de transmissão.

Testagem inclusiva – Para todos – que permita a todos os cidadãos acesso a planos específi-
cos de testagem, promovendo equidade no acesso aos testes de deteção de SARS-CoV-2. 

Testagem participativa – Com todos –  que promova a participação dos setores mais revelan-
tes de intervenção preventiva no combate à pandemia, nomeadamente no domínio da promo-
ção da testagem. 

A participação cívica e estratégica de todos os agentes de desenvolvimento social e económico, 
local e territorial, público, social ou privado no combate à pandemia é essencial para a promoção 
de ações de testagem programada ou generalizada.

Destacam-se, pelo seu papel de agentes de desenvolvimento social e económico, os seguintes:

p Agentes promotores de políticas públicas: Ministérios, empresas públicas (transportes, cul-
tura e serviços, entre outros);

p Agentes comunitários: Autarquias, IPSS, Organizações não-governamentais (ONG), saúde pri-
vada e social, entre outros;

p Agentes de organização de base sócio laboral: organizações empresariais de comércio, indús-
tria, turismo, agropecuária, pescas, desporto, entre outras.

Os cidadãos informados, as entidades que promovem e/ou realizam os testes laboratoriais para 
SARS-CoV-2, assumem uma responsabilidade partilhada em todo este processo, desde o planea-
mento de testagem à execução, registo, comunicação e atuação.

6.  LINHAS ESTRATÉGICAS DE AÇÃO

6.1.  TESTAGEM INCLUSIVA (PARA TODOS) E PARTICIPATIVA (COM TODOS)
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– Grau relativo de imuni-
 zação das populações 

envolvidas

– Grupo etário envolvido 

RISCO DE FORMAS 
GRAVES DA DOENÇA RISCO DE TRANSMISSÃO

– Tipo de interação social

– Potencial de 
aglomeração

– Mobilidade territorial 
envolvida

– Contexto laboral

– Contexto social

RISCO DE EXPOSIÇÃO

Figura 2 − Identificação das populações de maior risco.
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Uma abordagem assente na análise de risco permite identificar, precocemente, os casos e mini-
mizar o risco de transmissão na comunidade. 

De acordo com a Estratégia Nacional de Testes para SARS-CoV-2, os testes laboratoriais para 
SARS-CoV-2 devem ser realizados e interpretados de acordo com uma finalidade de diagnós-
tico ou de rastreio. A realização com fins de diagnóstico inclui os doentes com suspeita de infe-
ção por SARS-CoV-2 e em contactos de alto e baixo risco com caso confirmado de infeção por 
SARS-CoV-2/ COVID-19.

Na testagem com fim de rastreio, o racional deve ser o de priorizar os indivíduos de maior risco 
de exposição, de transmissão da infeção ou de manifestações mais graves de doença (Figura 2). 

Nesta conjuntura, tendo em consideração que já se encontram implementados os testes com 
finalidade diagnóstica, importa identificar algumas das principais ações a desenvolver, em função 
da avaliação do contexto, do risco e da situação epidemiológica. Assim, no quadro 3 são apresen-
tadas propostas de atuação e responsabilidades associadas.

Os critérios de periodicidade de testagem e outras orientações específicas estão definidos na 
Norma n.º 019/2020 da DGS. No caso dos rastreios em contexto comunitário ou ocupacional, 
a periodicidade a definir está indexada à taxa de incidência bem como ao risco associado (por 
maior exposição ou vulnerabilidade das populações).

 

6.2. ANÁLISE DE RISCO A DIRECIONAR A TESTAGEM



(*)  Eventos de Massas: Eventos de massas ou de multidões (mass gatherings) são definidos, 
segundo a OMS, como eventos que reúnem mais do que um determinado número de pessoas, 

num local específico, para uma finalidade específica, num determinado período de tempo. Mas 
podemos também enquadrar neste conceito, atividades que, não se enquadrando nesta defi-
nição, podem ter características análogas, como é o caso de celebrações religiosas e outras de 
lazer.

Neste contexto, os riscos para a saúde são potenciados pela concentração elevada de partici-
pantes oriundos de diferentes regiões ou países e pelo aumento do número de contactos inter-
pessoais. No atual contexto pandémico, o risco de disseminação de COVID-19 deve ser avaliado 
de forma detalhada. 

A testagem prévia à par ticipação nestes eventos pode representar, aqui, uma oportunidade 
de reduzir esse risco, devendo ser adequadamente avaliada durante a preparação do evento 
e durante a sua realização.

No âmbito deste plano, a Task Force articulará com a DGS e com Comissão Técnica para os even-
tos de massas COVID-19 7.

O registo da informação laboratorial é sempre realizado por entidade registada no SINAVElab, 
de acordo com o ponto 6.4 do presente documento.
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Quadro 3 − Atuação em função da finalidade dos testes, do contexto, do risco e do tipo de população.

CONTEXTO RISCO POPULAÇÃO RESPONSÁVEL
EXECUÇÃO/
REGISTO

Pessoal docente e não docente 
Alunos do ensino secundário e uni-
versitár io
Segundo Norma n.º 019/2020, de 26/10/ 
2020 atual izada a 26/03/2021

Colaboradores e uti l izadores

Funcionários e atletas

Colaboradores e uti l izadores

Colaboradores e uti l izadores

Funcionários de empresas privadas, 
com ou sem serviços de saúde ocu-
pacional (SO), empresas com gran-
des grupos de prof issionais em re-
cintos abertos ou fechados, empre-
sas com profissionais em constante 
mobil idade, entre outros.

Colaboradores e utentes
Segundo Norma n.º 019/2020, de 
26/10/2020 atual izada a 26/03/2021

Centros de acolhimento de migrantes 
e refugiados, migrantes não associa-
dos a contextos ocupacionais, gru-
pos nómadas, e outras populações 
em contextos sociais vulneráveis
Segundo Norma n.º 019/2020, de 26/10/2020 
atualizada a 26/03/2021

Colaboradores e reclusos
Segundo Norma n.º 019/2020, de 26/10/2020 
atualizada a 26/03/2021

Prof issionais de saúde e utentes
Segundo Norma n.º 019/2020, de 26/10/2020 
atualizada a 26/03/2021 

Direção Regional de Educa-
ção (DRE), Serv iços Seguran-
ça Socia l Distr i ta l e Ministér io 
da Ciência, Tecnologia e En-
sino Super ior MCTES

Entidade organizadora

Federações, L igas, Associa-
ções, Ginásios, Piscinas (Mu-
nicipais e pr ivados) e outros

Min istér ios, ARS/ULS, 
Empresas

Autarquias

Min istér ios, empresas, 
ARS/ULS

Serv iços Segurança Socia l 
D istr i ta l

USP, Serv iços Segurança So-
cia l Distr i ta l, Autarquias, SEF

Estabelecimento Pr is ional

ARS, ULS/ACES, hospi ta is, 
prestadores de cuidados de 
saúde

Entidade habi l i tada 

Entidade habi l i tada 

Entidade habi l i tada 

Entidade habi l i tada

Entidade habi l i tada

SO das empresas, 
ULS/ACES, ent ida-
de habi l i tada

Entidade habi l i tada 

Entidade habi l i tada 

Ser v iços c l ín icos 
EP, ARS/ULS, ent i-
dade habi l i tada

ARS, ULS/ACES, 
hospi ta is, presta-
dores de cuidados 
de saúde

Estabelecimentos de 
educação ou ensino

Eventos de massas ( * ) e 
at iv idades lúdicas

Clubes despor t ivos

 

Viagens / t ranspor tes

Serviços / empresas 
municipal izadas

Contexto ocupacional

ERPI e RNCCI

Inst i tu ições de 
acolhimento e outras
populações vulneráveis
 

Estabelecimentos 
pr is ionais

Unidades de saúde

Risco de transmissão ( interação socia l, contactos 
de prox imidade, rec intos fechados, potencia l de 
aglomeração)
Risco de exposição (social e laboral )

Risco de transmissão (contactos de proximidade, 
recintos fechados, potencial de aglomeração, mobi-
l idade terr i tor ia l ) 
Risco de exposição (social ) e laboral

Risco de transmissão ( interação socia l, contactos 
de prox imidade, rec intos fechados, potencia l de 
aglomeração)
Risco de exposição (social ) e laboral

Risco de transmissão ( interação socia l, contactos 
de prox imidade, espaços fechados, potencia l de 
aglomeração)
Risco de exposição (social )

Risco de transmissão ( interação laboral, contactos 
de proximidade)
Risco de exposição ( laboral )

Risco de transmissão (contactos de prox imidade, 
rec intos fechados, potencia l de aglomeração, d i f i -
cu ldade na ut i l ização de máscara, grupos vu lnerá-
ve is, a lo jamentos precár ios, condições de trabalho 
def ic i tár ias, mobi l idade ter r i tor ia l )
Risco de exposição ( labora l, sem ser v iço de SO, 
contacto com utentes com COVID-19)

Risco de transmissão ( interação socia l, contactos 
de prox imidade, rec intos fechados, potencia l de 
aglomeração)
Risco de exposição (social e laboral )
Risco de formas graves da doença (população com 
várias comorbil idades, faixa etária)

Risco de transmissão (contactos de proximidade, 
recintos fechados, potencia l de aglomeração, di f i-
culdade na ut i l ização de máscara, a lojamentos pre-
cár ios, condições socia is, habitacionais e de traba-
lho vulneráveis, mobi l idade terr i tor ia l, d i f iculdades 
de comunicação)
Risco de exposição (social ) e laboral

Risco de transmissão (contactos de prox imidade, 
rec intos fechados, potencia l de aglomeração)
Risco de exposição (social e laboral )
Risco de formas graves da doença (compor tamen-
tos adi t ivos e dependências, doenças crónicas)

Risco de exposição ( laboral, contacto com utentes 
com COVID-19 ou suspeitos)



(*)  Eventos de Massas: Eventos de massas ou de multidões (mass gatherings) são definidos, 
segundo a OMS, como eventos que reúnem mais do que um determinado número de pessoas, 

num local específico, para uma finalidade específica, num determinado período de tempo. Mas 
podemos também enquadrar neste conceito, atividades que, não se enquadrando nesta defi-
nição, podem ter características análogas, como é o caso de celebrações religiosas e outras de 
lazer.

Neste contexto, os riscos para a saúde são potenciados pela concentração elevada de partici-
pantes oriundos de diferentes regiões ou países e pelo aumento do número de contactos inter-
pessoais. No atual contexto pandémico, o risco de disseminação de COVID-19 deve ser avaliado 
de forma detalhada. 

A testagem prévia à par ticipação nestes eventos pode representar, aqui, uma oportunidade 
de reduzir esse risco, devendo ser adequadamente avaliada durante a preparação do evento 
e durante a sua realização.

No âmbito deste plano, a Task Force articulará com a DGS e com Comissão Técnica para os even-
tos de massas COVID-19 7.

O registo da informação laboratorial é sempre realizado por entidade registada no SINAVElab, 
de acordo com o ponto 6.4 do presente documento.
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7  Despacho n.º 009/2021, da DGS, de 10/03/2021 – Constituição da Comissão Técnica para os Eventos de Massas COVID-19. 
—

Os testes laboratoriais para SARS-CoV-2 devem ser realizados e interpretados de acordo com 
uma finalidade clínica e de saúde pública, para diagnóstico ou para rastreio:

p Os testes de diagnóstico destinam-se a indivíduos com suspeita de infeção por SARS-CoV-2 
e/ou contactos de alto e baixo risco com caso confirmado.

p Os testes utilizados em rastreio, podem ser aplicados em contextos comunitários (incluindo 
eventos de massa), ocupacionais, populações vulneráveis, unidades de saúde e outras situa-
ções de maior risco, de acordo com o capítulo anterior.

6.3.  COMPLEMENTARIDADE DOS TESTES

6.3.1.  TIPOS DE TESTE

p Os Testes Moleculares de Amplificação de Ácidos Nucleicos (TAAN) são o método de refe-
rência (gold standard ) para o diagnóstico da infeção por SARS-CoV-2. 

p Os Testes Rápidos de Antigénio (TRAg) são testes de proximidade (point-of-care) e devem 
ser utilizados de acordo com a Norma n.º 019/2020, quer no âmbito de rastreios, quer no 
âmbito do diagnóstico, sobretudo quando os testes de TA AN não estão disponíveis. Os ras-
treios envolvem a testagem de pessoas assintomáticas, sem exposição conhecida ou sus-
peita de exposição ao SARS-CoV-2.

https://www.dgs.pt/a-direccao-geral-da-saude/comunicados-e-despachos-do-director-geral/despacho-n-0092021-de-10032021-pdf.aspx


Os TAAN e os TRAg devem ser realizados em amostras do trato respiratório (superior e/ou infe-
rior), nos termos da Orientação n.º 015/2020 8, de 23 de março, e da Circular Informativa Conjunta 
nº 003/CD/100.20.200 9, de 27 de maio. 

As amostras de saliva podem ser consideradas nos TAAN, como alternativa às amostras do trato 
respiratório, particularmente em situações de rastreio comunitário.

p Os TRAg em Autoteste 10, para utilização com amostras colhidas por métodos menos invasi-
vos, nomeadamente, amostras da área nasal interna anterior (fossas nasais), constituem um 
instrumento complementar para a deteção precoce de casos de infeção. Estes testes não 
substituem, mas complementam os testes de uso profissional, realizados de acordo com o 
preconizado na Estratégia Nacional de Testes para SARS-CoV2.

p Os Testes Serológicos avaliam a resposta imunológica à infeção por SARS-CoV-2, e não 
devem ser utilizados para o diagnóstico e rastreio da infeção.

8  Orientação n.º 015/2020, de 23/03/2020 
9  Circular Informativa Conjunta DGS/INFARMED/INSA nº 003/CD/100.20.200 de 27/05/2020
10  Circular Informativa Conjunta DGS/INFARMED/INSA nº 005/CD/100.20.200 de 19/03/2021

—

Assim, para dar continuidade à vigilância molecular 11, deverá ser mantido um número relevante 
de testes TAAN e a conservação de uma seleção de amostras positivas para SARS-CoV-2, que per-
mita a realização da sequenciação genómica, de acordo com o Despacho n.º 331/2021 12, de 11 de 
janeiro.
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6.3.2.  VIGILÂNCIA VIROLÓGICA

A componente da vigilância virológica, através da identificação e caraterização do vírus 
SARS-CoV-2, por TA AN, permite monitorizar a circulação do vírus em Portugal. O diagnóstico 
laboratorial para a confirmação de novos casos de infeção complementado pela caraterização 
viral é fundamental para a identificação e monitorização de cadeias de transmissão, bem como 
para a identificação de novas introduções do vírus SARS-CoV-2 no território nacional. A carate-
rização genética constitui informação crítica e essencial para monitorizar o aparecimento e a 
distribuição das variantes de interesse do SARS-CoV-2.

O INSA coordena a componente virológica da vigilância da COVID-19 em Portugal, onde se inclui 
o estudo da variabilidade genética do SARS-CoV-2, tendo como principais objetivos:

p a identificação das variantes genéticas a circular no País, a sua origem, frequência relativa e 
disseminação, contribuindo para aferir o impacto das medidas de prevenção e controlo ado-
tadas; a identificação e estudo de cadeias de transmissão para apoio às entidades de saúde 
pública;

p a monitorização de surtos hospitalares com vista à alteração de circuitos e procedimentos 
internos;

p a avaliação de casos de potencial reinfeção e /ou persistência prolongada com eventual 
impacto em transmissões secundárias;

p a identificação de marcadores genéticos associados a doença grave e/ou falhas vacinais.

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0152020-de-23032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/circular-informativa-conjunta-dgsinfarmedinsa-n-003cd10020200-de-27052020-pdf.aspx
https://www.infarmed.pt/documents/15786/4183417/Portaria+n.%C2%BA+56+2021%2C+de+12+de+mar%C3%A7o+-+Regime+excecional+no+%C3%A2mbito+da+COVID-19%3A+Crit%C3%A9rios+de+inclus%C3%A3o%2C+operacionaliza%C3%A7%C3%A3o+da+utiliza%C3%A7%C3%A3o+e+reporte+de+resultados+dos+autotestes/df5c5880-e2b4-6793-91b4-d3e95921e99b


11 Publicada em plataforma digital: https:// insaflu.insa.pt /covid19/
12  Atualizada pelo Despacho n.º 1150/2021, de 28 de janeiro
13  Aprovado em anexo à Por taria n.º 248/2013, de 05/08/2013, alterada pela Por taria n.º 22/2016, de 10/02/2016.
14  Despacho n.º 1150/2021, de 28/01/2021

—

Assim, para dar continuidade à vigilância molecular 11, deverá ser mantido um número relevante 
de testes TAAN e a conservação de uma seleção de amostras positivas para SARS-CoV-2, que per-
mita a realização da sequenciação genómica, de acordo com o Despacho n.º 331/2021 12, de 11 de 
janeiro.
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A componente da vigilância virológica, através da identificação e caraterização do vírus 
SARS-CoV-2, por TA AN, permite monitorizar a circulação do vírus em Portugal. O diagnóstico 
laboratorial para a confirmação de novos casos de infeção complementado pela caraterização 
viral é fundamental para a identificação e monitorização de cadeias de transmissão, bem como 
para a identificação de novas introduções do vírus SARS-CoV-2 no território nacional. A carate-
rização genética constitui informação crítica e essencial para monitorizar o aparecimento e a 
distribuição das variantes de interesse do SARS-CoV-2.

O INSA coordena a componente virológica da vigilância da COVID-19 em Portugal, onde se inclui 
o estudo da variabilidade genética do SARS-CoV-2, tendo como principais objetivos:

p a identificação das variantes genéticas a circular no País, a sua origem, frequência relativa e 
disseminação, contribuindo para aferir o impacto das medidas de prevenção e controlo ado-
tadas; a identificação e estudo de cadeias de transmissão para apoio às entidades de saúde 
pública;

p a monitorização de surtos hospitalares com vista à alteração de circuitos e procedimentos 
internos;

p a avaliação de casos de potencial reinfeção e /ou persistência prolongada com eventual 
impacto em transmissões secundárias;

p a identificação de marcadores genéticos associados a doença grave e/ou falhas vacinais.

6.4.  SISTEMA DE INFORMAÇÃO (NOTIFICAÇÃO E REFERENCIAÇÃO)

6.4.1.  RASTREIOS

A Lei n.º 81/2009, de 21 de agosto, instituiu o sistema nacional de vigilância epidemiológica em 
Saúde Pública (SINAVE) que recolhe, analisa, atualiza e divulga os dados relativos a doenças de 
notificação obrigatória e outros riscos em Saúde Pública.

O Regulamento13 de Notificação Obrigatória de Doenças Transmissíveis e Outros Riscos em Saúde 
Pública, define o prazo e o processo de notificação, bem como a metodologia de introdução de 
dados na aplicação informática de suporte ao SINAVE. A lista de doenças de notificação obrigató-
ria foi atualizada pelo Despacho n.º 1150/2021 de 28 de janeiro14, que incluiu a introdução da infe-
ção por SARS-CoV-2 / COVID-19.

A notificação, clínica e laboratorial, é efetuada através de:

1. Preenchimento de um formulário eletrónico disponível na aplicação informática de suporte 
ao SINAVE, para cada teste realizado; ou

2. Mecanismos automáticos de interoperabilidade entre os respetivos sistemas informáticos 
e a aplicação informática de suporte ao SINAVE (através de webservice). 

As informações reportadas são fundamentais para efeitos de vigilância epidemiológica, preven-
ção e quebra de cadeias de transmissão da infeção por SARS-CoV-2. Por outro lado, tem de estar 
garantido que os resultados dos testes são obtidos e comunicados aos utentes e aos serviços 
de saúde pública de forma atempada, para uma rápida implementação das medidas de Saúde 
Pública adequadas, em todos os seus componentes (tempo de colheita até notificação e tempo 
de notificação até rastreio e isolamento profilático de contactos).

Todas as entidades que realizam testes (TA AN ou TRAg) devem garantir que os resultados 
são inseridos no sistema informático de suporte ao SINAVE, exceto os autotestes (ver ponto 
seguinte), de forma a não serem ultrapassadas 24 horas desde a colheita do teste laboratorial 
e a obtenção do seu resultado.

A notificação laboratorial é efetuada na área “Laboratórios” da aplicação informática (SINAVlab). 
Para o efeito, as entidades deverão realizar previamente o seu auto registo na aplicação, con-
forme Orientação n.º 007/2016 da DGS 15, através do endereço: 
https://sinave.min-saude.pt/SINAVE.MIN-SAUDE/autoregisto.jsp

Para além dos laboratórios devidamente habilitados para a colheita e diagnóstico laboratorial, 
podem registar-se no SINAVElab e proceder à notificação laboratorial de TRAg as seguintes enti-
dades:

p Todos os estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, com registo válido na Entidade 
Reguladora da Saúde (ERS) 16 ;

p A título excecional, as Equipas de Saúde Pública no âmbito de surtos e/ou rastreios, na área 
de influência dos respetivos Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) e Unidades de Saúde 
Pública (USP), bem como as ADR-Comunidade.

Ao realizar a notificação laboratorial é essencial a identificação inequívoca do utente (através 
do número do SNS e pelo menos um de dois elementos: nome completo ou data de nascimento) 
e identificação da amostra, bem como garantir que essa informação será registada no local da 
colheita, conforme a Informação n.º 014/2020, de 21/03/2020, da DGS 17. É também imprescindí-
vel o preenchimento do resultado qualitativo.

Quando a notificação laboratorial se refere a um teste realizado no contexto de rastreio, seja 
através de formulário eletrónico ou webservice, esta deve incluir adicionalmente informação rela-
tiva a este contexto. De forma a simplificar o registo desta informação, e de acordo com a neces-
sidade de monitorização epidemiológica e intervenção, foram estabelecidos códigos de acordo 
com os contextos de realização de teste, conforme definido na Informação n.º 004/2021, de 29 
de março, da DGS 18  (Notificação laboratorial de testes em contexto de rastreio e surtos).

É da responsabilidade do laboratório ou entidade contratada para a realização dos testes em 
contexto de rastreio o correto preenchimento do campo observações do resultado.

https://dre.pt/home/-/dre/153493572/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/499034/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/73535989/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/155575942/details/normal?q=1150%2F2021
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A Lei n.º 81/2009, de 21 de agosto, instituiu o sistema nacional de vigilância epidemiológica em 
Saúde Pública (SINAVE) que recolhe, analisa, atualiza e divulga os dados relativos a doenças de 
notificação obrigatória e outros riscos em Saúde Pública.

O Regulamento13 de Notificação Obrigatória de Doenças Transmissíveis e Outros Riscos em Saúde 
Pública, define o prazo e o processo de notificação, bem como a metodologia de introdução de 
dados na aplicação informática de suporte ao SINAVE. A lista de doenças de notificação obrigató-
ria foi atualizada pelo Despacho n.º 1150/2021 de 28 de janeiro14, que incluiu a introdução da infe-
ção por SARS-CoV-2 / COVID-19.

A notificação, clínica e laboratorial, é efetuada através de:

1. Preenchimento de um formulário eletrónico disponível na aplicação informática de suporte 
ao SINAVE, para cada teste realizado; ou

2. Mecanismos automáticos de interoperabilidade entre os respetivos sistemas informáticos 
e a aplicação informática de suporte ao SINAVE (através de webservice). 

As informações reportadas são fundamentais para efeitos de vigilância epidemiológica, preven-
ção e quebra de cadeias de transmissão da infeção por SARS-CoV-2. Por outro lado, tem de estar 
garantido que os resultados dos testes são obtidos e comunicados aos utentes e aos serviços 
de saúde pública de forma atempada, para uma rápida implementação das medidas de Saúde 
Pública adequadas, em todos os seus componentes (tempo de colheita até notificação e tempo 
de notificação até rastreio e isolamento profilático de contactos).

Todas as entidades que realizam testes (TA AN ou TRAg) devem garantir que os resultados 
são inseridos no sistema informático de suporte ao SINAVE, exceto os autotestes (ver ponto 
seguinte), de forma a não serem ultrapassadas 24 horas desde a colheita do teste laboratorial 
e a obtenção do seu resultado.

A notificação laboratorial é efetuada na área “Laboratórios” da aplicação informática (SINAVlab). 
Para o efeito, as entidades deverão realizar previamente o seu auto registo na aplicação, con-
forme Orientação n.º 007/2016 da DGS 15, através do endereço: 
https://sinave.min-saude.pt/SINAVE.MIN-SAUDE/autoregisto.jsp

Para além dos laboratórios devidamente habilitados para a colheita e diagnóstico laboratorial, 
podem registar-se no SINAVElab e proceder à notificação laboratorial de TRAg as seguintes enti-
dades:

p Todos os estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, com registo válido na Entidade 
Reguladora da Saúde (ERS) 16 ;

p A título excecional, as Equipas de Saúde Pública no âmbito de surtos e/ou rastreios, na área 
de influência dos respetivos Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) e Unidades de Saúde 
Pública (USP), bem como as ADR-Comunidade.

Ao realizar a notificação laboratorial é essencial a identificação inequívoca do utente (através 
do número do SNS e pelo menos um de dois elementos: nome completo ou data de nascimento) 
e identificação da amostra, bem como garantir que essa informação será registada no local da 
colheita, conforme a Informação n.º 014/2020, de 21/03/2020, da DGS 17. É também imprescindí-
vel o preenchimento do resultado qualitativo.

Quando a notificação laboratorial se refere a um teste realizado no contexto de rastreio, seja 
através de formulário eletrónico ou webservice, esta deve incluir adicionalmente informação rela-
tiva a este contexto. De forma a simplificar o registo desta informação, e de acordo com a neces-
sidade de monitorização epidemiológica e intervenção, foram estabelecidos códigos de acordo 
com os contextos de realização de teste, conforme definido na Informação n.º 004/2021, de 29 
de março, da DGS 18  (Notificação laboratorial de testes em contexto de rastreio e surtos).

É da responsabilidade do laboratório ou entidade contratada para a realização dos testes em 
contexto de rastreio o correto preenchimento do campo observações do resultado.

15  Orientação n.º 007/2016, de 22/12/2016, da DGS.
16  Inclui todas as estruturas de natureza extraordinária e temporariamente criadas para a prestação de cuidados de saúde, ou 

temporariamente dedicadas à prestação de cuidados de saúde, no âmbito da resposta à epidemia por SARS-CoV-2 e à doença 
COVID-19, as quais, ao abrigo dos Estatutos da ERS, aprovados em anexo ao Decreto-Lei n.º 126/2014, de 22 de agosto de 2014, 
estão abrangidas pela obrigatoriedade de registo no SRER da ERS e isentas de taxa de registo e de contribuições regulatórias 
(Por taria n.º 126/2020, de 26 de maio de 2020)

17  Informação n.º 014/2020, de 21/03/2020, da DGS
18  Informação n.º 004/2021, de 29/03/2021, da DGS

—

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0072016-de-22122016-pdf.aspx
https://dre.pt/pesquisa/-/search/56304800/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/134505606/details/maximized
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0142020-de-21032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/informacoes/informacao-n-0042021-de-29032021-pdf.aspx
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6.5.2.  AUTOTESTES

A comunicação dos resultados obtidos nos autotestes SARS-CoV-2 deve observar o procedimento 
decorrente da Circular Informativa Conjunta n.º 005/CD/100.20.200 19, de 19 de março.

De uma forma sumária, todos os resultados obtidos podem ser reportados através de formulário 
eletrónico a disponibilizar na página web covid19.min-saude.pt, contudo, os indivíduos assinto-
máticos com resultado positivo ou inconclusivo devem privilegiar o reporte através de contacto 
telefónico ao Centro de Contacto SNS24 (808 242424). 

Qualquer resultado positivo ou inconclusivo em indivíduo assintomático e que não tenha tido 
contacto com um caso confirmado nos últimos 14 dias desencadeia a emissão de teste confir-
matório com teste de amplificação de ácido nucleico (TA AN), desde que o indivíduo não tenha 
tido infeção por SARS-CoV-2 confirmada laboratorialmente nos 90 dias anteriores. O resultado 
do teste confirmatório é notificado no SINAVElab pela entidade que realiza o teste.

Os autotestes não se destinam a indivíduos sintomáticos ou com exposição conhecida a 
SARS-CoV-2. Mesmo que estes indivíduos venham a realizar o autoteste devem contactar o 
Centro de Contacto SNS24, independentemente do resultado.

O formulário para reporte dos autotestes está a ser desenvolvido pela SPMS, com a colaboração 
técnica da DGS, INFARMED e INSA. O mesmo inclui informação específica relativamente à identifi-
cação inequívoca do utente e outra informação relevante, associada à realização do teste e con-
texto clínico e epidemiológico.

Neste âmbito, foi assegurado o circuito para interoperabilidade da informação, designadamente, 
a necessária integração dos resultados positivos e negativos no Trace COVID-19. Desta forma, 
é também garantida a emissão automática de um teste TAAN para os indivíduos assintomáti-
cos, sem contacto com caso confirmado nos 14 dias anteriores nem diagnóstico de infeção por 
SARS-CoV-2 / COVID-19 nos 90 dias anteriores, que reportarem resultados positivos no autoteste, 
para efeitos confirmatórios.

Para efeito de reporte dos autotestes, prescrição de testes TA AN e esclarecimento de dúvidas 
dos cidadãos, foi optimizada a capacidade de resposta do SNS24 (website e linha telefónica).

19  Circular Informativa Conjunta n.º 005/CD/100.20.200, de 19/03/2021.
—

https://covid19.min-saude.pt/
https://www.infarmed.pt/documents/15786/4183417/Portaria+n.%C2%BA+56+2021%2C+de+12+de+mar%C3%A7o+-+Regime+excecional+no+%C3%A2mbito+da+COVID-19%3A+Crit%C3%A9rios+de+inclus%C3%A3o%2C+operacionaliza%C3%A7%C3%A3o+da+utiliza%C3%A7%C3%A3o+e+reporte+de+resultados+dos+autotestes/df5c5880-e2b4-6793-91b4-d3e95921e99b?version=1.0


A comunicação tem um papel central na promoção da Literacia em Saúde e na ativação de com-
portamentos protetores da saúde. O comportamento humano tem um impacto decisivo no con-
trolo da pandemia da COVID-19 e as lições aprendidas enfatizam que os comportamentos devem 
estar no centro das estratégias de combate à situação pandémica, assim como na preparação e 
implementação de respostas a crises de saúde pública.

A adesão às recomendações já amplamente veiculadas: distanciamento f ísico, medidas de 
higiene e etiqueta respiratória, uso de máscara, arejamento de espaços e respeito pelas medi-
das de confinamento, são exemplo da importância de uma comunicação clara que considere 
múltiplos canais e a adoção de uma linguagem adaptada a cada público-alvo.

A participação em processos e procedimentos preventivos, como a autovigilância de sintomas, a 
testagem/autotestagem, o isolamento ou a vacinação, são estratégias fundamentais para enfren-
tar a atual situação epidemiológica. 

Perante a evolução da pandemia de COVID-19, permanece a necessidade de alcançar um obje-
tivo global de curto prazo: a adoção de comportamentos individuais e coletivos que permitam 
uma eficaz resposta à pandemia.

Pretende-se que o processo de testagem da população se assuma como uma ferramenta essen-
cial no decorrer do desconfinamento, com uma comunicação clara e concisa dos objetivos e pro-
cedimentos, em resultado da articulação das várias entidades que participam no processo.

A comunicação será efetuada a dois níveis: Comunicação Interna e Comunicação Externa. 

Terá orientações diferenciadas tendo em conta o contexto e público alvo a que se destina, consi-
derando as diferentes realidades que envolvem a testagem programada, a testagem dirigida ou 
testagem generalizada. A comunicação deverá ser atualizada e disponibilizar pontos de situação 
periódicos no decorrer de todo o processo de testagem da população. 

O objetivo é garantir uma comunicação eficaz sobre o processo de testagem, que esclareça 
a população, em ar ticulação com a Task Force das Ciências Comportamentais 20, sobretudo 
no que se refere a uma eficaz comunicação de crise e comunicação de riscos de contágio por 
SARS-CoV-2, adaptadas a perfis sociodemográficos, geográficos e psicossociais específicos, 
que permitam criar condições facilitadoras da adesão e manutenção de novos comportamen-
tos. O objetivo é, também, a formulação de recomendações para intervenções de mudança 
comportamental que permitam o incremento e manutenção da adesão a comportamentos de 
prevenção de riscos de contágio por SARS-CoV-2, baseados em modelos comportamentais e 
evidência científica associada.

6.5.  COMUNICAÇÃO 

20 Despacho n.º 3027/2021, publicado em Diário da República n.º 55/2021, Série II de 19 de março.
—

21

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/159762997/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=159678463


6.5.1.  COMUNICAÇÃO INTERNA

A comunicação interna visa a par tilha de informação a um nível tático e operacional e técnico-
-normativo entre as entidades envolvidas e seus profissionais, por forma a garantir um alinha-
mento da estratégia de testagem (Quadro 4).

6.5.2.  COMUNICAÇÃO EXTERNA

A comunicação externa tem como objetivo a informação ao cidadão na ótica do incentivo a uma 
cidadania responsável e informada, através da promoção de literacia para a saúde por forma a 
facilitar a compreensão sobre os diferentes níveis de testagem e os processos de testagem dis-
poníveis. Esta informação deverá ser veiculada e atualizada, através de canais adequados, tendo 
em conta a situação nacional e situações regionais ou locais (Quadro 5).

Pretende-se que as autarquias, juntas de freguesia, espaços comunitários, unidades prestado-
ras de cuidados de saúde, organizações desportivas, organizações comunitárias, IPSS, ONG, 
supermercados, centros comerciais, comércio local, embaixadas, transportes públicos, aeropor-
tos e outras estruturas e organizações que, pela sua natureza de proximidade e grau de con-
fiança estabelecida na comunidade, possam contribuir para a divulgação da informação para o 
cidadão.

A comunicação deverá ser efetuada com uma periodicidade regular salvo, no caso da situação 
se alterar de forma significativa, sendo, neste caso, necessário uma comunicação específica. 

A mensagem deverá ser clara, esclarecedora e resumida, de modo a que toda a população com-
preenda a importância dos comportamentos individuais e das opções disponíveis.

No que respeita a autotestagem, a prioridade será transmitir que um indivíduo com sintomas 
sugestivos de COVID-19 ou que tenha sido um contacto de um caso confirmado nos 14 dias 
anteriores à realização do autoteste para SARS-CoV-2, deverá sempre contactar o Centro de 

TIPO DE INFORMAÇÃO MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO

- Or ientações 
- Normas

- Planos ( inc lu indo os setor ia is)
- Circulares 
- Sistemas de informação
- Apresentações e outros 

mater ia is de comunicação
- Notíc ias
- Infograf ias

- E-mai l prof iss ional
- Webs i tes  inst i tuc ionais
- Webina rs

- Emai l prof iss ional
- Reuniões de ar t iculação intersec-

tor ia l
- Reuniões Task Force
- Redes socia is
- Webs i tes  e redes socia is das ARS 

e Ordens prof iss ionais

Técnico-normativa

Tático e operacional

MEIOS DE COMUNICAÇÃO

Quadro 4 − Comunicação Interna.

Contacto SNS24. Os indivíduos que não se incluem nas situações anteriores, poderão proceder 
à realização do autoteste e reporte do resultado através do SNS24 ou formulário eletrónico 
online. Deverá ficar claro que os autotestes não têm indicação para notificação na plataforma 
de suporte ao SINAVE (SINAVElab).

A operacionalização da comunicação será concretizada, em articulação com a Task Force das 
Ciências Comportamentais, através das seguintes medidas:

p Preparação de material de comunicação sobre as orientações para os profissionais relativas 
à testagem generalizada , para a realização de autoteste e comunicação de respetivo resul-
tado.

p Fornecimento regular de informação sobre os níveis de testagem, e esclarecimento de possí-
veis dúvidas da população e dos profissionais;

p Criação de mensagens e material de comunicação em todas as línguas e dialetos falados pela 
população-alvo;

p Desenvolvimento de peça multimédia, sobre os autotestes, que possa ser divulgada em várias 
plataformas e partilhada pela população;

p Análise da perceção dos cidadãos para entender as suas preocupações, assim como identifi-
cação de informações falsas;

p Correção de informações falsas que possam circular e esclarecimento de dúvidas da população;

p Elaboração de materiais com informação ou recomendações de acordo com as perceções e 
preocupações das pessoas e disseminar através de diferentes canais de informação;

p Sensibilização dos media para divulgação de informação comunicada/emitida, respostas, arti-
culação de entrevistas e presenças em diversos programas nos media.
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A comunicação externa tem como objetivo a informação ao cidadão na ótica do incentivo a uma 
cidadania responsável e informada, através da promoção de literacia para a saúde por forma a 
facilitar a compreensão sobre os diferentes níveis de testagem e os processos de testagem dis-
poníveis. Esta informação deverá ser veiculada e atualizada, através de canais adequados, tendo 
em conta a situação nacional e situações regionais ou locais (Quadro 5).

Pretende-se que as autarquias, juntas de freguesia, espaços comunitários, unidades prestado-
ras de cuidados de saúde, organizações desportivas, organizações comunitárias, IPSS, ONG, 
supermercados, centros comerciais, comércio local, embaixadas, transportes públicos, aeropor-
tos e outras estruturas e organizações que, pela sua natureza de proximidade e grau de con-
fiança estabelecida na comunidade, possam contribuir para a divulgação da informação para o 
cidadão.

A comunicação deverá ser efetuada com uma periodicidade regular salvo, no caso da situação 
se alterar de forma significativa, sendo, neste caso, necessário uma comunicação específica. 

A mensagem deverá ser clara, esclarecedora e resumida, de modo a que toda a população com-
preenda a importância dos comportamentos individuais e das opções disponíveis.

No que respeita a autotestagem, a prioridade será transmitir que um indivíduo com sintomas 
sugestivos de COVID-19 ou que tenha sido um contacto de um caso confirmado nos 14 dias 
anteriores à realização do autoteste para SARS-CoV-2, deverá sempre contactar o Centro de 

Contacto SNS24. Os indivíduos que não se incluem nas situações anteriores, poderão proceder 
à realização do autoteste e reporte do resultado através do SNS24 ou formulário eletrónico 
online. Deverá ficar claro que os autotestes não têm indicação para notificação na plataforma 
de suporte ao SINAVE (SINAVElab).

A operacionalização da comunicação será concretizada, em articulação com a Task Force das 
Ciências Comportamentais, através das seguintes medidas:

p Preparação de material de comunicação sobre as orientações para os profissionais relativas 
à testagem generalizada , para a realização de autoteste e comunicação de respetivo resul-
tado.

p Fornecimento regular de informação sobre os níveis de testagem, e esclarecimento de possí-
veis dúvidas da população e dos profissionais;

p Criação de mensagens e material de comunicação em todas as línguas e dialetos falados pela 
população-alvo;

p Desenvolvimento de peça multimédia, sobre os autotestes, que possa ser divulgada em várias 
plataformas e partilhada pela população;

p Análise da perceção dos cidadãos para entender as suas preocupações, assim como identifi-
cação de informações falsas;

p Correção de informações falsas que possam circular e esclarecimento de dúvidas da população;

p Elaboração de materiais com informação ou recomendações de acordo com as perceções e 
preocupações das pessoas e disseminar através de diferentes canais de informação;

p Sensibilização dos media para divulgação de informação comunicada/emitida, respostas, arti-
culação de entrevistas e presenças em diversos programas nos media.
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TIPO DE INFORMAÇÃO MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO

Comunicados
Posters
Bolet ins informativos

Vídeos (autoteste e repor te de 
resul tados)
Posters
Infograf ias
Bolet ins informativos
Respostas, entrev istas e presenças 
mediát icas
Documentos de pergunta e resposta

Telev isão
Redes Socia is
Rádio
Websi tes inst i tuc ionais
Jornais

SMS 
Telev isão 
Redes Socia is 
Rádio
Websi tes inst i tuc ionais
Jornais 
Espaços comunitár ios 
(cuidados de saúde)

Ponto da Situação

Promoção de 
Literacia em Saúde

MEIOS DE COMUNICAÇÃO

Quadro 5 − Comunicação Externa.



A comunicação externa tem como objetivo a informação ao cidadão na ótica do incentivo a uma 
cidadania responsável e informada, através da promoção de literacia para a saúde por forma a 
facilitar a compreensão sobre os diferentes níveis de testagem e os processos de testagem dis-
poníveis. Esta informação deverá ser veiculada e atualizada, através de canais adequados, tendo 
em conta a situação nacional e situações regionais ou locais (Quadro 5).

Pretende-se que as autarquias, juntas de freguesia, espaços comunitários, unidades prestado-
ras de cuidados de saúde, organizações desportivas, organizações comunitárias, IPSS, ONG, 
supermercados, centros comerciais, comércio local, embaixadas, transportes públicos, aeropor-
tos e outras estruturas e organizações que, pela sua natureza de proximidade e grau de con-
fiança estabelecida na comunidade, possam contribuir para a divulgação da informação para o 
cidadão.

A comunicação deverá ser efetuada com uma periodicidade regular salvo, no caso da situação 
se alterar de forma significativa, sendo, neste caso, necessário uma comunicação específica. 

A mensagem deverá ser clara, esclarecedora e resumida, de modo a que toda a população com-
preenda a importância dos comportamentos individuais e das opções disponíveis.

No que respeita a autotestagem, a prioridade será transmitir que um indivíduo com sintomas 
sugestivos de COVID-19 ou que tenha sido um contacto de um caso confirmado nos 14 dias 
anteriores à realização do autoteste para SARS-CoV-2, deverá sempre contactar o Centro de 

Contacto SNS24. Os indivíduos que não se incluem nas situações anteriores, poderão proceder 
à realização do autoteste e reporte do resultado através do SNS24 ou formulário eletrónico 
online. Deverá ficar claro que os autotestes não têm indicação para notificação na plataforma 
de suporte ao SINAVE (SINAVElab).

A operacionalização da comunicação será concretizada, em articulação com a Task Force das 
Ciências Comportamentais, através das seguintes medidas:

p Preparação de material de comunicação sobre as orientações para os profissionais relativas 
à testagem generalizada , para a realização de autoteste e comunicação de respetivo resul-
tado.

p Fornecimento regular de informação sobre os níveis de testagem, e esclarecimento de possí-
veis dúvidas da população e dos profissionais;

p Criação de mensagens e material de comunicação em todas as línguas e dialetos falados pela 
população-alvo;

p Desenvolvimento de peça multimédia, sobre os autotestes, que possa ser divulgada em várias 
plataformas e partilhada pela população;

p Análise da perceção dos cidadãos para entender as suas preocupações, assim como identifi-
cação de informações falsas;

p Correção de informações falsas que possam circular e esclarecimento de dúvidas da população;

p Elaboração de materiais com informação ou recomendações de acordo com as perceções e 
preocupações das pessoas e disseminar através de diferentes canais de informação;

p Sensibilização dos media para divulgação de informação comunicada/emitida, respostas, arti-
culação de entrevistas e presenças em diversos programas nos media.
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6.5.3.  GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO DE TESTAGEM

A informação necessária para implementar um processo sistemático de testagem deverá estar 
disponível, numa solução facilmente acessível e que contemple orientações e informações téc-
nicas oficiais existentes em diversas fontes, o “Guia de Implementação de Testagem” (Anexo I). 
Esta ferramenta fornece uma ajuda técnica e operacional para a implementação no terreno, 
funcionando como uma solução “chave-na-mão” que inclui informação sobre requisitos para 
testagem, organização e planeamento, tipos de testes, comunicação de resultados e registo 
nos sistemas de informação, complementada com uma listagem das principais normas, orien-
tações, circulares e legislação aplicável.
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Desde o início da pandemia, foi mantido um esforço por parte do Ministério da Saúde 21 e das ins-
tituições do SNS para reforço dos respetivos stocks de reagentes e outros dispositivos médicos, 
de forma a garantir o adequado e atempado diagnóstico de SARS-CoV-2. Para além de aquisi-
ções imediatas e extraordinárias realizadas por cada instituição, foram também adotados pro-
cedimentos de aquisição mais céleres, de acordo com as disposições legais para realização de 
despesa pública, e facilitada a aquisição centralizada de material diverso constituindo, assim, a 
Reserva Estratégica do Ministério da Saúde (REM).  

Tendo-se verificado, desde logo, situações de rutura de stocks nos mercados europeu e inter-
nacional, foram incluídos na REM 22, para além de medicamentos, outros dispositivos médicos, 
equipamentos de proteção individual, desinfetantes e material para testes laboratoriais, nomea-
damente zaragatoas e reagentes de extração e diagnóstico. Especificamente, no que respeita ao 
diagnóstico laboratorial, foram previstos ou realizados procedimentos aquisitivos centralizados 
para os seguintes produtos:

p Zaragatoas nasofaríngeas com meio de transporte para cultura viral;

p Testes de diagnóstico por RT-PCR em tempo real para SARS-CoV-2;

p Reagentes e material para extração manual;

p Contentores para transporte de amostras;

p Outros consumíveis, essenciais ao diagnóstico laboratorial.

Tendo em conta os desenvolvimentos verificados na indústria farmacêutica e a necessidade da 
promoção massiva de testes de diagnóstico (e acompanhando também a realidade de outros 
países e recomendações europeias), a 26 de outubro de 2020, foi publicada a Norma n.º 019/2020 
da DGS, com a indicação dos critérios “clínicos e epidemiológicos” para a utilização de testes rápi-
dos de antigénio (TRAg) no SNS (a partir do dia 9 de novembro). A nova geração de TRAg, com 
caraterísticas melhoradas, colocou os testes rápidos de deteção de antigénio como uma escolha 
válida para a realização do diagnóstico de casos suspeitos de COVID-19, pelo que foi necessário 
avaliar e promover a sua disponibilidade em Portugal. Designadamente:

p O Ministério da Saúde beneficiou de financiamento europeu, através da CVP/Federação 
Internacional da Cruz Vermelha, para fornecimento de TRAg, num total de 500 mil testes, 
em tranches a receber de forma faseada. Foi realizado protocolo com a CVP, no qual estão 
também definidas as condições de ativação dos meios da CVP para realização de colheitas. 
A CVP colabora, ainda, com o Estado com equipas móveis de colheitas, sempre que solici-
tado e em ar ticulação com as autoridades de saúde regionais / locais; 

7. PLANO DE GESTÃO DA RESERVA ESTRATÉGICA DE TESTES
 (ARMAZENAGEM E CONSERVAÇÃO)

21 Despacho n.º 3219/2020, de 3 de março, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 50, de 11 de março 
2 2 Despacho n.º 8057/2020, de 13 de agosto, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 161, de 19 de agosto 

—

p A Comissão Europeia adquiriu, via ESI – Emergency Support Instrument, TRAg para doação 
aos Estados-Membro. A distribuição pelos países da UE, sem qualquer contrapartida finan-
ceira, foi baseada no número de profissionais de saúde (dados do Eurostat, compilados pelo 
ECDC). Está previsto que Portugal receba um total de 1.025.219 TRAg, cuja entrega foi ini-
ciada nos últimos dias do mês de março de 2021;

p Portugal, através do Ministério da Saúde, novembro de 2020, expressou a sua manifestação de 
interesse na adesão ao Joint Procurement Europeu para testes de antigénio. Este mecanismo 
está previsto na Decisão 1082/2013/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outu-
bro de 2013 23, relativa às ameaças sanitárias transfronteiriças graves. O seu art. 5º prevê a 
“contratação pública conjunta de contramedidas médicas”, procedimento que deve ser prece-
dido de um acordo celebrado entre as partes, que determine as condições e o processo de 
tomada de decisão no que respeita à escolha do procedimento, à avaliação das propostas e à 
adjudicação do contrato. Este processo permite, se necessário, a aquisição de TRAg adicionais;

p O reforço da REM, relativamente a TRAg, será feito em ar ticulação com as ARS, de acordo 
com necessidades específicas, especialmente para resposta a sur tos sob coordenação das 
Equipas de Saúde Pública.

Apesar do caráter supletivo da REM, importa manter a adequada reserva estratégica de material 
de diagnóstico associado aos testes laboratoriais, bem como assegurar a necessária articulação 
entre os vários intervenientes neste processo (Quadro 6), designadamente:

https://dre.pt/application/file/a/130080856
https://dre.pt/application/file/a/140630586


ATIVIDADES A DESENVOLVER NO ÂMBITO DA GESTÃO DA RESERVA ESTRATÉGICA DE TESTES

Atividades Intervenientes

INSA, DGS, SPMS

INSA, SPMS, ARS

INSA, INFARMED

INSA, DGS, SPMS, INFARMED

SPMS, INFARMED, ACSS, 
ARS, INSA

SUCH, CVP, INSA, ARS

INSA, DGS, SPMS, INFARMED

INSA, DGS, SPMS, INFARMED

INSA, ARS

Def in ição de procedimentos e cr i tér ios para at ivação da reser va estratégica

Ar t icu lação com as ARS para ident i f i cação de mater ia l necessár io ou em ru tura de s tock no 
mercado por tuguês

Ar t iculação com empresas produtoras/fornecedoras para ver i f icação da adequação do mater ia l 
às necessidades identi f icadas

Aval iação da inc lusão de outro mater ia l de d iagnóst ico na reser va estratégica

Elaboração de propostas de aquis ição centra l izada e promoção dos respet ivos procedimentos 
aquis i t ivos

Armazenamento e d istr ibu ição de reagentes/mater ia l , em co laboração com as empresas forne-
cedoras. Estabe lec imento de protoco los para armazenamento de reagentes. Def in ição de 
procedimentos para fac i l i ta r a d istr ibu ição

Ar t icu lação com a Comissão Europeia para gestão dos processos de doação de TRAg (e outro 
mater ia l de diagnóst ico, se adequado)

Acompanhamento e par t ic ipação no mecanismo de Joint Procurement europeu para aquis ição 
de TRAg

Manutenção e atua l i zação da base de dados com in formação sobre aqu is ições, d is t r ibu ição e 
s tocks d ispon íve is na REM/ARS, bem como respet i vos custos assoc iados. Cr iação de f luxos 
para repor te de in fo rmação. Comunicação mensa l ao Catá logo da SPMS e ao Por ta l da Trans-
parênc ia .

Quadro 6 − Atividades a desenvolver no âmbito da Gestão da Reserva Estratégica de Testes.
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Desde o início da pandemia, foi mantido um esforço por parte do Ministério da Saúde 21 e das ins-
tituições do SNS para reforço dos respetivos stocks de reagentes e outros dispositivos médicos, 
de forma a garantir o adequado e atempado diagnóstico de SARS-CoV-2. Para além de aquisi-
ções imediatas e extraordinárias realizadas por cada instituição, foram também adotados pro-
cedimentos de aquisição mais céleres, de acordo com as disposições legais para realização de 
despesa pública, e facilitada a aquisição centralizada de material diverso constituindo, assim, a 
Reserva Estratégica do Ministério da Saúde (REM).  

Tendo-se verificado, desde logo, situações de rutura de stocks nos mercados europeu e inter-
nacional, foram incluídos na REM 22, para além de medicamentos, outros dispositivos médicos, 
equipamentos de proteção individual, desinfetantes e material para testes laboratoriais, nomea-
damente zaragatoas e reagentes de extração e diagnóstico. Especificamente, no que respeita ao 
diagnóstico laboratorial, foram previstos ou realizados procedimentos aquisitivos centralizados 
para os seguintes produtos:

p Zaragatoas nasofaríngeas com meio de transporte para cultura viral;

p Testes de diagnóstico por RT-PCR em tempo real para SARS-CoV-2;

p Reagentes e material para extração manual;

p Contentores para transporte de amostras;

p Outros consumíveis, essenciais ao diagnóstico laboratorial.

Tendo em conta os desenvolvimentos verificados na indústria farmacêutica e a necessidade da 
promoção massiva de testes de diagnóstico (e acompanhando também a realidade de outros 
países e recomendações europeias), a 26 de outubro de 2020, foi publicada a Norma n.º 019/2020 
da DGS, com a indicação dos critérios “clínicos e epidemiológicos” para a utilização de testes rápi-
dos de antigénio (TRAg) no SNS (a partir do dia 9 de novembro). A nova geração de TRAg, com 
caraterísticas melhoradas, colocou os testes rápidos de deteção de antigénio como uma escolha 
válida para a realização do diagnóstico de casos suspeitos de COVID-19, pelo que foi necessário 
avaliar e promover a sua disponibilidade em Portugal. Designadamente:

p O Ministério da Saúde beneficiou de financiamento europeu, através da CVP/Federação 
Internacional da Cruz Vermelha, para fornecimento de TRAg, num total de 500 mil testes, 
em tranches a receber de forma faseada. Foi realizado protocolo com a CVP, no qual estão 
também definidas as condições de ativação dos meios da CVP para realização de colheitas. 
A CVP colabora, ainda, com o Estado com equipas móveis de colheitas, sempre que solici-
tado e em ar ticulação com as autoridades de saúde regionais / locais; 

p A Comissão Europeia adquiriu, via ESI – Emergency Support Instrument, TRAg para doação 
aos Estados-Membro. A distribuição pelos países da UE, sem qualquer contrapartida finan-
ceira, foi baseada no número de profissionais de saúde (dados do Eurostat, compilados pelo 
ECDC). Está previsto que Portugal receba um total de 1.025.219 TRAg, cuja entrega foi ini-
ciada nos últimos dias do mês de março de 2021;

p Portugal, através do Ministério da Saúde, novembro de 2020, expressou a sua manifestação de 
interesse na adesão ao Joint Procurement Europeu para testes de antigénio. Este mecanismo 
está previsto na Decisão 1082/2013/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outu-
bro de 2013 23, relativa às ameaças sanitárias transfronteiriças graves. O seu art. 5º prevê a 
“contratação pública conjunta de contramedidas médicas”, procedimento que deve ser prece-
dido de um acordo celebrado entre as partes, que determine as condições e o processo de 
tomada de decisão no que respeita à escolha do procedimento, à avaliação das propostas e à 
adjudicação do contrato. Este processo permite, se necessário, a aquisição de TRAg adicionais;

p O reforço da REM, relativamente a TRAg, será feito em ar ticulação com as ARS, de acordo 
com necessidades específicas, especialmente para resposta a sur tos sob coordenação das 
Equipas de Saúde Pública.

Apesar do caráter supletivo da REM, importa manter a adequada reserva estratégica de material 
de diagnóstico associado aos testes laboratoriais, bem como assegurar a necessária articulação 
entre os vários intervenientes neste processo (Quadro 6), designadamente:

2 3 Decisão 1082/2013/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2013
—

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D1082&from=GA


A avaliação da operacionalização do plano, nomeadamente dos objetivos e estratégias definidas, 
bem como os benefícios gerados, tem como finalidade garantir a execução das metas estabeleci-
das facilitando a avaliação e comunicação de resultados às diferentes partes interessadas. 

No anexo II , é apresentado o planeamento geral das atividades / iniciativas a desenvolver no 
âmbito da Task Force, bem como as entidades envolvidas. Será necessário um reporte e acom-
panhamento contínuo, que deve ser realizado pela definição de indicadores de desempenho 
e controlo, que garanta informação fidedigna e atempada, necessária à tomada de decisão e 
para o alinhamento com as linhas estratégicas de ação definidas no plano. 

A disponibilização de informação precisa e atempada, sobre as tendências de desempenho das 
atividades a decorrer deverá obedecer à calendarização planeada e nos moldes previamente 
comunicados, por forma a garantir a sua uniformização e uso em tempo útil que permita iden-
tificar eventuais desvios e acionar os meios necessários para os devidos ajustes e correções. 
Pretende-se promover a melhoria contínua dos processos e atividades através do Ciclo PDCA 
(PL AN - DO - CHECK –  ACT / ADJUST ). Uma boa comunicação entre todos os envolvidos torna-se um 
fator chave de sucesso. 

8.  MONITORIZAÇÃO 

8.1.  EXECUÇÃO, MONITORIZAÇÃO E CONTROLO

Pretende-se reportar a informação semanalmente (boletim) aos vários níveis, por forma a que 
a tomada de decisão possa, também, ser efetiva. Numa primeira fase, este reporte será apenas 
interno. Assim, é necessário que seja consubstanciada com a situação epidemiológica, a nível 
nacional, regional e concelhio.

Foram definidos indicadores de testagem, processuais e de comunicação (Quadro 7 ). 

Numa primeira fase, serão disponibilizados dados referentes a indicadores globais de testagem, 
sendo que os restantes serão disponibilizados de acordo com o processo de implementação do 
plano. Considerando a dinâmica do plano, necessariamente ajustado às linhas estratégicas de 
ação e associadas à situação epidemiológica do país, poderão ser definidos novos indicadores.

Será disponibilizado o formulário Recolha de Informação Semanal – Testagem SARS-CoV-2 
(TRAg) , (Anexo II ) , tendo como objetivo facilitar, sistematizar e uniformizar a recolha de infor-
mação relativa a atividades desenvolvidas no âmbito da testagem em surtos e rastreios, por 
contexto. Este formulário será preenchido por entidades públicas e privadas, incluindo-se as 
ARS, DRS das Regiões Autónomas, Ministérios, Autarquias, empresas e outros.

8.2.  DEFINIÇÃO DE INDICADORES 
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INDICADORES FONTE RESPONSÁVEL

INDICADORES GLOBAIS DE TESTAGEM – Semanal

DGS / INSA

DGS / INSA

DGS / INSA

 

DGS

DGS

ARS, DRS Regiões Autónomas, 
Min istér ios e outros

ARS, DRS Regiões Autónomas

 

INFARMED

INFARMED

SPMS

SPMS

SPMS

SPMS

SPMS

SPMS

 

INSA

INSA

INSA

 

DGS / SPMS / INSA

DGS / SPMS / INSA

DGS / SPMS / INSA

SINAVE / INSA

SINAVE / INSA

SINAVE / INSA

 

SINAVE

SINAVE

ARS, DRS Regiões Autónomas, 
Min istér ios e outros

ARS, DRS Regiões Autónomas

 

INFARMED

INFARMED

SPMS

SPMS

SPMS

SPMS

SPMS

SPMS

 

INSA

INSA

INSA

 

DGS / SPMS / INSA

DGS / SPMS / INSA

DGS / SPMS / INSA

N.º tota l de testes rea l izados

- Nacional, Região de saúde, conce lho
- Idade

N.º tota l de TRAg

- Nacional, Região de saúde, conce lho

Proporção de posi t iv idade

- Nacional, Região de saúde, conce lho
- Idade

N.º tota l de testes rea l izados

- Nacional, Região de saúde, conce lho
- Por t ipo de teste
- Contex to

Proporção de posi t iv idade

- Idade
- Contex to

N.º tota l de testes prev istos para a semana seguinte

- Contex to

N.º de un idades de saúde do SNS que implementaram 
rast re io opor tun ís t ico

N.º tota l de autotestes d is t r ibu ídos (d is t r ibu idores por 
grosso)

N.º tota l de autotestes d ispensados (ent idades autor izadas
a dispensar ao públ ico)

N.º tota l de autotestes repor tados 

N.º de autotestes posi t ivos repor tados

N.º de autotestes negat ivos repor tados

N.º de autotestes inconclus ivos repor tados

N.º tota l de chamadas SNS24 – comunicação resu l tados 
autotestes

N.º tota l de TAAN prescr i tos (testes conf i rmatór ios)

N.º tota l de testes adquir idos e doados

N.º tota l de testes em stock na REM

N.º tota l de testes d istr ibu ídos

N.º produtos desenvolv idos para o c idadão

N.º produtos desenvolv idos para os prof iss ionais

N.º v isua l izações de produtos (a lcance)

Quadro 7 − Indicadores de testagem, processuais e de comunicação.

INDICADORES DE TESTAGEM (Rastreios) – Semanal

INDICADORES DE TESTAGEM (Autotestes) – Semanal

INDICADORES PROCESSUAIS (Reserva) – Semanal

INDICADORES PROCESSUAIS (Comunicação) – Quinzenal



29
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Despacho n.º 8057/2020, de 13 de agosto, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 161, de 
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As colheitas devem ser feitas por profissionais de saúde habilitados, conforme previsto na Cir-
cular Informativa Conjunta n.º 001/CD/100.20.200, de 12 de fevereiro:

p Médicos inscritos na Ordem dos Médicos;

p Médicos dentistas inscritos na ordem dos Médicos Dentistas;

p Farmacêuticos inscritos na Ordem dos Farmacêuticos;

p Enfermeiros inscritos na Ordem dos Enfermeiros;

p Biólogos especialistas em análises clínicas inscritos na Ordem dos Biólogos;

p Pessoal técnico cuja competência resulte de cursos, equivalências ou reconhecimentos ade-
quados previstos nos números 1 e 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 320/99, de 11 de agosto;

p Pessoal com vínculo contratual ao laboratório, abrangidos pelo ar tigo 8.º do Despacho n.º 
10009/2019, de 05 de novembro.

Os profissionais habilitados devem ter experiência e competência para a colheita da amostra 
biológica, realização do teste e interpretação dos resultados. Os profissionais habilitados e sem 
experiência devem efetuar formação específica para a colheita do exsudado do trato respirató-
rio e para realização de TRAg. O INSA, em articulação com a Cruz Vermelha Portuguesa, disponi-
biliza uma formação online para a colheita de amostras biológicas (informação adicional através 
do endereço formamais@insa.min-saude.pt).
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As colheitas devem ser feitas por profissionais de saúde habilitados, conforme previsto na Cir-
cular Informativa Conjunta n.º 001/CD/100.20.200, de 12 de fevereiro:

p Médicos inscritos na Ordem dos Médicos;

p Médicos dentistas inscritos na ordem dos Médicos Dentistas;

p Farmacêuticos inscritos na Ordem dos Farmacêuticos;

p Enfermeiros inscritos na Ordem dos Enfermeiros;

p Biólogos especialistas em análises clínicas inscritos na Ordem dos Biólogos;

p Pessoal técnico cuja competência resulte de cursos, equivalências ou reconhecimentos ade-
quados previstos nos números 1 e 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 320/99, de 11 de agosto;

p Pessoal com vínculo contratual ao laboratório, abrangidos pelo ar tigo 8.º do Despacho n.º 
10009/2019, de 05 de novembro.

Os profissionais habilitados devem ter experiência e competência para a colheita da amostra 
biológica, realização do teste e interpretação dos resultados. Os profissionais habilitados e sem 
experiência devem efetuar formação específica para a colheita do exsudado do trato respirató-
rio e para realização de TRAg. O INSA, em articulação com a Cruz Vermelha Portuguesa, disponi-
biliza uma formação online para a colheita de amostras biológicas (informação adicional através 
do endereço formamais@insa.min-saude.pt).

Lisboa, 19 de abril de 2021
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As colheitas devem ser feitas por profissionais de saúde habilitados, conforme previsto na Cir-
cular Informativa Conjunta n.º 001/CD/100.20.200, de 12 de fevereiro:

p Médicos inscritos na Ordem dos Médicos;

p Médicos dentistas inscritos na ordem dos Médicos Dentistas;

p Farmacêuticos inscritos na Ordem dos Farmacêuticos;

p Enfermeiros inscritos na Ordem dos Enfermeiros;

p Biólogos especialistas em análises clínicas inscritos na Ordem dos Biólogos;

p Pessoal técnico cuja competência resulte de cursos, equivalências ou reconhecimentos ade-
quados previstos nos números 1 e 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 320/99, de 11 de agosto;

p Pessoal com vínculo contratual ao laboratório, abrangidos pelo ar tigo 8.º do Despacho n.º 
10009/2019, de 05 de novembro.

Os profissionais habilitados devem ter experiência e competência para a colheita da amostra 
biológica, realização do teste e interpretação dos resultados. Os profissionais habilitados e sem 
experiência devem efetuar formação específica para a colheita do exsudado do trato respirató-
rio e para realização de TRAg. O INSA, em articulação com a Cruz Vermelha Portuguesa, disponi-
biliza uma formação online para a colheita de amostras biológicas (informação adicional através 
do endereço formamais@insa.min-saude.pt).
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Este documento pretende concentrar os aspetos essenciais para implementação de testagem 
para COVID-19 (pesquisa de vírus SARS-CoV-2) em diversos contextos. 

Este guia estará disponível online e consta em anexo no Plano de Promoção de Operacionaliza-
ção de Estratégia de Testagem em Portugal_SARS-CoV-2.

1. ENQUADRAMENTO

Para implementação de um rastreio, devem ser utilizados testes para identificação de infeção 
por SARS-CoV-2, em pessoas sem diagnóstico de COVID-19, sem sintomas ou suspeita de infe-
ção, nem contacto com casos confirmados , conforme a Norma n.º 019/2020 da Direção Geral 
da Saúde (DGS), de 26 de outubro, atualizada a 26 de março de 2021, e:

a) Não devem ser utilizados em pessoas com diagnóstico de infeção por SARS-CoV-2 confir-
mado, laboratorialmente, nos últimos 90 dias;

b) Devem ser cumpridos os procedimentos constantes na Circular Informativa Conjunta 
DGS/INFARMED/INSA 001/CD/100.20.200, de 19 de março;

c) Os testes são implementados sob a responsabilidade dos dirigentes máximos das institui-
ções/ empresas que organizam os rastreios;

d) O resultado dos testes deve ser registado na plataforma eletrónica SINAVE - Sistema Nacio-
nal de Vigilância Epidemiológica, de acordo com a Informação nº 004/2021, de 29 de março, 
da DGS, cujo procedimento se encontra detalhado no ponto 6 do presente Guia;

e) Os testes devem, também, ser realizados em pessoas vacinadas contra a COVID-19.

A estratégia de testagem inclui rastreios em contexto comunitário ou ocupacional (estabeleci-
mentos de educação ou ensino, eventos de massas, clubes desportivos, contexto de viagens e 
transportes, serviços e empresas públicas, privadas e do sector social, entre outros).

2. INDICAÇÃO PARA TESTAGEM

O cálculo do número de testes necessários, bem como a calendarização da testagem deve seguir, 
preferencialmente, a periodicidade definida na Norma n.º 019/2020, 26 de outubro, atualizada a 
26 de março de 2021, da DGS. 

Por questões logísticas e dependendo da dimensão da instituição, poderá fazer sentido concen-
trar as testagens todas num dia, ou segmentar ao longo de diversos dias. Poderá ser criado um 

3.  ORGANIZAÇÃO E PLANEAMENTO 

posto de testagem nas instalações da instituição ou optar por uma parceria com um centro de 
testagem, devidamente autorizado.

Todas as entidades que realizem colheita de amostras para diagnóstico de SARS-CoV-2 deverão 
estar registadas na Entidade Reguladora da Saúde (ERS) , sendo esse procedimento sujeito a 
registo simplificado. Para mais informações:  registos@ers.pt

As colheitas devem ser feitas por profissionais de saúde habilitados, conforme previsto na Cir-
cular Informativa Conjunta n.º 001/CD/100.20.200, de 12 de fevereiro:

p Médicos inscritos na Ordem dos Médicos;

p Médicos dentistas inscritos na ordem dos Médicos Dentistas;

p Farmacêuticos inscritos na Ordem dos Farmacêuticos;

p Enfermeiros inscritos na Ordem dos Enfermeiros;

p Biólogos especialistas em análises clínicas inscritos na Ordem dos Biólogos;

p Pessoal técnico cuja competência resulte de cursos, equivalências ou reconhecimentos ade-
quados previstos nos números 1 e 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 320/99, de 11 de agosto;

p Pessoal com vínculo contratual ao laboratório, abrangidos pelo ar tigo 8.º do Despacho n.º 
10009/2019, de 05 de novembro.

Os profissionais habilitados devem ter experiência e competência para a colheita da amostra 
biológica, realização do teste e interpretação dos resultados. Os profissionais habilitados e sem 
experiência devem efetuar formação específica para a colheita do exsudado do trato respirató-
rio e para realização de TRAg. O INSA, em articulação com a Cruz Vermelha Portuguesa, disponi-
biliza uma formação online para a colheita de amostras biológicas (informação adicional através 
do endereço formamais@insa.min-saude.pt).

https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0192020-de-26102020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0192020-de-26102020-pdf.aspx
https://www.infarmed.pt/documents/15786/4183417/Portaria+n.%C2%BA+56+2021%2C+de+12+de+mar%C3%A7o+-+Regime+excecional+no+%C3%A2mbito+da+COVID-19%3A+Crit%C3%A9rios+de+inclus%C3%A3o%2C+operacionaliza%C3%A7%C3%A3o+da+utiliza%C3%A7%C3%A3o+e+reporte+de+resultados+dos+autotestes/df5c5880-e2b4-6793-91b4-d3e95921e99b
https://www.infarmed.pt/documents/15786/4183417/Portaria+n.%C2%BA+56+2021%2C+de+12+de+mar%C3%A7o+-+Regime+excecional+no+%C3%A2mbito+da+COVID-19%3A+Crit%C3%A9rios+de+inclus%C3%A3o%2C+operacionaliza%C3%A7%C3%A3o+da+utiliza%C3%A7%C3%A3o+e+reporte+de+resultados+dos+autotestes/df5c5880-e2b4-6793-91b4-d3e95921e99b
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/informacoes/informacao-n-0042021-de-29032021-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0192020-de-26102020-pdf.aspx


4

O cálculo do número de testes necessários, bem como a calendarização da testagem deve seguir, 
preferencialmente, a periodicidade definida na Norma n.º 019/2020, 26 de outubro, atualizada a 
26 de março de 2021, da DGS. 

Por questões logísticas e dependendo da dimensão da instituição, poderá fazer sentido concen-
trar as testagens todas num dia, ou segmentar ao longo de diversos dias. Poderá ser criado um 

posto de testagem nas instalações da instituição ou optar por uma parceria com um centro de 
testagem, devidamente autorizado.

Todas as entidades que realizem colheita de amostras para diagnóstico de SARS-CoV-2 deverão 
estar registadas na Entidade Reguladora da Saúde (ERS) , sendo esse procedimento sujeito a 
registo simplificado. Para mais informações:  registos@ers.pt

Deverá ser identificado um espaço adequado, conforme regras previstas na Circular Informativa 
Conjunta º 001/CD/100.20.200, de 12 de fevereiro:

i. Deverá ser definido um espaço dedicado às colheitas dos produtos biológicos, afastado das 
áreas de circulação, com uma bancada ou mesa onde são efetuados os procedimentos téc-
nicos;

ii. A bancada deve cumprir as regras de distanciamento físico em relação ao ponto onde que 
são efetuadas as colheitas;

iii. Em todo o espaço devem ser cumpridas as medidas de prevenção e controlo de infeção, 
nomeadamente, a garantia de distanciamento f ísico, a higienização das mãos, e a limpeza 
e desinfeção de superf ície e equipamentos, nos termos das recomendações da DGS.

Acondicionamento e armazenagem de testes: devem ser cumpridas as recomendações do fabri-
cante para armazenagem e acondicionamento dos testes.

3.1.  INSTALAÇÕES

As colheitas devem ser feitas por profissionais de saúde habilitados, conforme previsto na Cir-
cular Informativa Conjunta n.º 001/CD/100.20.200, de 12 de fevereiro:

p Médicos inscritos na Ordem dos Médicos;

p Médicos dentistas inscritos na ordem dos Médicos Dentistas;

p Farmacêuticos inscritos na Ordem dos Farmacêuticos;

p Enfermeiros inscritos na Ordem dos Enfermeiros;

p Biólogos especialistas em análises clínicas inscritos na Ordem dos Biólogos;

p Pessoal técnico cuja competência resulte de cursos, equivalências ou reconhecimentos ade-
quados previstos nos números 1 e 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 320/99, de 11 de agosto;

p Pessoal com vínculo contratual ao laboratório, abrangidos pelo ar tigo 8.º do Despacho n.º 
10009/2019, de 05 de novembro.

3.2.  RECURSOS HUMANOS 

Os profissionais habilitados devem ter experiência e competência para a colheita da amostra 
biológica, realização do teste e interpretação dos resultados. Os profissionais habilitados e sem 
experiência devem efetuar formação específica para a colheita do exsudado do trato respirató-
rio e para realização de TRAg. O INSA, em articulação com a Cruz Vermelha Portuguesa, disponi-
biliza uma formação online para a colheita de amostras biológicas (informação adicional através 
do endereço formamais@insa.min-saude.pt).

https://www.infarmed.pt/documents/15786/4183417/COVID-19+-+Operacionaliza%C3%A7%C3%A3o+da+utiliza%C3%A7%C3%A3o+dos+Testes+R%C3%A1pidos+de+Antig%C3%A9nio+%28TRAg%29+-+++++2%C2%AA+atualiza%C3%A7%C3%A3o/20829f8f-7445-a621-7d66-02eececf7803?version=1.0
https://www.infarmed.pt/documents/15786/4183417/COVID-19+-+Operacionaliza%C3%A7%C3%A3o+da+utiliza%C3%A7%C3%A3o+dos+Testes+R%C3%A1pidos+de+Antig%C3%A9nio+%28TRAg%29+-+++++2%C2%AA+atualiza%C3%A7%C3%A3o/20829f8f-7445-a621-7d66-02eececf7803?version=1.0
https://www.infarmed.pt/documents/15786/4183417/COVID-19+-+Operacionaliza%C3%A7%C3%A3o+da+utiliza%C3%A7%C3%A3o+dos+Testes+R%C3%A1pidos+de+Antig%C3%A9nio+%28TRAg%29+-+++++2%C2%AA+atualiza%C3%A7%C3%A3o/20829f8f-7445-a621-7d66-02eececf7803?version=1.0
https://www.infarmed.pt/documents/15786/4183417/COVID-19+-+Operacionaliza%C3%A7%C3%A3o+da+utiliza%C3%A7%C3%A3o+dos+Testes+R%C3%A1pidos+de+Antig%C3%A9nio+%28TRAg%29+-+++++2%C2%AA+atualiza%C3%A7%C3%A3o/20829f8f-7445-a621-7d66-02eececf7803?version=1.0
https://dre.pt/pesquisa/-/search/423057/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/125879568/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/125879568/details/normal?l=1


5

As colheitas devem ser feitas por profissionais de saúde habilitados, conforme previsto na Cir-
cular Informativa Conjunta n.º 001/CD/100.20.200, de 12 de fevereiro:

p Médicos inscritos na Ordem dos Médicos;

p Médicos dentistas inscritos na ordem dos Médicos Dentistas;

p Farmacêuticos inscritos na Ordem dos Farmacêuticos;

p Enfermeiros inscritos na Ordem dos Enfermeiros;

p Biólogos especialistas em análises clínicas inscritos na Ordem dos Biólogos;

p Pessoal técnico cuja competência resulte de cursos, equivalências ou reconhecimentos ade-
quados previstos nos números 1 e 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 320/99, de 11 de agosto;

p Pessoal com vínculo contratual ao laboratório, abrangidos pelo ar tigo 8.º do Despacho n.º 
10009/2019, de 05 de novembro.

Os profissionais habilitados devem ter experiência e competência para a colheita da amostra 
biológica, realização do teste e interpretação dos resultados. Os profissionais habilitados e sem 
experiência devem efetuar formação específica para a colheita do exsudado do trato respirató-
rio e para realização de TRAg. O INSA, em articulação com a Cruz Vermelha Portuguesa, disponi-
biliza uma formação online para a colheita de amostras biológicas (informação adicional através 
do endereço formamais@insa.min-saude.pt).

Deverão ser cumpridos os requisitos de biossegurança, nos termos das normas e orientações 
da DGS. 

No âmbito dos procedimentos laboratoriais, deverá ser dado cumprimento à Orientação n.º 
015/2020, de 23 de março, da DGS.

Os profissionais que realizam as colheitas deverão utilizar Equipamentos de Proteção Individual 
(EPI) que incluem, nos termos da Orientação n.º 015/2020, de 23 de março, da DGS: 

p Respirador N95 ou FFP2 ou equivalente

p Bata impermeável e comprida

p Luvas (de preferência, duplo par de luvas)

p Proteção ocular

p Touca

A recolha, transporte e tratamento dos resíduos hospitalares criados deverá obedecer à 
Orientação n.º 012/2020, de 19 de março, da DGS.

3.3.  BIOSSEGURANÇA

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0152020-de-23032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0152020-de-23032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0152020-de-23032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0122020-de-19032020-pdf.aspx
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Os testes laboratoriais para pesquisa de SARS-CoV-2 disponíveis, atualmente, em Portugal, para 
fins de diagnóstico ou rastreio, nos termos da Norma n.º 019/2020, de 26 de outubro, da DGS, 
incluem:

a) Testes Rápidos de Antigénio (TRAg) de uso profissional

São testes de proximidade que identificam a presença de proteínas do vírus SARS-CoV-2 numa 
amostra da nasofaringe/orofaringe, colhida por um profissional de saúde, na região posterior 
do nariz e/ou garganta através de uma zaragatoa. 

p Os resultados dos TRAg são conhecidos após 15 a 30 minutos da realização.

p Características de desempenho do teste devem dar cumprimento ao estabelecido a nível 
nacional (sensibilidade superior ou igual a 90% e de especificidade superior ou igual a 97%).

p Listagem de testes autorizados, marca do teste, fabricante e distribuidores (Consulte aqui).

b) Testes Moleculares de Amplificação de Ácidos Nucleicos (TAAN)

Estes testes, que utilizam uma metodologia conhecida por PCR, são o método de referência para 
o diagnóstico e rastreio da infeção por SARS-CoV-2. Confirmam a presença de material genético 
do vírus SARS-CoV-2 devendo, por isso, ser utilizados para confirmar os resultados de outros 
testes. Os TAAN são testes feitos com amostras recolhidas por um profissional de saúde, através 
de zaragatoa, da região posterior do nariz e/ou da garganta. 

Em situações específicas, as amostras de saliva podem ser consideradas, como alternativa às 
amostras do trato respiratório, par ticularmente em situações de rastreio comunitário. 

Estes testes são realizados em laboratório e os resultados devem ser conhecidos no prazo 
máximo de 24 horas após a prescrição. 

Estes testes devem ser utilizados conforme infografia no Anexo 1 – INFOGRÁFICO – ESTRATÉGIA 
DE TESTES PARA SARS-CoV-2.

Existem ainda outros testes no mercado:

p Os Autotestes são realizados com amostras colhidas por métodos menos invasivos, nomea-
damente, amostras da área nasal interna anterior (fossas nasais), constituem um instrumento 
complementar para a deteção precoce de casos de infeção. 

 Atualmente, os autotestes não têm indicação para serem utilizados no âmbito de rastreios. 
Nos termos da Circular Informativa Conjunta n.º 005/CD/100.20.200, de 19 de março, os auto-
testes também não se destinam a pessoas com sintomas sugestivos de COVID-19, nem que 
contactaram com um caso confirmado de infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19). Neste caso, 
devem contactar o Centro de Contacto SNS24 (808 24 24 24).

p Os Testes Serológicos avaliam a resposta imunológica à infeção por SARS-CoV-2, e não 
devem ser utilizados para o diagnóstico e rastreio da infeção.

4.  TIPO DE TESTES

As colheitas devem ser feitas por profissionais de saúde habilitados, conforme previsto na Cir-
cular Informativa Conjunta n.º 001/CD/100.20.200, de 12 de fevereiro:

p Médicos inscritos na Ordem dos Médicos;

p Médicos dentistas inscritos na ordem dos Médicos Dentistas;

p Farmacêuticos inscritos na Ordem dos Farmacêuticos;

p Enfermeiros inscritos na Ordem dos Enfermeiros;

p Biólogos especialistas em análises clínicas inscritos na Ordem dos Biólogos;

p Pessoal técnico cuja competência resulte de cursos, equivalências ou reconhecimentos ade-
quados previstos nos números 1 e 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 320/99, de 11 de agosto;

p Pessoal com vínculo contratual ao laboratório, abrangidos pelo ar tigo 8.º do Despacho n.º 
10009/2019, de 05 de novembro.

Os profissionais habilitados devem ter experiência e competência para a colheita da amostra 
biológica, realização do teste e interpretação dos resultados. Os profissionais habilitados e sem 
experiência devem efetuar formação específica para a colheita do exsudado do trato respirató-
rio e para realização de TRAg. O INSA, em articulação com a Cruz Vermelha Portuguesa, disponi-
biliza uma formação online para a colheita de amostras biológicas (informação adicional através 
do endereço formamais@insa.min-saude.pt).

https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0192020-de-26102020-pdf.aspx
https://www.infarmed.pt/documents/15786/1558631/Lista+de+testes+r%C3%A1pidos+COVID-19/9fb095c5-9d78-09bd-2366-7ca029aa13b0
https://www.infarmed.pt/documents/15786/4183417/Portaria+n.%C2%BA+56+2021%2C+de+12+de+mar%C3%A7o+-+Regime+excecional+no+%C3%A2mbito+da+COVID-19%3A+Crit%C3%A9rios+de+inclus%C3%A3o%2C+operacionaliza%C3%A7%C3%A3o+da+utiliza%C3%A7%C3%A3o+e+reporte+de+resultados+dos+autotestes/df5c5880-e2b4-6793-91b4-d3e95921e99b
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As colheitas devem ser feitas por profissionais de saúde habilitados, conforme previsto na Cir-
cular Informativa Conjunta n.º 001/CD/100.20.200, de 12 de fevereiro:

p Médicos inscritos na Ordem dos Médicos;

p Médicos dentistas inscritos na ordem dos Médicos Dentistas;

p Farmacêuticos inscritos na Ordem dos Farmacêuticos;

p Enfermeiros inscritos na Ordem dos Enfermeiros;

p Biólogos especialistas em análises clínicas inscritos na Ordem dos Biólogos;

p Pessoal técnico cuja competência resulte de cursos, equivalências ou reconhecimentos ade-
quados previstos nos números 1 e 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 320/99, de 11 de agosto;

p Pessoal com vínculo contratual ao laboratório, abrangidos pelo ar tigo 8.º do Despacho n.º 
10009/2019, de 05 de novembro.

Os profissionais habilitados devem ter experiência e competência para a colheita da amostra 
biológica, realização do teste e interpretação dos resultados. Os profissionais habilitados e sem 
experiência devem efetuar formação específica para a colheita do exsudado do trato respirató-
rio e para realização de TRAg. O INSA, em articulação com a Cruz Vermelha Portuguesa, disponi-
biliza uma formação online para a colheita de amostras biológicas (informação adicional através 
do endereço formamais@insa.min-saude.pt).

Os resultados dos testes para fins de rastreio (indivíduos assintomáticos e sem contacto com 
caso confirmado) devem ser interpretados nos termos definidos pela Norma n.º 019/2020 da 
DGS, atualizada a 26 de março:

p Se TRAg positivo – resultados positivos devem ser confirmados por TAAN, realizado no prazo 
de 24 horas, de forma a garantir a implementação de medidas de Saúde Pública adequadas e 
proporcionais, assumindo-se o resultado obtido no TAAN como válido;

p Se TRAg negativo – exclui-se o diagnóstico, devendo proceder-se à sua notificação, apesar 
de negativa.

p Se TA AN positivo – caso confirmado de infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19). O laboratório 
deverá proceder à sua notificação.

p Se TAAN negativo – exclui-se diagnóstico de infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19). O laborató-
rio deverá proceder à sua notificação.

Os resultados podem ser comunicados oralmente aos utentes no momento do teste e devem 
ser obrigatoriamente transmitidos de modo formal ao utente através de boletim de resultado, 
SMS, email ou outra via, até 12 horas depois da realização do teste.

5.  COMUNICAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE RESULTADOS 

Conforme o Despacho n.º 1150/2021, de 28 de janeiro, é obrigatória a notificação de todas as 
doenças de notificação obrigatória, incluindo a infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19).

Assim, devem ser notificados na plataforma de suporte ao SINAVE todos os resultados de TAAN 
e TRAg. Isto significa que cada teste realizado deve dar origem a uma notificação laboratorial na 
plataforma de suporte ao SINAVE (SINAVElab), até 12 horas após a realização do teste.

6.  SISTEMA DE INFORMAÇÃO

Para poder proceder ao registo das notificações laboratoriais os laboratórios/entidades deverão 
seguir os seguintes passos: 

1. Efetuar o registo na Entidade Reguladora da Saúde (ERS). Para mais informações:  
registos@ers.pt

2. Responder ao questionário “Requisitos para a realização dos TRAg para SARS-CoV-2” , enviado 
na sequência do ponto 1. Após a submissão do questionário, este será verificado de acordo 
com os requisitos da Circular Informativa Conjunta n.º 001/CD/100.20.200, de 12 de fevereiro.

6.1.  PROCEDIMENTO PARA ACESSO À ÁREA RESERVADA NO SINAVElab

3. Responder ao email enviado pelo INSA na sequência do ponto anterior, de forma a validar o 
circuito para futuro reporte.

4. Na sequência da obtenção da Certidão de Registo da ERS, proceder ao auto registo em 
https://sinave.min-saude.pt. Para responder a este formulário são necessárias as seguintes 
informações:

p Nome do Laboratório/Entidade: deverão inserir o nome associado ao NIPC, ou seja, o 
nome da pessoa jurídica, singular ou coletiva (da entidade que pretende iniciar a reali-
zação de TRAg)

p NIF/NIPC

p Número de registo na Entidade Reguladora da Saúde: inserir o número de registo do esta-
belecimento que consta na Certidão de Registo da ERS (E#######)

p Contacto Telefónico

p Nome do Responsável

p E-mail do Responsável 

5. Após este preenchimento, o registo fica no estado “A aguardar validação” (não são enviadas 
automaticamente as credenciais de acesso). Apenas após a verificação da conformidade dos 
requisitos definidos na Circular Informativa Conjunta n.º 001/CD/100.20.200, de 12 de feve-
reiro (ponto 2), a DGS valida o autoregisto, informando o laboratório/entidade requerente 
dessa validação e enviando as credenciais de acesso através de e-mail.

 No final deste processo é criada uma área reservada, com acesso às funcionalidades da área 
dos laboratórios – SINAVElab.

 No caso de existirem laboratórios/entidades dependentes de um laboratório/entidade princi-
pal, o laboratório/entidade que constitui a pessoa jurídica, singular ou coletiva, após comple-
tar o seu auto registo, cria o perfil de acesso para este laboratório/entidades dependentes, 
através da funcionalidade “Laboratórios dependentes > Registar Laboratório dependente”, de 
forma a que estes possam efetuar os seus registos de forma descentralizada.

https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0192020-de-26102020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0192020-de-26102020-pdf.aspx
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/155575942/details/normal?q=1150%2F2021
https://www2.ers.pt/dmz/registo-prestador.aspx
https://www.infarmed.pt/documents/15786/4183417/COVID-19+-+Operacionaliza%C3%A7%C3%A3o+da+utiliza%C3%A7%C3%A3o+dos+Testes+R%C3%A1pidos+de+Antig%C3%A9nio+%28TRAg%29+-+++++2%C2%AA+atualiza%C3%A7%C3%A3o/20829f8f-7445-a621-7d66-02eececf7803?version=1.0
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As colheitas devem ser feitas por profissionais de saúde habilitados, conforme previsto na Cir-
cular Informativa Conjunta n.º 001/CD/100.20.200, de 12 de fevereiro:

p Médicos inscritos na Ordem dos Médicos;

p Médicos dentistas inscritos na ordem dos Médicos Dentistas;

p Farmacêuticos inscritos na Ordem dos Farmacêuticos;

p Enfermeiros inscritos na Ordem dos Enfermeiros;

p Biólogos especialistas em análises clínicas inscritos na Ordem dos Biólogos;

p Pessoal técnico cuja competência resulte de cursos, equivalências ou reconhecimentos ade-
quados previstos nos números 1 e 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 320/99, de 11 de agosto;

p Pessoal com vínculo contratual ao laboratório, abrangidos pelo ar tigo 8.º do Despacho n.º 
10009/2019, de 05 de novembro.

Os profissionais habilitados devem ter experiência e competência para a colheita da amostra 
biológica, realização do teste e interpretação dos resultados. Os profissionais habilitados e sem 
experiência devem efetuar formação específica para a colheita do exsudado do trato respirató-
rio e para realização de TRAg. O INSA, em articulação com a Cruz Vermelha Portuguesa, disponi-
biliza uma formação online para a colheita de amostras biológicas (informação adicional através 
do endereço formamais@insa.min-saude.pt).

Para poder proceder ao registo das notificações laboratoriais os laboratórios/entidades deverão 
seguir os seguintes passos: 

1. Efetuar o registo na Entidade Reguladora da Saúde (ERS). Para mais informações:  
registos@ers.pt

2. Responder ao questionário “Requisitos para a realização dos TRAg para SARS-CoV-2” , enviado 
na sequência do ponto 1. Após a submissão do questionário, este será verificado de acordo 
com os requisitos da Circular Informativa Conjunta n.º 001/CD/100.20.200, de 12 de fevereiro.

3. Responder ao email enviado pelo INSA na sequência do ponto anterior, de forma a validar o 
circuito para futuro reporte.

4. Na sequência da obtenção da Certidão de Registo da ERS, proceder ao auto registo em 
https://sinave.min-saude.pt. Para responder a este formulário são necessárias as seguintes 
informações:

p Nome do Laboratório/Entidade: deverão inserir o nome associado ao NIPC, ou seja, o 
nome da pessoa jurídica, singular ou coletiva (da entidade que pretende iniciar a reali-
zação de TRAg)

p NIF/NIPC

p Número de registo na Entidade Reguladora da Saúde: inserir o número de registo do esta-
belecimento que consta na Certidão de Registo da ERS (E#######)

p Contacto Telefónico

p Nome do Responsável

p E-mail do Responsável 

5. Após este preenchimento, o registo fica no estado “A aguardar validação” (não são enviadas 
automaticamente as credenciais de acesso). Apenas após a verificação da conformidade dos 
requisitos definidos na Circular Informativa Conjunta n.º 001/CD/100.20.200, de 12 de feve-
reiro (ponto 2), a DGS valida o autoregisto, informando o laboratório/entidade requerente 
dessa validação e enviando as credenciais de acesso através de e-mail.

 No final deste processo é criada uma área reservada, com acesso às funcionalidades da área 
dos laboratórios – SINAVElab.

 No caso de existirem laboratórios/entidades dependentes de um laboratório/entidade princi-
pal, o laboratório/entidade que constitui a pessoa jurídica, singular ou coletiva, após comple-
tar o seu auto registo, cria o perfil de acesso para este laboratório/entidades dependentes, 
através da funcionalidade “Laboratórios dependentes > Registar Laboratório dependente”, de 
forma a que estes possam efetuar os seus registos de forma descentralizada.

A notificação laboratorial é realizada na plataforma informática de apoio ao SINAVE de duas 
formas:

a) Através do acesso direto à plataforma informática de apoio ao SINAVE (SINAVE lab)

 A notificação laboratorial é realizada através do preenchimento do formulário eletrónico de 
notificação laboratorial referente à infeção pelo SARS-CoV-2 (COVID-19), incluindo o preen-
chimento do campo “Observações" de resultado, de acordo com os códigos definidos na 
Informação nº 004/2021, de 29 de março. Esta opção obriga ao registo de cada notificação 
laboratorial individualmente.

6.2.  NOTIFICAÇÃO LABORATORIAL

b) Através de integração de webservice com SINAVE lab

 A notificação laboratorial é realizada através de mecanismos de interoperabilidade entre 
a plataforma informática de suporte ao SINAVE lab e as aplicações informáticas das entida-
des. Nesta forma de notificação, o apoio e acompanhamento do processo necessário à sua 
implementação devem ser articulados com a Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, 
EPE (servicedesk@spms.min-saude.pt). Esta é a opção preferencial, dado que assenta num 
mecanismo automatizado, permitindo a economia de tempo e recursos humanos, bem 
como minimiza eventuais erros decorrentes da inserção manual de informação.

https://www.infarmed.pt/documents/15786/4183417/COVID-19+-+Operacionaliza%C3%A7%C3%A3o+da+utiliza%C3%A7%C3%A3o+dos+Testes+R%C3%A1pidos+de+Antig%C3%A9nio+%28TRAg%29+-+++++2%C2%AA+atualiza%C3%A7%C3%A3o/20829f8f-7445-a621-7d66-02eececf7803?version=1.0
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/informacoes/informacao-n-0042021-de-29032021.aspx
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As colheitas devem ser feitas por profissionais de saúde habilitados, conforme previsto na Cir-
cular Informativa Conjunta n.º 001/CD/100.20.200, de 12 de fevereiro:

p Médicos inscritos na Ordem dos Médicos;

p Médicos dentistas inscritos na ordem dos Médicos Dentistas;

p Farmacêuticos inscritos na Ordem dos Farmacêuticos;

p Enfermeiros inscritos na Ordem dos Enfermeiros;

p Biólogos especialistas em análises clínicas inscritos na Ordem dos Biólogos;

p Pessoal técnico cuja competência resulte de cursos, equivalências ou reconhecimentos ade-
quados previstos nos números 1 e 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 320/99, de 11 de agosto;

p Pessoal com vínculo contratual ao laboratório, abrangidos pelo ar tigo 8.º do Despacho n.º 
10009/2019, de 05 de novembro.

Os profissionais habilitados devem ter experiência e competência para a colheita da amostra 
biológica, realização do teste e interpretação dos resultados. Os profissionais habilitados e sem 
experiência devem efetuar formação específica para a colheita do exsudado do trato respirató-
rio e para realização de TRAg. O INSA, em articulação com a Cruz Vermelha Portuguesa, disponi-
biliza uma formação online para a colheita de amostras biológicas (informação adicional através 
do endereço formamais@insa.min-saude.pt).

A notificação laboratorial é realizada na plataforma informática de apoio ao SINAVE de duas 
formas:

a) Através do acesso direto à plataforma informática de apoio ao SINAVE (SINAVE lab)

 A notificação laboratorial é realizada através do preenchimento do formulário eletrónico de 
notificação laboratorial referente à infeção pelo SARS-CoV-2 (COVID-19), incluindo o preen-
chimento do campo “Observações" de resultado, de acordo com os códigos definidos na 
Informação nº 004/2021, de 29 de março. Esta opção obriga ao registo de cada notificação 
laboratorial individualmente.

b) Através de integração de webservice com SINAVE lab

 A notificação laboratorial é realizada através de mecanismos de interoperabilidade entre 
a plataforma informática de suporte ao SINAVE lab e as aplicações informáticas das entida-
des. Nesta forma de notificação, o apoio e acompanhamento do processo necessário à sua 
implementação devem ser articulados com a Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, 
EPE (servicedesk@spms.min-saude.pt). Esta é a opção preferencial, dado que assenta num 
mecanismo automatizado, permitindo a economia de tempo e recursos humanos, bem 
como minimiza eventuais erros decorrentes da inserção manual de informação.
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As colheitas devem ser feitas por profissionais de saúde habilitados, conforme previsto na Cir-
cular Informativa Conjunta n.º 001/CD/100.20.200, de 12 de fevereiro:

p Médicos inscritos na Ordem dos Médicos;

p Médicos dentistas inscritos na ordem dos Médicos Dentistas;

p Farmacêuticos inscritos na Ordem dos Farmacêuticos;

p Enfermeiros inscritos na Ordem dos Enfermeiros;

p Biólogos especialistas em análises clínicas inscritos na Ordem dos Biólogos;

p Pessoal técnico cuja competência resulte de cursos, equivalências ou reconhecimentos ade-
quados previstos nos números 1 e 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 320/99, de 11 de agosto;

p Pessoal com vínculo contratual ao laboratório, abrangidos pelo ar tigo 8.º do Despacho n.º 
10009/2019, de 05 de novembro.

Os profissionais habilitados devem ter experiência e competência para a colheita da amostra 
biológica, realização do teste e interpretação dos resultados. Os profissionais habilitados e sem 
experiência devem efetuar formação específica para a colheita do exsudado do trato respirató-
rio e para realização de TRAg. O INSA, em articulação com a Cruz Vermelha Portuguesa, disponi-
biliza uma formação online para a colheita de amostras biológicas (informação adicional através 
do endereço formamais@insa.min-saude.pt).

ANEXO 1 – INFOGRÁFICO – ESTRATÉGIA DE TESTES PARA SARS-CoV-2

CASOS SINTOMÁTICOS

ESTRATÉGIA 
DE TESTES 
PARA
SARS-COV-2 

Sustentada na melhor evidência científica disponível
Alinhada com as recomendações da OMS e do ECDC
Integrada com outras medidas de Saúde Pública
Testes em larga escala são um elemento chave para 
limitar a propagação da COVID-19

Tipos de Testes Testes moleculares (TAAN)
são o método de referência

Teste rápido de antigénio (TRAg)
são testes de proximidade

Assintomáticos de alto risco Assintomáticos de baixo risco

Populações 
Vulneráveis

Comunitários
ou ocupacionais 

Estabelecimentos de ensino Locais de maior risco de transmissão em 
meio laboral

RASTREIO

TAAN ou TRAg (se nos primeiros 5 dias de sintomas)

Sem critérios de internamento Com critérios de internamento

TAAN
TRAg em alternativa*

TAAN precocemente até 5º dia e ao 
10º dia após exposição
TRAg em alternativa*

TAAN precocemente até 5º dia 
após exposição
TRAg em alternativa*

Unidades 
de Saúde 

Antes de procedimentos geradores de 
aerosóis, da cirurgia eletiva, de admissão para 
assistência ao parto, admissão em UCI e CI

Utentes antes da admissão hospitalar e 
durante o internamento

TAAN
TRAg em alternativa*

CONTACTOS 

Antes da admissão em ERPI, RNCCI, 
Instituições Sociais de Acolhimento e/ou 
apoio social e Centros de Acolhimento de 
Migrantes e Refugiados e nos 
estabelecimentos prisionais 

Profissionais de saúde que prestam 
cuidados de saúde diretos e de maior risco 
de contágio

Testes periódicos aos residentes, utentes, 
profissionais e visitantes em ERPI, RNCCI, 
Instituições Sociais de Acolhimento e /ou 
apoio social e Centros de Acolhimento de 
Migrantes e Refugiados e nos 
estabelecimentos prisionais 

TAAN ou TRAg seriado entre 7 e 14 dias

TAAN

TAAN
TRAg em alternativa*

TRAg de 14/14 dias

*TRAg se indisponibilidade de TAAN e/ou sem resposta em tempo útil

Unidades dos Agrupamento de Centros de 
Saúde (ACES) e nas Unidades Locais de 
Saúde (ULS) de acordo com o risco epidemiológico

TRAg utentes assintomáticos com consulta 
presencial que consintam a sua realização

TRAg 
Se a amostra for saliva utilizar TAAN





Anexo II – Planeamento de iniciativas

Iniciativa

1 Elaboração de plano de promoção de operacionalização da
estratégia de testagem

22/03/21 12/04/21 NA

1.1 Criação de Estrutura Técnica e Operacional do Plano (ETOP) 18/03/21 12/04/21 NA

1.2 Reunião com núcleo de coordenação 25/03/21 31/08/21 Semanal

1.3 Reunião com entidades de apoio técnico e logístico 29/03/21 31/08/21 Quinzenal

1.4 22/03/21 23/04/21 NA

1.5 Elaboração de Guia de Implementação de Testagem e FAQS 29/03/21 12/04/21 NA

1.6 Monitorização de indicadores de âmbito nacional, regional e concelhio 22/03/21 31/08/21 Semanal

1.7 Ar ticulação intersectorial para identi f icação e promoção de inicia tivas 

de testagem

22/03/21 31/08/21 Semanal

1.8 Ar ticulação com Comissão Técnica para os Eventos de Massas COVID-19 12/04/21 31/08/21 Quinzenal

1.9 Elaboração e implementação de formulário para repor te de informação 

semanal

09/04/21 20/04/21 NA

2 Elaboração de plano de gestão da reserva estratégica de 
testes (aquisição, armazenagem, conservação e distribuição)

22/03/21 12/04/21 NA

2.1 Definição de procedimentos e cri térios para ativação da REM 22/03/21 19/04/21 NA

2.2 Elaboração de propostas para re forço da REM 22/03/21 31/08/21 NA

2.3 Definição e monitorização de indicadores 22/03/21 31/08/21 Semanal

3 Elaboração de plano de comunicação aos cidadãos 22/03/21 12/04/21 NA

3.1 Ar ticulação com Task Force  das Ciências Compor tamentais 22/03/21 31/08/21 Quinzenal
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Anexo III – Recolha de informação semanal | Testagem SARS-CoV-2 (TRAg)
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(Continuação do ANEXO III)
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