
Comunicado COVID - 19 (15):  
programa de testagem 2020/2021

Caras e caros membros da comunidade do Instituto Superior Técnico.

A exemplo daquilo que acontece no resto do país, o número de contágios entre a comunidade do IST, 
inevitavelmente, tenderá a aumentar nos próximos dias.

Cabe pois à direção do IST fazer tudo aquilo que estiver ao seu alcance para evitar a ocorrência de cadeias de 
contágio dentro do Técnico que, inevitavelmente, resultarão na degradação da situação sanitária da Escola e 
na interrupção das nossas normais atividades académicas.

Como complemento às restantes medidas, foi desenvolvido, com o apoio da Universidade de Lisboa, um 
extenso programa de testagem à COVID19, que acaba de ser iniciado.

Esse programa permitirá fazer cerca de 25.000 testes ao longo do ano letivo que agora se inicia.

Estes testes, gratuitos para todos os membros da comunidade IST, serão feitos por convocatória e visam 
rastrear, identificar e despistar casos possíveis de contágio, permitindo uma atuação célere no controlo da 
propagação comunitária do vírus nos nossos campi. 

Desta forma, a convocatória para a testagem é prioritária face a qualquer outra atividade académica, exceto: 

•   a lecionação,
•    a participação em júris ou provas de avaliação e
•    a participação em missões previamente autorizadas. 

Nos acasos de impossibilidade acima referidos, após a convocatória recebida por e-mail e no momento do 
contacto telefónico para confirmação da data e hora do agendamento, deverá ser invocado o motivo para 
a impossibilidade de presença no teste e efetuado o reagendamento para a testagem nos quinze dias 
seguintes. 

Para além das convocatórias, qualquer membro da comunidade IST poderá solicitar, por sua iniciativa, a 
realização gratuita do teste à COVID19, em caso de suspeita/risco de infeção, bastando para isso preencher 
e enviar o seguinte formulário

https://forms.gle/idgMXNU6ALUKSuKDA
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Este programa de testagem representa um elevado investimento por parte do IST na proteção de toda 
a comunidade. É, contudo, essencial para que este ano letivo decorra em condições tão próximas quanto 
possível da normalidade, reduzindo o risco de cadeias de contágio na nossa comunidade e garantindo, 
naquilo que está ao alcance da direção do IST, a segurança e a proteção de todos.

É, pois, indispensável a participação e o empenho de todos nesta iniciativa que, estou certo, será da maior 
importância para cada um de nós e, por conseguinte, para a nossa Escola.

Reforço ainda que a utilização de máscara (obrigatória em todo o campus), o distanciamento social e a 
lavagem frequente das mãos são as medidas mais eficazes de prevenção.

Vamo-nos manter protegidos, vamo-nos manter saudáveis!

Rogério Colaço
Presidente do IST

Mais informações 
Avisos à comunidade Técnico sobre o Coronavirus.
Site em atualização permanente.

https://tecnico.ulisboa.pt/coronavirus

Contactos 
Contacto preferencial para informações relativa ao 
coronavirus/COVID-19 no Técnico é o email.

COVID19_IST_informacoes@tecnico.ulisboa.pt 
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