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IPCA coloca centro de testagem à Covid-19 a funcionar

O
IPCA passa a dis-
por de um Centro 
de Testagem à Co-
vid-19 tendo sido 

os primeiros testes rea-
lizados na última quinta-
-feira. Visando a realiza-
ção de testes rápidos de 
antigénio a todos os es-
tudantes, docentes e fun-
cionários que reiniciem 
as atividades presenciais 
a partir de 19 de abril, es-
te centro fica instalado no 
edifício A do Campus do 
IPCA, em Barcelos, infor-
miou a instituição.

Os testes rápidos de an-
tigénio têm por objetivo o 
rastreio do SARS-CoV-2, 
o novo coronavírus res-
ponsável pela pandemia 
Covid-19 que serão rea-
lizados no edifício A do 
Campus do IPCA. A es-
tratégia de realização de 
rastreios regulares para 
SARS-CoV-2 constitui, na 
atual situação epidemio-
lógica, uma ação adicional 
às medidas não farmaco-
lógicas para uma retoma 
mais segura das ativida-
des educativas e letivas 

presenciais.
A presidente do IPCA, 

Maria José Fernandes, ex-
plica, em comunicado que 
«o objetivo é garantir, tan-
to quanto é possível, a má-
xima segurança para to-
dos aqueles que, a partir 
da próxima segunda-fei-
ra, regressam às aulas pre-
senciais e ao trabalho pre-
sencial». «Além de uma 
questão de saúde públi-
ca estão também em cau-
sa questões muito impor-
tantes, designadamente a 
necessidade de assegurar 

aos nossos estudantes as 
melhores condições de 
aprendizagem», realça a 
dirigente.

Para a presidente do IP-
CA, «é fundamental evi-
tar que o ensino superior 
volte a ficar confinado e 
essa é uma responsabili-
dade de todos nós, diri-
gentes, docentes, estudan-
tes e pessoal não docente». 
O IPCA vai, por isso, «pro-
porcionar as condições de 
segurança, mas caberá a 
cada um de nós, indepen-
dentemente do resultado 

Instituição testa profissionais e alunos

do teste à Covid-19, cum-
prir as escrupulosamente 
as habituais medidas não 

farmacológicas de pre-
venção», alerta Maria Jo-
sé Fernandes.


