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INFORMAÇÃO AOS ASSOCIADOS 

 
 

Pela defesa das empresas e dos recursos humanos 

 

A situação de pandemia que se vive quase há um ano e os sucessivos estados de 

emergência, em função da triste fatalidade de mortes que nos comove e aterroriza, não pode 

ser somente ultrapassada com os sucessivos e consequentes confinamentos, pelo grave 

risco de crise social, económica e financeira que tudo isto tem desencadeado.  

 

A sociedade está em risco, quando as famílias e as empresas estão em risco. As sucessivas 

falências de muitas empresas das actividades forçadas ao encerramento, as dificuldades de 

tesouraria que não estão sendo atenuadas pelos apoios do Estado que se têm manifestado 

insuficientes, as contínuas dificuldades de otimizar plataformas públicas de respostas às 

necessidades das empresas, dos profissionais e dos contribuintes face às obrigações e 

orientações emanadas a cada diploma legal publicado, estão a contribuir para a destruição 

da economia, para o agravar do desemprego, para a angustia colectiva que se 

consubstanciará na crise social que temos pela frente. 

 

É fundamental a retoma das atividades. Mas é também fundamental que a reabertura da 

economia seja acompanhada de medidas sanitárias preventivas, de testagem e despiste, 

para que sejam diminuídos os riscos de contágio e interrompendo-se as cadeias de 

transmissão   do vírus SARS-CoV-2. 

 

É possível fazê-lo, através de um correto planeamento para testar preventivamente todos os 

colaboradores das empresas. 

 

No âmbito do apoio que a APOTEC tem prestado a vários projectos do Movimento 

Tech4COVID19, que surgiu de forma totalmente voluntária em Março de 2020, destacamos 

em especial a TestConnect, que é uma plataforma que permite o interface e comunicação 

entre instituições/empresas com necessidade de realizar o teste à COVID-19, e os 
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laboratórios que realizam estes testes e fazem o acompanhamento planeado de cada 

organização. 

 

Atualmente há já alterativas de testes com encargos muito mais reduzidos e acessíveis às 

empresas, que os tradicionais PCR. Os testes rápidos à COVID-19 são mais fáceis de 

administrar e com resultados em 15 minutos. Os testes de antigénio apresentam várias 

vantagens quando são parte integrante de um processo semanal de testagem nas 

empresas. Este tipo de testes consegue detetar a infeção dois a cinco dias depois do 

contágio.  

 

Somos profissionais de contas. Fazemos aqui um exemplo: 

 

Uma empresa implementa o processo de testagem semanal dos seus recursos humanos. 

No caso de o colaborador apresentar um resultado positivo, é encaminhado para o rastreio 

epidemiológico do Serviço Nacional de Saúde. Se o resultado for negativo, o colaborador 

mantém a sua vida profissional e pessoal normal, voltando novamente a ser testado na 

semana seguinte, e assim em diante. Estes testes apresentam uma sensibilidade média de 

95% e especificidade de 99%. 

 

E esta periodicidade semanal de realização de testes rápidos é essencial para o plano de 

retoma da actividade das empresas em segurança e mitigando os riscos de transmissão. 

 

Urge resgatar as empresas e os empregos. E só com um plano definido podemos contribuir 

para a melhoria da saúde pública e para a esperança da retoma da economia, das famílias, 

dos profissionais e, sobretudo, da esperança de um futuro para os mais novos. 

 

A TestConnect é uma solução para a implementação da testagem massiva dentro das 

empresas. 

 

Pode fazer o registo da sua organização em https://www.testconnect.pt/ 

 

A Direcção Central da APOTEC 
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