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Portugal atinge 40 milhões de testes à COVID-19 

 

Lisboa, 2 de abril de 2022 – Portugal alcançou, dia 30 de março, um total de 40.026.768 

milhões de testes para deteção de SARS-CoV-2, desde o início da pandemia: mais de 20,7 

milhões de testes TAAN/PCR e cerca de 19,3 milhões de Testes Rápidos de Antigénio 

(TRAg) de uso profissional. Estes dados não incluem os autotestes. 

O número agora atingido decorre do esforço de testagem desenvolvido pelo País, 

sobretudo ao longo do último ano, durante o qual foi operacionalizado o plano de 

promoção da estratégia de testagem, criado com o objetivo de contribuir para o controlo 

da pandemia de COVID-19, através de uma task force coordenada pelo presidente do INSA, 

Fernando de Almeida, e composta por elementos do Ministério da Saúde, do INSA, da 

Direção-Geral da Saúde, dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, da Autoridade 

Nacional do Medicamento Produtos de Saúde (Infarmed) e das Administrações Regionais 

de Saúde. 

Recorde-se que, em dezembro de 2020, Portugal realizava, em média, cerca de 34 mil 

testes/dia, num mês em que foi efetuado um total de 1.060.641 testes. Em dezembro de 

2021, o País realizou mais de 174 mil testes/dia, alcançando um máximo de testagem 

diário a 30 de dezembro (402.756), num total mensal de 5.404.737 testes, o que reflete 

não só o investimento no aumento da capacidade de resposta das instituições (hospitais 

e laboratórios) do Serviço Nacional de Saúde, mas também de outras entidades do setor 

privado, academia, Cruz Vermelha, autarquias, setor social e outras, bem como farmácias 

e clínicas. 

Para Fernando de Almeida, Coordenador da Task Force da Testagem, “os mais de 40 

milhões de testes à COVID-19 efetuados desde o início da pandemia demonstram bem a 

capacidade que Portugal teve para fazer face às necessidades de testagem em função das 

várias situações epidemiológicas que se verificaram, sendo motivo de satisfação e 

reconhecimento público pelo sentido de responsabilidade demonstrado pelos 

portugueses, que corresponderam sempre aos apelos das autoridades de saúde”. 

“Só assim foi possível operacionalizar com sucesso uma estratégia de testagem que se 

revelou fundamental para que o País pudesse ultrapassar a pior fase da pandemia. No 

entanto, devemos estar atentos e preparados para uma avaliação rigorosa da situação 
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epidemiológica do País, e mantermos a capacidade de resposta, caso necessário, 

esperando naturalmente que tal não seja preciso. Nesse sentido, e independentemente 

da evolução da pandemia, temos a certeza que os portugueses vão continuar a colaborar 

e a manter todos os cuidados preventivos até agora demonstrados”, conclui. 

Os TRAg de uso profissional efetuados nos laboratórios e farmácias aderentes ao regime 

excecional de comparticipação continuam a ser gratuitos em Portugal, num máximo de 

dois por mês civil e por utente, pelo menos até 30 de abril de 2022, tendo em conta o 

contexto da situação epidemiológica atual, no qual importa prosseguir a utilização de 

testes para deteção do vírus SARS-CoV-2, realizados de forma proporcional ao risco, sem 

descurar a proteção da saúde pública. 

 

Para mais informações contactar: 

Task Force para a promoção do Plano de Operacionalização 

da Estratégia de Testagem para SARS-CoV-2 em Portugal 

E-mail: testagem.taskforce@insa.min-saude.pt 

https://www.infarmed.pt/web/infarmed/testes-covid-19
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