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Para conhecimento geral, a seguir se informa: 
 

 

ADITAMENTO AO COMUNICADO 080 DA ÉPOCA 2020/2021 
ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS                                                      

 

Após a celebração do Protocolo com a Livingstone em janeiro de 2021, que proporcionou o reforço da 

capacidade de testagem dos nossos Clubes, a FPB informa que, como mais uma medida no apoio à retoma 

das atividades desportivas, alcançou um novo acordo com a Livingstone para mais uma redução de preço 

nos testes rápidos de antigénio – zaragatoa de nasofaringe. 

  

Deste modo, informamos os preços que serão praticados a partir de agora na compra, pelos Clubes, dos 

testes acima referidos: 

 

• 4.95€/unidade – isento de IVA (caixas de 20 unidades), numa compra inferior a 100 testes  

• 3.95€/unidade – isento de IVA (caixas de 20 unidades), numa compra igual ou superior a 100 

testes 

 

Também os testes por saliva, certificados pelo INFARMED, poderão ser adquiridos a um preço mais baixo 

que o anteriormente protocolado – 6.10€/unidade – isento de IVA, para uma encomenda mínima de 100 

unidades.  

  

Todos os Clubes interessados na compra de testes devem contactar diretamente o advisor da Livingstone, 

Pedro Teles, e indicar que são Clube filiado na FPB, para poderem usufruir das condições protocoladas. 

  

Pedro Teles 

+351 911 935 428 

pedroteles@livingstone.pt 
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Membro Fundador 

Pretendemos com esta iniciativa continuar a contribuir para um esforço que é, hoje, de todos, no combate 

e prevenção da COVID-19, sabendo que podemos contar com a colaboração dos Clubes neste esforço. A 

aplicação dos testes é simples, rápida e não evasiva 

 

Atendendo a que temos sido questionados por diversos clubes sobre como efetuar o registo dos resultados 

dos testes efetuados, sugerimos que utilizem o impresso que anexamos a este comunicado. Este impresso 

deverá ser guardado pelo Clube e apresentado às Autoridades competentes em caso de inspeção  

 

Igualmente em anexo a este comunicado, enviamos as instruções de aplicação dos testes, bem como o 

comprovativo da certificação pelo INFARMED. 

  

 

 
LISBOA, 16 DE ABRIL DE 2021 
 
 

                                                                 A DIREÇÃO  


