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Para conhecimento geral, a seguir se informa: 

 

TESTES RÁPIDOS ANTIGÉNIO COVID -19 - RECTIFICADO 
 

   

A Federação Portuguesa de Basquetebol tem, desde o primeiro momento assumido uma postura 

de cooperação com as Autoridades de Saúde, nomeadamente com a DGS, seguindo as suas 

determinações e procurando seguir os melhores caminhos para pôr em prática as Orientações 

publicadas, trabalhando para que seja possível a retoma da competição em todos os escalões e 

a manutenção da competição nas provas que envolvem as equipas do escalão principal de ambos 

os géneros. 

 

No momento actual, de grande desenvolvimento do surto infeccioso, a FPB celebrou em 

complemento das medidas preventivas determinadas pelo governo e de forma a contribuir para 

uma maior segurança sanitária na realização da prática desportiva permitida, com a Livingstone 

Corporate Services, um protocolo para aquisição de testes rápidos AG de diagnóstico Covid-19. 

 

Este protocolo permitirá a todos os clubes com equipas inscritas na federação e/ ou Associação 

respectiva, o acesso directo a testes rápidos de antigénio (zaragatoa de nasofaringe), de forma a 

que seja possível o reforço da capacidade de testagem e de controlo da pandemia da Covid-19. 

Os testes estarão disponíveis em caixas de 20 unidades, ao preço protocolado de €5,90 + 23% 

(IVA) [cada teste] para uma encomenda mínima de 100 unidades (5 caixas). 

 

Os clubes interessados devem contactar directamente o advisor da Livingstone, Pedro Teles, 

indicando tratar-se de um clube filiado da FPB, possibilitando assim usufruírem das condições 

protocoladas. 

 

Pedro Teles 

+351 911 935 428     pedroteles@livingstone.pt 

 

Os testes devem ser realizados por um profissional de saúde com experiência e competência para 

a recolha da amostra, realização do teste e interpretação dos resultados, sendo a gestão do 

processo da responsabilidade do departamento clínico de cada Clube. 
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Enviamos em anexo as instruções de aplicação dos testes e comprovativo da sua certificação pelo 

Infarmed . 

Link para aceder ao vídeo com a demonstração das instruções de aplicação dos testes 

https://www.fpb.pt/wp-content/uploads/2021/01/testes_rapidos_antigenio_covid19.mp4 

 

Com esta iniciativa esperamos contribuir para um esforço que é de todos, no combate e prevenção 

da Covid-19, sabendo que comungam do mesmo objectivo.  

 

 
 
LISBOA, 28 DE JANEIRO 2021 
 

                                                                 A DIREÇÃO  

https://www.fpb.pt/wp-content/uploads/2021/01/testes_rapidos_antigenio_covid19.mp4

