Nota de Imprensa
Exm.ºs Senhores
Face aos conteúdos publicados em alguns meios de comunicação, queremos informar o
seguinte:


A ALS Life Science é um grupo multinacional, sedeado na Austrália, representado em 12
países da Europa.
Em Portugal, o seu principal laboratório localiza-se em Tondela (Controlvet – Segurança
Alimentar, S.A.).



A Região de Viseu não tinha laboratório autorizado para realizar testes de diagnóstico
da COVID-19 por RT PCR.



Só os laboratórios com parecer favorável do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo
Jorge (INSA) estão autorizados a realizar estes testes.



A ALS ControlVet é o único laboratório da Região de Viseu que tem o parecer favorável
do INSA para o diagnóstico da COVID19 por RT PCR.



Por outro lado, o Hospital de Viseu não tinha capacidade para realizar testes, os quais
vinham sendo realizados na Guarda, o que gerava um atraso de 5/6 dias na
apresentação dos respetivos resultados.



Na Região de Viseu não havia qualquer possibilidade de testar todos os Lares e
Residências.



Foi neste contexto que a ALS Controlvet criou condições internas para poder
disponibilizar testes de diagnóstico da COVID19 por RT PCR.



Desde o dia 30 de Março que o laboratório da ALS Controlvet colabora gratuitamente
com o Hospital de Viseu.



A ALS ControlVet realiza por dia 100 testes do Hospital de Viseu, minimizando a falta de
testes de diagnóstico da COVID19 por RT PCR.



Entretanto, o Ministério do Trabalho e da Segurança Social (MTSS) desenvolveu um
Programa de Intervenção Preventiva em Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas
(ERPI) e Lares (LR), entretanto alargado ao Serviço de Apoio Domiciliário (SAD),
Unidades de Cuidados Continuados Integrados (UCCI) e ainda Unidades de Média
Duração e Reabilitação (UMDR) e Unidades de Longa Duração e Reabilitação (ULDR) e
outras a definir pelos Centro Distrital da Segurança Social de Viseu, associando múltiplas
entidades a este Programa, designadamente a Cruz Vermelha, estabelecendo que a sua
operacionalização ficava a cargo das Comunidades Intermunicipais, designadamente a
CIM Viseu Dão Lafões.



A Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) contratualizou com a ALS Controlvet a realização de
um número alargado de testes.
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O modelo existente em todo o País, para aumentar o número de testes, passa pela
colaboração tripartida entre o Ministério do Trabalho e da Segurança Social,
Comunidades Intermunicipais e um laboratório privado.



O laboratório da ALS Controlvet tem uma capacidade diária de 400 testes que irá
aumentar em breve para 1000, fruto de automatização de processos.



Estes números foram transmitidos ao Ministério do Trabalho e da Segurança Social, à
Cruz Vermelha e à CIM Viseu Dão Lafões.



Foi apresentada a nossa proposta de colaboração, com o custo repartido entre 35€ (a
cargo da Cruz Vermelha Portuguesa) e 25€ (a cargo dos municípios associados da CIM
Viseu Dão Lafões).



O custo por teste é, assim, de 60,00€.



A gratuitidade da colaboração da ALS Controlvet com o Hospital de Viseu manteve-se.



Este valor é cerca de 40% mais baixo que o preço protocolado com as Autoridades
Regionais de Saúde (87,95€) e que o preço praticado por outros laboratórios privados
(90€).



Todo este processo foi negociado diretamente e unicamente com as duas entidades,
Cruz Vermelha Portuguesa e CIM Viseu Dão Lafões.



Quando foi nomeado o Coordenador da Covid19 na região Centro, todo este processo
já estava em marcha.



Até agora, os Municípios estão satisfeitos com os serviços e condições da ALS
Controlvet.



Até ao final de Abril foram realizados cerca de 1.000 testes no âmbito da colaboração
com a Cruz Vermelha Portuguesa e a CIM Viseu Dão Lafões.



Foi possível acelerar os testes e as respetivas respostas nos Lares e Residências do nosso
território.



Até ao final do mês de Abril foram realizados cerca de 3.000 testes para o Hospital de
Viseu.



Recentemente, fruto deste bom entendimento entre todas as entidades, recebemos o
convite do Senhor Presidente da Câmara de Viseu para participar numa reunião no
Conselho Estratégico deste concelho, onde tivemos a oportunidade de apresentar aos
Membros deste Conselho os nossos serviços de realização de testes CODIV 19 por RT
PCR durante estes meses.
Agradecíamos que, por todos os meios ao v/ dispor, fossem prestados à opinião pública, os
esclarecimentos que aqui se deixam expostos.
Sem mais, gratos pela atenção.
João Rebelo Cotta

