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A ciência e o conhecimento no combate à pandemia

Da produção de conhecimento
à inovação de base científica





Um rastreio para além da nossa memória

Uma ferramenta digital de 

complemento ao rastreio físico

efetuado pelas autoridades de 

saúde para identificar e 

interromper as cadeias de 

transmissão da COVID-19.



Movimento europeu para o desenvolvimento

de um sistema de rastreio digital



Princípios essenciais de absoluto respeito
por direitos e liberdades de todos os cidadãos

• Adesão voluntária e não discriminatória dos cidadãos;

• Estrito cumprimento das legislações europeia e nacional de proteção de dados pessoais, 
nomeadamente, com o Regime Geral de Proteção de Dados (RGPD);

• Anonimato, independência e separação de quaisquer dados pessoais de todos os dados 
adicionais recolhidos para deteção de proximidade entre cidadãos;

• Certificação das garantias de segurança e privacidade dos dados segundo normas europeias;

• Conformidade com as iniciativas em curso na União Europeia, nomeadamente a recomendação
da Comissão Europeia "Union toolbox for the use of technology and data to combat and exit from 
the COVID-19 crisis”, em linha com as orientações do Comité Europeu da Proteção de Dados;

• Abertura pública de todo o código fonte da plataforma;

• Desmantelamento automático por cessação da participação dos cidadãos.



INCM

SPMS



Muito mais do que uma app,

um Sistema que nasce de um trabalho

de equipa multi-institucional

• Parceiros europeus do DP3^T • Comissão Nacional de Proteção de Dados

• Centro Nacional de Ciber Segurança

• Serviços Partilhados do Ministério da Saúde

• Imprensa Nacional Casa da Moeda

• Google e Apple



Vertente jurídico-legal



• O desafio de se atingir uma forte adopção pelos portugueses

• O desafio de rapidamente se assegurar a interoperabilidade europeia

• O desafio de uma app mundial para mais do que a COVID-19

• Sensores de específicos para rastreio de contactos

Os desafios que já estão aí





Obrigado!


