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O contact tracing, enquanto processo de identificação das pessoas que estiveram em contacto com 

alguém infetado, é particularmente relevante no período em que vivemos, uma vez que permite às 

autoridades de saúde identificar todos os contactos de um paciente infetado, solicitar o seu 

autoisolamento e testar e isolar rapidamente esses contactos caso desenvolvam sintomas da doença 

Covid-19. 

As aplicações móveis de alerta e rastreio podem desempenhar um papel muito importante no 

contact tracing, limitando a propagação do vírus SARS-Cov-2 e interrompendo as suas cadeias de 

transmissão. De igual modo, se combinadas com estratégias de despistagem e de contact tracing 

adequadas, podem ser particularmente úteis para fornecer informações sobre o nível de circulação do 

vírus, avaliar a eficácia das medidas de distanciamento físico e de confinamento, bem como para 

orientar as estratégias de inversão da escala de propagação da pandemia.  

No entanto, sem uma supervisão cautelosa, estas medidas podem ser consideradas abusivas e uma 

abordagem descoordenada dos Estados-Membros pode ser prejudicial à sua eficácia e pôr em causa 

a integridade do mercado único europeu e os direitos e liberdades fundamentais (em especial, os 

direitos à proteção de dados pessoais e à privacidade).  

Tendo presente o supra referido, analisam-se, de seguida, as principais diretrizes e orientações a 

seguir nesta matéria, de acordo com os mais recentes desenvolvimentos no quadro comunitário.  

O Comité Europeu para a Proteção de Dados relembra, no comunicado datado de 19 de março 

(“Statement on the processing of personal data in the context of the COVID-19 outbreak”), que a Diretiva 

2002/58/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de julho de 2002, relativa ao tratamento de 

dados pessoais e à proteção da privacidade no sector das comunicações eletrónicas (“Diretiva 

ePrivacy”) e a respetiva legislação de transposição para os ordenamentos jurídicos nacionais impõem 

que, em regra, os dados de localização apenas podem ser utilizados quando anonimizados 

(tratamento de dados agregados de modo a que as pessoas não possam ser reidentificadas) ou com 

o consentimento dos seus titulares, o que permite gerar relatórios sobre a concentração de 

dispositivos móveis num determinado local (“cartografia”). 

No entanto, o Comité Europeu para a Proteção de Dados assinala que, nos casos em que a 

monitorização, a contenção ou a mitigação da disseminação da doença Covid-19 não possam ser 
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atingidas através de dados anonimizados (ou com o consentimento dos seus titulares), a Diretiva 

ePrivacy permite que os Estados-Membros adotem medidas legislativas para salvaguardar a 

segurança pública. Contudo, não deixa de se alertar para o facto de essas medidas deverem respeitar 

o princípio da proporcionalidade e serem conformes com os princípios gerais do Direito Comunitário, 

assinalando-se ainda a necessidade de se privilegiarem os meios menos intrusivos (embora se admita 

que, em circunstâncias excecionais, possa ser admissível o rastreio individual dos cidadãos). 

No dia 6 de abril, a Autoridade Europeia para a Proteção de Dados manifestou o seu apoio ao 

desenvolvimento de aplicações tecnológicas e digitais para o combate à pandemia da Covid-19 e 

expôs a sua firme convicção de que o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao 

tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados (“RGPD”) não impede o tratamento de 

dados pessoais necessários à prossecução daquela finalidade (“EU Digital Solidarity: a call for a pan-

European approach against the pandemic”). 

A Autoridade Europeia para a Proteção de Dados informa ainda que está ciente de que vários 

Estados-Membros se encontram a desenvolver aplicações móveis que envolvem o tratamento de 

dados pessoais com a finalidade de proteção da saúde pública, referindo ainda a utilidade, para se 

alcançar a efetiva proteção da privacidade e dos dados pessoais, da utilização de identificadores de 

transmissão temporários e da tecnologia Bluetooth para o contact tracing.  

Wojciech Wiewiórowski apela à implementação de um modelo pan-europeu de “aplicação móvel 

Covid-19” e à coordenação com a Organização Mundial de Saúde para o seu desenvolvimento.  

Por fim, relembra os quatro pilares fundamentais (“European Essential Guarantees”) aplicáveis aos 

mecanismos de vigilância que contendem com os direitos à privacidade e à proteção de dados: a 

exigência de que o procedimento se baseie em regras claras, precisas e acessíveis; a demonstração da 

sua necessidade e proporcionalidade em relação aos legítimos objetivos prosseguidos; a existência de 

um mecanismo de supervisão independente; e a disponibilidade de medidas jurídicas eficazes para os 

titulares dos dados.   
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Perante este cenário, a Comissão Europeia publicou, no dia 14 de abril, uma recomendação 

(Recomendação (UE) 2020/518, de 8 de abril de 2020) relativa a um conjunto de instrumentos 

comuns com vista à utilização de tecnologias e dados para combater e sair da crise da Covid-19, em 

particular, no que respeita a aplicações móveis e à utilização de dados de mobilidade anonimizados. 

A recomendação estabelece um processo para o desenvolvimento de uma abordagem comum na 

utilização dos meios digitais no combate à crise, que incide essencialmente sobre dois domínios: 

 Uma abordagem pan-europeia com vista à utilização de aplicações móveis que permitam aos 

cidadãos tomarem medidas eficazes e mais específicas de distanciamento social e que alertem, 

previnam e rastreiem os contactos, a fim de limitar a propagação da Covid-19; 

 

 Um sistema comum de utilização de dados anonimizados e agregados sobre a mobilidade das 

populações destinado a modelizar e prever a evolução da doença; monitorizar a eficácia das 

decisões dos Estados-Membros relativamente às medidas de distanciamento social e 

confinamento; e contribuir para uma estratégia coordenada de saída da crise da Covid-19. 

Embora se recomende que os Estados-Membros, em estreita coordenação com outros Estados-

Membros, a Comissão e outras partes interessadas, adotem estas medidas, não deixa de se assinalar a 

necessidade de se garantir a sua conformidade com o direito da União Europeia, nomeadamente com 

a legislação sobre dispositivos médicos e o direito à privacidade e à proteção de dados pessoais, 

juntamente com outros direitos e liberdades consagrados na Carta dos Direitos Fundamentais da 

União Europeia.  

 

A Comissão Europeia assinala, desde logo, que a eficácia destas aplicações móveis depende de 

uma série de fatores, entre os quais, a percentagem de população que utiliza dispositivos móveis, 

que descarregou a aplicação e que consentiu no tratamento dos seus dados pessoais (sem 

posteriormente retirar esse consentimento) e a confiança do público em que os seus dados serão 

protegidos com recurso a medidas de segurança adequadas e que serão utilizados exclusivamente 

para alertar as pessoas que possam ter sido expostas ao vírus.  
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Neste domínio, a Comissão Europeia identifica a necessidade de serem observados os seguintes 

princípios: 

 Salvaguardar o respeito pelos direitos fundamentais e a prevenção da estigmatização, em 

especial, cumprindo as regras aplicáveis em matéria de proteção de dados confidenciais e de 

confidencialidade das comunicações;  

 Preferir medidas menos intrusivas mas eficazes, incluindo utilizar dados de proximidade 

(dados gerados pelo intercâmbio de sinais de baixo consumo do Bluetooth entre dispositivos a 

uma distância epidemiologicamente relevante e durante um período epidemiologicamente 

relevante), evitar o tratamento de dados sobre a localização ou os movimentos das pessoas e, 

sempre que possível, utilizar dados anonimizados e agregados; 

 Adotar os requisitos técnicos relativos às tecnologias adequadas (por exemplo, o Bluetooth de 

baixo consumo) para estabelecer a proximidade dos dispositivos, a encriptação, a segurança 

dos dados, o armazenamento dos dados no dispositivo e a possibilidade de acesso e o 

armazenamento dos dados por parte das autoridades de saúde; 

 Adotar requisitos eficazes em matéria de cibersegurança de modo a proteger a 

disponibilidade, a autenticidade, a integridade e a confidencialidade dos dados; 

 Estabelecer como prazo máximo para a vigência das medidas (e a supressão dos dados 

pessoais decorrente dessas medidas) a declaração de controlo da pandemia; 

 Uploading de dados de proximidade em caso de infeção confirmada (que serão mantidos 

anónimos) e utilização de métodos adequados para alertar as pessoas que tenham estado em 

contacto com a pessoa infetada; 

 Adotar requisitos de transparência sobre os parâmetros de privacidade de modo a assegurar a 

confiança nas aplicações.  

 

A Comissão Europeia começa por referir que algumas empresas, incluindo fornecedores de 

telecomunicações e grandes plataformas tecnológicas, já publicaram ou disponibilizaram aos 

poderes públicos dados de localização anonimizados e agregados.  

Neste âmbito, são identificadas as seguintes boas práticas: 

 A utilização adequada de dados de mobilidade anonimizados e agregados para fins de 

modelização, de modo a compreender-se a forma como o vírus se propagará e a modelarem-

se os efeitos económicos da crise; 
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 O aconselhamento e o controlo por parte das autoridades públicas dos métodos mais 

adequados para a anonimização dos dados; 

 A utilização de mecanismos para evitar a “desanonimização” e a “reidentificação” de pessoas; 

 A supressão imediata e irreversível dos dados que sejam acidentalmente tratados que possam 

conduzir à identificação de pessoas e a comunicação aos fornecedores dos dados, bem como 

às autoridades competentes, do tratamento e eliminação acidentais; 

 A eliminação dos dados, em regra, após o decurso do prazo de 90 dias ou, em qualquer caso, 

logo que a pandemia esteja controlada; 

 A limitação do tratamento de dados aos fins indicados na recolha e a exclusão da sua partilha 

com terceiros. 

A Comissão Europeia informa que será publicada até ao dia 15 de abril uma abordagem pan-europeia 

para as aplicações móveis, que será completada com orientações da Comissão em matéria de 

privacidade e proteção de dados.  

De igual modo, solicita aos Estados-Membros que lhe comuniquem, até ao dia 31 de maio de 2020, as 

medidas tomadas em conformidade com esta recomendação. Sendo que, a partir do dia 8 de abril de 

2020, os Estados-Membros devem tornar acessíveis aos outros Estados-Membros e à Comissão as 

medidas aplicadas para análise pelos pares.  

A Comissão Europeia informa ainda que, a partir de junho de 2020, irá avaliar os progressos 

realizados e os efeitos da sua recomendação com base nas comunicações dos Estados-Membros.  

No dia 15 de abril, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do 

Conselho Europeu, Charles Michel, apresentaram o “roteiro” europeu conjunto para o levantamento 

das medidas de contenção da Covid-19. Neste documento identificam-se três conjuntos de critérios 

relevantes para a identificação do momento de começar a levantar o confinamento:  

 o critério epidemiológico,  

 a suficiência da capacidade do sistema de saúde, e 

 a capacidade apropriada de monitorização (onde se inclui a possibilidade de contact 

tracing).  
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Uma gestão bem-sucedida do levantamento gradual das medidas de confinamento implica que 

estas sejam combinadas com medidas de acompanhamento relevantes. Entre as medidas 

apresentadas, destacamos a criação de uma estrutura para contact tracing e a emissão de alertas 

através de aplicações móveis que respeitem a privacidade dos dados.  

Neste âmbito, refere-se que a utilização de aplicações móveis que alertam os cidadãos para o risco 

acrescido decorrente do contacto com uma pessoa infetada é particularmente relevante na fase de 

levantamento das medidas de contenção, uma vez que, naturalmente, o risco de infeção aumenta à 

medida que mais pessoas entram em contactos com outras.  

Neste documento alerta-se também para o facto de o uso destas aplicações dever ser voluntário, 

basear-se no consentimento dos seus utilizadores e cumprir as normas de proteção de dados pessoais 

e ainda, para a necessidade de os titulares manterem o controlo em relação aos respetivos dados 

pessoais. A isto, acrescenta-se que as autoridades de saúde devem estar envolvidas na conceção dos 

sistemas, o rastreamento da proximidade entre dispositivos apenas deve ser permitido de forma 

anónima e agregada (sem rastreamento individual dos cidadãos) e os nomes das pessoas 

possivelmente infetadas não podem ser divulgados a outros utilizadores.  

Por fim, é assinalado que devem ser observados requisitos de transparência particularmente 

exigentes e que as aplicações devem ser desativadas logo que a crise pandémica termine 

(eliminando-se, em consequência, todos os dados pessoais).  

No seguimento da Recomendação (UE) 2020/518, a Comissão Europeia divulgou a primeira versão 

de um conjunto de instrumentos europeus destinados a propiciar a utilização de aplicações móveis de 

contact tracing. Este documento, adotado pelo eHealth Network (rede voluntária composta pelas 

autoridades nacionais responsáveis pela eHealth) em 15 de abril, constitui uma primeira abordagem 

pan-europeia quanto às aplicações móveis oficialmente reconhecidas relacionadas com a Covid-19 

e visa servir de guia prático para os Estados-Membros.  

O eHealth Network começa por apresentar uma visão geral das aplicações disponíveis. Ao nível 

global, assinala que o Ministério da Saúde de Singapura desenvolveu uma aplicação de contact tracing 

com recurso à geolocalização que regista os contactos entre os utilizadores e envia uma mensagem 

para aqueles que estiveram em contacto com alguém infetado e ainda, que, no dia 10 de abril, a 

Google e a Apple anunciaram que, em vez de recorrer a sistemas de geolocalização, pretendem criar 

um protocolo de rastreio comum baseado na tecnologia Bluetooth. A ideia é que seja utilizado para 
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criar aplicações móveis de contact tracing que não guardem a localização do utilizador (apenas é 

considerada a existência de telemóveis de utilizadores infetados nas proximidades).  

À escala global assinala-se ainda que a Organização Mundial de Saúde se encontra a desenvolver 

uma aplicação que irá fornecer informações e conselhos médicos baseados nos sintomas dos 

utilizadores.  

De igual modo, o documento realiza um levantamento das aplicações móveis de contact tracing já 

lançadas ou em desenvolvimento em países europeus. A este propósito, destacamos a plataforma 

“Trace-COVID” (https://tracecovid19.min-saude.pt/), desenvolvida pela Direção-Geral de Saúde e 

pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde para auxiliar os profissionais de saúde. De 

acordo com a Norma DGS n.º 004/2020, as equipas de Saúde Pública/Autoridades de Saúde devem 

garantir o contact tracing com recurso ao “Trace-COVID”.  

 

As autoridades nacionais de eHealth identificam os seguintes requisitos e funcionalidades que as 

aplicações móveis devem cumprir: 

 Ser conformes com as normas da União Europeia em matéria de privacidade e de proteção de 

dados pessoais; 

 Ser aplicadas em estreita coordenação com as autoridades de saúde e ser aprovadas por estas; 

 Ser instaladas voluntariamente e desinstaladas logo que se tornem desnecessárias; 

 Utilizar as soluções tecnológicas mais recentes de reforço da privacidade, presumivelmente 

com base na tecnologia Bluetooth e não permitindo o rastreio individual; 

 Basear-se em dados anonimizados, transmitindo-se um alerta a quem tenha estado durante 

um certo período próximo de alguém infetado para que faça o teste ou se autoisole; 

  Ser operacionais em toda a União Europeia de modo a que os cidadãos também sejam 

protegidos além-fronteiras; 

 Assentar em orientações epidemiológicas aceites, refletindo as melhores práticas ao nível da 

cibersegurança e da acessibilidade; 

 Ser seguras e eficazes. 

No entanto, não deixa de se assinalar que, embora o rastreio digital seja mais simples, célere e 

eficiente do que os sistemas tradicionais assentes em entrevistas com os doentes infetados, o rastreio 
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“manual” continuará a cobrir os cidadãos presumivelmente mais vulneráveis à infeção (idosos e 

pessoas com deficiência), mas que previsivelmente não utilizarão estas aplicações.  

De igual modo, em cumprimento do disposto na Recomendação (UE) 2020/518, foi publicada, no dia 

17 de abril, uma comunicação da Comissão Europeia em que se estabelecem as orientações ao nível da 

proteção de dados a cumprir pelas aplicações móveis de utilização voluntária de combate à pandemia 

da Covid-19 com uma ou várias das seguintes funcionalidades:  

 Fornecimento de informações extadas aos cidadãos sobre a pandemia;  

 Fornecimento de questionários para autoavaliação e orientação dos cidadãos (controlo de 

sintomas);  

 Alerta das pessoas que tenham estado na proximidade de uma pessoa infetada durante um 

determinado período (contact tracing e alerta);  

 Criação de um fórum de comunicação para médicos e pacientes em situação de 

autoisolamento e para os casos em que é prestado aconselhamento em matéria de diagnóstico 

e tratamento (principal utilização na telemedicina).  

Com vista a limitar o caráter intrusivo das funcionalidades destas aplicações e assegurar o 

cumprimento da legislação europeia em matéria de proteção de dados e privacidade, a Comissão 

Europeia fixou as seguintes orientações para uma utilização responsável das aplicações: 

 

É essencial identificar quem determina os meios e as finalidades do tratamento de dados (ou seja, o 

Responsável pelo Tratamento) para que seja possível identificar o responsável pelo cumprimento das 

regras em matéria de proteção de dados pessoais (por exemplo, quem deve informar as pessoas que 

descarregam a aplicação sobre o que vai suceder aos seus dados pessoais e quem será responsável em 

caso de violação de dados). 

Considerando a sensibilidade dos dados pessoais em causa e a finalidade do seu tratamento, a 

Comissão Europeia considera que as aplicações devem ser concebidas de modo a que os Responsáveis 
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pelo Tratamento sejam as autoridades nacionais de saúde (ou entidades que desempenhem funções 

de interesse público na área da saúde).  

 

Para que haja confiança nas aplicações é imperativo demonstrar que as pessoas mantêm o controlo 

dos seus dados pessoais. Nessa medida, a Comissão Europeia considera fundamental o respeito pelas 

seguintes diretrizes: 

 A instalação das aplicações deve ser voluntária e não devem existir quaisquer consequências 

negativas para quem não a descarregar ou utilizar;  

 As diferentes funcionalidades das aplicações não devem ser agrupadas, de modo a permitir 

que as pessoas dêem o seu consentimento separado para cada uma delas;  

 Se forem utilizados dados de proximidade, os dados devem ser armazenados no dispositivo 

do utilizador; 

 As autoridades de saúde devem fornecer às pessoas todas as informações necessárias 

relacionadas com o tratamento dos seus dados pessoais; 

 Os utilizadores devem poder exercer os direitos que lhes assistem nos termos do RGPD, sendo 

que, qualquer restrição dos direitos ao abrigo do RGPD ou da Diretiva ePrivacy deve ser 

necessária, proporcionada e assente numa previsão legal; 

 As aplicações devem ser desativadas, no máximo, quando a pandemia for declarada sob 

controlo, não devendo a sua desativação depender da desinstalação pelo utilizador. 

 

O armazenamento de informações no dispositivo do utilizador ou a possibilidade de acesso a 

informações já armazenadas são permitidos nos casos em que: 

 O utilizador tiver dado o seu consentimento prévio; ou  

 O armazenamento e/ou o acesso forem estritamente necessários para fornecer um serviço da 

sociedade da informação (por exemplo, a aplicação) expressamente solicitado (ou seja, 

instalado ou ativado) pelo utilizador. 

Regra geral, o armazenamento de informações no dispositivo do utilizador ou a possibilidade de 

acesso a informações armazenadas são necessários para que as aplicações possam funcionar. No 
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entanto, as funcionalidades de contact tracing e alerta requerem que sejam armazenadas outras 

informações e exigem que o utilizador (infetado) carregue dados de proximidade. Uma vez que estas 

informações e dados de proximidade não são necessários para que aplicação funcione, será preciso o 

consentimento do utilizador.  

Por norma, as autoridades nacionais de saúde tratam dados pessoais quando exista uma obrigação 

legal estabelecida no direito da União Europeia ou do Estado-Membro que preveja esse tratamento ou 

quando o tratamento seja necessário ao exercício de funções de interesse público reconhecido pelo 

direito da União Europeia ou do Estado-Membro. Assim, as leis da União Europeia e dos Estados-

Membros anteriores ao surto de Covid-19 e as leis adotadas pelos Estados-Membros especificamente 

para combater a propagação da epidemia podem, em princípio, ser usadas como fundamento jurídico 

para o tratamento de dados pessoais, desde que prevejam medidas que permitam monitorizar a 

epidemia.  

A Comissão Europeia relembra, quanto às aplicações de contact tracing em que o alerta seja emitido 

diretamente pela aplicação, a proibição de submissão das pessoas a uma decisão tomada 

exclusivamente com base no tratamento automatizado ou que a afete significativamente de forma 

similar.  

 

A Comissão Europeia recorda, a este propósito, que o princípio da minimização dos dados impõe que 

apenas podem ser tratados os dados pessoais adequados, pertinentes e limitados à prossecução da 

finalidade.  

No que concerne à finalidade de contact tracing e alerta, refere-se que, para a medição da proximidade 

e dos contactos, a tecnologia Bluetooth de baixo consumo afigura-se mais precisa e, por conseguinte, 

mais adequada do que a utilização de dados de geolocalização (dados GNSS/GPS ou dados de 

localização celular) e, ao invés desta, evita a possibilidade de rastreio. Nesta medida, a Comissão 

recomenda a utilização de dados comunicados por Bluetooth de baixo consumo para determinar a 

proximidade. A isto, acresce que o tratamento de dados de localização no contexto do rastreio de 

contactos seria difícil de justificar à luz do princípio da minimização dos dados e pode suscitar 

questões de segurança e privacidade.  

Independentemente dos meios técnicos, a Comissão nota que não é necessário armazenar a hora 

exata do contacto ou o local, mas poderá ser útil armazenar o dia do contacto para saber se este 

ocorreu quando a pessoa desenvolveu sintomas e para orientar a mensagem de seguimento com o 
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conselho (por exemplo, quanto ao período de isolamento). Sendo que, os dados de proximidade só 

devem ser gerados e tratados se existir um risco real de infeção (consoante a proximidade e a duração 

do contacto).  

O alerta às pessoas que tenham estado em contacto com uma pessoa infetada pode ser efetuado de 

duas formas. De acordo com a primeira abordagem, um alerta é automaticamente emitido através da 

aplicação para os contactos estreitos quando um utilizador notifica a aplicação (com a aprovação ou 

confirmação pela autoridade de saúde) de que o resultado do seu teste foi positivo. De acordo com a 

segunda abordagem, os identificadores temporários arbitrários são armazenados num servidor de 

suporte na posse da autoridade de saúde. Através dos identificadores, os utilizadores que tenham 

estado em contacto estreito com um utilizador testado positivo recebem um alerta no seu dispositivo.  

 

Na funcionalidade de contact tracing e alerta impõe-se distinguir o seguinte: 

As aplicações geram pseudo-aleatoriamente identificadores efémeros e periodicamente cambiantes 

dos telefones que estão em contacto com o utilizador. Uma das opções passa por os identificadores 

serem armazenados no dispositivo do utilizador e a outra por serem armazenados no servidor a que 

as autoridades de saúde têm acesso. As autoridades de saúde só devem ter acesso a dados de 

proximidade provenientes do dispositivo de uma pessoa infetada para poder contactar as pessoas em 

risco de infeção. Neste sentido, tais dados serão disponibilizados às autoridades de saúde apenas 

depois de a pessoa infetada os partilhar proativamente com estas autoridades, não devendo a pessoa 

infetada ser informada da identidade das pessoas que serão alertadas.  

A identidade da pessoa infetada não deve ser divulgada às pessoas com as quais tenha estado em 

contacto, sendo suficiente comunicar-lhes o facto de terem estado em contacto com uma pessoa 

infetada nos últimos 16 dias. Para rastrear os contactos de um utilizador infetado, as autoridades de 

saúde nacionais devem ser informadas apenas sobre o identificador da pessoa com quem a pessoa 

infetada esteve em contacto epidemiológico desde 48 horas antes do início dos sintomas até 14 dias 

após o seu início, com base na proximidade e na duração do contacto.  
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As finalidades do tratamento dependem das funcionalidades da aplicação. A Comissão Europeia 

considera que, no caso das funcionalidades de contact tracing e de alerta, a mera indicação da 

finalidade “prevenir novas infeções com Covid-19” não é suficientemente específica. Neste sentido, 

recomenda que se especifique mais pormenorizadamente nos seguintes moldes: “conservar os 

contactos das pessoas que utilizam a aplicação e que podem ter sido expostas à infeção com Covid-19, 

a fim de alertar as pessoas suscetíveis de terem sido infetadas”.  

 

O princípio da limitação da conservação exige que os dados pessoais apenas sejam conservados 

durante o período necessário. No que concerne às funcionalidades de contact tracing e alerta, a 

Comissão Europeia estabelece que os dados de proximidade devem ser apagados logo que deixem de 

ser necessários para a finalidade de alertar as pessoas. Tal deve suceder após o período máximo de 

um mês (período de incubação mais margem) ou depois de a pessoa ter sido testada e o resultado ter 

sido negativo. 

Por sua vez, as autoridades de saúde podem conservar os dados de proximidade durante períodos 

mais longos, mas apenas para finalidades específicas, nomeadamente, elaboração de relatórios de 

vigilância e investigação, desde que os referidos dados sejam anonimizados.  

A Comissão recomenda que os dados sejam conservados no dispositivo do utilizador. No entanto, se 

a opção for o armazenamento no servidor da autoridade de saúde, apenas devem ser carregados os 

dados que tenham sido comunicados pelos utilizadores e que sejam necessários para cumprir a 

finalidade. 

 

Os dados conservados no dispositivo do indivíduo devem estar armazenados em formato encriptado. 

Caso os dados sejam conservados num servidor central, o acesso deve ser registado. A Comissão 

Europeia informa ainda que, durante a recolha de dados de proximidade por Bluetooth de baixo 

consumo é preferível criar e conservar identificadores de utilizador temporários que sejam 

regularmente modificados, em vez de conservar o identificador real do dispositivo.  

Podem ainda ser previstas outras medidas para garantir a segurança dos dados, como a supressão ou 

a anonimização automática a partir de um determinado momento.  
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Neste contexto, é essencial garantir a exatidão das informações relativas à ocorrência de um contacto 

com uma pessoa infetada, a fim de minimizar o risco de obtenção de falsos positivos. Para tal, deverão 

ser equacionados cenários em que dois utilizadores da aplicação estão em contacto na rua, nos 

transportes públicos ou num edifício, sendo pouco provável que a utilização de dados de localização 

baseados em redes de telemóveis seja suficientemente exata para esse fim. Por conseguinte, é 

aconselhável o recurso a tecnologias que permitam uma avaliação mais exata do contacto (como o 

Bluetooth de baixo consumo). 

 

As autoridades de proteção de dados devem ser consultadas durante o desenvolvimento das 

aplicações, devendo também avaliar a sua implantação. Dado que este tratamento de dados poderá 

ser considerado um tratamento em grande escala de categorias especiais de dados, a Comissão 

Europeia alerta para a eventual necessidade de se realizar uma avaliação de impacto sobre a proteção 

de dados. 

Perante este quadro factual, aguardamos com expetativa as medidas que irão ser desenvolvidas e 

implementadas, em especial em Portugal, reforçando-se a necessidade de existir uma atuação 

concertada e coordenada ao nível comunitário.  

No entanto, terá sempre de garantir-se que os direitos à privacidade e à proteção de dados não serão 

limitados em termos insuportáveis, devendo assegurar-se, para o efeito, a adoção das cautelas devidas 

e o cumprimento das orientações e diretrizes acima explanadas. 

Rita Gabriel Passos | ritapassos@pintoribeiro.pt  

Margarida Amador | margaridaamador@pintoribeiro.pt 

www.pintoribeiro.pt 

 

Esta nota é meramente informativa e não se trata de uma análise exaustiva de todos os aspetos dos regimes a que se refere. Não constitui fonte de aconselhamento jurídico e 
não deve servir de base para qualquer tomada de decisão sem assistência profissional qualificada. Para mais informações, contacte-nos por favor através do endereço 
geral@pintoribeiro.pt 


