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I. Contextualização da STAYAWAY COVID
O mundo está neste momento a viver uma crise pandémica como 
esta geração nunca conheceu. O novo coronavírus SARS-CoV-2 
deu origem a uma infecção respiratória aguda, conhecida como 
COVID-19, cuja taxa de mortalidade excede substancialmente 
a da gripe sazonal, afectando inclusivamente pacientes jovens e 
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aparentemente saudáveis[1]. O vírus transmite-se em situações de 
contacto próximo, por via de pequenas partículas líquidas que a 
pessoa infectada emite quando tosse, espirra, fala, canta, ou mesmo 
se respirar de forma mais pesada[2]. 

A forma mais eficaz de erradicar um vírus é por meio da vaci-
nação. No entanto, neste momento não está ainda a ser distribuída 
vacina para o novo coronavírus (espera-se que tal suceda a breve tre-
cho), pelo que as medidas farmacêuticas estão excluídas desta aná-
lise. Resta-nos outro tipo de medidas, tais como (mas não apenas) 
o rastreio de contactos. Em Portugal o rastreio digital de contactos 
(RDC) é feito pelo aplicativo (app) STAYAWAY COVID (SC)[3].

Trata-se de uma app que funciona em ambos os sistemas operati-
vos – Android e iOS – mediante tecnologia Bluetooth de baixo consumo 
enérgico (Bluetooth Low Energy, BLE), com base no Interface de Pro-
gramação de Aplicativos[4] (Application Programming Interface – API) 
desenvolvido pela parceria Google-Apple[5] (Google-Apple Exposure Noti-
fication – GAEN). Cada dia o dispositivo móvel gera uma nova Chave 
de Identificadores TEK[6], com base na qual são gerados números alea-
tórios de identificação, os Identificadores Aleatórios (Rolling Proximity 
Identifiers – RPI’s). Estes são emitidos regularmente (a cada 15 minutos), 
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de forma a serem recebidos pelos dispositivos móveis que se encontrem 
ao alcance do Bluetooth, e ficam armazenados em cada aparelho durante 
um período de tempo limitado.

O objectivo da SC é informar o utilizador do smartphone onde 
corre a app que esteve em contacto próximo (definido como uma 
distância inferior a 2 metros), durante um período de tempo supe-
rior a 15 minutos com uma pessoa diagnosticada como infectada. 
A SC alerta igualmente acerca do correspondente grau de risco de 
infecção, calculado com base em vários elementos, nomeadamente 
a distância física e a duração do contacto. A notificação de um con-
tacto próximo não significa, sem mais, que a pessoa esteja infec-
tada, de modo que o utilizador receberá instruções sobre como 
deve proceder[7].

As normas existentes defrontam-se com dificuldades no 
momento de responder aos desafios da SC (e, já agora, aos desa-
fios de outras intrusões digitais impulsionadas pela pandemia).  
A nossa geração nunca se tinha confrontado com uma ameaça pan-
démica deste nível, nem, por conseguinte, com os novos problemas 
legais suscitados pelo uso da tecnologia como ferramenta de com-
bate à crise de saúde. O presente estudo pretende precisamente 
analisar alguns destes novos desafios.

II. Avaliação da SC da perspectiva  
da saúde pública
O rastreamento de contactos – ou seja, identificar quem esteve 
próximo de uma pessoa infectada para que se tomem as devidas 


