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Rui Oliveira, do INESC TEC, é o responsável do projeto de desenvolvimento da app Stay Away Covid. 

SAÚDE 

App anticovid está em testes e 
deverá chegar em meados de julho 

O INESC TEC, que tem estado a devolver a aplicação portuguesa de rastreamento 
de contágios por covid-19, anunciou que está em testes e que a expectativa 
é chegar ao mercado dentro de duas semanas. 

FILOMENA LANÇA 

f ilomenálanca4negocios.pt 

o sistema, aplicações 
iiitiveis e servidores 
de ."back-end" da 
aplicação Stay Away 

Covid "encontram-se neste mo-
mento em fase de testes" e, ain 
da que, devido às "condicionan 
tes externas tale podem influen-
ciar a disponibilização pública 
da aplicação", não seja possível, 
indicar, "ao dia de hoje, uma 
data prevista para o seu lança-
mento", a expectativa é que tal 
possa acontecer"em meados de 
julho". Num comunicado emi-
tido esta terça-feira, o Instituto 
de Engenharia de Sistemas e 
Computadores, Tecnologia e 
Ciência (INESC TEC), que 
coordena o desenvolvimento da 
apl icação. explica que "o Gover-
no - através dos Ministérios da 
Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior, da Economia e Tran-
siçiio Digital e da Saúde - tem 
acompanhado" o processo. 

.Já esta semana foi conhe-
cida a deliberação da Comissão 
Nacional de Proteção de Dados 
(C N PD) sobre a Avaliação de 
Impacto na Proteção de Dados 
previamente realizada e, subli-
nha o INESC TEC, "de urna 
maneira geral, aCNPD concor-
da com o resultado da avaliação 
e com as medidas previstas para 
mitigar os riscos identificados, 
não deixando, porém, de assina-
lar a necessidade de nas próxi-
mas revisões serem endereça-
dos alguns aspetos ainda insufi-
cientemente definidos ou carac-
terizados". 

Por outro lado, o instituto 
lembra que, tal como o Negócios  

noticiou ontem, tem ainda deser 
dado "enquadramento legal 
para o funcionamento do siste-
ma" e que foram deixadas "reco-
mendações para a sua utilização 
futura de forma a atingir-se um 
nível elevado de proteção, in-
cluindo no que diz respeito à in-
teroperabi !idade com aplica-
ções de outros países". Na se-
quência disso, o INESC TEC 
"irá rever a avaliação dc impac-
to, tendo cm conta os aspetos 
críticos sinalizados e a»relevan-
tes recomendações emitidas 
pela CNPD", lê-se no comuni-
cado. 

O Governo tem-se manti-
do em silêncio e ontem a direto-
ra-geral da Saúde admitiu que 
os serviços partilhados do seu 
Ministério poderiam desenvol-
ver uma aplicação deste género. 

A app do INESC TEC tem 
vindo a ser desenvolvida em co-
laboração com o Instituto de  

Saúde Pública da l niversidade 
do Porto (ISPIJ P), e pelas spin-
-offs Keyruptive e Ubirider, com 
a colaboração do Centro Nacio-
nal de Cibersegurança (CNCS). 

A app teve de ser submeti-
da ao escrutínio da Google e 
Apple, através das quais chega-
rá ao mercado. "A versão para 
Android aguarda o resultado da 
revisão por parte da Google. 
versão IOS encontra-se penden-
te de autorização da aprovação 
da aplicação pela Apple" para 
acesso à interface de Exposure 
Notification", concretiza o 
INESC TEC. 

Por outro lado, a equipa 
deste instituto público "tem co-
laborado com equipas de inves-
tigação europeias responsáveis 
pelo desenvolvimento desiste-
mas similares, focando-se esta 
parceria no design e na imple-
mentação do protocolo DP3T 
com ênfase na interoperabilida-

  

de das várias aplicações nacio-
nais". 

Esta aplicação, recorde-se, 
é voluntária e um meio comple-
mentar de prevenção contmoco-
ronavínis. A ideia é que permita 
fazer um rastreamento através 
dos telemóveis e usando o blue-
tooth. Os aparelhos falam entre 
si e sempre que estiverem a me-
nos de dois metros uns dos outros 
e durante um período de pelo 
menos 15 minutos guardam essa 
informação. Entretanto, se um 
utilizador for ao médico e lhe for 
diagnosticada covid-19, recebe-
rá um código, que introduzirá na 
aplicação do seu telemóvel. A app 
vaiverificar que contactos acon-
teceram nos 14 dias anteriores --
supostamente o período de incu-
bação da doença - e enviar-lhes 
um aviso: atenção que esteve 
muna situação de risco e, por isso, 
deve contactar as autoridades dc 
saúde. • 


