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APDSI EMITE RECOMENDAÇÃO SOBRE A PROBLEMÁTICA 
STAYAWAY COVID 

A Recomendação acomoda as várias vertentes associadas ao uso 

da app 
 

 

Lisboa, 19 de outubro de 2020 – Perante a problemática da STAYAWAY COVID, a APDSI, 

emite uma recomendação.  

A recomendação apresenta a seguinte estrutura: 

• Considerações da aplicação STAYAWAY COVID e o seu funcionamento; 

• Constatações da utilização da aplicação; 

• Recomendações. 

Neste contexto, a APDSI recomenda: 

a. Com a atual arquitetura do sistema, a instalação do código de 12 dígitos na app dos 

infetados deverá ter o incentivo e o apoio dos intervenientes no processo, 

designadamente do médico no momento da consulta, dos laboratórios de rastreio 

e da linha Saúde24, ainda que a introdução do código no telemóvel dependa da 

vontade explícita da pessoa infetada (O código deveria ser automaticamente 

inserido no relatório do teste positivo. Se o código fosse sob a forma de QR Code, 
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facilitaria a sua inserção pelo utilizador, bastando apontar a câmara do seu 

smartphone.); 

 

b. O Governo deverá suspender o processo legislativo para tornar obrigatório o uso 

generalizado da app STAYAWAY COVID, iniciando em contrapartida uma campanha 

pedagógica dos benefícios da sua utilização voluntária, aproveitando os méritos da 

aplicação e tentando obviar algumas das suas limitações atuais; 

 
c. O Governo deverá criar um efetivo plano de comunicação capaz de promover o 

esclarecimento dos cidadãos e dos profissionais de saúde, e com isso neutralizar as 

mensagens geradoras de medos e desconfianças sem qualquer fundamento técnico-

científico, quer do ponto de vista informático quer da saúde pública; 

 
d. O Governo deverá promover uma avaliação independente da eficácia da app. 

 

Esta Recomendação da APDSI encontra-se disponível em: 

http://apdsi.pt/produto/recomendacao-sobre-a-promocao-do-uso-voluntario-da-app-

stayaway-covid/. 

 

Patrocinadores Globais da APDSI 

 

 

 

Para mais informações, por favor, contactar: 

Bruna Martins | APDSI 

m: 925002121  

e: secretariado@apdsi.pt  
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SOBRE A APDSI  

Criada em 2001, a Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação (APDSI) tem 

por objetivo a promoção e desenvolvimento da transformação e inclusão digital em Portugal, reunindo com 

este interesse comum profissionais, académicos, empresas, organismos públicos e cidadãos em geral.  

 

Na linha destes propósitos a APDSI tem vindo a desenvolver diversas atividades em torno de causas 

tecnológicas e societais, que se traduzem num conjunto de eventos, recomendações e estudos realizados por 

grupos de trabalho multidisciplinares em diversas áreas de intervenção, como a Segurança, os Serviços 

Públicos Digitais, a Saúde, a Cidadania e Inovação Social, o Território Inteligente, a Governação das TIC, a 

Inteligência Digital, a Política Digital e Governança, os Futuros da Sociedade da Informação e as Competências 

digitais.  

 

Em todos estes trabalhos a APDSI procura identificar as tendências de evolução e também as interações entre 

as tecnologias e outras dimensões sociais e económicas, contribuindo com uma visão mais aberta para a 

discussão e tendo como meta a eficaz perceção e implementação destes conceitos na Sociedade Portuguesa. 

A APDSI tem o Estatuto de Utilidade Pública e foi em 2008 reconhecida como ONGD. 
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