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1. Objectivo
1. Ajudar os infectados e contactos a recordarem, de forma precisa, itinerários recentes, de

modo a coordenar com os trabalhos de investigação epidemiológica dos SS.
2. Os residentes podem, através da aplicação, fazer a comparação dos seus itinerários com o

dos infectados, a fim de obter mensagens de alerta de risco em tempo útil.
3. Acelerar a identificação e gestão de grupos-alvo, de modo a aumentar a eficácia de

combate à epidemia.

【Código de Saúde de Macau 】
Versão para site web :
1. Função de declaração de 

saúde

【Código de Saúde de Macau 】Aplicação
móvel:
1. Função de declaração de saúde
2. Função de registo de itinerários
3. Função de verificação de risco



預防優先 妥善醫療

2. Sistema de funcionamento
1. Os utilizadores devem descarregar a aplicação móvel do Código de Saúde de Macau e fazer a leitura

do código QR para estabelecimentos antes da entrada.
2. Os registos serão armazenados nas aplicações móveis dos residentes durante 28 dias e o registo

armazenados por mais de 28 dias serão apagados automaticamente no sistema informático de
rectaguarda dos telefones móveis no devido tempo.

3. Caso seja diagnosticado novo caso, após o consentimento do infectado, podem ser carregados os
registos dos estabeleicmentos onde este esteve, no sistema informático de rectaguarda dos SS. Esses
estabelecimentos serão definidos como estabelecimentos de risco.

4. Os utilizadores podem seleccionar a função de comparação da aplicação para descarregar o registo
do estabelecimento de risco para o telemóvel e compará-lo com o seu registo de itinerários. Caso
seja verificado que visitou o mesmo estabelecimento em momentos semelhantes, o código de saúde
será convertido na cor amarela consoante a situação real, exibindo a mensagem de alerta.

5. O sistema só pode carregar os registos de itinerários aquando da obtenção de consentimento do
utilizador.
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Passo 1: Registar 

Descarregar a “aplicação móvel do
Código de Saúde de Macau” e
fazer registo, bem como fazer
declaração de saúde na aplicação.
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Passo 2: Ler o código 
(registo de itinerários)
Ao entrar no estabelecimento, abra a
aplicação móvel e toque o botão de
leitura na parte inferior direita para
fazer a leitura do código QR para
estabelecimentos, assim já se pode
registar os itinerários.
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Passo 3: Consultar os registos

Roda dentada

Registo

Os registos de itinerários serão armazenados nas aplicações
móveis dos residentes por 28 dias e os registos armazenados por
mais de 28 dias serão apagados automaticamente no sistema
informático de rectaguarda dos telefones móveis no devido
tempo.
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Passo 3: Verificação de risco

Verificação de risco
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3. Código para estabelecimentos
1. Os SS e outras entidades competentes determinam,

conforme a natureza do estabelecimento e o risco, que
nos estabelecimentos indicados deve ser afixado o
Código QR exclusivo para o estabelecimento.

2. Compete à entidade competente verificar e confirmar
as informações do estabelecimento e preparar o
Código QR exclusivo para o estabelecimento.

3. Compete ao estabelecimento descarregar, imprimir e
afixá-lo, de forma visível, nos locais à entrada das
portas, para que os residentes possam fazer a leitura
do código aquando da entrada para efeitos do registo
do seu intinerário (o código também pode ser afixado
nos locais onde se facilitem a leitura)
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4. Versão experimental
1. Locais a título experimental

Ø Estabelecimentos médicos e serviços subordinados aos SS

Ø Actividades de grande dimensão: Grande Prémio de Macau, Festival de

Gastronomia de Macau

2. Comentários ou consultas
Aceda à plataforma do “Relatório ou pedido de 
assistência sobre a prevenção de epidemia de 
COVID-19”
https://www.ssm.gov.mo/covidq 



Obrigado!


