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Como posso ter acesso ao certificado digital?
O certificado digital covid-19 comprova um teste negativo à doença, a vacinação ou a recuperação da infeção por
SARS-CoV-2. O regulamento deste documento deverá entrar em vigor na UE a 1 de julho. Portugal começa a emitir os
primeiros certificados esta semana
Foi assinado esta segunda-feira, 14 de junho, o regulamento que cria o certificado digital covid-19, numa cerimónia
que decorreu no Parlamento Europeu.
Mas o que é o certificado digital covid-19? Trata-se de um documento que comprova o resultado negativo de um teste
à doença, a vacinação ou a recuperação da infeção por SARS-CoV-2. Deverá entrar em vigor na União Europeia a tempo
do verão.
Em Portugal, os primeiros certificados deverão começar a ser emitidos esta semana
Depois de, em meados de maio, os negociadores da presidência portuguesa do Conselho da UE e do Parlamento
Europeu terem chegado a um acordo político sobre o certificado, proposto pela Comissão Europeia em março passado,
a aprovação pela assembleia do texto do compromisso que enquadra juridicamente o documento abre caminho à sua
entrada em vigor, tal como previsto, em 1 de julho, por uma duração de 12 meses.
Concebido para facilitar o regresso à livre circulação dentro da UE, este 'livre-trânsito', que deverá ser gratuito,
funcionará de forma semelhante a um cartão de embarque para viagens, em formato digital e/ou papel, com um
código QR para ser facilmente lido por dispositivos eletrónicos, e que seja disponibilizado gratuitamente, e na língua
nacional do cidadão e em inglês.
Em Portugal, os primeiros certificados digitais covid-19 para cidadãos nacionais deverão começar a ser emitidos a
meio desta semana pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, disse fonte governamental à Lusa no domingo.

O que é o certificado digital da UE?
É uma prova digital de que uma pessoa foi vacinada contra a covid-19, que recebeu um resultado negativo no teste
ou recuperou da doença.

www.vatouroperador.com

Nós também vamos...

Quais as principais características do documento?
Pode ser em formato digital ou em papel e possui um código QR. É gratuito, está na língua nacional e em inglês. Diz
a UE que é seguro e protegido. É válido em todos os países da UE.

Como poderão os cidadãos obter o certificado?
As autoridades nacionais são responsáveis pela emissão do certificado. Este certificado poderá, por exemplo, ser
emitido pelos centros de testagem ou autoridades de saúde ou, diretamente, através de um portal de saúde em linha.
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