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Certificado 
Verde Digital

A Comissão Europeia apresentou uma proposta 
de criação de um Certificado Verde Digital para 
facilitar a livre circulação segura dos cidadãos 
na UE durante a pandemia de COVID-19. Os 
certificados verdes digitais serão válidos em 
todos os Estados-Membros da UE.

O QUE É O CERTIFICADO VERDE DIGITAL?

› Em formato digital e/ou em papel
› Com código QR
› Gratuito
› Na língua nacional e em inglês
› Seguro e protegido
› Válido em todos os países da UE

#DigitalGreenCertificate

Um Certificado Verde Digital é uma prova digital de 
que uma pessoa:

foi vacinada contra a COVID-19,

recebeu um resultado negativo no teste ou

recuperou da COVID-19.

VERSÃO DIGITAL
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FACILITAR A LIVRE CIRCULAÇÃO SEGURA DOS CIDADÃOS EM TODA A EUROPA

COMO POSSO OBTER O CERTIFICADO 
VERDE DIGITAL?
As autoridades nacionais são responsáveis pela emissão 
do certificado, que pode, por exemplo, ser emitido por 
hospitais, centros de testes e autoridades de saúde.

A versão digital pode ser armazenada num dispositivo 
móvel. Os cidadãos também podem solicitar uma versão 
em papel. Ambas as versões terão um código QR que 
contém informações essenciais, bem como um selo digital, 
para garantir a autenticidade do certificado.

AINDA NÃO ESTOU VACINADO, POSSO 
DESLOCAR-ME PARA OUTRO PAÍS DA UE?
Sim. O Certificado Verde Digital deve facilitar a livre 
circulação na UE, mas não será uma condição prévia 
para a mesma, que é um direito fundamental na UE. 
O Certificado Verde Digital também pode comprovar os 
resultados dos testes que são frequentemente exigidos 
ao abrigo das restrições aplicáveis em matéria de saúde 
pública.

O certificado constitui uma oportunidade para os Estados-
Membros adaptarem as restrições existentes por motivos 
de saúde pública. Esperamos que os Estados-Membros 
tenham em conta esta prova do estatuto COVID-19 das 
pessoas para facilitar as viagens.

QUE DADOS SÃO INCLUÍDOS 
NO CERTIFICADO?
O Certificado Verde Digital contém informações essenciais 
necessárias, tais como nome, data de nascimento, data 
de emissão, informações pertinentes sobre a vacina/teste/
recuperação e um identificador único.

OS MEUS DADOS PESSOAIS ESTÃO 
SEGUROS?
Os certificados incluirão apenas um conjunto limitado de 
informações necessárias. Este conjunto de informações 
não pode ser conservado pelos países visitados. Para 
efeitos de verificação, apenas são inspecionadas 
a validade e a autenticidade do certificado, verificando 
quem o emitiu e assinou. Todos os dados relativos à saúde 
mantêm-se no Estado-Membro que emitiu um certificado 
verde digital.

COMO IRÁ O CERTIFICADO CONTRIBUIR 
PARA A LIVRE CIRCULAÇÃO?
O Certificado Verde Digital será aceite em todos os 
Estados-Membros da UE. Contribuirá para garantir 
que as restrições atualmente em vigor possam ser 
levantadas de forma coordenada.

Ao viajarem, todos os cidadãos da UE ou de países 
terceiros que permaneçam ou residam legalmente 
na UE e que sejam titulares de um Certificado Verde 
Digital devem estar isentos de restrições à livre 
circulação do mesmo modo que os cidadãos do 
Estado-Membro visitado.

Se um Estado-Membro continuar a exigir que os 
titulares de um Certificado Verde Digital sejam sujeitos 
a quarentena ou teste, deve notificar a Comissão 
e todos os outros Estados-Membros e justificar essa 
decisão.

É IMPORTANTE SABER QUAL A VACINA 
CONTRA A COVID-19 QUE RECEBO?
Serão emitidos certificados de vacinação para as 
pessoas vacinadas com qualquer vacina contra 
a COVID-19.

No que diz respeito à isenção das restrições à livre 
circulação, os Estados-Membros terão de aceitar 
certificados de vacinação para vacinas que tenham 
obtido uma autorização de introdução no mercado 
da UE.

Os Estados-Membros podem decidir alargar esta 
possibilidade também aos viajantes da UE que tiverem 
recebido outra vacina.

VERSÃO EM PAPEL



COMO FUNCIONA O CERTIFICADO VERDE DIGITAL EM TODA A UE?

O CERTIFICADO VERDE DIGITAL NA PRÁTICA

Print ISBN 978-92-76-31475-2 doi:10.2775/63954 NA-09-21-041-PT-C
PDF ISBN 978-92-76-31468-4 doi:10.2775/77316 NA-09-21-041-PT-N
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O Certificado Verde Digital contém 
um código QR com uma assinatura 
digital para o proteger contra 
falsificações.

Cada organismo emissor (por exemplo, hospital, 
centro de testes, autoridade de saúde) tem 
a sua própria chave de assinatura digital. Todas 
estas chaves estão armazenadas numa base 
de dados segura em cada país.

VACINAÇÃO/TESTES/ 
/RECUPERAÇÃO

CERTIFICADO 
EMITIDO E ASSINADO

CÓDIGO QR NUM 
DISPOSITIVO OU EM PAPEL

VERIFICAÇÃO DA CHAVE 
DE ASSINATURA ATRAVÉS 

DO PORTAL DA UE

CERTIFICADO: 
AUTÊNTICO? VÁLIDO?

Quando o certificado é inspecionado, 
o código QR é digitalizado e a 
assinatura verificada.

A Comissão Europeia criará um portal, através 
do qual todas as assinaturas de certificados 
podem ser verificadas em toda a UE. Os dados 
pessoais do titular do certificado não passam 
pelo portal, uma vez que tal não é necessário 
para verificar a assinatura digital.

A Comissão Europeia também ajudará os 
Estados-Membros a desenvolver software que 
as autoridades possam utilizar para verificar 
os códigos QR. 


