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A presente Política de Privacidade explicita os termos em que o Ministério da Saúde 

procede ao tratamento dos dados pessoais recolhidos no âmbito da emissão, verificação 

e aceitação de Certificado Digital Cabo Verde, doravante designado “NHACARD”. 

Nos termos da presente política é garantida a salvaguarda do direito à proteção de todos 

os Dados Pessoais, nos termos da Lei n.º 133/V/2001, de 22 de Janeiro, alterada pela 

Lei n.º41/VIII/2013, de 17 de Setembro, e Lei n.º 121/IX/2021, de 17 de Março que 

estipula o Regime Jurídico de Proteção de Dados das Pessoas Singulares, 

disponibilizados voluntariamente pelo seu titular, utilizador da aplicação mobile e cujo 

tratamento é explicitamente autorizado por este. 

A solução, denominada NhaCard, permite que os cidadãos obtenham o seu Certificado 

Digital que pode provar com segurança que estão vacinados contra COVID-19, ou que 

têm um resultado negativo do teste COVID-19, ou que já se recuperaram da infeção 

COVID-19. O Certificado Digital contém um QR Code, devidamente assinado com 

assinatura digital, com as informações mínimas necessárias do certificado, para uma 

validação digital mais segura. 

 

Mobile 

A solução contém três aplicativos móveis para auxiliar os cidadãos: 

• NhaCard Wallet - o aplicativo móvel que permite a aplicação, armazenamento 

seguro e apresentação de Certificados Digitais para diversos fins, como vacinas, 

alergias, diabetes, doenças crônicas e seus tratamentos, medicamentos, etc. 

• NhaCard Lite - é um dos canais oficiais que permite facilmente a solicitação de 

Certificados Digitais NhaCard Covid para vacinação, teste e recuperação, sem 

exigir autenticação para incluir a maioria da população. 

• NhaCard Validator - é o aplicativo móvel oficial para digitalizar o QR Code do 

certificado através da câmera do dispositivo e validar o Certificado Digital  Covid 

19, NhaCard. 
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Dados Pessoais: 

Nos termos da legislação aplicável, e para efeitos da presente política consideram-se 

dados pessoais toda e qualquer informação relativa a uma pessoa singular, identificada 

ou identificável, (nomeadamente, nome, número de identificação civil, informações de 

saúde, informação de localização, elementos específicos da identidade física, genética, 

económica, cultural ou social da pessoa singular etc.). 

Para atribuição de “NHACARD” são tratados os dados seguintes: 

a) Nome próprio e apelidos; 

b) Data de Nascimento; 

c) Número de Identificação Civil; 

d) Validade do documento de identificação civil; 

e) Informação sobre resultado de teste COVID-19; 

f) Dados de vacinação contra COVID-19; e 

g) Informação sobre Recuperação de doente COVID-19. 

 

Os dados descritos nas alíneas e), f) e g) são considerados dados sensíveis ou especiais, 

e por isso o seu tratamento no âmbito desta solução só são permitidos perante 

autorização prévia do titular.  

Uso da câmera: 

Os aplicativos NhaCard Validator e NhaCard Wallet, terão de usar a câmera do 

dispositivo do utilizador, exclusivamente para efetuar o scanner do QR Code, mediante 

consentimento prévio do titular. 

 

Direitos do Titular: 

Para efeitos da presente política, os titulares de dados pessoais são as pessoas 

singulares a quem os dados dizem respeito e que possuem ou pretendem possuir 

certificado “NHACARD”. 
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Todos os utilizadores/titulares têm direito de informação, acesso, atualização, retificação 

e/ou apagamento dos seus dados pessoais. 

O titular do certificado pode livremente mostrar o QR Code de seu certificado digital ao 

utilizador do aplicativo NhaCard Validator. Decidindo fazê-lo, o titular estará a comunicar 

os seus dados de identidade e conteúdo do certificado a essa pessoa, utilizador do 

aplicativo. 

A exibição dos dados pessoais contidos no QR code é temporária no aplicativo NhaCard 

Validator, não permitindo que sejam guardados, e o utilizador do aplicativo se 

compromete a não guardar estes dados por nenhum outro meio. 

Qualquer transferência de dados no uso dos aplicativos da solução “NHACARD” só 

poderá acontecer com o consentimento explicito do titular do certificado. 

 

Responsável pelo tratamento de dados pessoais: 

O Ministério da Saúde é a entidade responsável pelo tratamento de dados pessoais 

efetuado no âmbito do certificado “NHACARD”, definindo os dados recolhidos, os meios 

de tratamento e as finalidades para as quais os referidos dados serão utilizados. 

Enquanto responsável pelo tratamento, o Ministério da Saúde: 

• Garante que o tratamento de dados seja feito de forma lícita, transparente, e com 

respeito pelo princípio da boa-fé;  

• Assegura que o tratamento dos dados pessoais é efetuado apenas no âmbito das 

finalidades para as quais os mesmos foram recolhidos ou para finalidades 

compatíveis com aquelas; 

• Não procede a qualquer transmissão de dados para fins comerciais ou de 

publicidade. 

O Ministério da Saúde, compromete-se a adotar as medidas de segurança necessárias 

para garantir a salvaguarda dos dados pessoais objeto de tratamento, contra eventual 

utilização abusiva, ou acesso não autorizado. 
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Finalidades de Tratamento: 

Os dados tratados destinam-se tão somente para efeitos de acesso e verificação das 

informações constantes do certificado do titular, guardada apenas no seu dispositivo e 

nos aplicativos NhaCard Wallet (aplicativo de gerenciamento seguro de dados, fornecida 

pela tecnologia blockchain) e NhaCard Lite (aplicativo que permite de forma opcional o 

armazenamento temporário de dados do certificado), sendo que em ambos os casos é 

o titular quem detém pleno controlo deles. 

 

Encarregado de Proteção de Dados: 

O Ministério da Saúde designou um encarregado de proteção de dados. 

O encarregado de proteção de dados do Ministério da Saúde, pode ser contactado para 

o esclarecimento de quaisquer dúvidas ou para apresentação de reclamações, através 

do seguinte endereço de correio eletrónico: info@insp.gov.cv. 

Sem prejuízo das reclamações apresentadas junto do encarregado de proteção de 

dados, o titular dos dados poderá ainda apresentar as suas reclamações junto da 

Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD). 

 

Alterações e Atualizações da política de privacidade 

A presente política de privacidade, cuja leitura atenta se recomenda, pode ser alterada 

ou atualizada a qualquer momento 

As alterações e atualizações a esta Política de Privacidade, bem como sua publicação, 

é da inteira responsabilidade do Ministério da Saúde, sendo certo que tais alterações e 

atualizações, aplicar-se-ão às atividades e dados recolhidos no futuro. 

 

Direitos de autor e propriedade intelectual 
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O conteúdo do aplicativo é objeto de direitos de autor e direitos conexos, bem como de 

direitos de propriedade industrial. O referido conteúdo não pode, como tal, ser utilizado 

fora das condições previstas na legislação em vigor. 

O utilizador poderá copiar, importar ou utilizar informações existentes no aplicativo, tão 

somente para as finalidades de emissão, verificação e aceitação de certificados 

“NHACARD” uso pessoal ou público, contanto que a referida utilização não tenha 

finalidades lucrativas ou potencialmente ofensivas. O utilizador deve, contudo, fazer 

menção expressa à fonte de informação. 

São proibidas quaisquer tentativas de alteração ou carregamento de informações ou 

outras ações suscetíveis de afetar a integridade do sistema do aplicativo “NHACARD”. 

 

Foro competente 

Para resolução de quaisquer litígios que resultem da interpretação ou aplicação da 

presente política de privacidade, as partes elegem como competente, com expressa 

renúncia a qualquer outro, o foro da Comarca da Praia. 


