Rastreio de proximidade pan-europeu
com preservação de privacidade
O sistema STAYAWAY COVID resultou de uma iniciativa, levada a cabo no âmbito
do programa INCoDe.2030, com o objetivo de desenvolver uma solução de rastreio
digital de contactos para prevenir e mitigar a propagação da COVID-19. Este
sistema, baseado na utilização estritamente voluntária de uma aplicação para
dispositivos móveis pessoais, destina-se a ser mais uma ferramenta ao serviço
de uma estratégia global de resposta à pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2.
A principal funcionalidade da aplicação é alertar o seu utilizador de exposições,
consideradas de elevado risco (Organização Mundial de Saúde), a outros utilizadores
da aplicação a quem foi entretanto diagnosticada a COVID-19. Em rigor, mais do
que de uma solução de rastreio, trata-se de um sistema de notificação da exposição
individual a fatores de risco de contágio. Nessa medida servirá de complemento aos
esforços já levados a cabo pelas autoridades de saúde para rastrear e interromper
as cadeias de transmissão da doença.
O sistema foi concebido com a constante preocupação de conciliar a sua utilidade e
eficácia com a segurança intrínseca e a preservação da privacidade dos utilizadores.
Este equilíbrio, norteou, desde o início, as opções de arquitetura que determinam
a transmissão, armazenamento e processamento dos dados em todo o sistema.
A solução proposta decorre do trabalho de investigação desenvolvido no
projeto DP^3T (https://arxiv.org/abs/2005.12273), do qual resultou um kit de
desenvolvimento (SDK (https://https://github.com/DP-3T) que implementa todo
o protocolo de geração de chaves aleatórias, difusão e receção de identificadores
aleatórios, avaliação de risco de contactos, etc. e que é o núcleo da aplicação
móvel e dos servidores auxiliares necessários. Muitas destas funcionalidades
necessárias às aplicações móveis foram posteriormente integradas pela Google e
pela Apple nos seus sistemas operativos, através do que chamamos hoje a GAEN
API, ou seja, a Google-Apple Exposure Notification API. O projeto DP^3T produziu
então uma versão “despida” do SDK, na qual tudo que passou a ser oferecido pelos
sistemas operativos Android e IOS é neles delegado. Como outras aplicações
móveis desenvolvidas e em desenvolvimento em diversos países da Europa, a
STAYAWAY COVID faz uso do SDK DP^3T para acesso à GAEN API e para garantir a
interoperabilidade com estas outras aplicações europeias.

Rastreio digital de contactos
No quadro de uma doença infeto-contagiosa, o rastreio de contactos, normalmente
efetuado de forma física e presencial, visa identificar as pessoas com quem alguém
diagnosticado com a doença teve contacto próximo e recente e, portanto, a quem
poderá ter sido criado um elevado risco de infeção.
Um sistema digital de rastreio de contactos, tem como objetivo complementar
o protocolo habitual dos serviços de saúde, acrescentando ao levantamento dos
contactos recentes baseado na memória e no conhecimento da pessoa doente,
um conjunto de contactos relevantes mas omissos, seja por esquecimento ou por
desconhecimento.
Os desafios colocados a um sistema digital de rastreio de contactos são muitos e
diversos. Os principais, e que mais diretamente relevam para os cidadãos, são a sua
confiabilidade, o respeito pela privacidade individual e a comodidade de utilização.
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De uma forma sucinta e muito simplificada, o sistema STAYAWAY COVID depende
de uma aplicação móvel instalada nos telemóveis que, simultaneamente, emite
identificadores únicos e, como um radar, recolhe os identificadores únicos emitidos
pelos telemóveis próximos. Na posse dos identificadores recebidos, é simples

para a aplicação verificar se o telemóvel no qual está instalada esteve próximo
de um determinado telemóvel se lhe for fornecido um dos identificadores por ele
emitido. Desta forma, permite-se à aplicação de cada utilizador, se lhe for fornecido
um identificador gerado pelo telemóvel de alguém doente, avaliar se terá estado em
contacto com esse telemóvel e se este contacto representa ou não risco de contágio.
Para que esta abordagem simples possa configurar uma solução eficaz e segura,
é necessário: que os riscos de identificação de alguém sejam minimizados; que a
associação de identificadores a diagnósticos positivos da doença seja legitimada
por uma autoridade de saúde; que a avaliação sobre um contacto de risco seja o
mais precisa possível, de acordo com a diretrizes da Organização Mundial de Saúde;
que todos os dados manipulados respeitem as leis europeias e nacionais sobre
proteção de dados; e que a utilização do sistema seja o menos intrusiva e mais
cómoda possível para as pessoas.
Neste documento, é apresentada uma explicação detalhada do funcionamento dos
três componentes de software que constituem o sistema STAYAWAY COVID. Para
cada um, apresentamos o modo como a implementação procura responder aos
desafios colocados. Para uma análise completa sobre a forma como são satisfeitos
os requisitos e respeitadas as leis europeias e nacionais sobre proteção de dados,
deverá ser consultada a Análise de Impacto sobre a Proteção de Dados do sistema
STAYAWAY COVID.

A aplicação móvel
A aplicação móvel foi inicialmente desenvolvida adotando o algoritmo “Low-cost
decentralized proximity tracing”, descrito em (https://arxiv.org/abs/2005.12273)
sobre o SDK DP^3T. Posteriormente, com a disponibilização da funcionalidade
“Exposure Notification” pelos sistemas operativos iOS e Android, a aplicação deixou
de ter a sua própria implementação passando a usar a disponibilizada pelo sistema
operativo que segue a versão “Hybrid decentralized proximity tracing”. O acesso à
GAEN API é feito através do SDK DP^3T, mantendo-se a arquitetura e funcionalidade
de todo o sistema uniforme a todas as aplicações baseadas no projeto DP^3T.
No que se refere ao rastreio de contactos, e do ponto de vista algorítmico, a
aplicação gera identificadores aleatórios a que chamamos RPI (Rolling Proximity
Identifier) e difunde-os usando o protocolo de comunicação Bluetooth Low Energy
(BLE - https://dl.acm.org/doi/book/10.5555/3181282) implementado e acessível
apenas através do sistema operativo. Simetricamente, escuta, usando a mesma
interface de comunicação, e guarda identificadores recebidos de outros dispositivos
a executar a aplicação STAYAWAY COVID.
Para a geração dos RPI é seguido o método a seguir exposto. Diariamente, é
gerada uma chave aleatória de 360 bit a que chamamos TEK (Temporary Exposure
Key). Cada dia t, com base na chave TEKt, é gerado um número aleatório de 144
x 16 bytes usando um gerador pseudo-aleatório do tipo Advanced Encryption
Standard, que recebe como argumento uma função pseudo-aleatória do tipo
HMAC-SHA256 que, por sua vez, recebe a chave TEKt como argumento (para uma
descrição pormenorizada, ver a especificação criptográfica da Google e Apple) .
Este número aleatório de 144 x 16 bytes fornece, de facto, 144 RPI de 16 bytes que
o telemóvel difunde e troca cada 10 minutos. Ao trocar de RPI cada 10 minutos a
aplicação dificulta o seguimento ou reconhecimento dos dispositivos durante o dia.
Cada dispositivo mantém armazenadas localmente as TEK dos últimos 14 dias,
eliminando automaticamente as mais antigas.
Do lado da escuta, os RPI recebidos são armazenados juntamente com a data da
receção e parâmetros que permitem avaliar a relevância do contacto, tais como a
atenuação estimada do sinal recebido e a duração do estabelecimento da ligação
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entre dispositivos. Esta informação é armazenada apenas localmente e por um
período máximo de 14 dias.
No caso do utilizador ser diagnosticado com COVID-19, a aplicação, por ação
explícita do utilizador, envia para o servidor a que chamamos Servidor de Publicação
de Diagnóstico (SPD) as chaves TEK geradas nos últimos 14 dias. Para que a
aplicação possa fazer este envio, o seu utilizador terá primeiro que obter um código
especial, a que chamamos Código de Legitimação, e de que falaremos adiante.
Uma vez publicadas a TEK a aplicação cessa permanentemente a partilha de RPI e,
consequentemente, a sua funcionalidade principal.
Em todos os outros casos, a aplicação, duas vezes por dia, sem hora certa, acede ao
SPD e descarrega as chaves TEK aí disponíveis até ao limite de 14 dias anteriores.
Uma vez obtidas as chaves TEK, para cada uma gera os respetivos 144 RPI. Para
cada RPI, efetua uma comparação com os RPI entretanto armazenados (RPI
com, no máximo, 14 dias). Havendo coincidências, avalia, usando uma função
parametrizável quanto à atenuação do sinal e ao tempo de estabelecimento de
ligação, se o contacto deve ou não ser considerado de elevado risco. Se o for,
alerta de imediato o utilizador. O alerta refere apenas que houve um contacto de
proximidade suscetível de elevado risco de contágio. Nenhuma outra informação
é diretamente revelada, sendo ainda assim viável determinar o dia a que se refere
o alerta produzido. A aplicação permanece no estado de alerta durante 14 dias
voltando ao estado normal se, entretanto, não for introduzido o código CL e
submetidas ao SPD as chaves TEK.
Se a versão inicial da aplicação, versão DP^3T, incluía todos estes procedimentos,
com a disponibilização e adoção da GAEN API vários procedimentos passaram a
ser invocados ao sistema operativo. A saber, a geração das chaves TEK, a geração
e difusão dos identificadores RPI, a receção e armazenamento dos identificadores
RPI e, a verificação e avaliação de contactos, passaram a ser implementadas pelo
sistema operativo e, como tal, inacessíveis às aplicações.
Dos protocolos DP^3T, a aplicação STAYAWAY COVID limita-se agora a invocar a
inicialização das funcionalidades de “Exposure Notification”, obter as TEK para,
em caso de necessidade, as enviar para o SPD, descarregar as TEK do SPD e
submetê-las ao sistema operativo, e reagir à eventual notificação de contacto de
risco. A função de avaliação de existência de contacto de risco é parametrizável
pela aplicação usando limites máximos e mínimos para a atenuação do sinal e os
tempos de exposição. A partir dos contactos detetados, a aplicação faz uma análise
de risco e determina se esses contactos representam risco elevado de contágio
avisando, em caso afirmativo, o utilizador. Esta análise de risco de contágio, em
contínua revisão, segue resultados de estudos que podem ser encontrados aqui.
Perante as condições de utilização dos seus sistemas operativos, a Apple e a Google
não deixam alternativa ao uso da GAEN API às aplicações de rastreio de contactos
da COVID-19. Não utilizando a GAEN API a aplicação, para difundir e receber
beacons BLE, os RPI, terá que estar a executar em primeiro plano (em foreground).
Esta limitação, insuportável por qualquer aplicação instalada num dispositivo móvel,
foi e ainda é a principal causa de não utilização de algumas das soluções de rastreio
de contactos em vários países.
Pela positiva, a uniformização de um protocolo de difusão BLE comum aos dois
sistemas operativos que dominam o mercado dos telemóveis, a capacidade de
teste das duas empresas (com maior relevância no caso da Google) na miríade de
modelos de telemóveis existentes e a criação de modelos de calibração dos sinais
no envio e receção de BLE entre eles, é algo que não estaria ao alcance de iniciativas
individuais nacionais.
Do ponto de vista puramente técnico, a implementação da aplicação STAYAWAY
COVID sobre a GAEN API, para além de de inevitável, foi manifestamente vantajosa.
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O Servidor de Legitimação de Diagnóstico
A cada utilizador diagnosticado com COVID-19, é solicitado que partilhe as suas
chaves TEK dos últimos 14 dias com os restantes utilizadores do sistema. Com o
acesso a estas chaves TEK, a aplicação de cada um dos outros utilizadores poderá
gerar os correspondentes RPI e avaliar se tiveram lugar contactos considerados de
elevado risco.
O sistema tem de assegurar que apenas utilizadores com diagnóstico positivo à
COVID-19 partilham as suas chaves TEK. Desta garantia depende a confiabilidade
do sistema enquanto auxiliar de rastreio de contactos com COVID-19.
Para que tal seja assegurado, a partilha das chaves TEK de um utilizador tem que
ser acompanhada de uma “legitimação” efetuada pelo médico responsável pelo
diagnóstico. O sistema STAYAWAY COVID implementa esta garantia através de um
código, a que chamamos Código de Legitimação (CL) que é fornecido ao utilizador,
pelo médico, junto com o diagnóstico. Este código é um número de 12 algarismos
que o utilizador pode receber verbalmente ou por qualquer forma de mensagem
eletrónica (SMS, email, etc.) e que permite à aplicação aceder de forma legitimada
e segura ao servidor que publica as chaves TEK de pessoas diagnosticadas
com COVID-19.
O servidor de legitimação de diagnóstico (SLD) atende dois tipos de pedidos: por
parte do médico para obtenção de um CL, e por parte da aplicação de um utilizador
para obtenção de um certificado de acesso (CA) para aceder ao servidor de
publicação de diagnóstico (SPD, descrito a seguir).
Quando acedido por um médico, o SLD requer que o pedido seja previamente
autenticado de forma a garantir que tem origem num profissional de saúde
autorizado a obter códigos CL. Esta autenticação é , em Portugal, efetuada através
do cartão de cidadão ou da cédula profissional do médico. Além da autenticação, é
solicitada ao médico data estimada dos primeiros sintomas do doente. O SLD gera
um CL e um CA, e devolve o CL ao médico que, por sua vez, o transmite ao doente.
O utilizador introduz o CL na aplicação STAYAWAY COVID que, por sua vez, obtém
o CA junto do SLD e com esse certificado acede ao servidor de publicação de
diagnóstico (SPD). O CA (um certificado standard JWT) contém codificada a data
estimada dos primeiros sintomas do doente subtraída de 3 dias (valor configurável
pelas autoridades de saúde), que corresponde ao início do período em que há um
maior risco de contágio. Munida do CA, a aplicação STAYAWAY COVID coloca no
SPD as chaves TEK armazenadas no dispositivo (no máximo até 14 dias).
O SLD permite assim que apenas chaves TEK de utilizadores diagnosticados com
COVID-19 pelas entidades de saúde possam partilhar as suas chaves TEK.
A identidade do médico não chega ao SPD e não é, portanto, nunca conhecida por
este. Analogamente, a aplicação apresenta-se ao SLD com o CL e nada mais. O CL
e correspondente CA são válidos durante 24 horas. Passado este período ou logo
que reclamado o CA, o par é eliminado do servidor.
De forma a garantir que a aplicação entrega o CL apenas ao verdadeiro SLD e
que não é suscetível a ataques to tipo man-in-the-middle, o certificado do SLD
é conhecido previamente e usado para validar todas as interações com o SLD
(certificate pinning). As aplicações simulam também, aleatoriamente, a troca de
CL por CA no SLD, de forma a dificultar eventuais tentativas de identificação dos
utilizadores através da análise do tráfego na rede.
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Como o acesso ao SLD por parte dos utilizadores não é autenticado, este servidor
é sensível a acessos abusivos para obtenção de um CA existente por força-bruta
ou para saturação e consequente quebra de serviço. A mitigação de ambos os
ataques é efetuada recorrendo a técnicas simples mas comprovadas, que seguem
as melhores práticas de segurança.

O Servidor de Publicação de Diagnóstico
Por fim, descrevemos o servidor de publicação de diagnóstico (SPD) no qual são
partilhadas as chaves TEK dos utilizadores diagnosticados com COVID-19. Este
servidor é acedido por estes utilizadores, na posse de um certificado de acesso
(CA) obtido previamente no SLD. Ao receber as TEK do utilizador junto com o CA, o
SPD guarda apenas as chaves TEK do dia indicado na data codificada no CA (data
estimada dos primeiros sintomas do doente subtraída de 2 dias) e posteriores.
Apenas estas chaves TEK serão partilhadas, pois, segundo as autoridades de saúde,
as anteriores não relevam para a avaliação dos contactos de risco. Qualquer chave
TEK é preservada no SPD por um período de 14 dias, no máximo. Neste passo, a
aplicação valida o certificado do SPD (certificate pinning) de forma a garantir que as
chaves TEK não são intercetadas por qualquer intermediário. As aplicações simulam
também, aleatoriamente, a entrega de chaves TEK ao SPD de forma a dificultar
eventuais tentativas de identificação dos utilizadores através da análise do tráfego
na rede.
As aplicações de todos os outros utilizadores acedem ao SPD duas vezes por dia,
para obter novas chaves TEK que tenham sido publicadas. Com essas novas chaves
procedem à avaliação de contactos de risco. A informação publicada contendo as
chaves TEK é assinada pelo SPD, de forma a que a sua origem possa ser validada.
Com a GAEN esta validação e avaliação é da responsabilidade do sistema operativo.
Além disso, como precaução adicional, a aplicação valida também o certificado
do SPD.
A escrita de chaves TEK no servidor é autenticada através do CA. O acesso a estas
chaves é público e proporcional ao número de utilizadores ativos. Para assegurar a
resposta atempada, os acessos ao SPD por parte das aplicações são distribuídos no
tempo e o SPD está equipado com mecanismos de replicação e caching.

Riscos e eficácia
Para minimizar os riscos de identificação dos utilizadores do sistema, em
momento algum são utilizados dados pessoais. Aos RPI (Rolling Proximity
Identifier), chamamos identificadores porque, apesar de serem gerados aleatória e
independentemente de dados pessoais, em última análise servem para identificar
alguém de quem foi recebido um RPI com alguém de quem foi recebida uma chave
TEK do SPD. Ainda que, dentro do sistema, não seja possível associar o RPI a uma
pessoa concreta, nem sequer ao seu dispositivo móvel, essa relação anónima existe
e por isso no AIPD do STAYAWAY COVID são tratados os TEK e os RPI como dados
pessoais.
No sistema STAYAWAY COVID os TEK e o RIP não podem ser associados, por
nenhuma das entidades envolvidas, a pessoas concretas. São, no entanto,
conhecidas técnicas ilegítimas que o permitiram fazer. Um dos tipos destas técnicas
baseia-se na criação de cenários onde, sem o conhecimento ou autorização do
utilizador, são recolhidos dados de identificação, como imagens ou impressões
digitais, enquanto são recolhidos e associados a estes dados RPI do seu dispositivo
móvel. O outro, baseia-se na capacidade de implantar um sistema massivo de
sensores BLE geolocalizados que constantemente recolhem e armazenam todos
os RPI que recebem. Por si, esta informação não é relevante devido à natureza
dinâmica dos RPI. No entanto, uma vez publicadas as chaves TEK de uma pessoa,
seria possível traçar os seus percursos dos últimos dias e, eventualmente, identificá-la.
Para lá do interesse teórico destes “ataques” ao sistema não existem, até ao
momento, evidências de riscos significativos da sua ocorrência.
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O rastreio digital de contactos, como auxiliar ao rastreio epidemiológico habitual, foi
algo despoletado pela pandemia de COVID-19 no início deste ano, a nível mundial.
Independentemente das tecnologias existentes, o ainda incompleto conhecimento
das formas de propagação do vírus, apenas nos permitem simular a eficácia
da abordagem com simulações simplificadas e pressupostos mais ou menos
conservadores mas, ainda assim, passíveis de serem desadequados.
A utilização de Bluetooth Low Energy como medida indireta para avaliação de
distância (para implementar a avaliação de risco sugerida inicialmente pela
Organização Mundial de Saúde e depois conservadoramente alargada por vários
países) foi e é um recurso, na falta de quaisquer outras alternativas. O BLE não foi
desenvolvido para medir distância nem nunca terá sido usado com esse propósito
antes da COVID-19. Apesar disso, e não sendo ainda conhecidas alternativas
concretas, apesar da investigação na matéria, para o problema em mãos (medição
de distância aproximadas de 2 metros) e depois do enorme trabalho efetuado na
análise dos muitos dispositivos móveis existentes e na calibração de resultados,
a tecnologia em si não parece ser o maior obstáculo.
No entanto, uma vez que não existe ainda uma experiência consolidada com este
tipo de aplicações, a sua eficácia está por determinar. As potenciais vantagens
e desvantagens foram avaliadas por painéis científicos a nível internacional que
informaram os decisores políticos de vários países dentro e fora da União Europeia.
As decisões políticas tomadas na grande maioria dos países Europeus, incluindo
Portugal, vai no sentido de lançar este tipo de aplicações, tendo em conta os
potenciais benefícios no controlo da pandemia.
Salvaguardados os receios de respeito pela privacidade e havendo uma
compreensão por parte dos utilizadores do significado dos eventuais alertas da
aplicação, a abordagem só poderá ser benéfica, ainda que possa nunca atingir
a eficácia esperada ou desejada.

(28 JULHO 2020 )
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