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Dicas para Melhorar a Precisão da Localização 
 

 

O My Location Diary usa o Sistema de Posicionamento Global (Global Positioning System) (GPS) e a 

Internet para identificar a localização do seu dispositivo e determinar a morada. O My Location Diary 

apenas grava as localizações onde permanecer pelo menos 10 minutos.  

Para atingir a maior precisão possível no My Location Diary, recomendamos o seguinte: 

• Defina as configurações ideais de localização, bateria e utilização de dados para o seu dispositivo 

(veja abaixo as configurações específicas do iOS ou Android).   

o Certifique-se que o GPS e os dados móveis não foram desligados da totalidade do 

dispositivo. 

o Certifique-se que o dispositivo está conectado à Internet através dos dados de rede 

móvel ou Wi-Fi. 

o Certifique-se que o dispositivo não está no modo voo (ou avião) 

o Mantenha a bateria carregada a 30% ou mais 

o Mantenha a app aberta em segundo plano quando não a estiver a usar. Isto também 

pode significar que terá de reabrir a app após reiniciar ou atualizar o seu dispositivo. 

Mesmo após verificar se as configurações estão corretas, é possível que ainda tenha problemas com a 

precisão do local em:  

• Alguns locais interiores, especialmente com telhados metálicos 

• Locais subterrâneos  

• Más condições climatéricas  

O GPS não será sempre rigoroso. Pode usar notas para ajudar a manter o registo de quando ocorrem 

problemas com a localização. 

Para iOS 

No seu dispositivo iOS, verifique bem se as configurações da app estão corretas: 

1. Abra a app de configurações do dispositivo 

 

2. Deslize a página para baixo até ver CRUSH COVID RI e clique nesta opção 

• Defina os serviços de localização para SEMPRE 

• Ligue o Background App Refresh (Atualização da App em Segundo Plano) 

• Ligue os Dados Móveis  
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Para o Android 

No seu dispositivo Android, não remova a aplicação de segundo plano e / ou não force a paragem do 

serviço diário de Localização (Location Diary). Verifique bem se as configurações da app estão corretas:  

1. Clique em Configurações do dispositivo, navegue até “Apps and Notifications” (Aplicações e 

Notificações) e localize a app CRUSH COVID RI.  

 

2. Clique em CRUSH COVID RI para abrir as configurações da aplicação. 

• Sob “Permissões” ligue as permissões de localização 

• Sob “Dados móveis e Wi-Fi” ligue a utilização de dados em segundo plano para a 

utilização de dados móveis 
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• Sob “Otimização da bateria” desligue a otimização da bateria 
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