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MANUAL DE ASSINATURA DIGITAL DE DOCUMENTOS 

EM FORMATO PDF E DWF 

 

Assinatura Digital Qualificada de Documentos 

O Município de Caminha tem como um dos seus objetivos primordiais a tramitação 

desmaterializada dos procedimentos previstos no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação 

(RJUE), prevendo para tal a instrução dos vários pedidos e entrega de elementos em suporte digital. 

Os documentos que instruem os procedimentos deverão estar devidamente assinados pelo 

respectivo declarante, bastando para o efeito possuir o cartão de cidadão que já inclui um 

certificado de assinatura digital qualificada. 

 
1. REQUISITOS NECESSÁRIOS 

Para assinar digitalmente um documento com o cartão de cidadão será necessário: 
 

 Cartão de cidadão, com certificado ativo e código PIN 

 Leitor de cartões SmartCard (disponível na entidade emissora do CC) 

 Computador com porta USB ou leitor interno de cartões SmartCard 

 Software para utilização de cartão de cidadão e esclarecimentos adicionais sobre o cartão de 
cidadão ou assinatura digital, em http://www.cartaodecidadao.pt 

 Software para assinar documentos 
 

2. ASSINATURA DE DOCUMENTO PDF/A COM APLICAÇÃO EPAPERSIGN 

O ePaperSign é uma ferramenta que permite assinar documentos PDF/A e pode ser descarregada 
em www.cm-caminha.pt  

1. Após descarregar o ficheiro, abrir a pasta onde o ficheiro foi guardado e executar a 
aplicação (ePaperSign.exe) a partir da pasta. 
Não executar a aplicação diretamente do ficheiro “zip” 

 

 
 

http://www.cartaodecidadao.pt/
http://www.cm-caminha.pt/
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2. Introduzir o cartão de cidadão no leitor, clicar no botão “Selecionar Certificado” e escolher 
o certificado de assinatura digital qualificada pretendido.   
 

 

3. Clicar no botão “Adicionar” para adicionar um ficheiro PDF/A a assinar. 
 

 
 

4. Escolher o ficheiro. 
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5. Repetir os passos 3 e 4 até estarem listados todos os documentos que pretender assinar. 
Após adicionar os documentos pretendidos clique em “Assinar”. 
 

 
 

6. Introduzir o PIN de assinatura. Este código é pedido uma vez para cada documento. 
 

 
 

7. Os ficheiros são guardados na mesma localização dos originais com o mesmo nome 
adicionado de “_signed”. 

 

 
3. COMO SABER SE O DOCUMENTO PDF/A ESTÁ CORRETAMENTE ASSINADO COM O CARTÃO DE CIDADÃO 

Para validar o estado da assinatura de um documento precisa de: 

 Ter ligação à internet 

 Ter instalar no sistema operativo os certificados: 

 Certificados da entidade de certificação do Cartão de Cidadão 
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 Certificados da entidade de certificação de assinatura digital qualificada do Cartão de 
Cidadão 

(Caso tenha instalado o software para utilização do cartão de cidadão não necessita instalar estes 
certificados) 

 

Configurar entidades confiáveis no Adobe Reader X: 

1. No menu “Editar” seguido de “Preferências”, escolher “Segurança” seguido de 
“Preferências avançadas…” 

 
 

2. No Separador “Integração com o Windows” ativar as opções conforme mostra a figura: 
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3. Ao abrir um documento em formato PDF com assinatura digital é mostrada informação 
semelhante à da figura seguinte: 
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4. ASSINAR UM FICHEIRO DWF COM O AUTODESK DESIGN REVIEW 

O Autodesk Design Review (ADR) é uma ferramenta disponibilizada gratuitamente pela 

Autodesk que permite visualizar, medir, anotar, imprimir e assinar ficheiros em formato DWF. 

1. Acesso à aplicação 
Para descarregar o programa Autodesk Design Review aceda à página oficial, 

http://usa.autodesk.com/design-review/  

Depois de efetuar o download, deverá proceder à instalação do ADR executando o ficheiro 

de instalação. 

2. Abrir um ficheiro DWFx com o ADR, clicar no botão localizado no canto superior 
esquerdo da janela da aplicação, escolher a opção “Security” seguida de “Add Digital 
Signature”. 
 

 
 

3. Escolher o certificado de assinatura digital qualificada a usar para assinar o ficheiro. 
 

 

http://usa.autodesk.com/design-review/
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4. Após assinar o ficheiro é mostrada a informação relativa à sua validade. 
 

 

 

Nota: para verificar o estado de validade da assinatura será necessário ter ligação à internet 

e os certificados de entidade certificadora instalados no sistema operativo. Se não conseguir 

verificar a validade não implica que esta seja inválida. 


