
ASSINATURA DIGITAL 

CHAVE MÓVEL DIGITAL

ASSINATURA DIGITAL, O QUE É?
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A assinatura digital tem a mesma validade legal que
uma assinatura à mão, e é válida com qualquer
software que lhe permita assinar digitalmente.
Uma assinatura digital possui certificados digitais
associados que asseguram a identidade de quem
assina um documento digital.
O Estado português garante a certificação de
assinaturas digitais realizadas com Cartão de
Cidadão ou Chave Móvel Digital.

www.autenticacao.gov.pt

ASSINAR COM CARTÃO DE CIDADÃO OU CHAVE MÓVEL DIGITAL

ter a assinatura digital do cartão ativada
leitor de cartões smartcard
código PIN de assinatura
Software / programas com funcionalidades de assinatura digital

PARA ASSINAR DOCUMENTOS COM CARTÃO DE CIDADÃO É NECESSÁRIO:

A APLICAÇÃO AUTENTICAÇÃO.GOV PARA COMPUTADOR PERMITE-LHE ASSINAR VÁRIOS TIPOS DE
DOCUMENTOS E FICHEIROS, INCLUINDO PDFS.

EDIÇÃO EXTRA



http://site.agrmondimbasto.com/plano-de-transicao-digital/

CHAVE MÓVEL DIGITAL?
A Chave Móvel Digital (CMD)
é um meio de autenticação e
assinatura digital certificado
pelo Estado português.
Permite ao utilizador aceder
a vários portais públicos ou
privados, e assinar
documentos digitais, com um
único login.
A Chave Móvel Digital associa
um número de telemóvel ao
número de identificação civil
para um cidadão português,
e o número de passaporte ou 

LEARN NOW

ter a Chave Móvel Digital ativada
ter a assinatura digital da CMD ativada
código PIN de assinatura da CMD (que pode ser diferente do código PIN da CMD)

PARA ASSINAR COM CHAVE MÓVEL DIGITAL NECESSITA DE:
 

Com a Chave Móvel Digital pode assinar documentos digitais com a mesma
validade de uma assinatura à mão. A assinatura digital com Chave Móvel Digital
é certificada pelo Regulamento 910/2014 da União Europeia.

 título/cartão de residência para um cidadão estrangeiro.o do seu parágrafo.



ASSINATURA
DIGITAL ?

assinatura de vários documentos ao mesmo tempo
assinatura com atributos profissionais
assinatura com opção de Selo Temporal, Motivo ou Localização.

 
A aplicação Autenticação.gov para computador permite-lhe assinar vários tipos de
documentos e ficheiros, incluindo PDFs.

Inclui também várias funcionalidades avançadas de assinatura, tais como:

A assinatura digital também é válida se usar outros softwares

Existem vários programas com funcionalidades de assinatura com certificados digitais. 

Nota: Alguns softwares de leitura de ficheiros PDF podem não reconhecer a assinatura digital.
No entanto, a assinatura digital é válida.

SOFTWARE PARA ASSINAR DOCUMENTOS COM CARTÃO DE CIDADÃO


