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DESPACHO ESTeSC 11/2020 

Assinatura digital de documentos 
 
 
Considerando, 

A. A situação de contingência em que o país se encontra face ao surto pandémico de SARS-CoV-2, 

B. O decreto-lei n.º 290-D/99 de 2 de agosto, com as sucessivas alterações e principalmente as 

introduzidas pelo decreto-lei 62/2003de 3 de abril, nomeadamente o seguinte artigo:  

 “Artigo 7º - Assinatura electrónica qualificada: A aposição de uma assinatura electrónica 

qualificada a um documento electrónico equivale à assinatura autógrafa dos documentos 

com forma escrita sobre suporte de papel e cria a presunção de que: 

a) A pessoa que apôs a assinatura electrónica qualificada é o titular desta ou é 

representante, com poderes bastantes, da pessoa colectiva titular da 

assinatura electrónica qualificada; 

b) A assinatura electrónica qualificada foi aposta com a intenção de assinar o 

documento electrónico; 

c) O documento electrónico não sofreu alteração desde que lhe foi aposta a 

assinatura electrónica qualificada.” 

C. A assinatura disponibilizada através do Cartão de Cidadão ou da Chave Móvel Digital são 

assinaturas electrónicas qualificadas e certificadas (https://www.scee.gov.pt/entidades-

certificadoras/ e http://pki.cartaodecidadao.pt/) 

D.  Com a publicação do Decreto-Lei n.º 12-A/2020 que no artigo 3º faz o seguinte aditamento 

ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, 

 “Artigo 16.º-A - Força probatória das cópias digitalizadas e das fotocópias 

1 - É reconhecida às cópias digitalizadas e às fotocópias dos atos e contratos a 

força probatória dos respetivos originais, salvo se a pessoa a quem forem 

apresentadas requerer a exibição desse original. 

2 - A assinatura das cópias digitalizadas dos atos e contratos por via 

manuscrita ou por via de assinatura eletrónica qualificada não afeta a 

validade dos mesmos, ainda que coexistam no mesmo ato ou contrato 

formas diferentes de assinatura.” 

 

https://www.scee.gov.pt/entidades-certificadoras/
https://www.scee.gov.pt/entidades-certificadoras/
http://pki.cartaodecidadao.pt/


 

2 de 3 
Modelo 114_02 
SISTEMA INTERNO DE GARANTIA DA QUALIDADE  

 

Assim determina-se,  

 

1. Todos os documentos internos que careçam de assinatura devem circular pelo sistema de 

Gestão Documental, à excepção dos documentos cujos intervenientes são docentes a 

tempo parcial. Os documentos dos docentes a tempo parcial, que não possuam acesso ao 

sistema de Gestão Documental têm que circular através do email institucional atribuído 

pela ESTESC a cada funcionário; 

2. Os docentes e funcionário não docentes que possuam uma assinatura digital qualificada 

(assinatura digital cartão cidadão, chave móvel digital) devem assinar os documentes por 

este meio; 

3. Para todos os efeitos os documentos que cumpram os dois pontos anteriores são 

considerados como equivalentes aos entregues em suporte de papel e devidamente 

assinados de forma manuscrita; 

4. Os documentos recebidos pelos Serviços\Gabinetes da ESTESC que cumpram o ponto 1 e 

não o ponto 2 do presente despacho, devem ser considerados como válidos, agindo-se 

em conformidade com os actos que representam ou atestam. No entanto, os documentos 

carecem de assinatura manuscrita, após o términus das medidas de contingência para a 

situação actual de pandemia; 

5.  Os Serviços\Gabinetes da ESTESC devem proceder ao arquivo de todos os documentos 

recebidos, quer no sistema de Gestão Documental, quer no servidor de pastas afecto a 

cada serviço, de forma a ser possível a consulta dos mesmos e a diferenciação dos 

documentos de acordo com a forma como foram assinados; 

6. Nos Serviços devem existir mapas de registo dos documentos recebidos ao abrigo do 

presente despacho; 

7. De acordo com a especificidade dos documentos, logo que seja possível e caso seja 

necessário, os Serviços\Gabinetes devem imprimir e solicitar a assinatura manuscrita dos 

documentos, procedendo ao seu arquivo em suporte de papel; 
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8. Os docentes e funcionário não docentes, que não disponham de uma das assinaturas 

descritas no ponto 2, devem solicitar, quanto antes, o pedido de uma chave móvel digital 

em https://www.autenticacao.gov.pt/cmd-pedido-chave (sugere-se a escolha da opção 

b) - Active usando os seus dados de acesso ao Portal das Finanças, de forma a evitar 

deslocações à loja do cidadão). 

 

O presente despacho produz efeitos a partir da presente data. 
 

 

 

 

Coimbra, 07 de abril de 2020 

 

 

 

O Presidente da Escola Superior de Tecnologia da Saúde 

 

 

 

https://www.autenticacao.gov.pt/cmd-pedido-chave
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