
1 
Assinatura digital do pedido de licenciamento 

 

 

 

 Instalar o software do Cartão do Cidadão; 

 Aceder a www.ers.pt; 

 Selecionar “Licenciamento” do lado direito; 

 Selecionar “Requisitos para assinatura digital qualificada” no menu lateral esquerdo; 

 Clicar em “Digisigner” (conforme imagem seguinte); 

 Instalar o programa “Digisigner” consoante o sistema operativo que do computador 

(Windows, Mac). 

http://www.cartaodecidadao.pt/
http://www.ers.pt/


2 
Assinatura digital do pedido de licenciamento 

 

 Na área privada deve selecionar “Licenciamento” (menu superior); 

 E “Licenciamento” no menu lateral esquerdo; 

 Selecionar “em pedido/em preenchimento”; 

 No final do formulário do licenciamento selecionar “assinatura externa” (conforme 

imagem seguinte); 



3 
Assinatura digital do pedido de licenciamento 

 

 Selecionar “Link” para guardar o formulário (conforme imagem seguinte); 

 Selecionar “guardar como” (conforme imagem seguinte); 



4 
Assinatura digital do pedido de licenciamento 

 

 Selecionar o local de destino do documento – ambiente de trabalho (conforme 

imagem seguinte);  

 

 

 Abrir o programa “Digisigner” instalado;

 Abrir o documento (conforme imagens seguintes);



5 
Assinatura digital do pedido de licenciamento 

 

 

 No programa clicar em “assinar documento”; 

 

 

 

 

 Clicar em qualquer local do formulário e arrastar o cursor enquanto prime o botão 

direito do rato. Depois soltar o botão do rato para criar um campo de assinatura; 

 

 

 

 

 

 

 



6 
Assinatura digital do pedido de licenciamento 

 

 

 Irá aparecer imediatamente a caixa de assinatura digital (conforme imagem 

seguinte); 

 

 

 

 Nessa caixa selecionar o certificado da assinatura digital; 

 Clicar em “Assinar”; 

 Inserir o pin da assinatura digital; 

 Guardar o documento no ambiente de trabalho; 

 Na área privada aceder ao menu “Licenciamento”; 

 Clicar “em pedido/em preenchimento”; 

 No final do formulário do licenciamento selecionar “assinatura externa”; 

 Realizar o upoload do ficheiro assinado (conforme imagem seguinte) e confirmar; 

 



7 
Assinatura digital do pedido de licenciamento 

 

 

 

 Deverá aparecer a mensagem “O pedido de licenciamento foi assinado com 

sucesso” - fechar; 



8 
Assinatura digital do pedido de licenciamento 

 

 

 Selecionar “Submissão”/Sim; 

 Nessa altura os dados ficarão a aguardar validação. 

 


