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Abstract 
In nowadays Portugal is giving the first steps towards the creation of a qualified digital 

certificates supportive infra-structure.  The recent initiatives with the National Government 

Electronic Certification System or the latest Citizen Single Card as draw attention to digital 

signatures reflecting a window of opportunity for spreading its use featuring generalization. 

The purpose of this work is to obtain and provide a solution to support the electronic submission 

through the Internet of digital signed documents that replace the old physical documents, typical 

paper material. This solution should be easily integrated by different business contexts focusing 

on obligations regarding today’s standards and legislation. It should also be assured the 

security requirements associated with the creation and verification of signatures as well as 

guaranteed the support for XAdES signatures format and the extensibility scope.  

In the absence of a complete solution that comply all the objectives, this work developed a best-

suit solution for XAdES support using a collection of libraries from EldoS group. The final result 

is based on two Web Services for supporting the signatures management by the scenario 

application and two Windows Control Libraries responsible for the creation and verification of 

signatures presented via web browser and executed by the client machine.  

The developed solution reach the main goals defined having insight the evolution for passing 

some limitations properly documented. It was successfully applied in two distinct real-life 

solutions: a home banking system and a document management system. The technical 

perspective of the experience gathered in those cases helped to state some important 

considerations over the solution acceptance.             

Keywords: security, signatures, XAdES, integration solution 
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Resumo 
No momento actual em que nos encontramos, Portugal dá os primeiros passos para a criação 

de uma infra-estrutura de suporte aos certificados digitais qualificados. Através de iniciativas 

como o Sistema de Certificação Electrónica do Estado ou o Cartão do Cidadão as assinaturas 

digitais ganham um particular interesse, podendo ser uma rampa de lançamento para uma 

utilização banal. 

Pretende-se com este trabalho obter uma solução de suporte à submissão via Internet de 

documentos assinados digitalmente que sirvam de substitutos aos documentos assinados em 

papel. Esta solução deve ser facilmente integrada por diversos contextos de negócio e dar 

especial atenção ao cumprimento das normas actuais e da legislação em vigor. Por outro lado, 

devem ser garantidas as necessidades de segurança associadas à criação e verificação de 

assinaturas e suportado o formato de assinaturas XAdES em toda a sua extensão. 

Não havendo uma solução que cumprisse todos os objectivos propostos desenvolveu-se, nesta 

dissertação, uma solução à medida, recorrendo ao uso de um conjunto de bibliotecas da EldoS 

para o suporte ao XAdES. O resultado obtido é composto por dois Web Services para suporte 

à manipulação de assinaturas por parte do cenário de aplicação e duas Windows Control 

Libraries, responsáveis pela criação e verificação de assinaturas, apresentadas via browser e 

executadas pela máquina do cliente. 

A solução desenvolvida cumpriu os objectivos a que se propôs possuindo algumas limitações 

devidamente documentadas. Foi aplicada com sucesso a duas soluções distintas: um sistema 

de home banking e um sistema de gestão documental. A componente prática executada sobre 

os dois cenários permitiu tecer algumas considerações importantes sobre a aceitação da 

solução. 

Palavras-chave: segurança, assinaturas, XAdES, solução de integração 
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1. Introdução 
Esta dissertação insere-se na área da segurança e tem o seu foco nas assinaturas digitais 

efectuadas sobre documentos. 

Actualmente, mesmo com a utilização de certificados digitais, não se encontram difundidas 

soluções que garantam o valor legal dos documentos assinados digitalmente. Existem 

aplicações web seguras, que permitem tratar de assuntos oficiais, como por exemplo a 

declaração de IRS, mas que não utilizam as potencialidades das assinaturas digitais no envio 

de documentos e sua recepção.  

No momento em que nos encontramos, dada as iniciativas de certificação do estado através da 

criação do Sistema de Certificação Electrónica do Estado (SCEE) ou do Cartão do Cidadão por 

exemplo, as assinaturas digitais ganham particular interesse. Com a massificação dos 

certificados digitais pessoais, obtidos através do Cartão do Cidadão, pretende-se alargar a 

utilização dos mesmos não só para a interacção com os serviços do estado mas também com 

outras entidades que necessitem de garantir a autenticidade, a integridade e o não repúdio dos 

dados trocados com os clientes. Os bancos são um exemplo claro das entidades referidas. 

Este estudo tem como alvo o processo de submissão electrónica de documentos assinados 

digitalmente, através variados contextos de negócio, que sirvam de substitutos aos 

documentos assinados em papel. 

Pretende-se também realizar acções de investigação que permitam concluir se é possível ter 

um documento que para além do seu conteúdo propriamente dito, tenha também embebida a 

informação que garanta o reconhecimento da assinatura para efeitos legais e ao mesmo tempo 

possa ser visualizado através de aplicações standards. Deste modo evita-se a complexidade 

inerente às assinaturas digitais e transforma-se todo o processo global à troca de documentos 

assinados digitalmente num processo banal sobre o qual o utilizador não necessita de ter 

grandes conhecimentos. 
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2. Problema / Objectivos 
Nesta secção pretende-se identificar os objectivos que se pretendem atingir no final do trabalho 

realizado. Começa-se por fazer o levantamento dos problemas existentes, prossegue-se com o 

enquadramento destes nos processos de negócio e finaliza-se com a extracção dos objectivos 

e sua concretização. 

2.1. Problemas a Resolver 
A implementação do Sistema de Certificação Electrónica do Estado aliada ao recém criado 

Cartão do Cidadão promove um novo interesse sobre as assinaturas digitais. Este cartão 

possui dois certificados digitais: um de autenticação e o outro para a criação de assinaturas 

digitais. Deste modo é eliminado um problema que se vinha a verificar: a obtenção de 

certificados qualificados para uso pessoal. O foco do problema reside agora na aplicação dos 

certificados de assinatura pois não existe, até ao momento, uma solução de integração de 

assinaturas digitais que contemple diversos contextos de negócio e que seja considerada uma 

referência na área. 

O standard actualmente em uso para o formato das assinaturas digitais remete para o XAdES 

(XML Advanced Electronic Signatures) que apesar de não ser recente (criado em 2003, 

embora a sua última especificação técnica, versão 1.3.2, date de Março de 2006) ainda não se 

encontra amplamente difundido nem é utilizado, na grande maioria dos casos, em toda a sua 

plenitude. Torna-se assim importante perceber as razões para tal insucesso e ultrapassá-las. 

2.2. Enquadramento de Negócio 
A introdução de soluções que permitam substituir as assinaturas em papel por assinaturas 

electrónicas avançadas é de extrema importância para a modernização de diversos aspectos 

no funcionamento da sociedade, nomeadamente nos que relacionam a Administração Pública 

com as empresas e os cidadãos. Actualmente, todos os portais que interagem com o cidadão 

enfrentam dificuldades quando este pretende enviar requerimentos de forma totalmente online. 

Um exemplo típico é o caso da fotocopia do BI ou do cartão de contribuinte, uma vez que 

nenhuma entidade pública aceita que estas cópias sejam enviadas pela Internet pois não 

possuem meios para assegurar a autenticidade das mesmas. Com um mecanismo de 

assinatura digital, este tipo de informação pode passar a ser enviado, ficando a entidade 

receptora com garantias relativamente a quem enviou a informação e quando foi enviada. 

A utilização de assinaturas digitais pode vir a melhorar significativamente os serviços prestados 

aos cidadãos e às empresas, principalmente nas áreas nas quais o cidadão, a título pessoal ou 

profissional, realiza várias operações periódicas com os organismos do estado. 

Da mesma forma, estes mecanismos podem ser utilizados para suportar fluxos de informação 

que ocorram dentro de uma empresa pois possibilitam meios de validação das diferentes 
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aprovações internas aos documentos de forma totalmente electrónica, contribuindo assim para 

um aumento de produtividade da empresa. 

2.3. Objectivos 
Pretende-se com esta dissertação identificar os mecanismos e tecnologias a utilizar na 

submissão via Internet de documentos assinados digitalmente que sirvam de substitutos aos 

documentos assinados em papel. Como resultado espera-se obter uma solução para a 

manipulação de assinaturas digitais que seja uma espécie de “middleware” entre as aplicações 

web de diferentes contextos de negócio e os seus utilizadores (Figura 1Error! Reference 
source not found.). É de salientar o carácter transversal e genérico que a solução deve 

possuir para poder ser o mais facilmente integrada com diversas aplicações de áreas de 

negócio distintas. 

Utilizadores 

 

Assinaturas Digitais 

 

Negócio Negócio Negócio 

 

Figura 1 - Solução como “middleware” entre os utilizadores e o negócio 

A solução referida deve garantir as funcionalidades básicas sobre assinaturas digitais, assinar 

e verificar, bem como a extracção do documento original da sua versão assinada e a obtenção 

do documento assinado contendo somente as assinaturas desejadas pelo utilizador. Qualquer 

tipo de documento deve poder ser assinado (XML, ficheiro de texto, imagem, etc.). 

Deve ser dada especial atenção à arquitectura para que esta suporte a utilização do sistema 

em diversos cenários e maximize a segurança. A criação e verificação de assinaturas e a 

associação entre o documento assinado digitalmente e o documento original são factores 

essenciais para garantir as propriedades inerentes às assinaturas digitais. Assim, e de modo a 

garantir maior segurança, os processos referidos devem ser executados o mais possível sob o 

controlo do utilizador, evitando a comunicação com entidades externas e reduzindo a ameaça 

eminente da captura e manipulação de mensagens trocadas. 

A solução deve ser integrada primeiramente num cenário piloto, o eBanka (home banking), e 

posteriormente noutros cenários. Os casos de uso implementados em cada cenário devem 

depender das funcionalidades requeridas pelo mesmo na execução dos seus processos de 

negócio que envolvam a submissão de documentos assinados de forma electrónica. 
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Devem ser respeitadas as normas mais recentes, dando particular atenção às directivas 

europeias e à legislação nacional em vigor. Deste requisito pode-se extrair desde já a 

necessidade de utilização do XAdES (versão 1.3.2) como formato das assinaturas digitais, 

devendo ser suportados todos os níveis da mesma. 

Para efectivamente se conseguir atingir resultados concretos, é necessário não só dominar 

tecnicamente as várias tecnologias mas também os vários produtos existentes que suportam a 

utilização diária dos computadores pessoais. É necessário identificar os requisitos que um 

browser deve suportar para que a tecnologia atrás referida possa ser utilizada 

convenientemente, mas também é necessário conhecer a funcionalidade que por exemplo o 

Internet Explorer suporta (nas suas várias versões) para se conseguir determinar quais os 

compromissos entre o desejável e o realizável.  

O sistema implementado deve disponibilizar as seguintes funcionalidades: 

• Permitir que um utilizador possa, utilizando um browser, assinar um documento que 

pretende submeter a uma entidade (através da web), de forma independente da 

entidade em si e da aplicação no servidor; 

• Permitir que essa entidade marque temporalmente esse documento, o contra-assine e 

o armazene. O utilizador pode obter o documento armazenado passando a ter um 

comprovativo de entrega do documento, assinado e com data, podendo recorrer a 

mecanismos standard e independentes da aplicação servidor; 

• Permitir a assinatura de diversos utilizadores sobre o mesmo documento, útil em 

processos de workflow; 

• Permitir ao utilizador validar as várias assinaturas do documento localmente no seu 

computador, sem necessidade de manipular “à mão” o documento que possui. 

Estes resultados devem ser alcançados no seu conjunto, e de uma forma que o utilizador 

possa ser uma pessoa com poucos conhecimentos de informática. Esta é também a razão pela 

qual este assunto é alvo de investigação. 
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3. State of the Art 
Neste capítulo pretende-se documentar o que está a ser feito actualmente em relação ao tema 

absorvido pela dissertação. 

3.1. Soluções 
Nesta secção pretende-se efectuar um levantamento de algumas das soluções existentes que 

implementem assinaturas digitais XAdES e descreve-las um pouco. Posteriormente são 

realizadas algumas considerações sobre cada um das soluções e extraídas conclusões. 

3.1.1. OpenTrust 
OpenTrust-SPI: Digital Signature and Proof Management 

Desenvolvida respeitando as normas e os regulamentos actuais, a OpenTrust SPI (OpenTrust-

SPI) é uma solução composta por um conjunto de produtos que fornecem todas as 

funcionalidades necessárias para: 

• Criar e validar assinaturas digitais; 

• Armazenar assinaturas e elementos de prova; 

A OpenTrust-SPI suporta os formatos de assinatura: PKCS#7/CMS, XML-DSIG, XAdES e 

CAdES. 

A solução é instalada de forma rápida e simples uma vez que possui uma completa 

documentação, procedimentos de instalação, interfaces de administração e configuração e 

possui suporte multilingue.  

Foi desenvolvida segundo uma aproximação middleware, possuindo assim: 

• Flexibilidade de implementação através da separação dos mecanismos técnicos da 

lógica de negócio dos processos electrónicos; 

• Serviços sobre assinaturas agrupados e disponíveis para todas as aplicações do 

cliente; 

• Serviços agrupados facilitando a sua manutenção e utilização. 

A OPENTRUST SPI inclui uma aplicação de visualização, o SPI Viewer. Esta aplicação 

possibilita a visualização de todos os elementos de prova além da sua verificação 

relativamente à sua integridade e autenticidade. 

3.1.2. WebSign Project 
Os objectivos do WebSign Project (Cardon de Licthbuer) concentram-se no desenvolvimento 

de: 
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• Uma ferramenta para assinar documentos, de forma on-line (através do browser), 

utilizando tecnologia Java Applet e uma chave privada proveniente de um componente 

de software ou hardware (SmartCard); 

• Software que assine e verifique as assinaturas de documentos, que todos os 

utilizadores possam usar no seu domínio pessoal ou profissional através do seu cartão 

de identidade electrónico; 

• Uma biblioteca XAdES, utilizando a biblioteca Apache XML Security; 

• Um provedor criptográfico em Java para aceder ao Microsoft CryptoAPI. 

O WebSign Project é parte integrante de um projecto da Royal Military Academy de Bruxelas 

(Bélgica). 

Segue-se um diagrama que ilustra os diferentes módulos do projecto e as suas dependências. 

 

Figura 2 - WebSign Project - Diagrama de módulos 

Neste momento a CryptoAPI e a applet WebSign encontram-se na versão beta, enquanto a 

biblioteca XAdES se encontra na versão alpha. 

A applet WebSign apresenta as seguintes características: 

• Multi-plataforma, uma vez que apenas necessita de um browser com tecnologia Java 

(1.5 ou superior); 

• Fácil de utilizar, já que não necessita de instalação; 

• Utiliza o XML Signature como formato da assinatura; 

• Oferece suporte para o armazenamento Microsoft de certificados (usando a 

CryptoAPI); 

• Permite assinar diversos ficheiros ou directorias. 
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Segue-se uma breve descrição do seu funcionamento.  

Um utilizador preenche um formulário e envia-o para o servidor e este cria um documento em 

PDF, HTML ou outro formato. A seguir o cliente efectua o download da applet, o qual se 

assemelha a um wizard que, por sua vez, efectua o download do documento do servidor 

guardando uma cópia no lado do cliente. O WebSign permite a visualização do documento 

antes de ser criada a assinatura. O utilizador selecciona uma chave privada e assina o 

documento. A assinatura criada é enviada para o servidor (o documento não é reenviado). 

De salientar que a implementação da biblioteca XAdES, utilizando a biblioteca Apache XML 

Security, não está completa, possui erros e encontra-se, actualmente, em desenvolvimento. 

3.1.3. TrustedX 
A TrustedX (Safelayer) é uma plataforma de WebServices que fornece mecanismos para 

autenticação, assinaturas digitais e cifra de dados.  

É usada por aplicações corporativas para fornecer segurança e optimizar os seus processos de 

negócio, automatizando transacções através de mecanismos electrónicos. 

A plataforma pretende resolver a complexidade que existe ao dotar aplicações com 

mecanismos de segurança usando ferramentas básicas de integração. A plataforma SOA e o 

sistema completo de gestão de informação simplificam a integração de mecanismos confiáveis 

com processos de negócio, tornando-os independentes entre si e oferecendo a capacidade de 

gestão centralizada de políticas de segurança e auditoria. 

É uma plataforma de segurança orientada aos serviços que disponibiliza uma simples interface, 

baseada em Web Services, para tornar acessíveis todos os serviços da PKI, permitindo assim 

que a funcionalidade seja incorporada de forma simples, rápida e fiável. Possuí cinco grandes 

áreas funcionais, são elas: 

• Assinaturas Electrónicas (geração e verificação de assinaturas electrónicas); 

• Protecção de Dados; 

• Gestão de Chaves; 

• Autenticação, Autorização e Controlo de Acesso; 

• Gestão de Objectos e Entidades. 

A plataforma TrustedX consiste num conjunto de componentes de serviço: 

• TrustedX Authentication & Authorization (TWS-AA); 

• TrustedX Entity Profiler (TWS-EP); 

• TrustedX Digital Signature (TWS-DS); 

• TrustedX Digital non-Repudiation (TWS-DR); 
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• TrustedX Digital Signature Verification (TWS-DSV); 

• TrustedX Data Signature Custody (TWS-DSC); 

• TrustedX Digital Encryption (TWS-DE); 

• TrustedX Data Encryption Custody (TWS-DEC) (planeado); 

• TrustedX Key Management (TWS-KM) (planeado). 

Existem três métodos possíveis para aceder aos serviços disponibilizados pela  TrustedX: 

• Web Services, usando ferramentas populares como Axis ou .Net, ou usando os 

padrões XPath e XSLT como variante; 

• API integrada nas aplicações que consomem os serviços da TrustedX de forma 

transparente; 

• Gateway de integração que evita a modificação das aplicações e possibilita a execução 

de uma cadeia de processos sobre dados, usando linguagem XML Pipeline. 

Quer a infra-estrutura de suporte aos serviços, quer os próprios serviços, são baseados em 

padrões ou normas actuais. Existe um cumprimento rigoroso dos standards de infra-estrutura 

WSDL, SOAP, XML, UDDI e os de segurança SSL, TLS, OASIS DSS, WS-Security e SAML. 

Encontrando-se planeado o suporte para XACML, WS-Trust, WS-Federation e XKMS. Em 

relação às assinaturas e cifra de dados são suportados os seguintes formatos: PKCS#7/CMS, 

S/MIME, PDF-Sig, XML-DSig, XML-Enc, CAdES and XAdES. Deste modo é garantida uma 

infra-estrutura independente da tecnologia utilizada (C++, Java, J2EE, .NET, etc.) que pode ser 

integrada com qualquer produto no mercado que utilize os padrões descritos anteriormente. 

De salientar que o standard utilizado para as assinaturas digitais é o OASIS DSS e para a não 

repudiação digital acresce, ao referido anteriormente, o padrão XAdES (suportando os perfis 

XAdES-BES, XAdES-T, XAdES-C e XAdES-A). 

No presente momento o download da versão “TrustedX Community” ainda não se encontra 

disponível. 

3.1.4. Conclusão 
Neste ponto é efectuada uma breve análise relativamente aos pontos favoráveis e 

desfavoráveis de cada solução apresentada anteriormente, à qual se segue a conclusão 

propriamente dita. 

OpenTrust 

A OpenTrust-SPI parece ser o produto mais fraco que a OpenTrust fornece. Ao contrário da 

OpenTrust-PKI ou da OpenTrust-SCM, por exemplo, esta não apresenta qualquer 

documentação especifica. É efectuada apenas uma breve descrição, de forma algo abstracta, 

das funcionalidades que oferece. 
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De destacar a aplicação para a visualização e validação das assinaturas, denominada SPI 

Viewer, que só peca por necessitar de ser instalada pelo cliente, limitando assim a sua 

utilização integrada num contexto de negócio electrónico. 

O suporte para XAdES é um ponto forte desta solução pese embora, pela falta de 

documentação já referida, não se conheça a existência de limitações relativamente aos perfis 

suportados. 

WebSign Project 

Esta solução apresenta um aspecto interessante, a utilização da applet WebSign para assinar 

documentos. A applet, ao ser executada no lado do cliente, assegura que a criação de 

assinaturas ocorra com um maior nível de segurança, indo assim de encontro aos objectivos 

pretendidos. 

O facto de ser disponibilizada gratuitamente, através do download do código fonte dos seus 

diversos módulos, e de estar devidamente documentada constituem pontos favoráveis. 

Como pontos negativos tem o facto do módulo Certificate Viewer não se encontrar disponível 

para download e a biblioteca XAdES implementada sobre a Apache XML Security ainda não 

estar completa, apresentando diversos erros. 

TrustedX 

A solução apresenta um conceito interessante já que é construída sobre uma arquitectura 

orientada aos serviços (SOA), adquirindo as vantagens desta. 

O facto de cumprir as normas mais recentes, e estas serem actualizadas constantemente sem 

implicações no negócio, é um ponto a salientar. 

Por outro lado, e como pontos negativos, pode-se apontar o suporte incompleto para os vários 

perfis do XAdES e ainda não se encontrar disponível para download. 

Uma característica a considerar é a passagem do certificado do cliente, contendo a chave 

privada, para o Web Service responsável por criar a assinatura. Este mecanismo tem como 

ameaça a captação do certificado por terceiros no momento em que o certificado circula para o 

Web Service, assim é imperial um estudo aprofundado para minimizar a ameaça. 

Conclusão 

As soluções para integração de assinaturas digitais em aplicações web são reduzidas. Se 

dessas forem eliminadas as que não suportam o XAdES obtém-se um número diminuto. 

Neste capítulo foram apresentadas algumas soluções que servem de amostra para as demais 

existentes. Após a análise efectuada a cada uma é notório que nenhuma responde de forma 

eficaz aos objectivos que se pretendem atingir. E as que mais perto ficam, não permitem a 

adição de desenvolvimento.  

Mas nem tudo são más notícias, existem pormenores interessantes em duas das soluções 

descritas. A applet do WebSign Project sendo executada no lado do utilizador garante a 
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segurança exigida pelos objectivos propostos. Na solução TrustedX, a implementação SOA 

para o fornecimento dos serviços assegura vantagens claras para a sua utilização, conforme foi 

referido na sua descrição. 

Perante tal análise é possível concluir que nenhum das soluções apresentadas é uma opção 

válida para resolver os problemas propostos. Assim, torna-se evidente a necessidade de se 

desenvolver uma solução à medida, existindo a possibilidade de incluir os aspectos positivos 

encontrados nas soluções estudadas e que foram devidamente assinalados 

A opção tomada direcciona o interesse para a análise de bibliotecas de manipulação de 

assinaturas XAdES. Esse estudo é apresentado no capítulo seguinte. 

3.2. Bibliotecas 
Neste ponto serão analisadas algumas das bibliotecas disponíveis na internet para a 

manipulação de assinaturas digitais XAdES. 

3.2.1. OpenXAdES 
A OpenXAdES (OpenXAdES) define-se como uma tecnologia que permite aos seus 

utilizadores manipularem assinaturas digitais legalmente válidas, principalmente criá-las e 

verificá-las. É um software de desenvolvimento que nasceu de um projecto criado em 2002 na 

Estónia. 

A OpenXAdES fornece três produtos: 

• O primeiro denominado Document, especifica o formato que é utilizado para 

armazenar os documentos originais (seja ele qual for) em documentos 

assinados, o formato das assinaturas criadas e a informação técnica associada. 

É baseado na norma da W3C,  XML-DSIG (XML Digital Signatures), e na 

especificação técnica publicada pelo ETSI (European telecommunication 

Standards Institute), o XAdES. Este formato encontra-se na sua versão 1.3 e 

data de 15 de Maio de 2004; 

• O segundo produto consiste em bibliotecas, em C e Java, para a criação de 

Documents, criação de assinaturas e sua verificação; 

• O terceiro surge do desenvolvimento dos dois primeiros para a obtenção de 

ferramentas para os utilizadores finais, designadas por “DigiDoc”, são elas: 

o DigiDoc Client, consiste numa aplicação Windows, a correr do lado do 

cliente, para trabalhar com Documents através das bibliotecas descritas 

anteriormente; 

o Portal Web. O portal permite aos utilizadores trabalharem com 

Documents, através das bibliotecas descritas anteriormente, sem a 

necessidade de instalarem qualquer software adicional. Apenas se 
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encontra disponível para utilizadores que possuam um ID-card da 

Estónia. 

As bibliotecas OpenXAdES, que dependem de bibliotecas gratuitas de terceiros, encontram-se 

disponíveis na página do projecto para download sem qualquer custo ou limitação. 

O formato utilizado é completamente compatível com a especificação base de XAdES e inclui 

todos os seus elementos obrigatórios. A norma especifica outros níveis como o XAdES-C ou 

XAdES-T, por exemplo. A OpenXADES inclui elementos destes níveis mas não é 

explicitamente compatível com nenhum deles, cria o seu próprio perfil, o qual poderia ser 

chamado de “XAdES-C-L”, indicando que todos os certificados e confirmações OCSP estão 

presentes mas que não possui Carimbos Temporais puros. Em vez disso utiliza as respostas 

OCSP como carimbos temporais. Este é contudo um dos seus objectivos principais: criar um 

perfil próprio que seja reconhecido como mais um perfil XAdES. 

3.2.2. IAIK 
IAIK XML Advanced Electronic Signatures (XAdES) 

add-on for XML Security Toolkit (XSECT) 

 A IAIK-XAdES (IAIK) é uma biblioteca que funciona como expansão para outra biblioteca de 

assinaturas XML, a XSECT, possibilitando assim a inclusão de novas propriedades e o 

processamento de assinaturas digitais avançadas. Este biblioteca permite a criação de 

assinaturas digitais avançadas que permaneçam válidas após um longo período de tempo e 

que estejam em conformidade com as directivas da União Europeia no que diz respeito a 

assinaturas digitais. 

As principais características desta biblioteca são: 

• A implementação Java do XAdES, segundo a especificação técnica da ETSI (TS 

101 903 V1.3.2 de Março de 2003); 

• Funcionar sobre Java 2 (JDK 1.2) e versões posteriores, tendo sido testada com 

sucesso nas versões 1.2.2, 1.3.1, 1.4.2 e 1.5.0. 

A IAIK-XAdES evidência uma independência relativamente ao provedor de criptografia uma vez 

que pode ser utilizada com qualquer provedor normalizado JCA/JCE 1.2 desde que o IAIK's 

JCE se encontre no classpath, fornece uma integração simples com smartcards ou outros 

módulos de segurança sobre hardware e é fornecida juntamente com os produtos IAIK-JCE e 

IAIK-XSECT. 

Por sua vez, a biblioteca XSECT (IAIK XML Security Toolkit) implementa as APIs, através da 

plataforma Java, para assinaturas digitais XML e cifra segundo as especificações Java 

Specification Request JSR#105 e JSR#106 respectivamente. 

A XSECT possibilita aos programadores Java a integração simples entre o processamento de 

assinaturas XML conforme a recomendação IETF/W3C (XML Signature Syntax and Processing 
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(XMLDSig) de Fevereiro de 2002), a cifra XML segundo a recomendação W3C (XML 

Encryption Syntax and Processing (XMLEnc) de Dezembro de 2002) e as suas aplicações. O 

IAIK XML Security Toolkit (XSECT) é o sucessor do IAIK XML Signature Library (IXSIL). 

O custo para a obtenção da biblioteca XAdES, a qual depende dos módulos JCE SE e XSECT, 

consoante o número de licenças pretendidas, encontra-se descrito na Tabela 1 (valores em €). 

Tabela 1 - Custos IAIK XAdES 

Módulos 
JCE SE XSECT Add-On SE XAdES Add-On SE Total 

Licenças 

1 Licença* 500 300 400 1.200

Ilimitada 8.000 2.000 2.000 12.000

* Para cada licença adicional é acrescentado o valor de 100€ por cada módulo 

3.2.3. Dcontract 
DContract Core: Digital Contract Core Library 

Este projecto (DContract) fornece um conjunto de instrumentos, implementados em Java, para 

a gestão de contratos digitais. 

Tem como funcionalidades: 

• Assinatura, co-assinatura e contra-assinatura sobre documentos digitais; 

• Verificação robusta de assinaturas digitais; 

• Configuração da estrutura da assinatura, podendo este ser estendida; 

• Suporta XAdES (v1.3.2 2006-03) em todos os seus níveis; 

• Fornece um módulo de políticas para verificação de assinaturas; 

• Repositório de documentos para obter/guardar documentos XML DOM de/para 

diversas fontes; 

• Geração de pares de chaves RSA até 2048 bits; 

• Geração de certificados X.509 auto-assinados, suportando as extensões mais comuns; 

• Gestão de repositório de chaves PKCS12; 

• Suporte para SmartCards genéricos; 

• Suporte para OCSP/CRL de certificados X.509; 

• Suporte de TimeStamp; 

12 
 



• Suporte para XML TimeStamp através do OASIS Digital Signature Service (DSS); 

• Gestão de certificados X.509; 

• Suporta os algoritmos MD5 e SHA1. 

3.2.4. EldoS 
SecureBlackbox for Developers 

A SecureBlackbox for Developers (EldoS - SBB) oferece uma combinação de funcionalidades 

diversas e de fácil utilização, para enriquecer uma solução já desenvolvida com mecanismos 

de segurança. Oferece protecção criptográfica para dados armazenados ou dados em 

transporte. 

Deve ser utilizada quando se pretende: 

• Adicionar segurança a protocolos de Internet como FTP, HTTP, SMTP, POP3 e NNTP; 

• Implementar um mecanismo seguro para transferência de ficheiros através da 

utilização de SFTP ou de um protocolo personalizado; 

• Realizar operações compatíveis com PGP sobre ficheiros e texto; 

• Cifrar e assinar documentos PDF ou XML; 

• Criar e analisar MIME, correio electrónico compatível com extensões de segurança 

(S/MIME and OpenPGP/MIME); 

• Gerir certificados X.509 e repositórios de certificados. 

O principal objectivo desta solução é fornecer tecnologia básica para uma vasta gama de 

aplicações, escondendo os detalhes de baixo nível de segurança relativo a protocolos e 

algoritmos. 

Pode ser utilizada em plataformas Windows .NET, Windows Mobile e Linux pelas mais 

importantes ferramentas de desenvolvimento: Visual Studio, Delphi, Kylix and FreePascal, 

Visual C++ e Visual Basic (ActiveX) e outras ferramentas que suportem .Net ou ActiveX. 

A SecureBlackbox é composta por diversas bibliotecas, segue-se uma breve descrição sobre 

cada uma: 

PKIBlackbox – oferece suporte completo para PKI incluindo certificados X.509, repositórios de 

certificados, dados cifrados e assinados usando certificados, etc. 

SSLBlackbox – implementação dos protocolos de segurança SSL 2, SSL 3, TLS 1 e TLS 1.1, 

disponível nas edições client-only e client-server. Também inclui os componentes de cliente 

HTTP/HTTPS, FTP/FTPS e SMTP.  

SSHBlackbox – implementação da família de protocolos de segurança SSH, disponível nas 

edições client-only e client-server. 
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SFTPBlackbox – fornece suporte para SFTP (Secure File Transfer Protocol), disponível nas 

edições client-only e client-server.   

OpenPGPBlackbox – fornece suporte para infra-estrutura OpenPGP incluindo a gestão de 

chaves, a assinatura e cifra de dados, etc. 

PDFBlackbox – providencia suporte para segurança baseada em passwords e em PKI (cifra, 

assinatura, carimbos temporais, decifra, verificação de assinatura) e compressão de 

documentos PDF (Portable Document Format). 

XMLBlackbox – implementação das normas XMLEnc, XMLDSig e XAdES, isto é, assinatura, 

cifra e adição de carimbos temporais sobre dados XML.  

MIMEBlackbox – oferece suporte completo para a gestão de MIME (Multipurpose Internet Mail 

Extensions). Integrado com PKIBlackbox e OpenPGPBlackbox oferece suporte para 

mensagens de email seguras: S/MIME e OpenPGP/MIME. 

Segue-se uma análise mais detalhada sobre a XMLBlackbox, uma vez que é o módulo nuclear 

para a manipulação de assinaturas.  

A utilização da XMLBlackbox permite: expandir qualquer aplicação de processamento de XML 

dando-lhe capacidades de segurança; cifrar, assinar e carimbar temporalmente documentos 

XML válidos, segundo as especificações XMLEnc, XMLDSig e XAdES; suportar o 

carregamento e análise de dados on-demand, de forma que o processamento de grandes 

documentos não requer grandes quantidades de recursos; incluir um processador XML DOM 

com suporte para charset e que não utiliza qualquer biblioteca de terceiros. 

Quanto às funcionalidades de segurança suportadas pelo XMLBlackbox e relativas ao XML, 

estas podem ser resumidas à seguinte lista: 

• Suporte para o standard XML Encryption Syntax and Processing para cifra e decifra de 

documentos XML; 

• Suporte para o standard XML Signature Syntax and Processing para a criação de 

assinaturas digitais e para a verificação de assinaturas presentes em documentos 

XML; 

• Suporte para a adição de carimbos temporais a assinaturas digitais XAdES; 

• Protecção de dados usando chaves RSA, certificados X.509 e chaves OpenPGP; 

• Suporte aos diferentes tipos de assinatura: detached, enveloping e enveloped (nas 

vertentes de assinatura e HMAC); 

• Simples, canonização inclusiva e exclusiva com ou sem comentários; 

• Transformações XPath: Base64, C14N (canonicalization) e assinatura do tipo 

enveloped; 

• Suporte para Cryptocards e USB Crypto Tokens; 
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• Construção de um leitor e escritor DOM com suporte a charset. 

Como a principal função deste modo é assinar e cifrar documentos XML usando certificados 

X.509 e chaves OpenPGP, esta biblioteca inclui a PKIBlackbox para a gestão de certificados e 

a OpenPGPBlackbox para a gestão de chaves OpenPGP. 

 A biblioteca XMLBlackbox é disponibilizada como parte integrante do pacote SecureBlackbox 

Professional mas também pode ser obtida de modo individual. 

O custo para a obtenção dos módulos XMLBlackbox e SSLBlackbox Client (essencial para 

obter os carimbos temporais) consoante o número de licenças pretendidas, encontra-se 

descrito na Tabela 2 (valores em €). 

Tabela 2 - Custos XMLBlackbox 

Módulos 
XMLBlackbox SSLBlackbox Client Total 

Licenças 
1 Licença 323 143 466 
2 Licenças 614 272 886 
Licença Empresarial 1.615 715 2.330 

Caso se pretenda adquirir mais módulos para adicionar segurança a outros mecanismos pode 

ser benéfico adquirir o pacote SecureBlackbox Professional, o qual contém todos os módulos 

e, cujo preço se encontra detalhado na Tabela 3 (valores em €). 

Tabela 3 - Custos SecureBlackbox Professional 

Módulos 
SecureBlackbox Professional 

Licenças 
1 Licença 1.019 
2 Licenças 1.936 
Licença Empresarial 5.095 

Para testes pode-se fazer o download da versão trial que não possui qualquer limitação ao 

nível de funcionalidades. A consequência da utilização desta versão apenas se faz sentir em 

termos de desempenho uma vez que é apresentada, de tempos a tempos, uma janela de 

publicidade e a chamada a determinadas funções internas sofre um atraso quase 

imperceptível. 

3.2.5. Conclusão 
Neste ponto é efectuada uma breve análise relativamente aos pontos favoráveis e 

desfavoráveis de cada biblioteca apresentada anteriormente, à qual se segue a conclusão 

propriamente dita. 

OpenXAdES 

A OpenXAdES encontra-se na secção de análise de bibliotecas pois as suas ferramentas, 

como solução, não trazem valor acrescido. O DigiDoc Client ao ser uma aplicação Windows 
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obrigaria à sua instalação pelo utilizador e não poderia ser integrada numa interface web. Por 

outro lado, o Portal apenas se encontra disponível para o ID-Card da Estónia não estando 

disponível o seu código fonte. 

Considerando apenas as suas bibliotecas, disponibilizadas de forma livre em C e Java, têm 

como ponto positivo o suporte para a assinatura de ficheiros em qualquer formato. 

Como pontos negativos têm o facto de não suportarem todos os perfis de XAdES e a grande 

parte da sua documentação se encontrar em estoniano. 

IAIK XML Advanced Electronic Signatures 

A IAIK apresenta um biblioteca bastante completa quer em funcionalidades, perfis de XAdES 

suportados ou documentação, existindo também a possibilidade de ser estendida através da 

interligação com outras bibliotecas disponíveis. 

O facto de ter o seu código em Java não produz qualquer inconveniente para a sua integração 

com os cenários a desenvolver pois pode ser utilizada por Web Services ou outros 

mecanismos que garantam a interoperabilidade entre diferentes linguagens. 

DContract 

Esta biblioteca tem como ponto positivo o suporte para todos os níveis XAdES. 

A falta de documentação (apenas são listadas as suas funcionalidades) e informação sobre o 

seu preço são considerados factores negativos. 

EldoS 

O facto das bibliotecas SecureBlackBox poderem ser utilizadas em diversas plataformas 

através de diversas linguagens de programação é um aspecto positivo. Adiciona-se a este a 

extensa documentação existente (especificações, tutoriais, fórum), os exemplos disponíveis e a 

possibilidade de ser adquirida na sua versão trial. 

O único factor que pode ser considerado negativo relaciona-se com a implementação completa 

apenas dos perfis XAdES-BES, XAdES-EPES e XAdES-T. Contudo existe a possibilidade de, 

com um maior esforço, implementar os outros perfis pois existe suporte para as suas 

propriedades. 

Conclusão 

Existem outras bibliotecas para o suporte ao XAdES, mas estas foram as que pareceram mais 

adequadas para responder ao problema proposto. 

Das bibliotecas analisadas existem duas que se destacam claramente a fornecida pela IAIK e a 

disponibilizada pela EldoS. Apesar da SecureBlackbox implicar um maior esforço para o 

suporte dos níveis superiores de XAdES, factores como a possibilidade de obtenção da versão 

trial sem limitações funcionais ou o seu custo reduzido, numa potencial aquisição, em 

comparação com a sua rival, foram determinantes para a sua escolha.  
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O esforço referido pode ser compensado pela extensa documentação fornecida pela EldoS. 

3.3. Enquadramento Técnico 
Neste capítulo é efectuada uma descrição sobre alguns dos componentes técnicos necessários 

para a implementação da solução. 

3.3.1. Assinatura Digital 
Os autenticadores de dados são conjuntos de bits que acompanham mensagens e que 

garantem a sua correcção e origem. Os valores gerados a partir das mensagens por funções 

de síntese não são, por si só, suficientes para este fim, porque garantem correcção mas não 

origem (qualquer entidade os sabe gerar e validar). Para garantir origem, os autenticadores de 

dados têm de incluir na sua geração e validação dados secretos (chaves). Podem ser utilizados 

os dois tipos de chaves, simétricas ou assimétricas. Ao usar o segundo tipo de chaves estamos 

perante uma assinatura digital (Zúquete, 2006). 

Assim pode-se dizer que o objectivo das assinaturas digitais é garantir a origem e assegurar a 

autoria de uma mensagem perante terceiros. Uma mensagem assinada digitalmente deverá 

ser associável a uma e só uma entidade e a assinatura deverá poder ser validada 

universalmente. Naturalmente, a criptografia assimétrica é a que melhor se adequa a este fim, 

uma vez que os pares de chaves têm um cariz pessoal. 

A assinatura digital de um documento é em tudo semelhante a uma assinatura convencional 

em papel, no sentido em que associa um autor (ou subscritor) ao documento e permite que tal 

associação seja validada por terceiros (por exemplo, tribunais). No entanto, uma assinatura 

digital garante ainda a correcção do documento, ou seja, que o seu conteúdo não foi alterado 

desde que foi assinado, o que normalmente não se consegue com assinaturas convencionais. 

As assinaturas digitais, que são sequências de bytes, são sempre diferentes e únicas 

consoante o documento que autenticam, enquanto as assinaturas manuscritas tendem a ser 

muito semelhantes (para uma mesma pessoa) independentemente do documento que 

autenticam. Logo, uma assinatura digital não serve para nada se não acompanhar o 

documento que autentica. Pelo contrário, as assinaturas tradicionais têm existência própria e 

podem ser copiadas entre documentos.  

Tecnicamente, a assinatura digital de um documento consiste na cifra da síntese do mesmo 

com a chave privada do autor ou subscritor. Devido ao elevado custo computacional das cifras 

assimétricas, não interessa cifrar a totalidade do documento a assinar mas sim um valor de 

pequena dimensão que representa o mesmo, ou seja, a sua síntese. O criptograma resultante 

não serve para esconder o documento original mas sim para garantir, a quem o decifrar com a 

chave pública correspondente, que o texto recuperado, caso seja igual à síntese do documento 

original, está correcto e foi assinado pelo detentor da chave pública. Se não for possível 
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verificar a equivalência pode-se garantir que ou o documento sofreu alterações ou a assinatura 

foi alterada (Barbosa). 

Os algoritmos de assinatura mais utilizados, na prática ou por normas, são o RSA e o 

DSA (Digital Signature Algorithm), sendo este último uma variação do algoritmo de assinatura 

de El Gamal (Boavida & Monteiro, 2000). 

As assinaturas digitais garantem certas propriedades, entre as quais: 

• Integridade – Através da utilização de uma função de síntese (hash function ou digest 

function). A função de síntese é uma função matemática não invertível, que produz 

uma síntese de tamanho pré-definido a partir de um conjunto de dados de tamanho 

arbitrário. A probabilidade de haver dois conjuntos de dados iguais com a mesma 

síntese é muitíssimo reduzida. A comparação final das sínteses confirma que o 

conjunto não foi modificado. 

• Autenticidade – A chave pública do emissor é obtida a partir de um certificado digital, 

que a associa à identidade do seu titular. Esta associação é garantida pela assinatura 

digital de uma entidade certificadora. É com esta chave que depois se decifra o 

conteúdo da síntese. Se a comparação tiver sucesso, então só a chave privada 

correspondente à chave pública pode ter sido usada para cifrar o sumário do emissor 

(logo, confirma-se que foi este que produziu a assinatura). 

• Não-repúdio (de criação ou origem) – Quando se estabelece a autenticação do emissor 

através da relação da chave pública com a privada, aquele não pode negar a autoria 

dos dados (ou pelo menos o seu conhecimento, no momento de assinar), partindo do 

princípio que só ele tem acesso à sua chave privada. Também é importante garantir 

que determinada chave pública pertence realmente ao emissor (para depois se poder 

determinar a posse da chave privada). É esse o papel do certificado digital, sendo 

fundamental a confiança depositada na entidade certificadora que o emite (Romão, 

2005). 

O futuro é promissor na área das assinaturas digitais, pois apesar de a tecnologia ter 

surgido pela primeira vez há mais de 30 anos, só agora está a entrar na sua fase adulta. 

Uma das principais tendências das assinaturas digitais será a utilização de sistemas 

biométricos (Borasky, 1999), tornando a assinatura digital intimamente ligada ao indivíduo. 

Dada a singularidade de características como as impressões digitais ou a retina, a falsificação 

de uma assinatura deste tipo será extremamente difícil. 

A infância da tecnologia determina também a sua utilização actual, pois, apesar de já ter 

valor legal nos tribunais de muitos países (incluindo Portugal), existem ainda diversas 

limitações legais que atrapalham a sua utilização. Portugal encontra-se neste momento a dar 

os primeiros passos através do Sistema de Certificação Electrónica do Estado (SCEE). 
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Os próximos anos serão, com certeza, anos de mudança, onde se irá assistir a um 

progressivo incremento da utilização das assinaturas digitais e a uma redução de custos 

derivados da sua utilização (Duarte & Fonte, 2002). 

3.3.2. Public Key Infrastructure (PKI) 
Uma PKI (infra-estrutura de apoio ao uso de chaves públicas) tem como objectivo criar um 

ambiente seguro, cujos serviços se baseiam em conceitos e técnicas relativas ao uso de 

criptografia assimétrica.  

Uma PKI tem diversas tarefas a seu cargo (Zúquete, 2006), algumas das quais representadas 

na Figura 3: 

• Definir políticas de criação de pares de chaves assimétricas de pessoas ou serviços; 

• Definir políticas de emissão de certificados de chaves públicas; 

• Definir políticas de emissão de certificados de revogação de chaves públicas; 

• Definir cadeias de certificação; 

• Criar, de forma segura, pares de chaves assimétricas se tal for imposto por uma 

política e de acordo com as regras impostas pela mesma; 

• Emitir certificados de chaves públicas de entidades após prova adequada da 

associação entre as chaves e as entidades; 

• Distribuir publicamente certificados de chaves públicas emitidos; 

• Distribuir publicamente certificados de revogação de chaves públicas; 

• Actualizar e consultar listas de certificados revogados. 
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Figura 3 – PKI (extraída de (Zúquete)) 

 

Para executar as tarefas enunciadas anteriormente, a infra-estrutura tira proveito de um 

conjunto de componentes e das suas respectivas funções, são eles: 

• Autoridade de Certificação (CA) – É a base de confiança de toda a PKI. Gera pares de 

chaves, emite certificados digitais e segue modelos de hierarquia. Recebe pedidos de 

emissão e de revogação de certificados para além de pedidos de certificados e listas 

de revogação. 

• Repositório – Onde são guardados os certificados emitidos pela CA; 

• Autoridade de Registo (RA) – A CA pode usar uma entidade deste género para 

proceder à verificação da identidade da entidade com que está a comunicar. A RA 

pode aparecer perante essa entidade como uma CA mas na verdade está apenas a 

servir de intermediário; 

• Software cliente – software que acede aos serviços da PKI. Pode precisar de aceder 

aos serviços no papel de subscritor ou verificador. Um subscritor acede à PKI fazendo 

pedidos de emissão ou revogação de certificados. Um verificador acede aos 

certificados no repositório, valida-os ou usa a chave pública do subscritor; 

• Certification Practice Statement (CPS) – Declaração de Práticas de Certificação. Um 

documento com uma descrição detalhada das políticas de segurança da PKI; 
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• Autoridade de TimeStamp – Para oferecer serviços fiáveis de não repúdio, a PKI 

deverá conter uma autoridade emissora de estampilhas temporais ou ter acesso a uma 

autoridade de confiança. 

Através destes componentes e do conjunto de serviços oferecidos por estes, a PKI garante um 

elevado nível de segurança. 

3.3.3. Certificados Digitais 
A certificação digital que consiste na emissão de certificados digitais, é o mecanismo utilizado 

como garantia da autenticidade das chaves públicas. Estes certificados são documentos com 

uma estrutura predefinida que possuem, entre outros elementos, uma chave pública de uma 

dada entidade e uma assinatura digital do certificado feita pela entidade emissora do mesmo, 

uma Autoridade Certificadora (Certification Authority, CA). A assinatura digital presente no 

certificado garante, por um lado, a integridade da chave pública e, por outro, a sua 

autenticidade. Os certificados digitais são documentos públicos criptograficamente seguros e, 

como tal, podem ser distribuídos com segurança através de canais inseguros (Boavida & 

Monteiro, 2000) (Ribeiro). 

Existem alguns tipos de certificados digitais com alguma divulgação, são eles: 

• X.509 – É, sem dúvida, o tipo de certificados mais usado e por isso irá ser alvo de 

particular atenção; 

• SPKI – Certificado Simple Public Key Infrastructure. Este tipo de certificados apareceu 

com o objectivo de eliminar alguns problemas de complexidade e escalabilidade 

adjacentes aos certificados X.509. Não existe, no entanto, grande procura destes 

certificados no mercado; 

• PGP – Pretty Good Privacy. Usados geralmente em correio electrónico, estes 

certificados não são gerados por CA’s mas sim pelos próprios indivíduos que os vão 

usar. Por esse motivo, estes certificados têm tendência a serem usados a nível pessoal 

e são de pouco interesse a nível das organizações. 

Os certificados são documentos com um tempo de validade limitado. Esse tempo pode ser 

controlado de duas formas: através de um prazo de validade não alterável indicado no próprio 

certificado e através de certificados de revogação. Um certificado de revogação é um 

certificado especial emitido por uma CA onde se afirma que uma dada chave pública 

pertencente a uma dada entidade deixa de ser válida a partir de uma certa data, tipicamente 

antes de expirar o prazo de validade do certificado revogado. Regra geral os certificados de 

revogação são emitidos pela mesma entidade que emite os certificados, mas há modelos de 

certificação em que tal não acontece (ex: modelo anárquico) (Zúquete, 2006). 

Para um certificado digital ser considerado qualificado, tem de ser emitido por uma autoridade 

certificadora credenciada. Este tipo de certificado quando utilizado para assinar um documento 

electrónico equivale, para efeitos legais, a uma assinatura manuscrita. Por sua vez, para uma 
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autoridade de certificação ser credenciada é necessário que se encontre registada sob uma 

entidade de credenciação de empresas certificadoras. Ainda que nenhuma empresa 

certificadora esteja credenciada em Portugal, o Cartão de Cidadão vem garantir a todos os 

seus portadores certificados digitais qualificados que asseguram a identidade dos indivíduos e 

permitem a assinatura electrónica com efeitos legais (Portal da Empresa). 

3.3.4. Certificados X.509 
Este padrão define um formato para os certificados de chaves públicas e foi inicialmente 

publicado em 1988, como parte integrante das recomendações X.500, tendo sido desenvolvido 

pela ITU-T e pela ISO. O formato indicado no padrão de 1988 consiste na versão 1.  Em 1993 

procedeu-se à revisão do padrão X.509, tendo sido acrescentados dois campos aos 

certificados para suportar o controlo de acesso, resultando na versão 2 do formato X.509. No 

entanto, a experiência mostrou que os dois formatos ainda assim eram imperfeitos, não 

permitindo incorporar vários tipos de informação que facilitariam a utilização de certificados. 

Para colmatar esta deficiência, surgiu em 1996 a 3ª versão dos certificados. Nesta versão 

podem-se definir extensões em relação aos formatos base, podendo as mesmas ser 

padronizadas ou não. Actualmente existem inúmeras extensões definidas no padrão base dos 

certificados. A norma X.509v3 incorpora o formato base e extensões adicionais. O formato 

base define um conjunto de campos obrigatórios para todos os certificados, entre os quais 

estão: 

• Nome da entidade proprietária da chave pública (Subject Name) e o nome da entidade 

emissora do certificado (Issuer Name). Ambos os nomes são indicados no formato 

Distinguished Name definido pelo padrão X.500; 

• Período de validade do certificado, data e hora de início e fim; 

• A chave pública certificada e o respectivo algoritmo (ex: RSA); 

• Os algoritmos usados na assinatura digital do certificado. Normalmente são usados 

dois, um de síntese e outro de cifra com uma chave privada; 

• Um número de versão que indica o seu formato interno de acordo com as várias 

versões de certificados X.509; 

• Um número de série. Este número deverá ser único para todos os certificados emitidos 

por uma dada CA. Assim, o par constituído pelo número de série de um certificado e o 

nome da entidade emissora do mesmo deverá ser único no universo de todos os 

certificados. 

Os certificados X.509, assim como outros, têm um prazo de validade. A CA que emite um 

certificado pode, no entanto, por diversos motivos, revogá-lo antes do prazo de validade deste 

ser atingido. Para isso, a CA mantém uma lista de certificados revogados (CRL) que é, 

normalmente, publicada para consulta pública e referenciada nos certificados que emite 

através de uma extensão. 
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Para determinar se um certificado é válido é necessário determinar se: 

1. O certificado foi assinado por uma CA de confiança; 

2. A assinatura digital do certificado, criada pela CA, é válida; 

3. O certificado encontra-se dentro do prazo de validade; 

4. O certificado não foi revogado pela CA; 

5. O certificado está a ser usado de acordo com as políticas estabelecidas pelo 

documento Certificate Policy (CP). 

A CA possui um certificado digital cuja chave pública é usada para verificar a validade da 

assinatura da CA nos certificados emitidos por esta. 

A autenticidade por certificados digitais é utilizada por várias aplicações e protocolos como, por 

exemplo, o SET, o S/MIME, o SSL e o IPSec (Boavida & Monteiro, 2000) (Zúquete, 2006). 

3.3.5. Autoridade de Certificação 
A Autoridade de Certificação é uma das componentes de uma PKI. É responsável por 

estabelecer e assegurar a identidade dos possuidores de certificados pertencentes à infra-

estrutura (o que também pode ser feito através de uma RA), assegurar o acesso a essa 

informação, definir políticas de criação de certificados e manter actualizadas as listas de 

revogação que reportam certificados que deixam de ser válidos. Numa PKI podem existir várias 

CA’s organizadas hierarquicamente, onde existe uma CA raiz que certifica e delega em CA’s 

de nível inferior parte das funcionalidades da PKI, gerando cadeias de certificação para os 

certificados.  

Os sistemas Windows Server implementam estas funcionalidades através dos Certificate 

Services. Em cada CA podem ser configurados quais os tipos de certificados (X.509) aceites, 

tendo por base templates que definem as regras a aplicar e os vários atributos de cada 

certificado de acordo com a finalidade a que se destinam. Existem, por exemplo, templates 

para certificados de utilizadores, que permitem criar assinaturas digitais, ou ainda certificados 

associados a máquinas da rede para cifrarem sistemas de ficheiros. Os certificados emitidos 

são publicados directamente na Active Directory associados à entidade correspondente, assim 

como as CRL’s que adicionalmente podem ser também publicadas em servidores Web e 

acedidas por HTTP. 

3.3.6. Autoridade de Carimbos Temporais 
À medida que os certificados são, por qualquer motivo, revogados ou atingem o limite da sua 

validade, as assinaturas efectuadas anteriormente não podem de repente ficar inválidas. 

Uma Autoridade de TimeStamp confiável pode assinar digitalmente o documento e adicionar-

lhe uma marca temporal (referida também como estampilha temporal, carimbo temporal ou 

timestamp), normalmente composta pela data e hora em que é efectuado o pedido, certificando 
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assim que aquele documento foi assinado enquanto o certificado do assinante era válido, caso 

contrário seria fácil repudiar assinaturas ou cancelar contractos (Ribeiro). 

Uma vantagem deste sistema consiste no facto de a TSA nunca ver o documento original, nem 

a sua assinatura, mas sim um digest (resumo) deste criado por uma função de síntese. 

Torna-se assim evidente que, como já foi referido anteriormente, para a PKI oferecer serviços 

de não repúdio, esta deverá conter uma autoridade emissora de estampilhas temporais ou ter 

acesso a uma autoridade de confiança. 

Existe, no entanto, uma questão que se pode colocar: o que acontece se o certificado que a 

TSA usa para assinar as suas estampilhas for revogado ou expirar o seu prazo de validade? 

Quando isso acontece, compromete-se a propriedade de não repúdio de todos os documentos 

que têm marcas temporais geradas pela chave do certificado revogado. Uma solução para 

resolver este problema consiste em criar um novo carimbo temporal sobre o documento 

concatenado com o antigo timestamp antes que a chave ou o algoritmo de síntese sejam 

comprometidos 

Um factor de extrema importância é a fonte temporal utilizada para obter a validação, a TSA 

pode recorrer ao relógio do seu próprio sistema ou a uma autoridade para a Hora Legal da área 

geográfica onde actua. 

A Hora Legal de Portugal é definida pela Comissão Permanente da Hora e mantida pelo 

Observatório Astronómico de Lisboa (OAL) por meio de um conjunto de relógios atómicos. Os 

relógios utilizados pelo OAL são parte integrante da rede mundial gerida pelo Bureau 

International des Poids et Mesures para definição do padrão mundial UTC (Universal 

Coordinated Time). Uma entidade que obtenha a hora a partir do OAL estará simultaneamente 

ao abrigo daqueles padrões e da Hora Legal de Portugal. Em particular, uma entidade que 

forneça um serviço de validação cronológica deve obter a informação horária a partir do OAL, 

para que o seu serviço possa ser comparado com um padrão independente (Romão, 2005). 

3.3.7. Assinaturas XML 
O XML oferece um conjunto de propriedades que fazem com que seja considerado um 

standard e uma estrutura de suporte para um grande número de novos formatos e tecnologias. 

É possível, por exemplo, compatibilizar formatos de diferentes sistemas ou organizações 

através do XML. Exemplo disso é o protocolo Simple Object Access Protocol (SOAP), usado 

nos Web Services, que, fazendo uso do standard XML, permite que aplicações de diferentes 

tecnologias (por exemplo, Java e .NET) comuniquem entre si. 

 As assinaturas digitais XML (XML Digital Signatures ou XMLDSIG) surgiram como 

necessidade de garantir a segurança das transacções que fazem uso do XML. Assim como 

todos os outros formatos de assinaturas digitais, as assinaturas XML garantem a autenticação, 

integridade e o não-repúdio dos dados assinados. 

24 
 



Uma das vantagens apresentadas por este tipo de assinaturas prende-se com a possibilidade 

de assinar apenas determinadas porções de um documento XML. 

Segue-se uma breve descrição relativamente à estrutura de uma assinatura XML e ao modo 

como é utilizada. Apresenta-se uma representação informal da estrutura de uma assinatura 

XML, sendo que a assinatura digital é representada pelo elemento Signature. Note-se que a 

estrutura usa os símbolos “?”, “+” e “*” junto aos elementos onde “?” indica zero ou uma 

ocorrência, “+” indica uma ou mais ocorrências e “*” indica zero ou mais ocorrências desse 

elemento: 

<Signature ID?>  

  <SignedInfo> 

    <CanonicalizationMethod/> 

    <SignatureMethod/> 

    (<Reference URI?> 

      (<Transforms>)? 

      <DigestMethod> 

      <DigestValue> 

    </Reference>)+ 

  </SignedInfo> 

  <SignatureValue>  

  (<KeyInfo>)? 

  (<Object ID?>)* 

</Signature> 

Um documento XML pode ter diversas assinaturas associadas, ou seja, pode ter diversas 

ocorrências do elemento Signature. Desta forma podemos ter assinaturas criadas em instantes 

diferentes, por entidades diferentes e referentes a dados diferentes. 

Existem três formas de representar a assinatura num documento XML, dependendo da 

localização desta em relação aos dados assinados: 

• Enveloping – A assinatura engloba os dados assinados, ou seja, estes encontram-se 

num elemento Object dentro da própria assinatura; 

• Enveloped – A assinatura encontra-se dentro do elemento que contém os dados, 

assinando porções destes. 

• Dettached – A assinatura refere dados externos ao ficheiro onde se encontra a 

assinatura. Geralmente estes dados encontram-se acessíveis na Web. 

É apresentada, de seguida, uma breve descrição sobre os elementos constituintes da 

assinatura: 

• SignedInfo – Identifica a informação assinada e os métodos usados para, a partir 

desta, chegar ao valor final da assinatura. É composta por: 

o Um elemento CanonicalizationMethod que contém informação sobre a 

transformação da informação assinada para um formato standard; 
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o Um elemento SignatureMethod descrevendo o método usado para gerar a 

assinatura; 

o Uma ou mais referências para os dados assinados (Reference). Importa 

salientar o facto de poderem coexistir mais do que uma referência num 

elemento SignedInfo, permitindo desde modo que uma assinatura seja 

referente a conjuntos de dados independentes entre si.  

• SignatureValue – Contém o valor final da assinatura digital. Este valor é sempre 

codificado em base64.  

• KeyInfo – Elemento opcional que permite ao receptor da assinatura obter a chave 

necessária para a validar. Este elemento pode conter informação sobre chaves, 

nomes, certificados e outra informação sobre gestão de chaves. Caso este elemento 

seja omitido, o receptor da assinatura deve saber como chegar à chave respectiva. 

• Object – Este elemento pode existir zero ou mais vezes dentro de uma assinatura. 

Normalmente é usado em assinaturas do tipo enveloping, ou seja, os dados assinados 

encontram-se dentro de um elemento Object. Pode também servir para introduzir 

novas propriedades à assinatura, expandindo assim as capacidades das assinaturas 

XML. Dentro de um Object podem ser introduzidos quaisquer elementos XML. 

Apesar do elemento SignedInfo já ter sido apresentado, existe a necessidade de identificar e 

descrever os elementos que o constituem dada a importância que desempenham numa 

assinatura XML: 

• CanonicalizationMethod Especifica o algoritmo de canonização que é aplicado ao 

elemento SignedInfo antes de ser efectuado qualquer cálculo de assinatura, para que 

os dados assinados sejam processados de forma independente da implementação 

XML ou das características das plataformas em a assinatura é manipulada. São 

exemplos o Canonical XML (XML-C14N) ou qualquer algoritmo de canonização 

baseado em texto (normalização de charset e de CRLF).  

• SignatureMethod – É um elemento obrigatório que especifica qual o algoritmo para 

geração e validação da assinatura. O identificador do algoritmo identifica as funções 

criptográficas envolvidas na operação de geração/validação da assinatura: funções de 

hashing, algoritmos de chave pública, MAC’s, padding, etc. Existe um algoritmo que 

todas as aplicações deverão reconhecer: DSA com SHA1. 

• Reference – Este elemento pode ocorrer uma ou mais vezes num elemento SignedInfo. 

Contém três atributos: Id, URI e Type. O atributo URI identifica a localização do objecto 

que se pretende assinar. Pode ser um Uniform Resource Locator (URL) de um ficheiro 

externo ou a localização de uma porção de dados dentro do próprio ficheiro XML. Se 

este atributo corresponder a uma string vazia (URI=””) significa que se está a 

referenciar o elemento raiz do documento XML. Se esta referência for omitida a 
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aplicação deverá saber localizar dados que se pretende assinar. Num elemento 

Reference podem existir vários elementos Transforms, mas existe a obrigatoriedade de 

existir um elemento DigestMethod e um DigestValue. Os elementos Transforms 

especificam quais as transformações que devem ser efectuadas sobre os dados antes 

de ser calculado o digest. Os diversos algoritmos de transformação são: 

canonicalization, base64, XPath Filtering, Enveloped Signature Transform e XSLT 

Transform. Neste momento e face às vulnerabilidades que se conhecem, recomenda-

se a utilização do SHA-1 como algoritmo para o cálculo do digest, já que para os 

restantes são conhecidas falhas ao nível da obtenção de colisões (Zúquete, 2006) 

(Boavida & Monteiro, 2000). 

3.3.8. Assinaturas Electrónicas Avançadas XML (XAdES) 
A Directiva 1999/93/EC do Parlamento e Conselho Europeu define uma base legal para 

assinaturas electrónicas. Esta directiva faz a distinção entre “assinaturas electrónicas normais” 

e “assinaturas electrónicas avançadas”. Enquanto às primeiras é dada validade legal reduzida, 

às segundas é exigido que satisfaçam os mesmos requisitos legais em relação à informação 

electrónica de forma equivalente àqueles que as assinaturas manuscritas satisfazem em 

relação à informação em papel (Ribeiro). 

Face à importância que o formato XML vem ganhando para os sistemas electrónicos, que 

apoiam o negócio de empresas e governos, e à crescente necessidade de standards para 

assinaturas que possam servir de suporte para o desenvolvimento desses sistemas 

electrónicos, o European Telecomunications Standard Institute (ETSI) tem vindo a desenvolver 

a especificação do XML Advanced Electronic Signatures (XadES). O XAdES preenche não só 

os requisitos para assinaturas electrónicas avançadas, de acordo com a directiva da União 

Europeia, como também requisitos para o não-repúdio e validade a longo prazo. Estes 

requisitos incluem provas da validade da assinatura mesmo que o assinante ou a entidade 

verificadora tentem mais tarde negar (repudiar) a validade da assinatura. Uma assinatura 

electrónica que cumpra este standard pode assim ser usada como prova em disputas que 

possam ocorrer entre o assinante e a entidade verificadora, que poderão inclusive ocorrer 

vários anos depois da data de assinatura. 

O standard tem vindo a sofrer actualizações, sendo que a versão 1.1.1 data de 2003, a 1.2.2 

de 2004 e mais recente, a versão 1.3.2, de Março de 2006. 

O standard define vários níveis (formas, perfis) para o XAdES. Cada nível é construído 

incrementalmente a partir de um nível inferior, adicionando nova informação que incrementa o 

nível de segurança da assinatura em termos de não-repúdio e validade a longo prazo (Figura 

4). Os diversos níveis existentes são apresentados de seguida. 

XAdES 

O nível mais básico é construído a partir de uma assinatura XML (XMLDSIG) adicionando 

informação sobre a assinatura e os dados assinados. Esta informação adicional é 
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acrescentada à XMLDSIG como um data object, continuando o XAdES a ser uma XMLDSIG 

válida. Para que uma XMLDSIG seja uma XAdES de nível básico válida terá no mínimo que 

incluir informação relativa ao certificado utilizado para criar a assinatura, no elemento 

SigningCertificate ou no elemento KeyInfo, necessitando, neste último caso, de ser alvo da 

assinatura. Deste modo previne-se a substituição do certificado.  

Este perfil de assinatura pode ainda conter os seguintes elementos: SigningTime; 

DataObjectFormat; CommitmentTypeIndication; SignerRole; SignatureProdutionPlace; um ou 

mais IndividualDataObjectTimeStamp ou AllDataObjectTimeStamp; SignaturePolicyIdentifier; 

uma ou mais CounterSignature. 

Se a assinatura possuir o elemento SignaturePolicyIdentifier é denominada como XAdES-

EPES (Explicit Policy based Electronic Signature), caso contrário é apelidada de XAdES-BES 

(Basic Electronic Signature). 

XAdES-T (Time-stamped) 

Uma propriedade importante de uma assinatura de longo prazo é que uma vez considerada 

válida, a assinatura permaneça válida durante meses ou mesmo anos. Para atestar a 

existência da assinatura numa determinada data, e dado que a informação criptográfica que 

serve de base à construção da assinatura pode mais tarde ser comprometida, este nível 

adiciona um carimbo temporal a toda a assinatura. Este carimbo temporal é produzido por uma 

entidade externa e colocado no elemento SignatureTimeStamp, proporcionando assim uma 

prova não-repudiável da existência da assinatura na determinada data. 

XAdES-C (Complete) 

Este nível adiciona ao XAdES-T referências para toda a informação necessária para que seja 

possível validar a assinatura. Estas referências incluem informação sobre os certificados 

necessários para validar a assinatura, incluindo referência para as cadeias de certificação e 

ainda referências para a informação de revogação correspondente. Este nível adiciona desta 

forma capacidades de “validade a longo prazo” básicas à assinatura. 

XAdES-X (eXtended) 

Este nível estende as capacidades de validação a longo prazo da assinatura, adicionando um 

timestamp a toda a assinatura ou apenas à informação necessária para a validação da 

assinatura (adicionada no nível XAdES-C), provando que o estado das cadeias de certificação 

e informação de revogação era válido na data do carimbo temporal. Este nível proporciona por 

exemplo a validade da assinatura mesmo que o segredo da CA emissora de um certificado 

presente na assinatura se torne público, desde que a data desse evento seja posterior à data 

do carimbo temporal. 

XAdES-X-L (eXtended Long-term) 

Como no futuro poderá não ser possível obter a informação de validação referenciada no nível 

XAdES-X (caso por exemplo as referências especifiquem endereços de Internet 
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desactualizados), este nível adiciona à assinatura toda a informação de validação referenciada 

pelo nível XAdES-X. 

XAdES-A (Archival) 

Este nível adiciona finalmente à assinatura um timestamp sobre toda informação de validação 

adicionada no XAdES-X-L, protegendo assim a assinatura a longo prazo contra algoritmos de 

segurança que se venham a tornar fracos e contra pares de chaves criptográficas que se 

tornem conhecidas. Este nível pode adicionar sucessivos timestamps no futuro sempre que se 

torne necessário (nomeadamente, para protecção de timestamps anteriores relativos ao 

mesmo nível). 

  

Figura 4 - Esquema dos vários níveis XAdES (retirada de (Centner)) 

Apesar dos diversos níveis serem criados de forma incremental sob os níveis inferiores, a 

existência de um determinado nível não obriga à existência das propriedades especificas de 

todos os níveis inferiores. A tabela que se segue apresenta as dependências existentes entre 

níveis. 

Tabela 4 - Dependências dos níveis XAdES 

 XAdES XAdES-T XAdES-C XAdES-X XAdES-X-L XAdES-A 

XAdES       

XAdES-T       

XAdES-C       

XAdES-X       

XAdES-X-L       
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XAdES-A       

A tabela deve ser interpretada da seguinte forma: 

O nível associado a uma linha obriga à existência das propriedades específicas dos níveis das 

colunas sinalizadas. Para efeitos de exemplo: “O nível XAdES-C obriga a existência das 

propriedades especificas dos níveis XAdES, XAdES-T e XAdES-C”. 

Como já foi referido, a estrutura da XAdES é construída a partir do XMLDSIG adicionando um 

Data Object. Este objecto é dividido em Signed Properties e Unsigned Porperties. As Signed 

Properties, como o nome indica, são propriedades incluídas nas referências da assinatura e, 

consequentemente, assinadas pelo algoritmo de assinatura. As Unsigned Properties não 

entram para o cálculo da assinatura, podendo portanto ser adicionadas posteriormente à 

geração da assinatura por parte do assinante ou verificador. 
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4. Solução Proposta 
Neste capítulo pretende-se dar a conhecer a solução proposta para atingir os objectivos 

enunciados anteriormente. 

A descrição da solução é realizada tendo como base o eBanka e a execução dos seus casos 

de uso, especificados em anexo (Casos de Uso – eBanka). 

Os diagramas de fluxos, entre os vários componentes, associados aos casos de uso podem 

facilitar a compreensão do funcionamento da solução, encontrando-se também em anexo 

(Diagramas de Fluxos – eBanka). 

4.1. Arquitectura 
A arquitectura apresentada (Figura 5) diz respeito à aplicação da solução proposta ao cenário 

específico do eBanka. A aplicação da solução a outro cenário apenas iria provocar a 

substituição do módulo eBanka por outro correspondente, sendo que a arquitectura envolvente 

não sofreria alterações, garantindo assim o objectivo a que se propôs de ser genérica o 

suficiente para ser implementada por diversos cenários. 

 

Figura 5 - Arquitectura da Solução Proposta aplicada ao eBanka 

Analisando o sistema apresentado podem-se contar cinco componentes. O componente 

relativo ao utilizador não requer de descrição visto que não necessitou de qualquer 

desenvolvimento e as configurações necessárias para aceder ao sistema serem descritas mais 
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à frente. Os restantes componentes serão descritos nas próximas secções: Módulo de 

Assinatura Digital Avançada, eBanka e Entidades Externas, que engloba a PKI e a Autoridade 

de TimeStamp. 

4.2. Módulo de Assinatura Digital Avançada 
O módulo de Assinatura Digital Avançada é constituído por quatro componentes: dois Web 

Services e dois Windows Control Library. Segue-se uma breve descrição sobre os mesmos 

dando-se especial atenção à interface disponibilizada por cada um. 

 

Figura 6 - Arquitectura Técnica – Módulo de Assinatura Digital Avançada 

4.2.1. SignerUserControl 
O SignerUserControl é um Windows Control Library que, como tal, se materializa numa 

Dynamic-link Library (DLL). Tem como principal funcionalidade a criação de assinaturas através 

da interacção com o módulo SecureBlackbox da EldoS. 

Este componente vai ser executado na máquina do utilizador e surge da necessidade de 

garantir que a criação de assinaturas ocorra de forma segura evitando, por exemplo, a 

intercepção do certificado do utilizador (e da respectiva chave privada) responsável por gerar a 

assinatura. Para tal este componente é referenciado nas respectivas páginas web através da 

introdução de um elemento HTML object. Segue-se um exemplo deste mecanismo: 

<object id="sigcontrol" 

codebase=http://SIMESEGSERVER/DLLShare/SignerUserControl.dll 
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classid=http://SIMESEGSERVER/DLLShare/SignerUserControl.dll#SignerUserControl.

SignerUserControl 

style="font-size: 8.25pt; font-family: 'Microsoft Sans Serif';"> 

<param name="env" value="EBANKAOPERATION" /> 

<param name="storageWSURL" value="<%=storageWSURL%>" /> 

<param name="timestampAuthURL" value="<%=timestampAuthURL%>" /> 

</object> 

Onde: 

• sigcontrol é o identificador HTML do elemento; 

• codebase define onde se encontra o código associado ao object; 

• classid define o identificador da classe que implementa o SignerUserControl. 

Este elemento contém um parâmetro com o nome “env” que especifica o cenário em que o 

SignerUserControl vai ser apresentado, no exemplo descrito tem o valor “EBANKA”. Os outros 

dois parâmetros dizem respeito ao endereço do StorageWS e da Autoridade de Carimbos 

Temporais, respectivamente. 

Para definir os diferentes cenários possíveis foi implementado um conjunto de classes, através 

do padrão Abstract Object Factory, segundo o diagrama que se apresenta de seguida. 

 

Figura 7 - Diagrama de classes, padrão Abstract Object Factory 

A Abstract Object Factory BusinessObjectFactory instancia o objecto referente ao cenário em 

que o SignerUserControl vai ser utilizado através do método “GetFactory” que recebe como 

argumento uma string com o identificador do cenário (EBANKA, EBANKAOPERATION ou 

EDOC). Neste momento cada classe representativa de um cenário especifica as propriedades: 

“labels”, a qual define as informações que são apresentadas ao utilizador, e 

“linkToOriginalContent” que provoca a construção de um link com o nome do ficheiro a ser 

assinado com o objectivo de possibilitar a visualização do conteúdo do documento alvo das 

assinaturas. Este padrão promove duas vantagens para o sistema: por um lado facilita a 

inserção do SignerUserControl em novos cenários, bastando para tal a criação de uma nova 

33 
 



classe sob a classe abstracta BusinessObjectFactory que defina as especificações concretas 

do cenário e a modificação do método “GetFactory” de modo a adicionar esta nova classe; por 

outro lado, o SignerUserControl interage da mesma forma com qualquer objecto representativo 

do cenário envolvente uma vez que todos incorporam a mesma interface.  

O SignerUserControl apresenta uma interface (Figura 8) que pode ser decomposta em quatro 

áreas, as quais se encontram devidamente assinaladas na figura seguinte e são apresentas de 

seguida: 

1) Detalhes do documento alvo da assinatura; 

2) Certificados disponíveis, sendo considerados para esse efeito os certificados 

pertencentes ao utilizador, que se encontrem instalados no repositório de certificados 

do Windows, que tenham chave privada, permitam assinar e se encontrem válidos 

temporalmente. Dos certificados apresentados nesta secção o utilizador deve 

seleccionar um para criar a assinatura; 

3) Configuração da assinatura, apresenta os diversos níveis do XAdES e assegura as 

diversas dependências existentes entre os níveis; 

4) Nome do ficheiro alvo da assinatura sob a forma de link. A selecção do mesmo provoca 

a visualização do conteúdo do documento a assinar. 

 

Figura 8 - Interface gráfica do SignerUserControl 
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Nota: Para o SignerUserControl ser visível na página web que o contém foi necessário 

adicionar a seguinte linha à definição da sua classe: 

[ComVisible(true), GuidAttribute("78466EE4-3851-48db-9C21-AFBAF183C98F")] 

onde o valor contido no GuidAttribute corresponde ao valor da GUID na “Assembly Information” 

do projecto que contém o SignerUserControl. 

SignsDocument 

public string SignsDocument(string documentPath) 

Retorno Argumentos 

identificador associado ao 

documento assinado armazenado no 

StorageWS 

documentPath - caminho para aceder ao documento 

que se pretende assinar 

Este método recebe como argumento o caminho para o ficheiro a assinar, carrega o ficheiro e 

adiciona-lhe a assinatura criada baseada na configuração presente no SignerUserControl e 

estabelecida pelo utilizador (certificado e níveis XAdES).  

Após conclusão da operação descrita anteriormente o ficheiro é enviado para o StorageWS 

para ser armazenado. Como resultado desta chamada recebe um identificador que se encontra 

associado ao ficheiro guardado. Esse mesmo identificador é retornado como resultado da 

invocação do método descrito. 

StartSignerUserControl 

public void StartSignerUserControl(bool isNew, string param1,…, string param9) 

Retorno Argumentos 

 parâmetros necessários para cada cenário 

Este método recebe como argumentos os parâmetros essenciais para cada cenário, passa-os 

para o objecto representativo do mesmo (uma instância da classe associada ao cenário) e 

apresenta-os na interface do SignerUserControl. 

DownloadFile 

public string DownloadFile(string url, string docname) 

Retorno Argumentos 

caminho completo de acesso ao 

ficheiro na máquina cliente 

url - endereço que permite obter o ficheiro

docname - nome que se pretende que o ficheiro tenha 

quando copiado para a directoria temporária na 
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máquina do cliente 

Este método executa o armazenamento do ficheiro com o nome definido por docname e obtido 

através endereço indicado por url numa directoria temporária na máquina do cliente. Retorna 

como resultado o caminho completo de acesso ao ficheiro acabado de armazenar. 

Nota: Dada a segurança envolvida no processo desencadeado pela invocação deste método 

foi necessário adicionar algumas propriedades à classe SignerUserControl. 

[SecurityPermissionAttribute(SecurityAction.Assert, Unrestricted = true, Flags 
= SecurityPermissionFlag.AllFlags, SkipVerification = true)] 
[FileIOPermissionAttribute(SecurityAction.Assert, Unrestricted = tru 
[WebPermissionAttribute(SecurityAction.Assert, Unrestricted = true)] 
[SocketPermissionAttribute(SecurityAction.Assert, Unrestricted = true)] 
[EnvironmentPermissionAttribute(SecurityAction.Assert, Unrestricted = true)] 
[PermissionSetAttribute(SecurityAction.Assert, Unrestricted = true)]  

4.2.2. VerifierUserControl 
O VerifierUserControl é, à semelhança do SignerUserControl, um Windows Control Library que, 

como tal, também se materializa numa Dynamic-link Library (DLL). Tem como principal 

funcionalidade a verificação de assinaturas, embora também forneça ao utilizador serviços para 

extrair o documento original de um documento assinado e para obter um documento assinado 

somente com as assinaturas desejadas pelo utilizador. 

Este componente vai ser executado na máquina do utilizador e surge da necessidade de 

garantir que as operações executadas ocorram com a maior segurança possível. Deste modo 

evita-se os potenciais ataques que ocorreriam se, por exemplo, a verificação de assinaturas 

fosse relegada para um WebService.  

Para este componente ser apresentado ao utilizador é referenciado nas respectivas páginas 

web através da introdução de um elemento HTML object. Segue-se um exemplo deste 

mecanismo. 

<object id="verifiercontrol" 
codebase=http://SIMESEGSERVER/DLLShare/VerifierUserControl.dll 
classid=http://SIMESEGSERVER/DLLShare/VerifierUserControl.dll#VerifierUserCo

ntrol.VerifierUserControl 
style="font-size: 8.25pt; font-family: 'Microsoft Sans Serif';"> 

</object> 

Onde: 

• verifiercontrol é o identificador HTML do elemento; 

• codebase define onde se encontra o código associado ao object; 

• classid define o identificador da classe que implementa o VerifierUserControl. 

O VerifierUserControl apresenta uma interface (Figura 9) que pode ser decomposta em seis 

áreas, as quais se encontram devidamente assinaladas na figura seguinte e são apresentas de 

seguida: 
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1) Nome do documento alvo da assinatura; 

2) Assinaturas apostas ao documento, para cada assinatura é apresentado o nome do 

assinante, o nome da entidade certificadora, a data em que foi criada a assinatura, um 

link para provocar a verificação da assinatura e o estado de validade da assinatura; 

3) Checkboxes para selecção de assinaturas, encontram-se directamente associadas ao 

link “Obter Ficheiro Com Assinaturas” (4); 

4) Link para se obter o ficheiro assinado com as assinaturas seleccionadas previamente 

(3); 

5) Link para se obter o documento original; 

6) Detalhes da verificação de uma assinatura, apresenta informações relativas à 

assinatura e à sua primeira contra-assinatura, se existir. São preenchidos após ser 

seleccionado o link “Verificar” (2) associado a uma assinatura. 

 

Figura 9 - Interface gráfica do VerifierUserControl 

Nota: Para o VerifierUserControl ser visível na página web que o contém foi necessário 

adicionar a seguinte linha à definição da sua classe: 

[ComVisible(true), GuidAttribute("78466EE4-3851-48db-9C21-AFBAF183C98F")] 
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onde o valor contido no GuidAttribute corresponde ao valor da GUID na “Assembly Information” 

do projecto que contém o VerifierUserControl. 

StartVerifierUserControl 

public void StartVerifierUserControl(string urlSignedDoc) 

Retorno Argumentos 

 urlSignedDoc – endereço que permite obter o ficheiro 

Este método executa o armazenamento do documento assinado, obtido através endereço 

indicado por urlSignedDoc, numa directoria temporária na máquina do cliente e inicializa o 

VerifierUserControl com o mesmo. 

Nota: Dada a segurança envolvida no processo de armazenamento do documento na máquina 

do cliente foi necessário adicionar algumas propriedades à classe VerifierUserControl. 

[SecurityPermissionAttribute(SecurityAction.Assert, Unrestricted = true, Flags 
= SecurityPermissionFlag.AllFlags, SkipVerification = true)] 
[FileIOPermissionAttribute(SecurityAction.Assert, Unrestricted = tru 
[WebPermissionAttribute(SecurityAction.Assert, Unrestricted = true)] 
[SocketPermissionAttribute(SecurityAction.Assert, Unrestricted = true)] 
[EnvironmentPermissionAttribute(SecurityAction.Assert, Unrestricted = true)] 
[PermissionSetAttribute(SecurityAction.Assert, Unrestricted = true)] 

4.2.3. AdvancedDigitalSignatureWS 
O AdvancedDigitalSignatureWS é um WebService que tem como finalidade primária o 

manuseamento de ficheiros contendo assinaturas, em especial é o responsável por validar e 

contra-assinar documentos assinados. Cumpre os objectivos a que se propõe através de 

interacções com o módulo SecureBlackbox da EldoS. 

Este Web Service disponibiliza dois Web Methods, são eles: 

ValidateAndCounterSigns 

public string ValidateAndCounterSigns(string signedDocument, bool store) 

Retorno Argumentos 

string correspondente ao xml do 

ficheiro assinado, validado e contra-

assinado 

signedDocument - string correspondente ao xml do 

ficheiro assinado 

store – boolean indicando se o ficheiro, depois de 

contra-assinado, deve ser armazenado ou não 

Este método recebe um ficheiro assinado (signedDocument) como argumento e valida as 

assinaturas presentes no mesmo. Se alguma das assinaturas for considerada inválida devolve 
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um erro. Caso contrário, se todas as assinaturas se encontrarem válidas, adiciona uma contra-

assinatura do tipo XAdES-T à última assinatura existente (a assinatura mais recente).  

Para criar a contra-assinatura o método faz uso de um certificado criado para o efeito. Esse 

certificado é configurado segundo algumas propriedades definidas no ficheiro “Web.config”, são 

elas: COUNTERSIGN_CERT_PATH com a localização do ficheiro (“.pfx”) que contém o 

certificado com chave privada, COUNTERSIGN_CERT_PASSWORD onde é introduzida a 

password associada ao certificado e KEY_NAME que contém o valor que vai aparecer no 

elemento KeyInfo da contra-assinatura. 

Nota: Um método possível para se obter o ficheiro (“.pfx”) passa pela exportação do certificado 

através do Internet Explorer. 

Por outro lado, para adicionar o carimbo temporal, exigido pelo formato XAdES-T por exemplo, 

são utilizadas algumas propriedades definidas no mesmo ficheiro de configuração. Duas delas 

referem-se a uma proxy (PROXY_HOST e PROXY_PORT) e devem ser preenchidas se a 

proxy existir. A outra, com a chave TSP_URL, diz respeito à própria Autoridade de Carimbos 

Temporais e tem como valor o endereço da autoridade a ser utilizada para obter o carimbo 

temporal. 

Após o processo descrito anteriormente é verificada a variável store recebida como argumento. 

Caso tenha o valor false, o método retorna uma string correspondente ao conteúdo do ficheiro 

XML ao qual foi adicionado a contra-assinatura. Caso contrário o mesmo ficheiro é 

armazenado no StorageWS através da invocação do WebMethod 

“StoresSignedDocumentInRepository” e o método retorna o identificador do ficheiro proveniente 

do StorageWS. 

GetOriginalDocument 

public byte[] GetOriginalDocument(string signedDocument) 

Retorno Argumentos 

array de bytes correspondente ao 

ficheiro original sem as assinaturas 

signedDocument - string correspondente ao xml do 

ficheiro assinado 

Este método recebe como argumento um ficheiro assinado (signedDocument) e verifica todas 

as assinaturas presentes. Caso alguma se encontre inválida devolve um erro com a informação 

relativa ao mesmo. Caso contrário extrai do ficheiro assinado o ficheiro original alvo das 

assinaturas e retorna-o na forma de um conjunto de bytes. 
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4.2.4. StorageWS 
O StorageWS é um Web Service que disponibiliza as funcionalidades básicas de um 

repositório de ficheiros (adicionar, obter e apagar). Este é um repositório temporário uma vez 

que só armazena documentos assinados desde que o SignerUserControl os envia até ao 

momento em que, na página que incorpora o SignerUserControl, o documento é consumido 

para ser verificado e contra-assinado pelo AdvancedDigitalSignatureWS. Este WebService 

apenas existe devido à limitação de armazenamento de variáveis em javascript. 

O repositório baseia-se num directório onde são geridos os ficheiros. O directório referido pode 

ser configurado através da chave DIRECTORIO_ASSINATURAS presente no ficheiro 

“Web.config” que por defeito tem o valor “C:\\AdvancedDigitalSignatureStorage\\”. 

O StorageWS disponibiliza três Web Methods, são eles: 

StoresSignedDocumentInRepository 

public string StoresSignedDocumentInRepository(string signedDocument, string storageType) 

Retorno Argumentos 

identificador que fica associado ao 

ficheiro assinado armazenado 

signedDocument – string correspondente ao xml do 

ficheiro assinado

storageType - tipo de armazenamento temporário 

Este método é responsável por armazenar o ficheiro assinado (signedDocument) num 

repositório temporário (storageType) e por gerar um identificador único para que o mesmo 

ficheiro possa ser obtido posteriormente. Esse identificador é retornado como resultado da 

invocação do método. 

Nota: A diversificação de tipos de armazenamento temporário (storageType) não se encontra 

implementada. Como foi referido anteriormente, apenas se utiliza o FileSystem como 

repositório. Porém foi deixado este argumento para precaver outros tipos de armazenamento, 

como por exemplo Base de Dados.  

GetSignedDocumentFromRepository 

public string GetSignedDocumentFromRepository(string signedDocumentID) 

Retorno Argumentos 

string correspondente ao xml do 

ficheiro assinado 

signedDocumentID - identificador correspondente ao 

ficheiro assinado que se pretende obter 

Este método tem como finalidade devolver um ficheiro assinado que foi previamente 

armazenado no repositório temporário. O ficheiro pretendido é encontrado pelo identificador 

único (signedDocumentID) recebido como argumento. 
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DeleteSignedDocumentFromRepository 

public void DeleteSignedDocumentFromRepository(string signedDocumentID) 

Retorno Argumentos 

 signedDocumentID - identificador correspondente ao 

ficheiro assinado que se pretende apagar 

Este método é responsável por apagar um ficheiro assinado que foi previamente guardado no 

repositório temporário. O ficheiro que se pretende eliminar é encontrado através do seu 

identificador único (signedDocumentID) recebido como argumento. 

4.3. eBanka 
Neste capítulo dá-se especial atenção ao desenvolvimento efectuado no eBanka quer em 

termos de suporte aos casos de uso especificados, quer à integração com o Módulo de 

Assinatura Digital Avançada. Como se pode verificar pela Arquitectura Técnica (Figura 10), 

este processo pode ser decomposto em três blocos: eBankaNG, BankSimulationPortal e 

eBankaStorageWS. 

 

Figura 10 - Arquitectura Técnica - eBanka 

4.3.1. eBankaNG 
O eBankaNG é uma aplicação que funciona como FrontEnd para um banco electrónico. Está 

inserido num projecto conjunto entre a Link (FrontEnd e BackOffice) e a Promosoft (sistema 
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central). É neste componente que se iniciam a maioria dos cenários de experimentação. 

Segue-se uma descrição dos desenvolvimentos efectuados agrupados por processo de 

negócio. 

Submissão de documentos 

Para o eBankaNG suportar a submissão de documentos assinados, correspondente ao cenário 

de experimentação “Assinar documentos para o eBanka - Submissão”, foi acrescentado um 

botão com o texto “Enviar com assinatura” à página “ENVF – Enviar ficheiro” (Figura 11Figura 

11). Deste modo é dada liberdade ao utilizador para poder enviar o ficheiro com ou sem 

assinatura, não o obrigando a ter um certificado. 

 

Figura 11 – Interface “ENVF - Enviar ficheiro” 

Ao seleccionar o botão descrito anteriormente o sistema redirecciona para uma nova página, 

“ENVF – Enviar ficheiro assinado” (Figura 12), criada para o efeito. Esta por sua vez incorpora 

o SignerUserControl, através do elemento HTML Object, e dois botões, “Assinar e Enviar” e 

“Voltar”.  
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Figura 12 – Interface “ENVF - Enviar ficheiro assinado” 

Segue-se o código do elemento Object criado para inserir o SignerUserControl na página (mais 

informações sobre este mecanismo pode ser consultada na documentação do 

SignerUserControl). De salientar o parâmetro “env” configurado com o valor “EBANKA” para 

especificar o cenário em que vai ser utilizado. 

<object id="sigcontrol" 
codebase=http://SIMESEGSERVER/DLLShare/SignerUserControl.dll 
classid=http://SIMESEGSERVER/DLLShare/SignerUserControl.dll#SignerUserContro

l.SignerUserControl 
style="font-size: 8.25pt; font-family: 'Microsoft Sans Serif';"> 

     <param name="env" value="EBANKA" /> 
     <param name="storageWSURL" value="<%=storageWSURL%>" /> 
     <param name="timestampAuthURL" value="<%=timestampAuthURL%>" /> 
</object> 

A página ao ser inicializada efectua uma chamada à função “StartSignerUserControl” com os 

detalhes, relativos ao documento, a serem apresentados na secção superior do 

SignerUserControl. As funções disponibilizadas por este componente só são acessíveis via 

javascript, assim ao pressionar o botão “Assinar e Enviar” é invocada uma função em javascript 

responsável por assinar um determinado documento existente na máquina do utilizador 
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(através da função “SignsDocument”) e por guardar o valor devolvido, o identificador do 

documento no StorageWS, num HiddenField caso não ocorra nenhum erro ao assinar. Estando 

o campo preenchido o eBankaNG inicia uma nova fase, começa por obter o ficheiro assinado 

do StorageWS (“GetSignedDocumentFromRepository”) e remove-lo do mesmo 

(“DeleteSignedDocumentFromRepository”). Após executadas estas tarefas pede ao 

AdvancedDigitalSignatureWS para validar as assinaturas existentes no ficheiro e contra-assiná-

lo (“ValidateAndCounterSigns”). Caso esta operação seja bem sucedida é obtido o documento 

já contra-assinado. Como não foi possível adaptar o armazenamento dos ficheiros no banco 

electrónico para suportar os ficheiros assinados optou-se por replicar o armazenamento, o 

banco electrónico continua a guardar o documento original e o eBankaStorageWS conserva o 

documento assinado. Assim é invocada a função “GetOriginalDocument” do 

AdvancedDigitalSignatureWS para obter o documento original a partir do documento contra-

assinado. O documento contra-assinado é enviado para o eBankaStorageWS 

(“StoreSignedDocument”) e o documento original é processado normalmente através das 

chamadas a duas transacções do banco. 

Aprovação de documentos 

Para o eBankaNG suportar a aprovação de documentos assinados, correspondente ao cenário 

de experimentação “Assinar documentos para o eBanka - Aprovação”, foram acrescentados 

dois botões com o texto “Autorizar com assinatura” e “Cancelar com assinatura” à página 

“Detalhe da operação” (Figura 13). Também nesta operação é dada liberdade ao utilizador para 

poder efectuar a sua aprovação (autorizando ou cancelando) com ou sem assinatura, não o 

obrigando por isso a ter um certificado. 
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Figura 13 – Interface “Detalhe da operação (Aprovação)” 

Ao seleccionar um dos dois botões descritos anteriormente o sistema redirecciona para uma 

nova página, “Autorizar/Cancelar ficheiro assinado” (Figura 14), criada para o efeito. Esta por 

sua vez incorpora o SignerUserControl, através do elemento HTML Object, e dois botões, 

“Assinar e Autorizar”/”Assinar e Cancelar” e “Voltar”.  
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Figura 14 – Interface “Autorizar/Cancelar ficheiro assinado” 

Segue-se o código do elemento Object criado para inserir o SignerUserControl na página (mais 

informações sobre este mecanismo podem ser consultadas na documentação do 

SignerUserControl). De salientar o parâmetro “env” configurado com o valor 

“EBANKAOPERATION” para especificar o cenário em que vai ser utilizado. 

<object id="sigcontrol" 
codebase=http://SIMESEGSERVER/DLLShare/SignerUserControl.dll 
classid=http://SIMESEGSERVER/DLLShare/SignerUserControl.dll#SignerUserContro

l.SignerUserControl 
style="font-size: 8.25pt; font-family: 'Microsoft Sans Serif';"> 
<param name="env" value="EBANKAOPERATION" /> 
<param name="storageWSURL" value="<%=storageWSURL%>" /> 
<param name="timestampAuthURL" value="<%=timestampAuthURL%>" /> 

</object> 

A página ao ser inicializada efectua uma chamada à função “StartSignerUserControl” com os 

detalhes, relativos ao documento, a serem apresentados na secção superior do 

SignerUserControl e à função “DownloadFile” para efectuar o download do documento a 
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assinar para uma pasta temporária na máquina do utilizador. As funções disponibilizadas por 

este componente só são acessíveis via javascript, assim ao pressionar o botão “Assinar e 

Autorizar” (ou o botão “Assinar e Cancelar”, conforme o caso) é invocada uma função em 

javascript responsável por assinar um determinado documento existente na máquina do 

utilizador (através da função “SignsDocument”) e por guardar o valor devolvido, o identificador 

do documento no StorageWS, num HiddenField caso não ocorra nenhum erro ao assinar. 

Estando o campo preenchido o eBankaNG inicia uma nova fase, começa primeiramente por 

obter o ficheiro assinado armazenado pelo StorageWS (“GetSignedDocumentFromRepository”) 

e por remove-lo do mesmo (“DeleteSignedDocumentFromRepository”). Após executadas estas 

tarefas pede ao AdvancedDigitalSignatureWS para validar as assinaturas existentes no ficheiro 

e contra-assiná-lo (“ValidateAndCounterSigns”). Caso esta operação seja bem sucedida é 

obtido o documento já contra-assinado. Este documento é enviado para o eBankaStorageWS 

(“StoreSignedDocument”) e é efectuado o processamento da aprovação no eBanka. 

Verificação de assinaturas 

Para o eBankaNG suportar os cenário de experimentação “Verificar assinaturas de um 

documento submetido para aprovação”, “Extrair ficheiro XML com documento original e 

assinatura (s) ” e “Obter documento original”, foi acrescentado um link com o texto “Verificar 

assinaturas” à página “Detalhe da operação” (Figura 15). Este link apenas se encontra visível 

caso o documento associado aos detalhes se encontre assinado. Para saber se o documento 

em questão se encontra assinado é invocado o WebMethod “IsPresent” do eBankaStorageWS 

com o identificador do documento, caso este devolva um símbolo verdadeiro o link é 

apresentado ao utilizador. 
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Figura 15 – Interface “Detalhe da operação (Verificação)” 

Ao seleccionar o link descrito anteriormente o sistema redirecciona para uma nova página, 

“Verificar assinaturas” (Figura 16). Esta por sua vez incorpora o VerifierUserControl, através do 

elemento HTML Object, e um botão, “Voltar”.  
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Figura 16 – Interface “Verificar assinaturas” 

Segue-se o código do elemento Object criado para inserir o VerifierUserControl na página 

(mais informações sobre este mecanismo podem ser consultadas na documentação do 

VerifierUserControl). 

<object id="verifiercontrol" 
codebase=http://SIMESEGSERVER/DLLShare/VerifierUserControl.dll 
classid=http://SIMESEGSERVER/DLLShare/VerifierUserControl.dll#VerifierUserCo

ntrol.VerifierUserControl 
style="font-size: 8.25pt; font-family: 'Microsoft Sans Serif';"> 

</object> 

A página ao ser inicializada efectua uma chamada à função “StartVerifierUserControl” com o 

endereço para obtenção do documento assinado proveniente do eBanka. A partir deste 

momento o documento assinado encontra-se carregado (em memória) no VerifierUserControl e 

podem ser utilizadas todas as funcionalidades que este oferece: verificar assinaturas, obter 

documento original e obter ficheiro XML com assinaturas. 
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Download de documentos 

Os dois componentes que funcionam na máquina do utilizador, o SignerUserControl e o 

VerifierUserControl, apenas processam documentos locais. Assim, e como foi referido na 

descrição do Módulo de Assinatura Digital Avançada, é essencial que o cenário de aplicação 

possua uma página web que devolva os documentos pretendidos por qualquer dos 

componentes referidos. Para o cenário em questão foi desenvolvida uma página web que 

recebe dois argumentos através de QueryString, o nome remoto do documento e o seu tipo, e 

através destes vai obter o documento. Se o documento se encontrar assinado recebe-o do 

eBankaStorageWS, caso contrário recebe-o do Banco. O documento obtido é devolvido 

através de um Response colocado na página em questão. 

Os dois componentes recebem da página que os exibe, caso seja necessário, o endereço da 

página de download correspondente a um documento. O documento obtido pelo acesso à 

página descrita é armazenado numa pasta temporária no computador do utilizador para ser 

processado pelo componente. 

4.3.2. BankSimulationPortal 
Este portal pretende simular um procedimento a ser realizado pelos funcionários do banco e à 

qual corresponde o cenário de experimentação “Verificar assinaturas de um documento 

submetido ao Banco”. Esta foi a solução encontrada para executar esta tarefa uma vez que a 

aplicação a ser utilizada pelos funcionários do banco se encontra inacessível por ter sido 

desenvolvida por outra empresa, a Promosoft. Assim foi desenvolvido um portal em tudo 

semelhante ao eBankaNG (Figura 17). 
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Figura 17 – Interface BankSimulationPortal 

A visualização dos documentos submetidos para processamento é efectuada através do link 

“Pedidos Pendentes” que se encontra no menu lateral sob o tópico “Consulta”. O seleccionar 

deste link provoca o redireccionamento para uma página que apresenta os documentos 

pendentes (Figura 18), esta lista é preenchida através da execução da operação do banco 

“SITF” devidamente configurada. 
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Figura 18 – Interface “Pedidos Pendentes”, BankSimulationPortal 

A última coluna, denominada “Verificar Assinaturas”, apresenta o link “Verificar” para os 

documentos que se encontrem assinados. Esta verificação é efectuada através da chamada ao 

WebMethod “IsPresent” do eBankaStorageWS. Assim, para verificar as assinaturas de um 

documento assinado submetido para processamento, é necessário seleccionar o link 

“Verificar”. Esta acção provoca um redireccionamento para a página “Verificar Assinaturas” 

(Figura 19) que incorpora o VerifierUserControl, através do elemento HTML Object, e um botão, 

“Voltar”.  
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Figura 19 – Interface “Verificar Assinaturas”, BankSimulationPortal 

Segue-se o código do elemento Object criado para inserir o VerifierUserControl na página 

(mais informações sobre este mecanismo podem ser consultadas na documentação do 

VerifierUserControl). 

<object id="verifiercontrol" 
codebase=http://SIMESEGSERVER/DLLShare/VerifierUserControl.dll 
classid=http://SIMESEGSERVER/DLLShare/VerifierUserControl.dll#VerifierUserCo

ntrol.VerifierUserControl 
style="font-size: 8.25pt; font-family: 'Microsoft Sans Serif';"> 

</object> 

A página ao ser inicializada efectua uma chamada à função “StartVerifierUserControl” com o 

endereço para obtenção do documento assinado proveniente do eBanka. A partir deste 

momento o documento assinado encontra-se carregado (em memória) no VerifierUserControl e 

podem ser utilizadas todas as funcionalidades que este oferece: verificar assinaturas, obter 

documento original e obter ficheiro XML com assinaturas. 
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4.3.3. eBankaStorageWS 
O eBankaStorageWS é um Web Service que disponibiliza as funcionalidades básicas de um 

repositório de ficheiros (adicionar, obter, remover e verificar existência). Este é um repositório 

auxiliar ao eBankaNG uma vez que, como já foi referido anteriormente, foi de todo impossível 

aceder ao código de armazenamento dos documentos já que se encontra sob alçada da 

Promosoft. 

O repositório baseia-se num directório onde são geridos os ficheiros. O directório referido pode 

ser configurado através da chave DIRECTORIO_EBANKA_ASSINATURAS presente no 

ficheiro “Web.config” que por defeito tem o valor “C:\\eBankaSignedDocuments\\”. 

O StorageWS disponibiliza quatro WebMethods, são eles: 

StoreSignedDocument 

void StoreSignedDocument(string signedDocumentID, string signedDocument) 

Retorno Argumentos 

 signedDocumentID – identificador do documento a 

ser armazenado 

signedDocument – documento assinado para ser 

armazenado 

Este método é responsável por armazenar o ficheiro assinado (signedDocument) no repositório 

com o nome indicado por um dos argumentos (signedDocumentID). O identificador do 

documento no repositório é o mesmo identificador que é utilizado pelo banco. 

GetSignedDocument 

string GetSignedDocument(string signedDocumentID) 

Retorno Argumentos 

string correspondente ao xml do 

documento assinado 

signedDocumentID – identificador do documento 

armazenado no repositório 

Este método tem como finalidade devolver um ficheiro assinado que foi previamente 

armazenado no repositório. O documento pretendido é encontrado através do identificador 

único (signedDocumentID) recebido como argumento. 

DeleteSignedDocument 

void DeleteSignedDocument(string signedDocumentID) 

Retorno Argumentos 
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 signedDocumentID – identificador do documento 

armazenado no repositório 

Este método é responsável por apagar um documento assinado que foi previamente guardado 

no repositório. O ficheiro que se pretende eliminar é encontrado através do seu identificador 

único (signedDocumentID) recebido como argumento. 

IsPresent 

bool IsPresent(string signedDocumentID) 

Retorno Argumentos 

boolean denotando a existência, ou 

não, do documento 

signedDocumentID – identificador do documento 

armazenado no repositório 

Este método é responsável por verificar se existe no repositório um ficheiro com o identificador 

recebido como argumento (signedDocumentID). O resultado da verificação é retornado sob a 

forma de um boolean. 

4.4. Entidades Externas 
Na solução desenvolvida existem duas entidades externas como se pode constatar na 

Arquitectura Técnica (Figura 20Figura 20), a Infra-Estrutura de Chave Pública, vulgarmente 

denominada PKI, e a Autoridade de TimeStamp. 
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Figura 20 - Arquitectura Técnica – Entidades Externas 

4.4.1. PKI – Infra-Estrutura de Chave Pública 
No sistema implementado a infra-estrutura de chave pública ficou a cargo do Microsoft 

Windows Server 2003 (Standard Edition - Service Pack 1). 
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Figura 21 - Certification Authority 

Através da aplicação Certification Authority (versão 5.2.3790.1830) foi criada uma Autoridade 

de Certificação Raiz com o nome “simesegCA” e a seguinte configuração criptográfica: 

Microsoft Strong Criptographic Provider como CSP e SHA-1 como algoritmo de resumo. 

A emissão de certificados foi configurada para aceitar apenas pedidos provenientes de 

utilizadores autenticados, logo qualquer utilizador que necessite de um certificado tem 

obrigatoriamente de possuir uma conta no mesmo servidor da Autoridade de Certificação. Esta 

foi, principalmente, uma medida de segurança com o objectivo de assegurar a autenticação 

dos utilizadores perante a Autoridade de Certificação, já que este é um dos pontos cruciais 

para a credibilidade da Autoridade. 

Para um utilizador requerer um certificado à AC criada (considerando que já possui uma conta 

no Active Directory do sistema que fornece a autoridade) necessita de aceder à Autoridade de 

Certificação através do endereço http://simesegserver/certsrv , autenticar-se perante a AC, 

requerer um certificado passível de criar assinaturas digitais (por defeito encontra-se activado o 

Template “User Certificate”) e instalar no seu computador o certificado apresentado. 

Em relação à lista de revogação dos certificados previamente emitidos pela Autoridade em 

questão, esta encontra-se acessível a qualquer utilizador através do endereço 

http://simesegserver/CertEnroll/simesegCA.crl . Este endereço encontra-se na propriedade 

“CRL Distribution Point” de qualquer certificado emitido pela simesegCA. 
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4.4.2. Autoridade de TimeStamp 
Para seleccionar uma Autoridade de TimeStamp (vulgarmente designada como TSA, 

TimeStamp Authority) foi efectuada uma pesquisa sobre autoridades disponíveis para testes e 

sem limitações. Na tabela que se segue encontram-se alguns dos resultados obtidos. 

Tabela 5 - Autoridades de Carimbos Temporais 

Endereço Protocolo Página Web 

tsp.test.polito.it:8318 TCP http://security.polito.it/test/tsp 

http://195.223.2.6:8080/timestamp 

195.223.2.6:3318 

HTTP 

TCP 
http://195.223.2.6:8080 

http://timestamping.edelweb.fr/service/tsp 

https://clepsydre.edelweb.fr/dvcs/service-tsp 

https://www.openevidence.org/tsa/service-tsp 

HTTP 

HTTPS 

HTTPS 

http://timestamping.edelweb.fr 

tsp.iaik.at:318 

tsp.iaik.at:10318 

http://tsp.iaik.at/tsp/TspRequest Port: 80 

https://tsp.iaik.at/tsp/TspRequest Port: 443 

TCP 

SSL 

HTTP 

HTTPS 

http://tsp.iaik.at 

http://info.szikszi.hu:8080/tsa 

https://info.szikszi.hu:8443/tsa 

HTTP 

HTTPS 
http://www.opentsa.org/ 

Como se pode constatar pela Arquitectura Técnica (Figura 20) a Autoridade de Carimbos 

Temporais é acedida pela SignerUserControl aquando da assinatura e pelo 

AdvancedDigitalSignatureWS aquando da contra-assinatura. Em ambos os casos a autoridade 

a ser utilizada é configurada externamente, por defeito encontra-se atribuída à existente em 

http://timestamping.edelweb.fr/service/tsp visto que foi a utilizada durante o desenvolvimento e 

nunca padeceu de qualquer período de indisponibilidade. 

4.5. Formato dos Documentos Assinados 
Como um dos requisitos era a possibilidade de serem efectuadas assinaturas sobre qualquer 

tipo de ficheiro foi estabelecido um formato para os documentos a serem assinados. 

O formato desenvolvido baseia-se num documento XML pois as assinaturas XAdES só são 

aplicadas a este tipo de documentos. A estrutura é iniciada com um elemento raiz de nome 

SignedBinaryFile, sob o qual é criado um outro elemento designado como BinaryData que tem 
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como valor o conteúdo do documento a assinar em formato binário de base 64. Este último 

elemento possui um atributo “Id” preenchido com o nome do documento alvo das assinaturas, 

podendo ser sempre extraído o documento alvo das assinaturas com o seu nome original. 

Através dos atributos poderiam ser guardadas mais informações sobre o documento original se 

fosse necessário. 

As assinaturas criadas sobre o documento são adicionadas ao elemento raiz SignedBinaryFile 

pois são assinaturas do tipo enveloped. 

A figura que se segue (Figura 1), que apresenta o conteúdo de um documento com duas 

assinaturas, é um exemplo demonstrativo do formato implementado. 

 

Figura 22 - Conteúdo de um documento assinado 

4.6. Criação de Assinaturas 
O processo de criação de assinaturas ocorre no SignerUserControl e por isso na máquina do 

utilizador.  

O modo de assinatura escolhido, como já foi referido na secção anterior, foi o enveloped, pois é 

o que, dadas as suas características, mais se adequa ao que se pretendia.  

A enveloping engloba os dados assinados, logo iria ser criado um documento novo por cada 

vez que se criava uma assinatura relegando-se o anterior para um elemento Object. Esta 

metodologia garante vantagem quando a ordem pela qual as assinaturas são feitas é decisiva. 

Nos cenários em estudo a utilização deste mecanismo não capta qualquer vantagem, até pelo 

contrário, torna mais complexa a execução das funcionalidades de extracção do documento 

original ou do documento assinado com apenas algumas assinaturas. 

Por sua vez no modo dettached a assinatura refere dados externos ao ficheiro onde se 

encontra a assinatura, geralmente acessíveis via internet, o que não é de todo o caso dada a 

segurança envolvida com as transacções de um banco, por exemplo. 

A criação da assinatura digital foi relegada para o método RSA SHA1.  
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A SecureBlackbox garante as funcionalidades de criação de assinatura e de adição de 

timestamp sem “quase” requerer a intervenção humana. Os níveis XAdES básicos e o XAdES-

T encontram-se devidamente suportados, os restantes necessitaram de um esforço de 

desenvolvimento. Esforço esse que se baseou na localização e carregamento dos certificados 

da cadeia de certificação e respectivas listas de revogação. 

4.7. Criação de Contra-Assinaturas 
As contra-assinaturas são criadas pelo AdvancedDigitalSignatureWS a pedido da aplicação do 

négocio e depois de devidamente validadas as assinaturas presentes. 

Este processo goza da mesma configuração que o anterior com excepção para duas 

particularidades: o certificado utilizado encontra-se configurado no Web Service e a contra-

assinatura criada é sempre do nível XAdES-T.  

4.8. Verificação de Assinaturas 
A verificação de assinaturas encontra-se replicada em dois componentes: no 

VerifierUserControl para servir o utilizador; no AdvancedDigitalSignatureWS para servir a 

aplicação de negócio. 

Mais uma vez a SecureBlackbox fornece suporte para a estrutura da assinatura, permitindo 

assim aceder a qualquer propriedade da mesma, e para o processo de validação das 

referências e da assinatura propriamente dita (comparação entre as sínteses). 

Todo o restante processo de validação foi implementado fazendo uso das propriedades 

fornecidas e algumas funções de base, como a comparação de serials ou Distinguished 

Names, por exemplo. 

O longo e complexo caminho de verificação foi efectuado seguindo os detalhes fornecidos pela 

especificação do XAdES (ETSI); 

4.9. Requisitos 
A solução proposta apresenta três requisitos importantes: 

1) Os dois componentes que se executam na máquina do utilizador só são suportados 

pelo Internet Explorer; 

2) O utilizador necessita de configurar o seu sistema para poder executar, quer o 

SignerUserControl, quer o VerifierUserControl.  O utilizador tem de primeiro adicionar o 

endereço do site do negócio e do Módulo de Assinatura Digital Avançada aos Trusted 

Sites do Internet Explorer e posteriormente configurar uma Trusted Zone, na Microsoft 

.NET Framework, a referenciar os Trusted Sites com Full Trust. 

3) Como o SignerUserControl e o VerifierUserControl apenas suportam o carregamento 

de ficheiros locais, ou seja, que se encontrem na máquina do utilizador. Para alguns 
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casos de uso é essencial o download temporário de ficheiros remotos para a máquina 

do cliente para posteriormente serem processados por estes componentes. Para tal, 

algumas funções que disponibilizam recebem como parâmetro o endereço de uma 

página web que permite a obtenção do ficheiro pretendido. Torna-se assim necessário 

que os cenários de utilização possuam essa página web que devolva o documento 

requisitado. 

4.10. Obstáculos 
Os obstáculos começaram bem cedo com a incapacidade de tornar o SignerUserControl visível 

e acessível através do Internet Explorer. A solução passou pela configuração da máquina 

cliente conforme descrito no ponto 2 dos requisitos e pela adição de algumas propriedades à 

classe do SignerUserControl referidas na descrição do componente. Contudo, a configuração 

descrita pode não ser suficiente, variando conforme a parametrização da máquina em questão. 

Nestas condições recomenda-se a leitura da informação contida no blog “John Schneider’s 

Tech Blog” relativa ao tema Windows Forms Controls in IE (Schneider´s). 

No caso particular do eBanka, pelo facto de ser uma parceria entre duas empresas e a Link 

não ter acesso ao código do sistema central do banco, foi impossível armazenar os 

documentos assinados no banco. Como solução, o processo continuou a guardar os 

documentos originais no banco e os documentos assinados passaram a ser armazenados num 

repositório da responsabilidade do eBankaStorageWS. 

A comunicação entre a página que apresenta o SignerUserControl e o próprio componente 

também provocou um plano de continência. A certa altura do processo o servidor devia receber 

o conteúdo do documento assinado proveniente do SignerUserControl, mas essa operação, 

por ser executada em javascript, encontra-se limitada pelo tamanho das variáveis, sendo por 

isso impossível de transferir documentos assinados desta forma. A solução passou pela 

criação de um repositório temporal, sob a alçada do StorageWS, que guarda o documento 

assinado proveniente do SignerUserControl e devolve um identificador para o mesmo. O 

servidor vai posteriormente obter esse identificador e assim obter e apagar o documento do 

repositório. Este desvio implica algumas ameaças à segurança, podendo os ficheiros 

guardados no repositórios serem obtidos ou apagados por quem “adivinhe” o identificador. 

Para remediar a situação foram executados alguns testes nas chamadas às funções para 

obtenção e remoção de documentos, estando agora inacessíveis a invocadores não 

autorizados, por outras palavras, apenas as aplicações específicas dos cenários em utilização 

podem aceder a esses métodos. A função para armazenamento de documentos encontra-se 

acessível a qualquer entidade. Outro mecanismo adicional de segurança passa pela alteração 

do identificador baseado num GUID para um identificador mais seguro (mais difícil de 

“adivinhar”), encontrando-se descrito nas conclusões da dissertação, como trabalho futuro, 

uma possível implementação.  
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5. Conclusão 
A XMLBlackbox suporta todos os níves XAdES mas para níveis superiores ao XAdES-T requer 

algum esforço como se verificou. Esse desenvolvimento foi facilitado pelo extenso e diverso 

material de suporte, desde tutoriais a especificações ou mesmo através do fórum. Durante o 

desenvolvimento deparei-me com alguns erros internos à biblioteca os quais sempre foram 

rapidamente resolvidos após uma descrição do ambiente de execução em que ocorriam.  

Contudo, o ponto crucial é a verificação de assinaturas tal a complexidade envolvente. Neste 

aspecto ainda se verifica ausência de informação, pois pessoalmente não considero a 

informação existente na documentação de especificação técnica do XAdES suficiente, 

adicionando o facto de poder interpretar alguns procedimentos de diversas formas. Existem 

casos em que a documentação é omissa e outros em que exemplos de utilização eram uma 

preciosa ajuda. 

As assinaturas criadas foram validadas com sucesso, assegurando-se uma plataforma de 

entendimento, a denominada política de utilização. 

A solução foi implementada no eBanka e devidamente validada segundo os casos de uso 

previamente definidos. Posteriormente foi aplicada ao eDoc, um sistema de gestão 

documental. Na rampa, como próximos cenários de experimentação, encontram-se o 

SharePoint e uma aplicação de Workflow. 

Em relação à utilização prática das funcionalidades de assinatura nos dois cenários 

implementados foi possível retirar algumas conclusões relativamente à relação tamanho / 

tempo. No eBanka os documentos em uso são pedidos de transacções como pagamentos de 

salários ou cobranças, tipicamente ficheiros de tamanho reduzido e com um máximo de quatro 

assinaturas. No eDoc o tamanho dos ficheiros é relativo, podendo haver documentos com 

poucos Kb e outros com alguns Mb, adicionando-se a possibilidade de serem assinados 

inúmeras vezes. Neste último cenário foi possível identificar situações em que a validação das 

assinaturas de um documento, com cerca de 1 Mb e duas assinaturas apostas, e a adição da 

contra-assinatura prolongou-se por mais de 3 minutos, o que não é de todo suportável por 

todos os utilizadores. De notar que no cenário descrito as cadeias de certificação apenas têm 

dois certificados e a Autoridade de Certificação encontra-se na rede interna. Em condições 

normais de utilização o tempo iria disparar. Este é um ponto negativo a ser considerado e que 

tem o poder de exigir uma ponderação na assinatura de documentos ditos “pesados”. 

Ameaçando de certa forma a sua utilização recorrente como era desejada. 

Relativamente à solução apresentada penso que cumpre os objectivos a que se propôs: 

• A solução foi implementada para suportar diversos cenários, o que se comprovou com 

a sua utilização do eBanka e no eDoc;  
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• Os módulos de criação de assinaturas e verificação são executados no lado do 

utilizador, garantindo assim uma segurança extra; 

• Podem ser assinados qualquer tipo de ficheiros graças à codificação que é feita no 

inicio do processo de assinatura; 

• Encontra-se garantido o cumprimento das normas e da legislação em vigor; 

• Foram identificados os requisitos para a apresentação das Windows Control Libraries, 

via browser, ao utilizador. 

Contudo existem pontos que podem ser melhorados: 

1) Uma vez que processo de verificação de assinaturas é bastante complexo e com uma 

insuficiência ao nível da documentação, considero importante uma supervisão 

relativamente aproximada para detectar qualquer evolução neste contexto; 

2) Dadas as ameaças que pairam sobre este o repositório do StorageWS, conforme 

documentado na secção de obstáculos, é do interesse da solução proteger o 

identificador associado aos documentos. A solução poderia passar pela partilha de 

uma função entre o StorageWS e a aplicação do negócio (Figura 23). O funcionamento 

seria o seguinte: a aplicação enviava um identificador (ID1), baseado nos dados do 

utilizador, ao SignerUserControl. Este por sua vez, ao submeter o documento assinado 

ao StorageWS adicionava o identificador (ID1). O repositório através de uma função de 

mistura, por exemplo, construía o ID2 a partir do ID1 e devolvia-o ao utilizador que por 

sua vez o enviava para a aplicação. Esta, sabendo a função inversa à utilizada pelo 

StorageWS extrai um identificador. Caso seja igual ao ID1 garante-se que a 

autenticação do utilizador perante o StorageWS de forma indirecta. 

 

Figura 23 - Autenticação perante o StorageWS 

3) Seria interessante averiguar se a assinatura das DLL´s (correspondentes ao 

SignerUserControl e ao VerifierUserControl) pelo VisualStudio evitaria a necessidade 

de configuração da .Net Framework e do IE para a visualização dos componentes. 
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4) Outro aspecto interessante de estudar seria a utilização de duas Java Applet em 

detrimento das Windows Control Libraries para se tentar eliminar o repositório 

temporário gerido pelo StorageWS. 

5) Outra das soluções para o mesmo problema passa pela experimentação da futura 

versão do SilverLight já com as novas funcionalidades, pois a versão actual foi testada 

sem sucesso. 
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Anexos 
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A1. Casos de Uso – eBanka 
Este cenário de experimentação tem como objectivo acrescentar a funcionalidade de assinar 

documentos digitais que são trocados entre um Banco electrónico e os seus clientes 

(empresas), os quais usam a aplicação eBanka como frontend. A componente de interface do 

lado do Banco tem de ser simulada através de páginas Web desenvolvidas para o efeito uma 

vez que a existente foi implementada pela empresa parceira da Link no projecto, a Promosoft. 

No canal associado às empresas as opções de utilização de assinaturas digitais ocorrem: 

1. Na submissão e aprovação de documentos enviados para o banco (ex: PS2, 

débitos/créditos, cobranças, etc), no pressuposto de pelo menos um dos utilizadores da 

aplicação (como cliente) possuir um certificado digital com o qual poderá assinar os 

referidos documentos. 

2. No envio de ficheiros do Banco para o cliente, no pressuposto de que o funcionário do 

Banco possui um certificado digital (identificado como pertencente ao banco) que usa 

para assinar os documentos. 

Não se pretende obrigar nenhuma das partes (cliente ou Banco) a ter certificados digitais, pelo 

que a aplicação deverá manter a capacidade de submeter, autorizar ou enviar os documentos 

sem que os mesmos sejam assinados. Por outro lado, aceita-se que alguns dos utilizadores 

tenham certificados e façam uso deles, mas que os restantes utilizadores não tenham 

certificado e actuem da forma habitual. 

Contudo, apresenta-se de seguida o cenário óptimo para a utilização da aplicação e a uma 

breve descrição sobre os diferentes actores envolvidos. 

Operador 

Utilizador do cliente que efectua a submissão do documento para posterior 

aprovação superior. Deve assinar o documento para que o (s) aprovador (es) 

não tenha (m) que analisar o documento ao pormenor. 

Responsável 1 

Utilizador do cliente que é responsável por autorizar o documento que foi 

submetido pelo operador. Deve assinar o documento para que o utilizador do 

Banco possa validar posteriormente. 

Dependendo do número de autorizações necessárias, poderá ter que haver 

uma segunda autorização por parte de um outro responsável. 
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Responsável 2 

Utilizador do cliente que é responsável por co-autorizar o documento que foi 

submetido pelo operador e autorizado por outro aprovador. Deve assinar o 

documento para que o utilizador do Banco possa validar posteriormente. 

Dependendo do número de autorizações necessárias, poderá ter que haver 

uma terceira autorização por parte de um outro responsável. 

Responsável 3 

Utilizador do cliente que é responsável por co-autorizar o documento que foi 

submetido pelo operador e autorizado por outros dois aprovadores. Deve 

assinar o documento para que o utilizador do Banco possa validar 

posteriormente. 

Funcionário do 

Banco 

Utilizador do Banco que efectua o processamento do ficheiro que foi 

submetido e autorizado por um dos seus clientes. Caso o ficheiro esteja 

assinado, deve validar as assinaturas antes de o processar. 

No caso em que o Banco envia documentos para o cliente, este utilizador 

deve assiná-los de modo a que o cliente possa validar que foram 

efectivamente enviados pelo Banco e que não sofreram modificações 

posteriores à sua criação. 

No cenário descrito a implementação das funcionalidades a serem executadas pelo funcionário 

do Banco sofre uma grande restrição pelo facto da interface do Banco, como já foi referido, ter 

sido desenvolvida pela parceira Promosoft. Assim apenas se pode simular a verificação de 

assinaturas pelo funcionário do banco, o processo de criação de assinaturas por este actor 

seria muito semelhante ao executado pelo cliente do banco. 

1. Assinar documentos para o eBanka – Submissão 
• Objectivo: Criar uma assinatura digital sobre um documento a submeter. 

• Actores: Operador 

• Pré-Condições: 

• O actor acede ao sistema através do browser Internet Explorer; 

• O actor encontra-se autenticado pelo eBanka. 

• Cenário Principal: 

1. O actor escolhe a opção Ficheiros  ENVF – Enviar Ficheiro; 

2. O actor preenche o formulário com informação relativa ao documento que 
pretende submeter e selecciona o botão “Enviar com assinatura”; 

3. O sistema carrega o objecto que contém a função de assinatura, o qual 
apresenta dados relativos ao documento a submeter, uma lista com os 
certificados válidos presentes localmente e os diversos níveis de 
assinatura XAdES disponíveis; 

4. O actor visualiza o conteúdo do documento a assinar; 
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5. O actor escolhe o certificado com que pretende assinar o documento; 

6. O actor configura os níveis XAdES da assinatura que pretende criar; 

7. O actor selecciona o botão “Assinar e Enviar”; 

8. O sistema cria a assinatura com os níveis seleccionados, verifica se a 
assinatura é válida e contra-assina-a; 

9. O processo ocorre sem erros, o sistema submete o documento assinado 
para o eBanka e apresenta a página inicial. 

• Cenário Alternativo 1: 

4. O actor não visualiza o conteúdo do documento a assinar; 

5. O actor escolhe o certificado com que pretende assinar o documento; 

6. O actor configura os níveis XAdES da assinatura que pretende criar; 

7. O actor selecciona o botão “Assinar e Enviar”; 

8. O sistema produz uma mensagem de erro a indicar a obrigatoriedade de 
visualizar o conteúdo do documento a assinar; 

9. Volta ao passo 4 do Cenário Principal. 

• Cenário Alternativo 2: 

5. O actor não selecciona nenhum certificado da lista (ou não existe nenhum 
para seleccionar); 

6. O actor configura os níveis XAdES da assinatura que pretende criar; 

7. O actor selecciona o botão “Assinar e Enviar”; 

8. O sistema produz uma mensagem de erro a indicar que não foi 
seleccionado nenhum certificado; 

9. Volta ao passo 4 do Cenário Principal. 

• Cenário Alternativo 3: 

6. O actor não selecciona qualquer nível de assinatura; 

7. O actor selecciona o botão “Assinar e Enviar”; 

8. O sistema assina com o nível básico da assinatura (XAdES-BES), verifica 
se a assinatura é válida e contra-assina-a; 

9. Continua no passo 9 do Cenário Principal. 

• Cenário Alternativo 4: 

  A qualquer momento o actor pode seleccionar o botão “Voltar”; 

  O sistema não assina o documento e volta para a página anterior. 

• Cenário Alternativo 5: 

8. O sistema não consegue assinar o documento; 

9. O sistema notifica o actor, indicando a causa, e cancela a operação; 

10. Volta ao passo 4 do Cenário Principal. 

• Cenário Alternativo 6: 

8. O sistema verifica que a assinatura não é válida; 

9. O sistema notifica o actor relativamente à causa da invalidação e cancela 
a operação; 

10. Volta ao passo 4 do Cenário Principal. 
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• Cenário Alternativo 7: 

8. O sistema não consegue contra-assinar o documento; 

9. O sistema notifica o actor, informando a causa do insucesso, e cancela a 
operação; 

10. Volta ao passo 4 do Cenário Principal. 

• Cenário Alternativo 8: 

9. O sistema não consegue submeter o documento assinado para o eBanka; 

10. O sistema notifica o actor e cancela a operação; 

11. Volta ao passo 4 do Cenário Principal. 

• Pós-Condições: 

• O documento com a respectiva assinatura é guardado no eBanka. 

2. Assinar documentos para o eBanka – Aprovação 
• Objectivo: Criar uma assinatura digital sobre um documento submetido 
anteriormente e pendente por aprovação. 

• Actores: Responsável 1; Responsável 2; Responsável 3 

• Pré-Condições: 

• O actor acede ao sistema através do browser Internet Explorer; 

• O actor encontra-se autenticado pelo eBanka; 

• O documento existe no eBanka. 

• Cenário Principal: 

1. O actor escolhe a opção Pedido Pendentes de Aprovação  COPE – 
Consultar; 

2. O actor preenche a informação necessária para a pesquisa e selecciona o 
botão “Listar”; 

3. O actor selecciona um dos documentos submetidos para aprovação 
(indicados com o prefixo de transacção ENVF); 

4. O sistema mostra os detalhes do documento seleccionado; 

5. O actor selecciona o botão “Autorizar com assinatura”; 

6. O sistema carrega o objecto que contém a função de assinatura, o qual 
apresenta dados relativos ao documento a autorizar, uma lista com os 
certificados válidos presentes localmente e os diversos níveis de 
assinatura disponíveis; 

7. O actor visualiza o conteúdo do documento a assinar; 

8. O actor escolhe o certificado com que pretende assinar o documento; 

9. O actor configura os níveis XAdES da assinatura que pretende criar; 

10. O actor selecciona o botão “Assinar e Autorizar”; 

11. O sistema cria a assinatura com os níveis seleccionados, verifica se a 
assinatura é válida e contra-assina-a; 

12. O processo ocorre sem erros, o sistema submete o documento assinado 
juntamente com a aprovação para o eBanka e apresenta a página inicial. 

• Cenário Alternativo 1: 
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5. O actor selecciona o botão “Cancelar com assinatura”; 

6. O sistema carrega o objecto que contém a função de assinatura, o qual 
apresenta dados relativos ao documento a autorizar, uma lista com os 
certificados válidos presentes localmente e os diversos níveis de 
assinatura disponíveis; 

7. O actor visualiza o conteúdo do documento a assinar; 

8. O actor escolhe o certificado com que pretende assinar o documento; 

9. O actor configura os níveis XAdES da assinatura que pretende criar; 

10. O actor selecciona o botão “Assinar e Cancelar”; 

11. Continua no passo 11 do Cenário Principal. 

• Cenário Alternativo 2: 

7. O actor não visualiza o conteúdo do documento a assinar; 

8. O actor escolhe o certificado com que pretende assinar o documento; 

9. O actor configura os níveis XAdES da assinatura que pretende criar; 

10. O actor selecciona o botão “Assinar e Autorizar”; 

11. O sistema produz uma mensagem de erro a indicar a obrigatoriedade de 
visualizar o conteúdo do documento a assinar; 

12. Volta ao passo 7 do Cenário Principal. 

• Cenário Alternativo 3: 

8. O actor não selecciona nenhum certificado da lista (ou não existe nenhum 
para seleccionar); 

9. O actor configura os níveis XAdES da assinatura que pretende criar; 

10. O actor selecciona o botão “Assinar e Autorizar”; 

11. O sistema produz uma mensagem de erro a indicar que não foi 
seleccionado nenhum certificado; 

12. Volta ao passo 7 do Cenário Principal. 

• Cenário Alternativo 4: 

9. O actor não selecciona qualquer nível de assinatura; 

10. O actor selecciona o botão “Assinar e Autorizar”; 

11. O sistema assina com o nível básico da assinatura (XAdES-BES), verifica 
se a assinatura é válida e contra-assina-a; 

12. Continua no passo 12 do Cenário Principal. 

• Cenário Alternativo 5: 

  A qualquer momento o actor pode seleccionar o botão “Voltar”; 

  O sistema não assina o documento e volta para a página anterior. 

• Cenário Alternativo 6: 

11. O sistema não consegue assinar o documento; 

12. O sistema notifica o actor, indicando a causa, e cancela a operação; 

13. Volta ao passo 7 do Cenário Principal. 

• Cenário Alternativo 7: 

11. O sistema verifica que a assinatura não é válida; 
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12. O sistema notifica o actor relativamente à causa da invalidação e cancela 
a operação; 

13. Volta ao passo 7 do Cenário Principal. 

• Cenário Alternativo 8: 

11. O sistema não consegue contra-assinar o documento; 

12. O sistema notifica o actor, informando a causa do insucesso, e cancela a 
operação; 

13. Volta ao passo 7 do Cenário Principal. 

• Cenário Alternativo 9: 

12. O sistema não consegue submeter o documento assinado juntamente com 
a aprovação para o eBanka; 

13. O sistema notifica o actor e cancela a operação; 

14. Volta ao passo 7 do Cenário Principal. 

• Pós-Condições: 

• O documento com a respectiva assinatura é guardado no eBanka. 

3. Verificar assinaturas de um documento submetido para 
aprovação 

• Objectivo: Listar e verificar a validade da(s) assinatura(s) de um 
documento submetido para aprovação. 

• Actores: Responsável 1; Responsável 2; Responsável 3 

• Pré-Condições: 

• O actor acede ao sistema através do browser Internet Explorer; 

• O actor encontra-se autenticado pelo eBanka; 

• O documento existe no eBanka e foi previamente assinado. 

• Cenário Principal: 

1. O actor escolhe a opção Pedido Pendentes de Aprovação  COPE – 
Consultar; 

2. O actor preenche a informação necessária para a pesquisa e selecciona o 
botão “Listar”; 

3. O sistema lista todos os documentos submetidos a aprovação e que 
obedecem aos critérios de selecção introduzidos; 

4. O actor selecciona um dos documentos submetidos para aprovação 
(indicados com o prefixo de transacção ENVF); 

5. O sistema mostra os detalhes do documento seleccionado; 

6. O actor selecciona o link “Verificar Assinaturas” (o link apenas é visível 
caso o documento tenha assinatura (s)); 

7. O sistema carrega o objecto que contém funções para a manipulação e 
verificação de assinaturas, apresentando a lista das assinaturas apostas 
ao documento; 

8. O actor selecciona o link “Verificar” relativo a uma assinatura; 

9. O sistema valida a assinatura; 
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10. O sistema apresenta, na parte inferior da página, os dados da assinatura 
verificada juntamente com o resultado da validação; 

11. OPCIONAL: O actor efectua novamente o passo 8 para verificar outra 
assinatura. 

• Cenário Alternativo 1: 

  A qualquer momento o actor pode seleccionar o botão “Voltar”; 

  O sistema não efectua qualquer verificação e volta para a página 
anterior. 

• Pós-Condições: 

• O sistema permanece inalterado. 

4. Verificar assinaturas de um documento submetido ao 
Banco  

• Objectivo: Listar e verificar a validade da(s) assinatura(s) de um 
documento submetido e aprovado para o Banco. 

• Actores: Funcionário do Banco 

• Pré-Condições: 

• O actor acede ao sistema através do browser Internet Explorer; 

• O actor encontra-se no portal BankSimulationPortal; 

• O documento existe no Banco e foi previamente assinado. 

• Cenário Principal: 

1. O actor escolhe a opção Consulta  Pedidos Pendentes; 

2. O sistema lista todos os documentos enviados por clientes e que se 
encontrem pendentes de processamento; 

3. O actor selecciona o link com o texto “Verificar” correspondente ao 
documento cujas assinaturas deseja validar (o link apenas é visível caso o 
documento se encontre assinado); 

4. O sistema carrega o objecto que contém funções para a manipulação e 
verificação de assinaturas, apresentando a lista das assinaturas apostas 
ao documento; 

5. O actor selecciona o link “Verificar” relativo a uma assinatura; 

6. O sistema valida a assinatura; 

7. O sistema apresenta, na parte inferior da página, os dados da assinatura 
verificada juntamente com o resultado da validação; 

8. OPCIONAL: O actor efectua novamente o passo 5 para verificar outra 
assinatura. 

• Cenário Alternativo 1: 

  A qualquer momento o actor pode seleccionar o botão “Voltar”; 

  O sistema não efectua qualquer verificação e volta para a página 
anterior. 

• Pós-Condições: 

• O sistema permanece inalterado. 
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5. Extrair ficheiro XML com documento original e 
assinatura(s) 

• Objectivo: Obtenção de um documento assinado, anteriormente submetido 
para o banco, juntamente com as assinaturas desejadas pelo actor. 

• Actores: Operador; Responsável 1; Responsável 2; Responsável 3 

• Pré-Condições: 

• O actor acede ao sistema através do browser Internet Explorer; 

• O actor encontra-se autenticado pelo eBanka; 

• O documento existe no eBanka e foi previamente assinado. 

• Cenário Principal: 

1. O actor escolhe a opção Pedido Pendentes de Aprovação  COPE – 
Consultar; 

2. O actor preenche a informação necessária para a pesquisa e selecciona o 
botão “Listar”; 

3. O sistema lista todas as transacções enviadas para o Banco e que 
correspondem aos critérios introduzidos; 

4. O actor selecciona um dos documentos submetidos para aprovação 
(indicados com o prefixo de transacção ENVF); 

5. O sistema mostra os detalhes do documento seleccionado; 

6. O actor selecciona o link “Verificar assinaturas” (o link apenas é visível 
caso o documento se encontre assinado); 

7. O sistema carrega o objecto que contém funções para a manipulação e 
verificação de assinaturas, apresentando a lista das assinaturas apostas 
ao documento; 

8. O actor selecciona as assinaturas que deseja extrair juntamente com o 
documento original através dos elementos presentes na coluna mais à 
esquerda; 

9. O actor selecciona o link “Obter Ficheiro Com Assinaturas”; 

10. O sistema verifica as assinaturas seleccionadas e, caso se encontrem 
válidas, devolve o ficheiro resultante através de uma dialog “Save As”; 

11. O actor configura o armazenamento local do ficheiro e selecciona o botão 
“Save”; 

12. OPCIONAL: O actor efectua novamente o passo 8. 

• Cenário Alternativo 1: 

10. O sistema verifica que pelo menos uma das assinaturas seleccionadas não 
se encontra válida; 

11. O sistema apresenta uma mensagem a informar o actor de que existem 
assinaturas inválidas indicando a causa da mesma; 

12. Volta ao passo 8 do Cenário Principal. 

• Cenário Alternativo 2: 

  A qualquer momento o actor pode seleccionar o botão “Voltar”; 

  O sistema não efectua qualquer verificação e volta para a página 
anterior. 
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• Cenário Alternativo 3: 

11. O actor escolhe a acção “Cancel”; 

12. O sistema não armazena o ficheiro localmente e volta ao passo 8 do 
Cenário Principal. 

• Pós-condição: 

• O sistema permanece inalterado. 

6. Obter ficheiro original 
• Objectivo: Obtenção do documento original, sobre o qual foram efectuadas 
as assinaturas. 

• Actores: Operador; Responsável 1; Responsável 2; Responsável 3 

• Pré-Condições: 

• O actor acede ao sistema através do browser Internet Explorer; 

• O actor encontra-se autenticado pelo eBanka; 

• O documento existe no eBanka e foi previamente assinado. 

• Cenário Principal: 

1. O actor escolhe a opção Pedido Pendentes de Aprovação  COPE – 
Consultar; 

2. O actor preenche a informação necessária para a pesquisa e selecciona o 
botão “Listar”; 

3. O sistema lista todas as transacções enviadas para o Banco e que 
correspondem aos critérios introduzidos; 

4. O actor selecciona um dos documentos submetidos para aprovação 
(indicados com o prefixo de transacção ENVF); 

5. O sistema mostra os detalhes do documento seleccionado; 

6. O actor selecciona o link “Verificar assinaturas” (o link apenas é visível 
caso o documento se encontre assinado); 

7. O sistema carrega o objecto que contém funções para a manipulação e 
verificação de assinaturas, apresentando a lista das assinaturas apostas 
ao documento; 

8. O actor selecciona o link “Obter Ficheiro Original”; 

9. O sistema verifica todas as assinaturas presentes no documento assinado 
e, caso se encontrem válidas, devolve o ficheiro original através de uma 
dialog “Save As”; 

10. O actor configura o armazenamento local do ficheiro e selecciona o botão 
“Save”; 

11. OPCIONAL: O actor efectua novamente o passo 8. 

• Cenário Alternativo 1: 

9. O sistema verifica que pelo menos uma das assinaturas seleccionadas não 
se encontra válida; 

10. O sistema apresenta uma mensagem a informar o actor de que existem 
assinaturas inválidas indicando a causa da mesma; 

11. Volta ao passo 8 do Cenário Principal. 
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• Cenário Alternativo 2: 

  A qualquer momento o actor pode seleccionar o botão “Voltar”; 

  O sistema não efectua qualquer verificação e volta para a página 
anterior. 

• Cenário Alternativo 3: 

10. O actor escolhe a acção “Cancel”; 

11. O sistema não armazena o ficheiro localmente e volta ao passo 8 do 
Cenário Principal. 

• Pós-condição: 

O sistema permanece inalterado. 



A2. Diagramas de Fluxos – eBanka 
Este anexo apresenta os diagramas de fluxo correspondentes aos casos de uso do eBanka. 
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1. Assinar documentos para o eBanka – Submissão 
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2. Assinar documentos para o eBanka – Aprovação 
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3. Verificar assinaturas de um documento submetido para aprovação 
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4. Verificar assinaturas de um documento submetido ao Banco  
Utilizador eBankaSimulationPortal SecureBlackbox

Pede documento assinado

VerifierUserControleBankaStorageWS

Retorna documento assinado

Pede documento assinado

Retorna documento assinado

Carrega documento assinado

Selecciona o link “Verificar” de uma das assinaturas da lista

Valida a assinatura

Apresenta lista de assinaturas
presentes no documento assinado

Apresenta detalhes da verificação
da validade da assinatura desejada

Extrai lista de assinaturas

Devolve lista

Retorna detalhes da validação

 

82 
 



5. Extrair ficheiro XML com documento original e assinatura(s) 
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6. Obter ficheiro original 



A3. Legislação 
Nesta anexo é abordada a legislação, principalmente nacional, referente às assinaturas digitais 

assim como à infra-estrutura que as suportam (PKI). 

Com a rápida evolução das tecnologias de informação nos anos 90, houve uma tentativa de 

desburocratizar as relações entre o Estado e os cidadãos, dando uso às novas ferramentas de 

comunicação. Entrou então em vigor a Resolução do Conselho de Ministros n.º 60/98, de 6 de 

Maio. Esta resolução levou a que fossem disponibilizados endereços de correio electrónico nos 

serviços públicos, juntamente com as tradicionais formas de comunicação até então usadas: 

presença física, correio, telefone e fax. Esta resolução regulou, também, o valor atribuído aos 

documentos transferidos por essa via. Estas medidas foram formalizadas no Decreto-Lei n.º 

135/99, de 22 de Abril.  

Sendo a assinatura electrónica a chave para o verdadeiro desenvolvimento de um ambiente de 

segurança no comércio electrónico, surgiu assim, por implicação, o problema de autenticar os 

documentos electrónicos que circulavam, agora, por vias digitais. Portugal antecipou-se à 

União Europeia elaborando então o Decreto-Lei n.º 290-D/99, de 2 de Agosto, no qual foi 

apresentada a assinatura electrónica como forma de autenticar a validade dos documentos 

electrónicos. Este diploma define as propriedades da assinatura electrónica e denomina 

assinatura digital como sendo uma forma da primeira. Deste modo sugere a possibilidade do 

surgimento de novas formas de assinaturas electrónicas que acompanhem a evolução 

tecnológica. 

O Decreto-Lei n.º 290-D/99, com o objectivo de assegurar os níveis de segurança necessários 

para a validade das assinaturas digitais, formalizou também a necessidade de existir uma 

entidade oficial que regulasse a actividade das entidades certificadoras e confiou essa função a 

um organismo a designar. Os detalhes tecnológicos e operacionais desta actividade ficaram de 

fora deste decreto de forma a não se tornar num obstáculo à evolução tecnológica da 

actividade de certificação.  

Relativamente ao quadro legal comunitário para as assinaturas electrónicas, existe a Directiva 

1999/93/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Dezembro. Esta directiva é 

posterior à legislação portuguesa para as assinaturas electrónicas mas foram tidas em conta, 

aquando da elaboração desta, as versões preparatórias da directiva europeia. 

No Decreto-Lei n.º 146/2000, de 18 de Julho, é aprovada a Lei Orgânica do Ministério da 

Justiça, indicando como autoridade reguladora das entidades certificadoras de assinaturas 

digitais o Instituto das Tecnologias de Informação na Justiça (ITIJ) (designação prevista no 

artigo 40º do no DL 290-D/99, de 2 de Agosto). Contudo ficou em falta a regulamentação 

relativa às normas técnicas e de segurança que permitiriam que o ITIJ iniciasse a sua 

actividade enquanto entidade credenciadora das entidades de certificação. 
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Posteriormente, o Decreto-Lei n.º 183/2000, de 10 de Agosto, definiu que seria possível a 

apresentação de peças processuais em tribunal, em suporte digital e o seu envio por correio 

electrónico. Este decreto foi ainda mais longe, definindo que esta apresentação de peças em 

formato digital seria mesmo obrigatória a partir do dia 1 de Janeiro de 2003. Relativamente às 

assinaturas digitais surgiu a Portaria n.º 1178-E/2000 de 15 de Dezembro que definiu a 

obrigatoriedade do uso destas quando a transmissão de documentos oficiais fosse efectuada 

através de correio electrónico. Esta medida foi alterada pela Portaria n.º 8-A/2001, de 3 de 

Janeiro, pela qual deixou de ser obrigatório que os certificados utilizados fossem emitidos por 

uma entidade de certificação credenciada, uma vez que essa entidade não existia até ao 

momento. 

A 25 de Setembro do mesmo ano foi publicado o Decreto-Lei nº 234/2000 no qual é criado o 

Conselho Técnico de Credenciação como estrutura de apoio ao Instituto das Tecnologias de 

Informação na Justiça no exercício das funções de autoridade credenciadora de entidades 

certificadoras de assinaturas digitais. 

Em 2003 foi publicado o Decreto-lei nº 62 que veio alterar o Decreto-Lei n.º 290-D/99 e 

transpor para a ordem jurídica interna a Directiva 1999/93/CE, relativa a um quadro legal 

comunitário para as assinaturas electrónicas. A maior parte das alterações introduzidas 

relacionaram-se com a adopção de uma terminologia tecnologicamente neutra. Ou seja, 

enquanto que no Decreto Lei nº 290-D/99 foi feita uma opção tecnológica a favor da assinatura 

digital, com recurso aos conceitos de pares de chaves (pública e privada), neste diploma ficou 

acautelada a existência de outros tipos de "assinaturas electrónicas", dos quais é exemplo a 

chave biométrica. Nesta nova versão do diploma são estabelecidas três modalidades de 

assinaturas electrónicas: 

• Assinatura electrónica; 

• Assinatura electrónica avançada (onde se inclui a assinatura digital); 

• Assinatura electrónica qualificada ou assinatura electrónica qualificada certificada por 

entidade electrónica credenciada. 

O Decreto-Lei n.º 290-D/99, de 2 de Agosto oferecia à «assinatura digital certificada por uma 

entidade credenciada» a capacidade de conferir ao documento electrónico, no qual fosse 

aposta, a força probatória de documento particular assinado, nos termos do artigo 376º do 

Código Civil. O diploma de 2003 confere esta capacidade à «assinatura electrónica qualificada 

certificada por uma entidade certificadora credenciada» (Romão, 2005). 

No Decreto-Lei nº62/2003 é também introduzida a obrigatoriedade de registo, junto da 

autoridade credenciadora, das entidades certificadoras que pretendam emitir certificados 

qualificados. Mantém-se, no entanto, o princípio de livre acesso à entidade de certificação, que 

é, de resto, uma das regras fundamentais deste diploma. Neste ponto, o legislador português 

não pôde optar, já que a própria Directiva 1999/93/CE, no artigo 3.º, n.º 1, proíbe a sujeição da 

prestação de serviços de certificação a autorização prévia. Ou seja, as entidades prestadoras 
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de serviços de certificação não necessitam de credenciação para prestarem serviços de 

certificação. Contudo, apenas as entidades que obtenham credenciação poderão emitir 

certificados qualificados que permitem dotar um documento electrónico, ao qual seja aposta 

uma assinatura electrónica qualificada, de força probatória plena. 

Através deste diploma é possível equiparar as assinaturas electrónicas qualificadas certificadas 

por entidades certificadoras credenciadas de outros Estados membros da União Europeia às 

assinaturas electrónicas qualificadas certificadas por entidades certificadoras credenciadas em 

Portugal. Desta forma, é assegurada a livre circulação dos produtos de assinatura electrónica 

no mercado interno. 

Para regular o Decreto-Lei n.º 290-D/99 com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº 

62/2003 surgiu, finalmente, o Decreto Regulamentar n.º 25/2004, de 15 de Julho. Este decreto 

veio regular o anterior, estabelecendo as regras técnicas e de segurança aplicáveis às 

entidades certificadoras estabelecidas em Portugal na emissão de certificados qualificados. 

A 3 de Novembro de 2005 foi aprovada, pela Resolução do Concelho de Ministros nº 171, a 

criação da Entidade de Certificação Electrónica do Estado. 

Posteriormente, através do Decreto-Lei nº 116-A/2006 de 16 de Junho, procedeu-se à criação 

do Sistema de Certificação Electrónica do Estado, da Infra-Estrutura de Chaves Públicas e à 

nomeação da Autoridade Nacional de Segurança como Autoridade Credenciadora Nacional, 

função desempenhada anteriormente pelo Instituto das Tecnologias de Informação na Justiça 

(ITIJ). 

Este Decreto-Lei cria o Sistema de Certificação Electrónica do Estado – Infra-estrutura de 

Chaves Públicas (SCEE – ICP), que funcionará para as entidades públicas e para os serviços e 

organismos da Administração Pública. 

Deste modo, é objectivo do SCEE – ICP estabelecer uma estrutura de confiança electrónica 

para que os serviços disponibilizados pelas entidades certificadoras que a compõem 

proporcionem, nomeadamente, a realização de transacções electrónicas seguras, a 

autenticação forte e um meio de assinar electronicamente transacções ou informações e 

documentos electrónicos, com vista à implementação do governo electrónico (e-governement). 

A criação deste sistema é essencial para o desenvolvimento dos programas públicos para a 

promoção das tecnologias de informação e comunicação e para a introdução de novos 

processos de relacionamento em sociedade, com vista ao fortalecimento da sociedade da 

informação e do governo electrónico (e-governement). 

São exemplos de projectos programados ou em curso, no âmbito da sociedade da informação 

e do governo electrónico, a completa desmaterialização do processo legislativo do Governo, a 

implementação do Cartão do Cidadão e do Passaporte Electrónico Português, a certificação 

electrónica do Governo, a disponibilização de serviços da Administração Pública através da 

Internet, que requeiram autenticação digital forte de identidades e assinaturas electrónicas, e a 
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desmaterialização dos processos intra e inter serviços e organismos do Estado que requeiram 

esse tipo de autenticação. 

O SCEE– ICP compreende o Conselho Gestor, a Entidade de Certificação Electrónica do 

Estado e as entidades certificadoras do Estado. A Entidade de Certificação Electrónica do 

Estado é a entidade certificadora raiz do Estado, incumbida da emissão de certificados para as 

entidades certificadoras do Estado, sendo dirigida, por inerência, pelo director do Ceger  

(SCEE). 

Por outro lado, o diploma comete à Autoridade Nacional de Segurança as funções de 

autoridade credenciadora, que até agora se encontravam atribuídas ao Instituto das 

Tecnologias da Informação da Justiça, assistida no exercício das suas funções por um 

conselho técnico com competências consultivas (Portugal.Gov). 

 


