
 

Guia de Formatos e assinaturas de documentos 

digitais 

 

O que é? 

A Lei nº 60/2007, de 4 de setembro, posteriormente 
alterada pelo Dec-Lei nº 26/2010 de 30 de março, 
introduziu no Regime Juridico da urbanização e da 
edificação uma vasta simplificação administrativa, 
estabeleceu uma nova forma de relacionamento entre os 
órgãos da Administração e consagrou a utilização de 
sistemas eletrónicos para a desmaterialização de 
processos e do relacionamento da administração com os 
particulares. 
Também o RUEMF – Regulamento da Urbanização e da 
Edificação do Municipio de Faro, visando acompanhar as 
alterações legislativas sofridas veio prever, no seu artº 
13º, a apresentação simultânea de cópias em papel e em 
suporte digital, das peças escritas e desenhadas 
referentes ás operações urbanísticas pretendidas, tendo 
sido introduzido um anexo com as normas de formatação 

de ficheiros CAD para implementação em ambiente SIG. 
 
O que se pretende? 

Pretende-se regulamentar e normalizar a apresentação 
de processos de urbanismo em formato digital, para que 
futuramente, e após um período transitório, os processos 
deixem de ser rececionados em papel e passem 
unicamente a ser recebidos em formato digital. 
 
Como efetuar a autenticação eletrónica? 

A autenticação eletrónica dos utilizadores faz-se 
preferencialmente mediante a utilização do certificado 
digital associado ao cartão de cidadão. 
A validação de cópias de documentos cuja autenticação 
seja necessária deve ser feita por advogado, solicitador 
ou notário, mediante certificado digital que comprove a 
qualidade profissional do utilizador. 
 

Como devo ordenar o meu processo? 

O requerente deve ordenar e numerar sequencialmente o 
requerimento e respetivos elementos instrutórios e 
incluir um índice que refira o número de páginas e 
documentos apresentados. 

Autoria do documento Tipo documento 
Tipo 

formato 

Requisito do 

ficheiro 

Assinatura 

digital 

certificada 

Requisitos 

software do 

utilizador 

Gratuitidade 

Requerente 

(Documentos pessoais do 
requerente ex. BI, Cartão 

Cidadão, NIF) 

Outros 
(Documentos do tipo 

declarações/autorizações 
emitidas por entidades 

privadas ou coletivas ex. 
autorização do 

proprietário/condomínio) 

Parte escrita PDF/A 
Não permite 

alteração 
Não exigivel 

PDF Creator ou 

OpenOffice 

Adobe Reader 

para 

visualização do 

PDF/A 

Sim 

sim 

sim 

Técnico 

Parte escrita PDF/A 
Não permite 

alteração 

Assinatura 

digital 

certificada do 

técnico 

PDF Creator ou 

OpenOffice 

Adobe Reader 
para 

visualização do 
PDF/A e 

Autodesk 
Design Review 

para 
visualização do 

DWFx 

Sim 

Sim 

Peças desenhadas:  

Proj. arquitetura ou 

loteamento e suas 

alterações, Proj. 

especialidades, 

Elementos para a 

execução da obra e 

Autorização de 

utilização ou de 

alteração de 

utilização; 

PDF/A ou 

DWFx  

Não permite 

alteração 

(PDF/A ou 

DWFx) 

Sim 

Peças desenhadas: 

Implantação dos 

lotes, edifícios e 

áreas para espaços 

verdes e de 

utilização coletiva, 

infraestruturas e 

equipamentos 

DXF ou 

DWG 

Permite 

alteração 

(DWG ou DXF) 

Nanocad Sim 



 

Aplicações gratuitas para download: 

 

• Autodesk Design Review – Permite a assinatura digital 
de ficheiros DWFx e é de utilização gratuita. 
http://usa.autodesk.com 
 

• PDF Creator – Aplicação que permite a criação e 
conversão de documentos de acordo com as normas 
de preservação (PDF/A). 
http://www.pdfforge.org/ 

 

• Adobe Reader – Permite visualizar e assinar 
digitalmente ficheiros PDF. 
http://www.adobe.com/pt/ 

 

• Nanocad – Programa de desenho que trabalha com a 
extensão DWG, sendo uma alternativa gratuita ao 
Autocad. 
http://nanocad.com/ 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caso pretenda esclarecimentos a outras questões não hesite em 
contactar-nos para: 
 
DEPARTAMENTO DE URBANISMO 
 
E-mail: du@cm-faro.pt 
 
DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA 
 
E-mail: dgu.du@cm-faro.pt 
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