
Alterações na certificação digital das declarações SEDAP 

O certificado digital que a OET utilizava para a certificação digital das declarações (MultiCert) 

deixou de ser comercializado. De igual modo foi alterado o processo de certificação do 

certificado de raiz por parte da Adobe. 

Assim, foi necessário encontrar outra solução que permitisse manter a certificação digital dos 

documentos gerados pela aplicação SEDAP. 

A conjugação destas situações leva a que as declarações passem a apresentar uma mensagem como a 
que apresentamos na imagem: 

 

Isto não significa que o documento deixou de ser confiável. Significa apenas que o processo 

de verificação que a ADOBE fazia automaticamente deixou de ser realizado. Assim, com a 

alteração da Entidade Certificadora (passou a ser a DigitalSign desde as 00:00 do dia 30 de 

maio de 2022) e dos critérios de validação de assinaturas pela parte da Adobe, os certificados 

para assinatura requerem agora, na primeira vez que os documentos sejam abertos num 

dispositivo, a necessidade de reconhecimento e confiança  de forma manual. 

Com a alteração da Entidade Certificadora (passou a ser a DigitalSign desde as 00:00 do dia 30 

de maio de 2022) e dos critérios de validação de assinaturas pela parte da Adobe, os certificados 

para assinatura requerem agora, na primeira vez que os documentos sejam abertos num 

dispositivo, a necessidade do reconhecimento e confiança.  

Assim, na primeira vez que o documento seja aberto com o novo certificado em uso (emitido 

pela DigitalSign), o mesmo não irá ser automaticamente reconhecido, embora seja válido. 

 

Para permitir esse reconhecimento, deverá levar a cabo os seguintes passos: 

1. Selecionar “Painel de Assinaturas” 

(signature Panel) 

 

2. Escolher os detalhes do certificado 

 

 

 

 

 

 

3. Selecionar o separador confiança 

(Trust) 

4. Adicionar este certificado 

(DigitalSign) aos certificados 

confiáveis 



 

5. Nesse momento, é feita a pergunta 

se deseja mesmo confiar (pressione 

em OK) 

 

 

 

 

 

 

 

6. Em seguida são apresentados os detalhes do certificado a importar (pressione em OK) 

 

Desse momento em diante, quando este documento for aberto (ou qualquer outro com esta 

certificação), o reconhecimento será automático sem requerer mais ações. 

 



Pode consultar o certificado na seguinte opção 

 

 


