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1.

Objectivo

Este manual tem por objectivo apresentar como se pode utilizar o Serviço de
Validação Cronológica através do Cartão de Cidadão, (também vulgarmente
designado por time-stamp - TSA), para documentos pdf (através do Acrobat Writer),
e para diversos tipos documentos ou ficheiros, através da interface Web com
aposição e validação de selos temporais.
Primeiramente, descreve-se o contexto geral em que se insere a utilização do Serviço
de Validação Cronológica e posteriormente descreve-se o funcionamento para cada
uma das operações, do ponto de vista do utilizador.
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2.

Enquadramento

O objectivo dos selos temporais é garantir que um documento (ou ficheiro) existia
num determinado momento no tempo.
Para obter um selo temporal, é necessário efectuar um pedido a um servidor de
selos temporais (Servidor de Validação Cronológica). Este servidor, após receber
um pedido, gera um selo temporal (assinado) com a data e hora actuais e legal. Este
selo é a garantia de que aquele documento específico existia no momento em que foi
gerado o selo temporal.
Este selo certifica a veracidade da hora e data do pedido, mas também a integridade
e não repúdio do conteúdo.
O tempo fornecido pelo Serviço de Validação Cronológica do Cartão de Cidadão,
consiste na Hora Legal Portuguesa que é fornecida pelo Observatório Astronómico
de Lisboa (OAL).
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3.

Requisitos

Tem de ter instalado no seu computador:
1. Leitor para ler o Cartão de Cidadão, (se utilizar
consultar o Manual

o Leitor GemPC Twin pode

de instalação disponível aqui).

2. Software do Cartão para o utilizar como meio de autenticação electrónica e,
poderá ler o Manual de Utilização do Cartão de Cidadão, que aborda a
autenticação electrónica em sitíos da Web (sites) e apoia a instalação e uso do
Cartão de Cidadão, incluindo a assinatura electrónica em documentos e em
programas de correio electrónico, de momento suportados pelo Microsoft
Outlook 2003 / 2007 e o Mozilla Thunderbird.
3. Para assinar documentos pdf tem de utilizar software que lhe permita a
inserção de assinaturas digitais em documentos.
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4.

Uso de Selo Temporal para Documentos pdf

4.1.

Para obter Selo Temporal

Para obter um Selo Temporal, é necessário estar ligado à Internet, de forma efectuar
um pedido a um servidor de selos temporais (Servidor de Validação Cronológica), e
efectuar a parametrização do software Adobe Acrobat Writer.

4.2.

Parametrização

Vamos exemplificar, com um documento feito em, AdobeAcrobat Writer 8, ou
outra versão que permita inserir assinaturas digitais em documentos.

Para fazer a parametrização da utilização do serviço de Selo Temporal, o utilizador
deverá ao seleccionar em Documento, Configurações de segurança:
Se utiliza AdobeAcrobat 8 –
Inglês, é em Advanced, Security
Settings
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Abre a janela seguinte:

Seleccionar

e escolher

No
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, abre a janela:

colocar por exemplo:
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Cartao de Cidadao e escrever em
http://ts.cartaodecidadao.pt/tsa/server e fazer

,

aparece:

Carregar em

, fica seleccionado como serviço de Selo Temporal

Padrão:
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Se ainda não tem os certificados digitais instalados, tem de instalar (descarregar) os
, em Documentos, Gerenciar Entidades

certificados da

Confiáveis visualizar Certificados, Confiança e

Se utiliza AdobeAcrobat 8 – Inglês, é em
Advanced, Manage Trusted Identities
Display- Certificados, Edit Trust, Trust e
seleccionar o certificado

4.3.

Assinar documento e utilizar o Selo Temporal

Seguidamente, tem de estar ligado à Internet, de forma a puder utilizar o Serviço
de Selo Temporal (Servidor de Validação Cronológica).
Deve assinar digitalmente na caixa das assinaturas o seu documento, sendo-lhe
pedido o seu pin de assinatura electrónica qualificada:

Apresenta-se o seguinte ecrã a informar, que se está a ligar ao Servidor de Marcas
de Data/hora (Servidor de Validação Cronológica):
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Se utiliza AdobeAcrobat 8 –
Inglês, é em Allow
Seleccionar

4.4.

para ser gerado o Selo Temporal de Data/Hora.

Validação de Assinatura Digital Qualificada e Selo
Temporal

Para validar a assinatura digital qualificada assim como verificar o selo temporal de
data/hora, no documento que está assinado digitalmente e está aberto, deve colocar
o rato em cima do campo da assinatura,

para verificar a sua

validade:
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No separador de Data/Hora, pode verificar a validade em que o documento foi
assinado com a data e hora do Serviço de Validação Cronológica do Cartão de
Cidadão:
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5.

Uso de Selo Temporal para Documentos ou
ficheiros, através da interface Web

5.1.

Requisitos

Estas interfaces Web, permitem efectuar pedidos ao Servidor de Validação
Cronológica do Cartão de Cidadão e também verificar se os Selos Temporais
gerados previamente, são válidos.
Estas interfaces Web necessitam que o browser do utilizador tenha o Java (versão
mínima: 1.5) instalado e configurado.
No primeiro acesso poderá ser perguntado ao utilizador se, por questões de
segurança,

aceita

executar

a

aplicação.

O

utilizador

deverá

responder

afirmativamente para que o serviço de geração e validação de selos temporais,
possa funcionar correctamente.

5.2.

Funcionamento

As interfaces Web estão divididas em duas funcionalidades distintas:
•

a geração de um selo temporal e

•

a validação de um selo temporal

Ao aceder à página principal das interfaces, disponível em:
http://ts.cartaodecidadao.pt/tsaclient/
o utilizador pode seleccionar uma das 2 opções disponíveis:
•

“Gerar Selo Temporal” ou

•

“Validar Selo Temporal”
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5.3.

Gerar Selo Temporal

A funcionalidade de geração de selos temporais envia um pedido ao servidor TSA,
com a informação do documento seleccionado pelo utilizador.

Para tal, o utilizador deverá seleccionar o botão "Seleccionar Ficheiro" e escolher o
ficheiro sobre o qual será criado um selo temporal. De seguida, o utilizador deverá
pressionar o botão "Enviar Pedido de Selo Temporal".
A aplicação irá comunicar com o Servidor de Validação Cronológica e no final do
processo deverá responder com um ficheiro, que contém o selo temporal. O
utilizador poderá então guardar esse ficheiro em disco no local que desejar.
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Caso aconteça algum erro na geração deste selo temporal, a página apresentará uma
mensagem de erro.

5.4.

Validar Selo Temporal

Para validar um selo temporal, o utilizador deverá indicar o documento original
sobre o qual foi criado o selo temporal (através do botão "Seleccionar Ficheiro") e o
ficheiro contendo o selo temporal, que foi obtido pela opção de criação do selo
temporal.

Após seleccionar os dois ficheiros, o utilizador, deverá pressionar o botão "Validar".
A aplicação irá validar se o selo temporal está correcto e se corresponde ao
documento indicado.
No caso de se tratar de um selo temporal válido, será mostrada a seguinte página ao
utilizador, informando que o selo temporal é válido e qual a data/hora a que este
corresponde:

Manual_Selo Temporal_CC_v1

4.doc

16/17

2010-12-14

No caso de alguma validação falhar, será mostrada uma mensagem de erro, como
por exemplo a indicada na próxima imagem.
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