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REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 
Governo Regional 
Vice-Presidência 

DRAPMA - Direção Regional da Administração Pública e da Modernização Administrativa 

 
 

Circular nº 2/DRAPMA/2021 
 

 

ASSUNTO: Assinatura Digital Qualificada do Cartão do Cidadão – Protocolo celebrado 

com a A.M.A., com vista à associação de um atributo profissional que permita usar a assinatura 

qualificada do cartão do cidadão com poderes de representação 

 

 

A DRAPMA celebrou com a Agência para a Modernização Administrativa, I.P.(AMA) um 

protoloco por intermédio do qual o Governo Regional irá aceder à infraestrutura tecnológica que 

efetua a gestão dos atributos profissionais associados ao cartão do cidadão, designada SCAP 

- Sistema de Certificação de Atributos Profissionais. 

Assim, na sequência dos desenvolvimentos tecnológicos realizados pela DRI para 

implementar este serviço no Governo Regional da Madeira, está a ser ultimada a base dados 

que funcionará junto do JORAM e que que permitirá, no futuro, ir incrementando a tipologia de 

atributos disponíveis e o universo de potenciais utilizadores desta funcionalidade que permite 

a cada titular de um cartão do cidadão assinar eletronicamente documentos não só nessa 

qualidade, mas igualmente acrescentando a essa assinatura eletrónica uma qualidade 

associada ao seu perfil profissional, associado ao cargo que ocupa no Governo Regional . 

Nesta fase inicial, de teste e validação da solução informática desenvolvida pela DRI e 

de afinação do funcionamento da base de dados, estarão apenas disponíveis os seguintes 

grandes grupos de atributos profissionais: 

- membros do governo regional; 

- chefes do gabinete; 

- cargos de direção superior de 1ª e 2ª grau, ou equiparados; 

- presidentes e vogais de conselhos diretivos de institutos públicos. 

 

Nesta medida, iremos proceder ao envio de uma comunicação a todos os departamentos 

do Governo Regional, solicitando que nos informem, dentro deste universo de destinatários, 

quais os titulares de cargos que pretendem aderir ao SCAP, caso em que solicitaremos 

informação pessoal de cada aderente que nos permita alimentar a base de dados já identificada 
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e, nessa medida, permitir que este sistema consiga facultar aos aderentes o atributo 

profissional.  

 

A breve trecho o SCAP será alargado a outros cargos/carreiras, sendo o processo de 

adesão voluntário, mediante requerimento eletrónico a concretizar através de uma App 

desenvolvida pela DRI, a qual ficará disponível no endereço https://digital.madeira.gov.pt/ . Na 

referida App os interessados efetuarão o preenchimento dos campos necessários à validação 

pelos serviços da DRAPMA/JORAM do atributo profissional que o requerente pretende ver 

associado à sua assinatura eletrónica do cartão do cidadão.  

 

 Para mais informações sobre assinatura eletrónica com o cartão do cidadão, sobre o 

“SCAP - Sistema de Certificação de Atributos Profissionais” ou ainda sobre as várias 

funcionalidades associadas ao cartão do cidadão podem ser consultados os sítios infra: 

https://www.autenticacao.gov.pt/web/guest/cartao-cidadao/assinatura-digital  

https://www.autenticacao.gov.pt/web/guest/a-autenticacao-de-profissionais  

https://www.autenticacao.gov.pt/web/guest/cartao-cidadao/perguntas-frequentes  

 

A presente Circular é assinada eletronicamente, com recurso ao atributo profissional do 

seu signatário. 

 

Direção Regional da Administração Pública e da Modernização Administrativa, aos 22 de 

janeiro de 2021. 

 

O Diretor Regional 
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