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Em matéria de certificação digi-
tal, “o Estado tem muito a fazer,
mesmo internamente”, referia
Joaquim Pedro Cardoso da Costa,
secretário de Estado para a Mo-
dernização Administrativa, na
conferência da APDSI do passado
dia 29 de abril, sob a coordenação
de Rafael António, responsável
pelo Grupo de Informação Docu-
mental da associação. 

Em comunicado, a associação
adianta ainda que para o secre-
tário de Estado, é preciso contra-
riar a tendência da sociedade que
normalmente revela não confiar
na Administração Pública (AP)
que, por seu lado, também “ali-
menta desconfianças com outros
organismos públicos, como os mi-
nistérios”. No entanto, Cardoso

da Costa não deixou de dar conta
dos esforços que o Governo está a
fazer para “desenvolver novas
valências para uma maior utiliza-
ção do cartão de cidadão que ga-
rantam, acima de tudo, seguran-
ça em todas as transações”. “É o
Estado que deve garantir a confi-
ança no mundo digital”. 

O secretário de Estado juntou
ainda números oficiais, eviden-
ciando-se aspetos como o facto de
mais de 80% da população utili-
zar Cartão do Cidadão mas ape-
nas 1% dos cidadãos tira partido
da sua valência eletrónica. Um
cenário que justifica por isso que
a chave móvel digital seja o próxi-
mo passo que o Estado pretende
dar para aumentar esta percenta-
gem: “tendo em conta a eston-

teante velocidade a que está de-
senvolver-se a evolução tecnológi-
ca”, acrescenta. 

Também neste contexto, Rafael
António lembrou que, atual-
mente, é o valor económico da in-
formação que prevalece, defen-
dendo, por isso, a desmaterializa-
ção como “o caminho a seguir
mas antes é preciso garantir que
há condições básicas porque se a
Justiça não estiver adequada à
desmaterialização, não vale a pe-
na. A tecnologia de nada serve se
a sociedade não aceitar o digital”. 

Também Pedro Veiga, professor
da Faculdade de Ciências da Uni-
versidade de Lisboa, esclareceu
que a tecnologia se baseia em in-
fraestruturas que são geridas pe-
los Governos ou empresas comer-

ciais que permitem certificar do-
cumentos, portanto “há tecnolo-
gia, há enquadramento legislati-
vo, vontade de mudar é que não
há, talvez por ignorância, por des-
conhecimento”. Aproveitando a

temática da certificação, lembrou
que a utilização dos computado-
res por parte do cidadão comum
mexe com essa questão porque
“qualquer utilizador responde
sempre sim a tudo de cada soft-
ware que instala”.

Numa perspetiva internacional,
Francisco Aranda, do Ministério
do Interior espanhol, partilhou
como vai ser o novo Documento
de Identificação Digital no país. O
“Documento Nacional de Identi-
dad” contempla “novas medidas
de segurança, novo chip, terá
capacidade biométrica e um canal
seguro autenticado. Há também
várias entidades que vão intera-
gir”, revelou. O atual DNI tem o
prazo de 5 anos para se ajustar às
alterações da tecnologia. 

A APDSI - Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação debateu recentemente
as questões interentes à certificação digital. “Será que é para valer?”, foi o ponto de partida para a reflexão. 
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