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FUNDAMENTOS TÉCNICOS E DOCUMENTAÇÃO DE APOIO SOBRE OS FORMATOS 

ADOTADOS: 
 

Formatos 
 

Peças escritas PDF /A  

 

PDF /A – Formato que permite o armazenamento de objetos estruturados sendo 

consensualmente o formato que possui mais garantias de reprodutividade a longo prazo, 

tendo-se tornado o standard do arquivo eletrónico de longa duração. 

 

Vantagens da utilização do formato PDF /A: 

 Permite assinar o documento. 

 Formato independente da plataforma utilizada pelas suas características de auto 

descrição. 

 Permite a pesquisa interna no texto e OCR interno, bem como a classificação de 

metadados. 

 Mais compactos que o TIFF. 

 Permite a conversão de qualquer formato para este através de ferramentas de 

distribuição gratuita e edição através da ferramenta de edição disponibilizada pela Adobe 

Systems. 

 

 

Peças desenhadas DWFx  

 

DWFx — o formato sucessor do DWF — tem base no formato XML Paper Specification (XPS) da 

Microsoft®. Os arquivos DWFx são facilmente distribuíveis nas plataformas® a partir do 

Windows Vista™ e o seu formato é suportado pelo XPS Viewer. Também podem ser 

visualizados os arquivos DWFx usando o Autodesk Design Review  a partir da versão 2008. 

 

Vantagens da utilização do formato DWFx: 

 Permite assinar o documento. 

 Permite a criação de arquivos DWFx de página única a partir das caixas de diálogo Plot, 

Publish e Sheet Set Manager. 

 O formato DWFx é uma versão mais ligeira do que um DWG ou PDF. 

 O conteúdo não pode ser editado para alteração, permitindo no entanto tratamentos ao 

nível de medições de comprimentos, áreas ou perímetros sem necessitar de instalar nada 

para alem do visualizador. 

 No envio de um DWFx não é necessário enviar dados adicionais pois estes encontram-se 

já embebidos no próprio ficheiro (i.e. canetas associadas ao desenho). 
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 Permite a criação de arquivos DWFx de múltiplas páginas a partir das caixas de diálogo 

Publish e Sheet Set Manager. 

 Permite a publicação dos seguintes metadados para um arquivo DWFx:  

o Propriedades de desenho básico  

o Dados de camadas  

o Dados de atributos de bloco  

 

Nota: O XPS Viewer somente permite visualizar e imprimir arquivos 2D. O XPS Viewer não 

suporta a visualização de ficheiros DWFx digitalmente assinados. 

Com o Autodesk Design Review  a partir da versão 2008, é permitido,  adicionalmente, 

visualizar metadados do arquivo DWFx, por exemplo, propriedades do bloco. O XPS Viewer 

está disponível como um download para o Microsoft Windows XP. O XPS Viewer é incluído por 

padrão no Windows Vista.  

Para obter atualizações adicionais para esta tecnologia de visualização, visite 

http://www.autodesk.com/. 

 

 

Formato vetorial DWG, DXF, SHP 

 
O DWG é o formato nativo do software Autocad da Autodesk, utilizado com maior frequência 

nos modelos CAD.  

 

O DXF (Drawing Exchange Format) é um arquivo de intercâmbio para modelos de CAD, sendo 

aceite pelo Autocad, mas também pode ser aberto por outros programas. 

 

O SHP (shapefile) é o formato nativo do software ArcGis da ESRI, também manuseado por 

outros programas como o Autodesk Map/Land/Civil e outras soluções open source (como qgis, 

gvsig, udig, entre outros).  

É um formato de armazenamento vetorial digital, contendo a geometria e informação de 

atributos associada. É composto no mínimo por 3 partes shp, shx, dbf (faltando uma destas 

partes não funciona). Pode ainda englobar as seguintes partes: prj, sbn, sbx. 

Por se tratar de um ficheiro composto, recomenda-se a sua compressão em ZIP. 

 

 

Aplicações de apoio 
 
 Autodesk Design Review  (recomendando-se a partir da a versão 2012) - permite 

visualização e a assinatura digital de ficheiros DWFx e é de utilização gratuita em 
www.autodesk.com. 
 

 Ferramentas de Office que permitam assinar e converter documentos em formato PDF-A. 
 

 PDF Creator – software de utilização livre que permite criar e converter documentos de 
acordo com as normas de preservação (PDF/A). 

 

http://www.microsoft.com/whdc/xps/viewxps.mspx
http://pt.wikipedia.org/wiki/CAD
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc/index?id=12423405&siteID=123112
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Notas: 

 Existem outros softwares de utilização livre que podem ser utilizados para os fins acima 

descritos. 

As ferramentas de MSOffice permitem gravar automaticamente no formato PDF/A. 

Para verificação de formato pode ser utilizado o Adobe Reader X, disponível no site 

www.adobe.com. 

 

Documentos de apoio ao utilizador 
 
Assinatura Digital – Manual de apoio à assinatura digital de Documentos 
PDF/A – Manual de apoio à criação de PDF/A  
DWFx -  Manual de apoio à criação de DWFx 
 
Estes documentos estão disponíveis no Portal do Município de Beja. 
 
Como suporte adicional para a utilização do cartão de Cidadão sugere-se o acesso ao portal  
http://www.cartaodecidadao.pt 
 


