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BIR inteligente da RAEM prestigiado com prémio na High Security 

Printing
TM 

Conference Asia 

 Em seguida de ser distinguida com Prémio de Serviço Público de 

Alta Qualidade –Prémio de Tecnologias de Informação pela Comissão de 

Avaliação de Serviços Públicos em 24 de Setembro de 2015, e com 

Prémio ““Radiant eID Awards”, atribuído pela “Asia Pacific Smart Card 

Associaton” em 1 de Dezembro de 2015 em Dhaha, na Bangala, na 

ocasião do “11th Forum on Electronic Identity” , a Direcção dos Serviços 

de Identificação, nesta vez, foi prestigiada com o prémio de “Regional ID 

Document of the Year” na High Security Printing
TM

 Conference Asia, 

realizada em Jacarta, na Indonésia em 8 de Dezembro de 2015. 

 High Security Printing
TM

 Conference Asia é uma conferência que se 

concentra na impressão de alta segurança nas regiões asiáticas, em que se 

apresentam as estratégias e soluções na impressão das notas monetárias, 

passaportes e documentos de identificação, e se discutem desafios e 

questões enfrentados pelos países asiáticos, de Médio Oriente e da Á frica. 

 O prémio “Regional ID Document of the Year” atribuído à DSI, é 

uma distinção para destacar as melhores entidades na impressão de 

segurança, em infra-estrutura, e no implemento de programa de 

passaporte, documento de identificação e outros cartões de segurança. 

 A Direcção dos Serviços de Identificação é a primeira entidade 

governamental do mundo que emite o bilhete de identidade do tipo cartão 

inteligente com contacto, directamente, para sem contacto. O BIR 



inteligente sem contacto também é um dos primeiros cartões inteligentes 

sem contacto que pode suportar a assinatura electrónica. Mediante o 

telemóvel inteligente (smart phone), é possível fazer a autêntificação de 

identidade do titular do BIR inteligente em qualquer local. 

 A Direcção dos Serviços de Identificação agradece as entidades 

organizadoras da High Security Printing
TM

 Conference Asia pela 

atribuição do aludido prémio relativo a documentos de identificação 

electrónicos, o prémio constitui, mais uma vez, uma demonstração do 

reconhecimento dos sectores de cartões inteligentes em relação às 

técnicas e aplicações funcionais do BIR inteligente da RAEM. 

 A DSI vai continuar a empenhar-se nos estudos de alargamento de  

aplicação de BIR inteligente, proporcionando aos cidadões da RAEM 

serviços electrónicos mais diversificados e convenientes.  

 

 

Bilhete de Identidade de Residente da RAEM do tipo “cartão 

inteligente” (frente) 



 

Bilhete de Identidade de Residente da RAEM do tipo “cartão 

inteligente” (verso) 

 


