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BIR inteligente da RAEM distinguido com prémio atribuído pela
Asia Pacific Smart Card Association
O BIR inteligente da RAEM foi distinguido com o prémio “Radiant eID
Awards”, atribuiído pela “Asia Pacific Smart Card Associaton” e a cerimónia da
entrega de prémios teve lugar ontem (1 de Dezembro), em Dhaha, na Bangala, na
ocasião do “11th Forum on Electronic Identity” .
Asia Pacific Smart Card Associaton é uma organização independente, sem fins
lucrativos, que presta às empresas e entidades governamentais, incluindo operador de
programa de cartão inteligentee fornecedores, serviços de informação, consultadoria,
orientação, bem como assistência no estabelecimento de contactos com os sectores da
indústria Smart Card.
O prémio “Radiant Service Award” atribuído à Direcção dos Serviços de
Identificação é uma distinção do “Programa de avaliação dos serviços prestados ao
público”, para destacar as entidades governamentais que tenham prestados serviços
exemplares ao público, pelo menos 5 anos consecutivos, no âmbito de documentos de
identificação electrónicos. O referido Programa pretende oferecer aos cidadãos
meios mais amplos e eficientes para privilegiar a utilidade e comodidade para os
cidadãos no acesso aos serviços públicos. O júri do Programa procedeu à avaliação
dos candidatos, partindo da consideração sob o ponto de vista do público.
A Direcção dos Serviços de Identificação agradece a Asia Pacific Smart Card
Associaton pela atribuição do aludido prémio relativo a documentos de identificação
electrónicos, o prémio constitui uma demonstração do reconhecimento dos sectores de
cartões inteligentes em relação às técnicas e aplicações funcionais do BIR inteligente
da RAEM.
A emissão de bilhete de identidade inteligente veio a criar condições para

proceder à diversificação dos serviços electrónicos e no futuro, os cidadãos poderão
aceder mais serviços electrónicos com o BIR inteligente, alcançando-se o objectivo de
economizar o tempo e proporcionar maior conveniência aos cidadãos.
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