
                                                                               
 
 
A Imprensa Nacional-Casa da Moeda é parceira no Sistema de Informação 

e Gestão de Armas e Explosivos (SIGAE) 
 
O Sistema de Informação e Gestão de Armas e Explosivos (SIGAE) é 
apresentado hoje, 29 de Abril, pelo Ministro da Administração Interna na 
Direcção Nacional da PSP e vai entrar em funcionamento a 5 de Maio nos 
comandos da PSP de Évora, Beja e Bragança. 
 
O SIGAE é um projecto que visa eliminar a burocracia permitindo o tratamento 
centralizado da informação associado ao processo de gestão de armas e 
explosivos. Insere-se nas medidas previstas no programa do Governo Simplex 
e resulta de uma parceria estabelecida com a Imprensa Nacional-Casa da 
Moeda (INCM). 
 
A INCM participa no projecto SIGAE, enquanto produtor e personalizador dos 
novos modelos de licenças, alvarás e certificados, correspondendo a um 
fornecimento anual de cerca de 300.000 documentos. 
 
Os documentos emitidos no âmbito deste projecto, são baseados na 
concepção técnica e gráfica desenvolvida pela INCM, reúnem características 
técnicas que permitem responder com segurança aos desafios colocados por 
eventuais tentativas de cópia, falsificação ou alteração. 
 
Além do fornecimento dos documentos a INCM desenvolveu também um 
sistema específico de gestão de todo do processo, desde a recepção de dados, 
ao serviço de personalização dos documentos, à sua expedição e à prestação 
de informação à PSP sobre o estado de emissão de cada documento, incluindo 
a rastreabilidade do mesmo, até à sua entrega. 
 
A INCM participou ainda na especificação de todo o software aplicacional 
SIGAE, incluindo a solução de recolha de dados para registo e personalização 
dos documentos. 
 
A participação neste projecto teve em conta a experiência da INCM, em termos 
de capacidade de gestão de projectos tecnológicos, de produção e 
personalização de documentos seguros, comprovada em projectos de 
relevância nacional e internacional, como o Passaporte Electrónico Português e 
o Cartão de Cidadão. 
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