
                     

 

 
O Ministério da Administração Interna apresenta o novo Título de Residência 
Electrónico produzido e personalizado pela Imprensa Nacional Casa da Moeda 
 
 
No próximo dia 3 de Fevereiro, às 16h, no salão Nobre da Imprensa Nacional Casa da 
Moeda (INCM) o Ministério da Administração Interna (MAI) apresenta o novo Título de 
Residência Electrónico, título de identidade de cidadãos estrangeiros, residentes em 
Portugal, cuja emissão é da responsabilidade do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 
(SEF), com produção e personalização asseguradas pela INCM. 
  
Este novo Título de Residência Electrónico, que serve de documento de viagem no 
espaço Europeu, reúne também os números de identificação fiscal e de segurança 
social dos seus titulares, foi elaborado em conformidade com as regras de 
uniformidade e especificações da União Europeia sobre documentos electrónicos, 
satisfazendo normas técnicas de elevado nível de segurança, nomeadamente em 
matéria de protecção contra a contrafacção e a falsificação. 
 
Portugal torna-se, assim, um dos primeiros países da União Europeia a adoptar o novo 
título de residência, o qual passa a incluir um chip contactless, à semelhança do 
Passaporte Electrónico Português (PEP). 
 
Estima-se que em 2009 serão emitidos cerca de 200.000 novos Títulos de Residência. 
 
À semelhança do PEP e do anterior Titulo de Residência, o MAI e o SEF, voltaram a 
confiar à INCM, a produção, personalização e expedição destes cartões de alta 
segurança, bem como o fornecimento de uma estrutura emissora de certificados 
digitais, encomendada à Multicert, que garante a autenticidade do documento e da 
informação nele armazenada de forma electrónica. 
 
A INCM, que além dos documentos já referidos, assegura ainda a produção do Cartão 
de Cidadão, do Cartão de Empresa, do Cartão para Tacógrafo e outros, assume-se 
como uma referência  a nível nacional e internacional, na área da produção de 
documentos de segurança física e electrónica, numa clara demonstração da 
capacidade de modernização tecnológica que desenvolveu nos últimos anos. 
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