
              

 
 

A Imprensa Nacional-Casa da Moeda e a nova geração do Passaporte 
Electrónico Europeu com suporte no protocolo EAC 

 
 
A Imprensa Nacional Casa da Moeda (INCM) completou em 17 de Junho de 2009 a 
migração para a nova geração do Passaporte Electrónico Português (PEPv2), cuja emissão 
é da responsabilidade do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), com produção e 
personalização asseguradas pela INCM. 
 
O novo PEP, desenvolvido em estreita colaboração com o SEF, passou a incluir, na sua 
componente electrónica, as impressões digitais do titular do documento, que estão 
protegidas com um novo protocolo de segurança denominado Controlo de Acesso 
Reforçado, que se baseia numa hierarquia de certificação electrónica, a qual exige que os 
postos de inspecção tenham certificado válido para acesso a essa informação (em inglês, 
EAC - Extended Access Control). 
 
No que diz respeito à componente física, o documento mantém as características de 
segurança adoptadas aquando do seu lançamento (Agosto de 2006), apenas se alterando o 
conteúdo da página 32, em cumprimento de recomendação da UE, e a designação da 
versão do próprio documento. 
 
Todos os Estados Membros da UE emitem passaportes e documentos de viagem que 
incluem um suporte de armazenamento que integra além dos dados biográficos, a imagem 
facial do titular e, a partir do dia 28 de Junho de 2009, estão obrigados a emitirem os seus 
passaportes com as impressões digitais. Em Portugal esta obrigação é determinada pela 
Portaria n.º 568/2009 de 28 de Maio. 
 
A INCM contribui assim, para que Portugal continue a acompanhar a comunidade 
internacional, respondendo às preocupações de reforço da segurança de documentos de 
identidade e viagem, tendo em conta os últimos desenvolvimentos tecnológicos.  
 
O MAI e o SEF voltaram a confiar à INCM, a produção, personalização e expedição deste 
documento de alta segurança, bem como o fornecimento de uma estrutura emissora de 
certificados digitais, encomendada à Multicert, que garante o acesso e a autenticidade do 
documento e da informação nele armazenada de forma electrónica. Estima-se que até ao 
final do ano sejam emitidos 200.000 novos passaportes. 
 
A INCM assegura ainda a produção do Cartão de Cidadão, do Titulo de Residência para 
Estrangeiros, do Cartão para Tacógrafo, do Cartão de Empresa, entre outros, e 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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