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INCM realiza workshop em Maputo 
 
A INCM realizou em 9 e 10 de Dezembro, em Maputo, em conjunto com o Ministério 
da Ciência e Tecnologia de Moçambique um Workshop sobre o tema “Documentos 
Oficiais Seguros”. 
 
Este encontro teve o alto patrocínio do Ministro da Ciência e Tecnologia de 
Moçambique, Prof. Venâncio Massingue (na foto), que procedeu à abertura dos 
trabalhos, e contou com a participação de cerca de 70 quadros e técnicos 
responsáveis pelos serviços da Administração Pública moçambicana, responsáveis 
pela emissão, validação e fiscalização de documentos oficiais de identificação. 
 
Este encontro constituiu uma excelente oportunidade para a INCM, e os parceiros, 
que com ela se deslocaram a Moçambique, a Multicert e a Visionbox, tomarem 
conhecimento do estado de implementação dos novos documentos de identificação 
seguros em Moçambique, de trocarem as suas experiências e afirmarem as suas 
competências no desenvolvimento deste projectos, que cada vez mais, fazem parte 
das preocupações da generalidade dos países que necessitam de se proteger 
contra a insegurança, num mundo cada vez mais global. 
 
Para além dos técnicos da INCM, Dr. Alcides Gama, Dr. António Cruz e Eng.º Luís 
Machado, liderados pelo presidente do C. de Administração, Prof. Estêvão de 
Moura, intervieram no Workshop, o Dr. Pina Miranda, da Multicert, o Doutor Bento 
Correia, da Visionbox, o Doutor Alexandre Caldas, do CEGER e representantes do 
Ministério da Justiça, do Ministério do Interior e do Instituto Nacional de Viação, de 
Moçambique, que fizeram a apresentação dos seus projectos, nomeadamente do 
número único do cidadão e dos novos documentos, bilhete de identidade, 
passaporte e carta de condução. 
 
Esta acção foi complementada por uma acção de cooperação técnica, enquadrado 
no programa PICTFin do Ministério das Finanças, desenvolvida pela INCM na 
Imprensa Nacional de Moçambique, tendo em vista dotar esta entidade de novas 
capacidades que lhe permita, no futuro, poder ser uma parceira activa, na eventual 
concretização de algum novo projecto em Moçambique. 
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