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INCM vai produzir os novos documentos de identificação de Cabo Verde 
 
 
Foi assinado hoje, 3 de Novembro, no Salão Nobre da Casa da Moeda um 
contrato entre a INCM e o Governo de Cabo Verde para o fornecimento dos 
novos documentos electrónicos de identificação de Cabo Verde, Cartão Nacional 
de Identificação, Título de Residência e Passaporte. O contrato prevê a 
execução, por parte da INCM, do design gráfico de segurança dos documentos, 
da sua produção e personalização, da incorporação das aplicações electrónicas 
e da solução e serviço de certificação e autenticação digital. 
 
Na cerimónia participaram, pelo Governo de Cabo Verde, Jorge Delgado Lima 
Lopes, coordenador do Grupo de Implementação do Projecto do Sistema 
Nacional de Identificação e Autenticação Civil e Gestor do NOSI - Núcleo 
Operacional da Sociedade de Informação de Cabo Verde, e pela INCM, Estêvão 
de Moura, Presidente do Conselho de Administração e Renato Leitão, Vogal do 
Conselho de Administração. 
 
O Governo da República de Cabo Verde, suportado pela experiência 
comprovada da INCM nesta área de actividade, vai assim dar início à emissão de 
uma nova geração de documentos de identificação electrónicos, incluindo o 
desenvolvimento e implementação da respectiva plataforma de certificação 
digital, garantes de uma identificação segura dos seus cidadãos, que o colocam 
na primeira linha de desenvolvimento destes projectos em África e que constituirá 
um passo muito importante no seu processo de desenvolvimento e de afirmação 
no contexto internacional. 
 
Os serviços de certificação e autenticação digital dos documentos de 
identificação electrónicos serão prestados através da Multicert, sob 
responsabilidade e supervisão da INCM. 
 
A produção dos documentos vai iniciar-se até final do ano e a sua entrega será 
feita de acordo com os pedidos formulados pelas entidades Cabo-verdianas. Os 
serviços serão prestados nas instalações da Casa da Moeda, estando prevista a 
possibilidade da sua transferência para Cabo Verde logo que sejam criadas 
condições no território. O contracto agora assinado tem a validade de quatro 
anos.  
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