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> O contexto: prazos dos EUA e Europa

A segurança foi a maior preocupação e
desafio para o Ministério do Interior. A IN
selecionou a Gemalto por seu conhecimento
profundo sobre sistemas operacionais e
processos de segurança industrial.

Depois de intensos debates em 2003 e
2004, o Comitê Nacional de Informática e
Liberdade (CNIL) – órgão para a proteção
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Como resultado, a Gemalto agora fornece à
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na
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do
passaporte. A Gemalto desenvolveu um
revestimento padrão de papel que se encaixa
perfeitamente às propriedades físicas e
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equipamento de impressão da IN. Esta
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Com entregas constantes entre 200.000 a
300.000 passaportes por ano, este é
provavelmente um dos mais importantes
projetos no mundo.
No final de setembro de 2006, mais de um
milhão de passaportes eletrônicos foram
emitidos com sucesso dentro do tempo
recorde de cinco meses: um marco para a
indústria. A Imprensa Nacional e a Gemalto
pretendem emitir 2.000.000 de passaportes
este ano.
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