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Vivemos uma revolução tecnológica e, 
em simultâneo, um novo paradigma na 
interseção entre a economia e a tecnologia. 
Revolução tecnológica porque temos hoje 
ao nosso dispor ferramentas dignas de 
filmes de ficção científica, impressão 3D, 
nanomateriais, inteligência artificial, robótica 
inteligence, veículos autónomos. E um novo 
paradigma na interseção entre a sociedade 
e a tecnologia porque, nunca como agora, 
novas tecnologias alteraram tão rapidamente 
a forma como vivemos.

Se dúvidas existissem sobre este futuro cada vez 
mais tecnológico e mais digital, a pandemia 
que nos assolou em 2020/2021, demonstrou, 
claramente, não apenas essa inevitabilidade, 
mas também os benefícios dessa mesma 
digitalização. Em muitos casos, o mundo digital 
foi a única forma como nos continuámos a ligar 
às nossas famílias e amigos e, para os agentes 
económicos, a única forma com que puderam, 
durante um largo período, continuar a operar.

Essa sociedade mais digital, com poder 
computacional e de comunicação na palma 
da mão, pode também ser uma sociedade 
mais igualitária. Porque torna possível dar 

1 United Nations Children’s Fund, Birth Registration for Every Child by 2030: Are we on track?, UNICEF, New York, 2019

voz, identidade, conta bancária, fazer 
transações, entre muitos outros aspetos, 
e consequentemente, garantir mais 
participação, acesso a conhecimento, com 
potencial gigantesco para melhorar a vida 
de populações desfavorecidas. Se é certo 
que mais de 25% das crianças não tem um 
certificado de nascimento1, vejamos, por 
exemplo, o que um projeto como o IDINA 
pode fazer pelo mundo. 

Mas num mundo cada vez mais digital, 
onde são inúmeras as aplicações móveis 
que visam facilitar a nossa vida, seja para 
compras online, serviços de transporte, 
aceder a uma reunião, partilhar documentos, 
firmar contratos, não é difícil imaginar que 
a identidade digital será, num futuro, um 
instrumento central. Hoje, contudo, enquanto 
evoluímos da nossa identidade física e 
eletrónica, para uma identidade móvel, 
visando essa tal identidade digital, ainda 
nos debatemos com casos massivos de 
roubo de identidade, fraudes, em diversas 
manifestações de criminalidade cibernética.

As palavras supra foram bem medidas no 
que respeita à evolução de conceitos. 

Hoje detemos uma identidade física e uma 
identidade eletrónica soberana, para além 
de múltiplas identidades digitais “oferecidas” 
por parte de empresas multinacionais como 
a Google ou o Facebook.

A evolução da identidade eletrónica 
soberana, para uma identidade móvel, é 
agora trivial devido ao estado da arte atual. 
A última geração de smartphones é cada 
vez mais utilizada como um computador 
portátil do que como um telefone, devido 
à sua capacidade de processamento, às 
memórias amplas, aos écrans com muitas 
polegadas e aos sistemas operativos que 
incentivam o desenvolvimento de aplicações 
e novas funcionalidades.

Estes smartphones estão a constituir-se 
assim como a forma dominante de acesso 
aos canais digitais, seja para fins sociais e 
lúdicos, como para as interações comerciais, 
financeiras e, consequentemente, também 
com os serviços públicos oferecidos pelos 
governos que, desta forma, têm o potencial 
de libertar os seus utilizadores das restrições 
físicas ou de localização inerentes à entrega 
de serviços convencionais.  

MAIS 
E MAIS
DIGITAL
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Com mais de 6 mil milhões de subscrições 
de smartphones em todo mundo em 2020, 
e mais de quatro quintos da população 
mundial coberta por redes de comunicações 
móveis, é já possível disponibilizar conteúdos 
e serviços públicos acessíveis em qualquer 
lugar, a qualquer hora, para quase qualquer 
pessoa.

Já no que respeita ao conceito de 
identidade digital, este constitui-se como 
um componente essencial do bom 
funcionamento das sociedades cada vez 
mais digitais, uma vez que pode fornecer 
provas de identificação inequívocas nas 
relações não presenciais.

Para estabelecer confiança em qualquer 
transação eletrónica deve ser possível saber 
que as credenciais usadas para suportar uma 
declaração de identidade ou de um atributo 
são válidas, legitimas e verificáveis de forma 
automatizada e imediata, possibilitando 
assim a prestação de uma variedade de 
serviços sem a necessidade de deslocações 
e atendimento presencial. Isto por si só tem 
potencial para gerar benefícios significativos, 
incluindo custos de contexto mais baixos e 
maior inclusão social, financeira e política.

Atualmente, o conceito de identidade 
digital é visto de um modo mais 
abrangente. Os atributos de identidade são 
fundamentalmente usados para controlo 
de acesso (controlar se a entidade pode 
realizar uma dada ação) e afetação 
de responsabilidades (saber quem foi 
a entidade responsável por uma ação). 
Enquanto a segunda carece claramente da 
necessidade de identificação (ou seja, de 
singularização da entidade num contexto), 
na primeira tal pode não ser o caso. No 
extremo, a identificação de uma entidade 
pode mesmo ser indesejável. Por exemplo, 
num hipotético sistema de voto informático, 
só os votantes autorizados deverão poder 
votar (controlo de acesso) mas não deverá 
ser possível ligar um voto a um votante.

Neste contexto, a Imprensa Nacional – Casa 
da Moeda (INCM) tem-se posicionado na 
vanguarda da inovação, consciente que 
está da revolução digital em curso e do seu 
impacto nas necessidades de identificação e 
da confiança em que esta se baseia.

A INCM, com o seu projeto de carta de 
condução no telemóvel que, em conjunto 
com o IMT e o INESC TEC, iniciou em 2017 

e com fim previsto para o segundo semestre 
de 2021, pretende implementar e consolidar 
a construção de regras formais a que 
deve obedecer um documento digital de 
identificação ou de habilitação, alojado 
de forma segura num aplicativo móvel 
específico, para efeitos de reconhecimento 
oficial e legal, promovendo a mesma, ou até 
maior, eficácia de um documento físico. Em 
concreto, o projeto implementa uma prova 
de conceito da Carta de Condução digital 
de acordo com a norma ISO/IEC 18013-5 
que garante a sua interoperabilidade a nível 
internacional.

Com a publicação desta brochura, 
convidamos o leitor a conhecer a nossa 
abordagem no mundo da identificação móvel 
– um futuro próximo -, com especial ênfase 
para as soluções projetadas para atender 
às necessidades e aspirações da nossa 
sociedade cada vez mais digital. Em breve, 
publicaremos também a abordagem para a 
identidade digital, complementando assim 
esta brochura com um conceito mais amplo e 
um ponto de vista sobre essa matéria.

Gonçalo Caseiro

O PRESIDENTE DA INCM
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1. INTRODUÇÃO
Várias aplicações móveis,  que 
fornecem serviços de eGovernment, 
eBanking, ePayment, eCommerce e 
transportes partilhados, requerem que 
o utilizador seja identificado de forma 
fiável e inequívoca.

Atualmente, este processo de 
identificação depende frequentemente 
de validações menos fiáveis, como 
o envio de imagens digitalizadas de 
documentos de identificação física, o 
que é demorado e propenso a erros 
humanos, levando quer os autores de 
aplicações móveis quer os seus utentes 

a pedir métodos de identificação digital 
móvel mais rápidos e fiáveis. 
A identificação digital transfronteiriça 
constitui um obstáculo significativo, uma 
vez que os sistemas e credenciais de 
identificação nacionais podem variar 
amplamente, afetando necessariamente 
a confiança e conveniência dos 
métodos de identificação que devem 
ser efetivamente interoperáveis.

A aplicação de soluções de identificação 
digital móvel a estas áreas de mercado 
pode abrir oportunidades de negócio 
interessantes.

OS UTILIZADORES 
DE SMARTPHONES 
EM TODO O MUNDO 
AUMENTARAM 40% 
ENTRE 2016 E 2020 
E 6,6 MILHÕES DE PESSOAS TÊM INTERNET 
NOS SEUS SMARTPHONES, O QUE LHES 
PERMITE USAR INÚMERAS APLICAÇÕES 
MÓVEIS

Empresas de consultoria acreditam 
que este é um mercado em 
crescimento. A McKinsey publicou 
um relatório alegando que até 2030 
as soluções de identificação digital 
móvel podem desbloquear entre 3 e 
13 % do PIB de cada país.

McKinsey «Identificação digital», número de abril de 2019.
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ATÉ 2023, OS UTILIZADORES DE 
DISPOSITIVOS MÓVEIS SERÃO

7,33  
MIL  
MILHÕES

ATÉ 2025, 72 % DE TODOS OS UTENTES DA 
INTERNET USARÃO APENAS SMARTPHONES 
PARA SE CONECTAREM À REDE

72%

LIGAÇÕES MÓVEIS EM PERCENTAGEM 
DA POPULAÇÃO TOTAL

103%

A INDÚSTRIA MÓVEL LIGA MAIS DE 
3,5 MIL MILHÕES DE PESSOAS À INTERNET 
(47 % DA POPULAÇÃO MUNDIAL)

3,5  
MIL 
MILHÕES
DE PESSOAS

NUMERO MÉDIO DE 
CONECÇÕES POR UTILIZADOR 
DE DISPOSITIVO MÓVEL

1,55

Figura 1- Utilizadores de smartphones em todo o mundo 2016-2021 [1]
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A identificação digital móvel está ainda em 
investigação. Com efeito, os esforços concorrentes 
de desenvolvimento e as potenciais ameaças 
à segurança, juntamente com as questões 
de facilidade de uso, estão a ser estudados e 
mitigados através da aplicação ou adaptação 
de padrões e parâmetros internacionais para a 
identidade digital móvel.

É neste contexto que a INCM tem trabalhado 
de forma contínua para desenvolver soluções 
inovadoras, fiáveis e práticas, visando 
desmaterializar os processos de identificação e 
autenticação, garantindo mecanismos digitais 
móveis eficazes e seguros e, ao mesmo tempo, 
tirando partido do desejo dos cidadãos de usarem 
aplicações móveis.

1. Introdução
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ETSI TS  
102 204 

(assinaturas móveis) [2]

NIST SP 
800-63-3  

(orientações de identidade 
digital) [4]

eIDAS  
(serviços de identificação 
eletrónica e de segurança 
nas transações eletrónicas 

na UE) [3]

ISO 18013-5  
(Carta de condução móvel) 

(mobile Driving License 
(mDL)[5]

Grupo de trabalho internacional que está 
atualmente a estabelecer os requisitos de uma 
solução de Carta de Condução móvel digital, 
abrangendo todo o ecossistema: prestadores 
de identificação, verificadores (por exemplo 
entidades judiciais) e titulares de documentos 
(Cidadãos).
Segurança e privacidade na conceção são 
questões centrais da especificação. Mesmo sem 
os requisitos finais de uma solução de Carta de 
Condução móvel digital estarem publicados, vários 
países já estão a lançar iniciativas nesta àrea.

INICIATIVAS DE NORMALIZAÇÃO 
DA IDENTIDADE DIGITAL A NÍVEL 
MUNDIAL

1. Introdução
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A utilidade deste tipo de 
infraestrutura identitária vai além da 
interação com as entidades públicas 
estatais que fornecem identificação 
fiável genérica a terceiros, o que 
também é prático para os cidadãos.

Além  disso, a INCM está 
atualmente a trabalhar num projeto 
completamente inovador a fim de 
possibilitar, ainda em 2021, um 
projeto-piloto nacional sobre cartas 
de condução móveis e identificação 
digital móvel totalmente conforme 
com as normas internacionais mais 
recentes, permitindo uma verificação 
online e offline eficaz e fiável sem 
comprometer a integridade dos dados.

9

EXEMPLOS DE INICIATIVAS 
DE IDENTIDADE MÓVEL  
NA EUROPA 

1. IntroduçãoIdentificação Digital Móvel: Desafios e Oportunidades
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Países como a 
Finlândia, os Países 
Baixos, o Kosovo, a 

Dinamarca, Espanha 
e o Reino Unido estão a 
a desenvolver e, nalguns 

casos, a divulgar aplicações 
de Cartas de Condução 

digitais [6].

Portugal tem sido retratado como um caso de sucesso na adaptação dos serviços públicos ao 
ambiente tecnológico em constante evolução, trazendo melhorias substanciais à interação entre o 
Estado e os Cidadãos. Um dos projetos mais emblemáticos desenvolvidos pela INCM, em 2007, 
foi o Cartão Cidadão (CC), com certificados digitais qualificados possibilitando, desde então, a 

autenticação e assinatura digital segura, apoiando e aumentando assim a confiança nas relações 
entre o Estado e os cidadãos no novo mundo digital em que vivemos. Este projeto impulsionou a 
adoção da estratégia nacional de eGovernment, reconhecida e distinguida a nível internacional. 

Outro mecanismo que deve ser destacado nesse contexto é a Chave Móvel Digital (CMD), 
constituindo-se como o desenvolvimento natural do CC, que é um mecanismo simples e seguro de 
autenticação em vários sites públicos e privados, exigindo apenas um telemóvel e um código PIN 

de 4 dígitos.

Além das iniciativas de Carta de Condução móvel digital, 
outros programas de identificação móvel incluem inúmeros 

serviços de identidade móvel digital aplicados e de uso 
generalizado na Estónia. Os serviços governamentais 
na Estónia estão já a beneficiar dos serviços eletrónicos 
para obter maior eficiência administrativa e melhorar o 

envolvimento dos cidadãos, proporcionando poupanças 
de tempo e eficiência na execução de tarefas como 
a obtenção de reembolsos fiscais ou apenas as que 

geralmente exigem a assinatura de documentos legais.

10

ALGUMAS INICIATIVAS 
DE IDENTIDADE DIGITAL 
NA EUROPA

Desde 2014, a Islândia lançou 
uma identificação eletrónica que 
é guardada num cartão SIM e 

acessível com um número PIN. Esta 
identificação eletrónica pode ser 
usada, por exemplo, para assinar 

documentos bancários.

A República da Moldávia iniciou em 
2011 a aplicação do conceito de 
Identidade Electrónica Móvel, que 
funciona como uma identificação 
no mundo virtual, permitindo aos 
utilizadores autenticarem-se no 
ciberespaço para provar a sua 
identidade com a ajuda de um 

telemóvel ou assinar eletronicamente 
uma transação ou documento 

juridicamente vinculativo.

Em 2009, a Áustria  
adotou um produto de assinatura 

eletrónica chamado Handy- 
-Signatur. Com a versão móvel 

ou baseada em cartões da 
Handy-Signatur, os cidadãos 

austríacos podem assinar 
eletronicamente documentos, 

faturas e contratos.

1. IntroduçãoIdentificação Digital Móvel: Desafios e Oportunidades
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IDENTIDADE DIGITAL 
MÓVEL NA EUROPA

· Uma aplicação segura 
de carta de condução 
incluída num dispositivo 
móvel, para o Cidadão 
(titular da mDL)

· Uma aplicação de leitor de 
Carta de Condução móvel 
digital para as entidades 
de inspeção (por exemplo, 
autoridades policiais ou 
terceiros prestadores de 
serviços)

· Mecanismos de verificação 
da integridade dos dados 
criptográficos (online/
offline)

· Interoperabilidade 
total entre as aplicações 
compatíveis com a norma 
ISO 18013-5.

Entre os projetos em curso, a Carta de Condução Móvel 
Digital (mDL) merece atenção especial, uma vez que 
representa um meio inovador fundamental para a partilha e 
validação da identidade, de forma simples e segura.

Embora a Norma ISO 18013-5 ainda não tenha sido 
publicada, a versão atual já nos permitiu desenvolver uma 
solução digital móvel compatível com todos os requisitos 
funcionais, de segurança e de interoperabilidade, garantindo 
a integridade dos dados em todos os momentos.
De facto, a Norma ISO 18013-5 mDL fornece um quadro 
global para a existência de:

1. Introdução
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A INCM tem uma visão abrangente 
do potencial das soluções de 
identificação digital móvel, uma vez 
que as Cartas de Condução digitais 
podem servir, não só como prova  
que os cidadãos estão autorizados a 
conduzir veículos, mas também como 
uma solução fiável e interoperável, 
capaz de fornecer outros atributos 
de identificação como a idade legal, 
proporcionando assim inúmeros 
casos de uso relativos a verificação 
segura de identidade no mundo real 
e no mundo digital para entidades 
públicas e privadas:

· FORÇAS DE 
SEGURANÇA

·

· ALUGUER DE 
AUTOMÓVEIS  
E PARTILHA  
DE VIATURAS

· SERVIÇOS 
FINANCEIROS 
eBanking

· APOSTAS E JOGOS 
ONLINE

· CHECK-IN EM HOTEIS

· CONTROLO DE ACESSOS

12

CONTRATOS
ELETRÓNICOS

1. IntroduçãoIdentificação Digital Móvel: Desafios e Oportunidades
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A adoção de uma dada solução de identidade digital móvel dependerá da 
confiabilidade geral do sistema para os seus múltiplos intervenientes, para 
além da sua utilidade e conveniência. Qualquer solução irá necessariamente 
integrar um sistema distribuído composto por três tipos de entidades: 
 
• Entidades Emissoras,  
 cuja capacidade de atestar os atributos associados a uma identidade,  
 muito provavelmente ancorada numa PKI, tem de ser fiável para todos  
 os participantes no sistema;

Numa perspetiva mais ampla, a 
interoperabilidade dos sistemas de 
identidade digital móvel desenvolvidos 
e implantados em diferentes países 
também deve ser uma preocupação 
ao ponderar uma solução específica. 
Os esforços de normalização fornecem 
quadros para a interoperabilidade e, 
por conseguinte, devem fornecer um 
contributo para a conceção do sistema.

• Verificadores,  
 aqueles que utilizarão e terão 
 confiança nos mecanismos de 
 identificação e autenticação com 
 base no sistema;

• Titulares de credenciais,  
 que terão de confiar que a 
 contraparte digital móvel é pelo 
 menos tão segura como a credencial 
 física original e não pode ser  
 indevidamente utilizada para 
 identificar ou autenticar o titular.

2. DESAFIOS
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2. Desafios

IDENTI 
DADE

Atributos como impressões digitais e imagens faciais são dados 
importantes para que o sistema identifique exclusivamente cada 
utente. Podem ser previstas diferentes arquiteturas, que vão desde o 
armazenamento de dados puramente centralizado a simplesmente 
distribuído, com arquiteturas híbridas permitindo as soluções mais 
flexíveis, armazenando os dados centralmente, na autoridade 
emissora ou localmente, no dispositivo móvel do titular. De notar a 
importancia da coerência entre os conjuntos de dados a nível local e 
distribuídos seja assegurada. Os dados armazenados pela entidade 
emissora são por natureza fidedignos, por contraponto aos dados 
armazenados no dispositivo móvel do titular.

Imagem facial

Nome / Data de nascimento

Impressões digitais

Identificação Digital Móvel: Desafios e Oportunidades
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No que diz respeito às 
aplicações móveis que suportam 
credenciais de identidade, os 
dados armazenados não são o 
único aspeto de preocupação, 
uma vez que os dados devem 
também ser protegidos 
durante o processamento. Os 
dispositivos móveis modernos 
possuem caraterísticas de 
segurança, como elementos de 
hardware seguros que podem 
ser aproveitados para melhorar 
a segurança dos dados, 
nomeadamente de outras 
aplicações instaladas no mesmo 
dispositivo. 

Ao desenvolver ou selecionar uma 
aplicação para suportar credenciais de 
identidade, a segurança e privacidade 
devem ser integradas no próprio design, 
não constituindo uma preocupação 
secundária.

Uma aplicação móvel pode ser a 
interface entre um serviço de identidade 
digital móvel e o Cidadão, de modo 
a que milhões de instâncias figurem 
em dispositivos móveis, com diferentes 
características de hardware e software. 
A cobertura de uma solução em 
relação ao seu uso potencial é outro 
aspeto relevante.

2. Desafios

APLICAÇÃO
MOVEL
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A comunicação local sem fios 
(Bluetooth, NFC) entre uma aplicação 
móvel que suporta credenciais 
de identidade e um verificador 
tem também de ser segura: cada 
participante deve ter a certeza 
de que o interlocutor é o que se 
pretende, impedindo ataques de 
intermediários evitando conhecer os 
atributos de identidade dos cidadãos.

Por exemplo, a comunicação fora de 
banda e os algoritmos criptográficos para 
a troca de chaves seguras podem ser 
usados para permitirem que os utilizadores 
estabeleçam uma ligação criptografada 
passível de transmitir dados sensíveis. As 
mesmas considerações aplicam-se também 
à comunicação na Internet, por exemplo, 
com a autoridade emissora.

COMUNI 
CAÇÕES  
LOCAIS 
SEM FIOS

2. Desafios
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Juntamente com estes requisitos de 
segurança, a confiabilidade geral deve ser 
um aspeto chave da conceção do sistema, 
o que significa que este permanecerá 
disponível, mesmo que o número de 
utentes ou os pedidos de identificação 
aumentem, e que o seu funcionamento 
permanece correto independentemente da 
comunicação ou de outros tipos de falhas.

A título de exemplo, a versão atual da norma ISO 
181013-5 integra um modo de operação offline que 
requer apenas a comunicação local entre titulares 
de credenciais de identificação e verificadores para 
que a identificação ou verificação de atributos seja 
possível.

SEGURANÇA

2. Desafios
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3. SEGMENTOS DE MERCADO 
AFETADOS PELA IDENTIFICAÇÃO 
DIGITAL MÓVEL

As soluções fiáveis de segurança e identificação 
digital móvel trazem a oportunidade de 
estabelecer relações mais fáceis e flexíveis não 
só entre Governos e Cidadãos, mas também 
entre Instituições Governamentais. Os domínios 
da saúde, finanças, retalho e empresas podem 
beneficiar de soluções de identificação móvel 
tornando os processos de autenticação mais 
fiáveis e práticos.

• eGovernement
• eHealth
• eCommerce
• eBanking
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3. Segmentos de mercado impactados pela identificação digital móvel

RELACÃO ENTRE 
GOVERNOS 
E CIDADÃOS

FORÇAS DE SEGURANÇA
Serviços - uma solução de identificação 
móvel poderá desencadear instantaneamente 
o acesso da autoridade às informações dos 
condutores em casos de paragens de tráfego 
e rotinas de identificação diárias.

VOTAÇÕES
Os processos de votação tradicionais podem 
beneficiar de soluções de identificação móvel 
capazes de reconhecer anonimamente o 
direito de um cidadão de votar por processos 
de votação digital, o que poderá diminuir 
o tempo gasto em filas e contribuir para  
resultados mais rápidos.

AUTORIZAÇÃO 
E SEGURANÇA 
DE VIAGEM
A autorização automática de viagem 
(turística ou empresarial) pode ser emitida 
com soluções de identificação móvel sem 
comprometer os aspetos de segurança.

RECENSEAMENTO DA 
POPULAÇÃO
Um processo de identificação móvel 
centralizado permite um censo em tempo real, 
em que os governos poderão saber o nome, 
data de nascimento, endereço, língua, nível 
de educação e profissão de sua população.

A característica de conetividade intrínseca das 
soluções de identificação móvel permite uma relação 
mais fácil e rápida entre os Governos e os Cidadãos. 
Vários serviços tradicionais prestados pelos Governos 
podem beneficiar de soluções de identificação 
móvel, reduzindo os passos administrativos e os 
tempos de espera e, consequentemente, aumentando 
os níveis de satisfação. Os exemplos de serviços 
estatais que poderão beneficiar da identificação 
móvel incluem:

Identificação Digital Móvel: Desafios e Oportunidades
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SERVIÇOS 
GOVERNAMENTAIS

A globalização e o aumento constante das viagens 
trazem novos desafios para a identificação segura 
e rápida dos estrangeiros.

Os Governos de todo o mundo precisam de 
comunicar e fornecer soluções padrão para garantir 
o acesso universal aos serviços exigidos pelos seus 
Cidadãos em diferentes domínios: saúde, justiça ou 
educação.Os processos de identificação morosos 
atualmente realizados pelas autoridades de todo o 
mundo podem ser substituídos por uma identificação 
digital legítima descentralizada e interoperável que 
permita processos mais eficientes.

A interoperabilidade 
da solução  escolhida 
é essencial para este 
segmento de mercado. 
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A Identificação Digital Móvel pode permitir 
o acesso com segurança aos registos dos 
pacientes ajudando os prestadores de 
cuidados de saúde a identificar o histórico 
dos pacientes numa consulta médica por 
videochamada.

Os sistemas de saúde também podem beneficiar de uma 
solução de identificação móvel digital, dando a possibilidade de 
prestadores de cuidados de saúde acederem aos registos dos 
pacientes de uma forma consentida. Além disso, um acesso mais 
fácil e fiável aos registos de identificação móvel dos pacientes 
permite que os médicos forneçam um diagnóstico mais correto. 
Os atestados de doença e as prescrições médicas também podem 
ser mais fáceis de prescrever e rastrear. As companhias de seguros 
também podem beneficiar da identificação móvel pois conseguirão 
consultar o histórico dos clientes quando estes reclamam os seus 
direitos relativos ao seguro de saúde contratualizado. 

SAÚDE
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Uma solução digital fiável e legítima 
aumentaria o volume de operações 
bancárias disponíveis diminuindo o 
tempo gasto em filas e aumentando 
automaticamente os níveis de 
produtividade e de satisfação com 
os serviços

As opções de serviços bancários digitais poderão ter um 
impacto positivo de soluções de identificação digital que 
podem criar confiança no acesso remoto às contas bancárias 
e executar diversas operações, como transferências 
monetárias e prova dos extratos de conta.

SERVIÇOS BANCÁRIOS
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Segmentos de mercado 
que necessitam efetuar  
verificações de identidade 
e de maioridade com
soluções mais fáceis e 
rápidas.

Vários segmentos de mercado têm vindo a 
adotar soluções de identificação móvel a fim 
de melhorar a segurança, reduzir custos e 
oferecer serviços mais convenientes .

A identificação móvel pode seguramente 
responder às necessidades de verificação 
de maioridade  para aquisição de vários 
produtos e serviços tais como: álcool, 
tabaco, armas de fogo, jogos online/offline, 
aluguer de automóveis, check-in em hotéis e 
viagens. 

SEGMENTOS 
DE MERCADO
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4. MODOS DE UTILIZAÇÃO DE APLICAÇÕES 
DE IDENTIFICAÇÃO DIGITAL MÓVEL
As soluções de identificação digital móvel podem ser usadas 
principalmente para efeitos de autenticação em várias 
solicitações diárias.
As aplicações móveis de identificação digital podem ser 
usadas para permitir aos cidadãos assinarem eletronicamente 
documentos legais, usando uma infraestrutura PKI, sem 
credenciais materiais como smartcards ou hardware específicos 
para os ler. Quando usadas em modo online, as aplicações de 
identificação móvel permitem registos de atividade, revogações 
automáticas de assinaturas e evitam a necessidade de carimbos 
temporais e listas negras independentes.

As aplicações móveis digitais de identificação têm menos 
custo por utente, quando comparadas com as credenciais de 
identificação física.

C ) autenticação remota com 
servidores

A )autenticação local entre 
aplicações móveis;

B ) autenticação local entre 
dispositivos móveis ou 
terminais;

Cada pedido de autenticação é 
um caso de uso de soluções de 
identificação móvel. A ligação 
entre o mundo digital e o 
mundo físico dá origem a três 
grupos principais de modos 
de utilização de identificação 
móvel:

Infraestrutura 
de chave 
pública (PKI)

5. GERAÇÃO 
DE ASSINATURA

Utilizador
1. ATIVAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO 
MÓVEL DIGITAL

2. PEDIDO DE ASSINATURA AUTENTICADO

3. DADOS DE ATIVAÇÃO DE ASSINATURA 

4. CONFIRMAÇÃO DE DADOS DE ATIVAÇÃO DE ASSINATURA

6.AUTORIZAÇÃO DE ASSINATURA
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A. AUTENTICAÇÃO LOCAL 
ENTRE APLICAÇÕES MÓVEIS

A autenticação local entre aplicações 
móveis pode ser útil para  serviços de 
eBanking e de pagamento móvel. Hoje 
em dia, a abordagem de autenticação 
necessária em aplicações móveis é uma 
solução típica de login com um nome de 
utilizador e palavra-passe.
Uma solução de identificação móvel 
permitiria um método automatizado de 
subscrição, complementado por soluções de 
verificação biométrica (impressão digital; 
reconhecimento de íris; reconhecimento 
de voz e de rosto) para desbloquear 
serviços de pagamento móvel ou partilhar 
informações bancárias privadas.

B. AUTENTICAÇÃO LOCAL 
ENTRE DISPOSITIVOS MÓVEIS 
OU TERMINAIS

A autenticação local entre dispositivos 
móveis ou  terminais pode ser usada pelas 
autoridades policiais para a identificação 
rotineira do cidadão, como durante 
operações de fiscalização.
As soluções de comunicação local sem fios 
(Bluetooth; NFC) integradas em dispositivos 
móveis permitem uma troca de informações 
de identidade a curta distância que podem 
ser validadas online ou offline. Ao mesmo 
tempo, a comunicação de curta distância por 
meio de protocolos sem fios pode aumentar 
a segurança das autoridades no desempenho 
de funções, evitando o contacto direto que 
possa proteger as autoridades de tentativas de 
violência e infeções por vírus, como o Covid-19.

C. AUTENTICAÇÃO POR 
SERVIDOR REMOTO
 

As identificações digitais móveis podem ser 
usadas para a autenticação por servidor 
remoto evitando métodos de autenticação 
tradicionais baseados em nomes de 
utilizador e palavras-passe. Os certificados 
de identificação seriam trocados entre 
dispositivos móveis e servidores remotos, 
permitindo uma prova rigorosa da 
identidade dos Cidadãos.

4. Mobile Digital Identification Application Usage Modes
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5. CONCLUSÃO
Os serviços móveis e as aplicações móveis já 
provaram o seu valor na facilitação da vida 
quotidiana dos cidadãos. A facilidade de uso e o 
carácter permanente tornam as aplicações móveis 
uma solução para várias  necessidades do dia a dia.

Com os serviços de aplicações móveis vem 
a necessidade de soluções de identificação 
móveis, que progressivamente irão retirar cota de 
mercado a soluções tradicionais de documentos 
de identificação. Em todo o mundo, Governos 
perceberão gradualmente as vantagens da 
aplicação de soluções de identificação digital 
móvel, fornecendo serviços de identificação mais 
rápidos aos seus Cidadãos e, consequentemente, 
aumentando os níveis de satisfação. As normas 

internacionais em desenvolvimento estão atualmente 
a concentrar os seus esforços na homogeneização 
e promoção da interoperabilidade das soluções 
de Carta de Condução móvel digital. No entanto, 
outros padrões e soluções de identificação chegarão 
em breve ao mercado, homogeneizando as 
identificações dos Cidadãos em todo o mundo, o 
que ajudará as autoridades nos seus deveres de 
segurança. Novos serviços digitais móveis baseados 
na garantia de identificação irão surgir, mudando 
o paradigma da forma como os Cidadãos vêem os 
seus dados de identificação e atributos no mundo 
físico e digital.
A facilidade de uso e o desejo permanente de 
conexão tornam as aplicações móveis uma solução 
insubstituível para várias necessidades do dia-a-dia.
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O OBJETIVO DA INCM É 
FORNECER AS SOLUÇÕES DE 
IDENTIFICAÇÃO DIGITAL MAIS 
SEGURAS QUE POSSAM SER 
USADAS POR GOVERNOS, 
CIDADÃOS E EMPRESAS EM 
TODO O MUNDO.
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Com a transição digital que estamos a viver atualmente, 
a INCM fornece também os serviços digitais móveis mais 
seguros e práticos para as organizações públicas ou 
privadas.

Entre em contato connosco se quiser saber mais ou se 
quiser saber como é que a INCM pode apoiá-lo a si e à 
sua organização.

Identificação Digital Móvel: Desafios e Oportunidades
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SOBRE
A INCM
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A Imprensa Nacional - Casa da Moeda (INCM) é uma 
empresa pública detida pelo Estado, resultante da fusão da 
Imprensa Nacional com a Casa da Moeda. A longa história 
das empresas que deram origem à INCM torna-a herdeira dos 
estabelecimentos industriais mais antigos do país.

A empresa é responsável pela produção de bens e serviços 
essenciais ao funcionamento do Governo português, tais como 
os documentos de identidade e de viagem de alta segurança, 
moedas e publicações oficiais, bem como um conjunto relevante 
de produtos e serviços a prestar a outros governos ou empresas 
com soluções essenciais para identificar e autenticar com 
segurança pessoas ou produtos que ofereçam a necessária 
confiança em atividades críticas da sociedade. As novas 
tecnologias tornam a impressão de segurança e as atividades 
de segurança digital áreas estratégicas para o desenvolvimento 
da empresa, com as soluções de identificação mais modernas e 
seguras, em suporte físico e digital.

A autenticação de objetos de metais preciosos é também uma 
tarefa na qual a INCM tem uma longa tradição.
A publicação de obras literárias essenciais da língua e cultura 
portuguesas constitui outra missão da INCM que assegura a 
preservação da língua portuguesa.

O INCMLAB é um departamento da INCM focado na 
aceleração das empresas, no desenvolvimento de novas 
soluções de segurança e de novas tecnologias para fazer 
emergir produtos com elevado valor acrescentado ao longo de 
um processo de IDI, o que é alcançado através da colaboração 
estreita com a sua rede de inovação externa, composta pelas 
principais universidades, centros de investigação e startups 
portugueses.
A inovação faz parte do DNA da INCM e é a base de uma 
estratégia colaborativa, responsável pela integração da 
pesquisa no desenvolvimento de projetos inovadores de I&D.
As linhas estratégicas da INCMLab centram-se na introdução 
de novos produtos nos campos de atividade da INCM, 
nomeadamente, Documentos de Identificação, Identificação 
Digital, Autenticação, Rastreabilidade e Proteção de Marcas, 
Serviços de Administração em linha, Inovação sustentável em 
relação a novos materiais e à eficiência interna.

VISITE-NOS EM: WWW.INCM.PT
PARA MAIS INFORMAÇÕES:  SÍLVIA GARCIA
RESPONSÁVEL DO LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO: 
SILVIA.GARCIA@INCM.PT
INCMLAB GERAL: LAB@INCM.PT

AO INTEGRAR NOVAS 
TECNOLOGIAS NA 
SUA AMPLA GAMA 
DE ATIVIDADES, A 
INCM É UMA EMPRESA 
FOCADA NO FUTURO 
E EMPENHADA 
EM SUPERAR 
OS DESAFIOS 
COLOCADOS PELA SUA 
MISSÃO NUM  MUNDO 
CADA VEZ MAIS 
DIGITAL E EM RÁPIDA 
MUDANÇA.

Identificação Digital Móvel: Desafios e Oportunidades



29

Identificação Digital Móvel: Desafios e Oportunidades

6. REFERÊNCIAS
[1] Statista, “Number of smartphone users worldwide from 2016 to 2021”, julho de 2020.

[2] M. S. Service and W. S. Interface, “Etsi ts 102 204,” vol. 4, pp. 1–65, 2003. 

[3] R. Bastin and I. Hedea, “A big step toward the European Digital Single Market identification  
 and trust services for market ( eIDAS ),” no. 13, pp. 70–77, 2014. 
 
[4] M. E. Garcia and J. L. Fenton, “Digital Identity Guidelines.”, junho de 2017. 

[5] ISO, “DRAFT INTERNATIONAL STANDARD ISO / IEC DIS 18013-5 Personal identification —  
 ISO- compliant driving licence — Part 5 : Mobile driving licence (mDL) application,” vol. 2020, 2020. 

[6] S. Karppinen, P. Hiltunen, S. Karppinen, G. Arts, and E. Secretariat, “EReg Topic Group XIX Non-   
 physical driving licences - going mobile,” número de maio de 2018.



30

Identificação Digital Móvel: Desafios e Oportunidades


