
 

 
 

República de Angola 
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Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa 
 

 
Nota de Imprensa 

 
O Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos informa que sexta-
feira, dia 17 de Novembro, será realizada uma Conferência de 

Imprensa no Centro Anibal de Melo às 15 horas sobre o lançamento 
do bilhete de Identidade integrado. 

 
Com características assentes na tecnologia, segurança e durabilidade, 
o bilhete de identidade integrado visa proporcionar mais segurança 

dos dados dos cidadãos e simplificar o processo de recolha dos 
mesmos. Além disso, o bilhete terá uma durabilidade de 10 anos e 
facilitará o atendimento nos postos de identificação. 

 
A recolha será feita nas repartições de identificação civil e criminal, 

conforme tem sido feito até ao momento, no entanto o processo de 
entrega do bilhete de identidade irá variar entre 02 a 15 dias, 
mediante a localização geográfica das repartições de identificação.  

 
Com o novo sistema de entrega, o cidadão poderá ser notificado 

através de SMS, Chamada Telefónica ou do serviço de Call Center, 
sobre a data de levantamento do seu documento. 
 

A implementação do novo Bilhete de Identidade será feita em duas 
fases.  
 

A primeira será desenvolvida a implementação da nova tecnologia, 
através do chip e QR Code.  

 
Na segunda fase, será efectuado a integração dos dados sociais do 
cidadão, tais como, número de contribuinte, de segurança social, 

número eleitor e do boletim de nascimento. 
 

O Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos informa que os 
cidadãos que possuírem um bilhete de identidade válido, não 
precisam fazer a emissão do novo bilhete até a sua caducidade. 

 
Com o novo sistema de emissão dos bilhetes de identidade, o 
Ministério da Justiça pretende modernizar a médio prazo o sistema de 

dados nacional, trazendo mais tecnologia e segurança aos cidadãos. 
 

Luanda, 16 de Novembro de 2017. 
 
Para mais informações, consulte: 

www.servicos.minjusdh.gov.ao 

http://www.servicos.minjusdh.gov.ao/

