
Pioneiros em soluções de biometria para uma melhor experiência do passageiro
Pioneers in biometric solutions to improve passenger experience

UMA FORMA INOVADORA 
DE PASSAR O CONTROLO 

DE PASSAPORTES
MAIS SEGURA  –  MAIS RÁPIDA – MAIS EFICIENTE

AN INNOVATIVE WAY
OF CROSSING THE BORDER

SAFER  –  FASTER – MORE EFFICIENT



WHAT is Biometrics on the Move?
Biometrics on the move shall be understood as the acquisition of biometric data 
(face and fingerprints) at a distance for the purpose of identity verification, 
to provide a way to automate the border crossing processing.
 
WHY is good for you?
You may cross EU border faster and without stopping at the passport control area.
We will o�er to the participants free Fast Track voucher*.
 
HOW to be part?
If you are flying to a Non Schengen Country, you are above 18 years old and have 
a biometric passport then you can join us.
 
WHERE can I register?
We are waiting for you at Departures.
 
WHO organises?
FRONTEX – European Border and Coast Guard Agency www.frontex.europa.eu
SEF – Serviço de Estrangeiros e Fronteiras www.sef.pt
ANA – Aeroportos de Portugal, SA www.ana.pt

O QUE se entende por Biometrics on the Move?
Biometrics on the move significa a recolha à distância de dados biométricos 
(relativos à face e a impressões digitais), com vista à verificação da identidade, por 
forma a possibilitar a automatização do processamento de controlo de fronteira.
 
PORQUE é vantajoso para si?
Poderá atravessar mais rapidamente a fronteira da União Europeia, sem ter de
parar na zona de controlo de passaportes. Iremos oferecer vouchers para o Fast 
Track no controlo de segurança*.
 
COMO participar no projeto?
Se vai passar pelo controlo de passaportes antes de embarcar, tem 18 anos ou mais 
de idade e possui passaporte eletrónico, poderá ajudar-nos.
 
ONDE se pode inscrever?
Esperamos por si na área de partidas.
 
QUEM é responsável pela organização?
FRONTEX – European Border and Coast Guard Agency www.frontex.europa.eu
SEF – Serviço de Estrangeiros e Fronteiras www.sef.pt
ANA – Aeroportos de Portugal, SA www.ana.pt

 JOIN US ON THE MOVE!
Subject to daily availability 

*Sujeito à disponibilidade 


