
 

 

 
 

 
A Imprensa Nacional Casa da Moeda e o Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras testam com sucesso a segunda geração do Passaporte 
Electrónico, em Praga  

 
Entre os dias 7 e 12 de Setembro de 2008 ocorreu, em Praga, o evento 
ePassports 2008, que contou com várias iniciativas, incluindo testes à nova 
geração do passaporte electrónico europeu com suporte ao protocolo EAC 
(Extended Acess Control). 
 
A Imprensa Nacional-Casa da Moeda participou neste evento com o Serviço de 
Estrangeiros e Fronteiras (SEF), estando presente nos testes com exemplares 
do Passaporte Electrónico Português de 2ª geração (PEP - EAC). O passaporte 
foi testado, em termos de conformidade, por 5 laboratórios especializados 
presentes no evento, nomeadamente da Secunet, JRC, HJP/TUViT/CETECOM, 
FIME e SOLIATIS, e em termos de interoperabilidade contra 25 sistemas de 
leitura de empresas internacionais. Participou também em testes de 
interoperabilidade dos sistemas de PKI EAC com mais 7 países (Republica 
Checa, Espanha, Reino Unido, Eslováquia, Suíça e Suécia), alcançando nos 
mesmos um resultado de 100% de sucesso. 
 
Entre um conjunto de 87 passaportes, apresentados por 20 países, o PEP - 
EAC obteve um dos melhores resultados em termos de conformidade, 
compatibilidade e rapidez de funcionamento. O passaporte português foi dos 
mais rápidos nos testes, com tempos de funcionamento de 5 segundos. 
 
Os resultados positivos dos testes permitem encarar com segurança a fase final 
da preparação para a introdução do novo passaporte português, que decorre 
sob responsabilidade do SEF. Espera-se que, o no final do primeiro trimestre de 
2009, o novo passaporte passe a ser emitido regularmente para todos os 
cidadãos, um trimestre antes do prazo de 29 de Junho de 2009 definido pela 
União Europeia para a obrigatoriedade dos estados membros o implementarem. 
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