
INSCRIÇÃO BIOMÉTRICA 

Se aplicável (apenas para vistos Schengen)a biometria será coletada usando um processo 
rápido, discreto e não-intrusivo que captura uma imagem facial com uma câmera digital e uma 
digitalização de 10 impressões digitais com um scanner digital de dedo. 

Seu rosto deve ser claramente visível para uma fotografia a ser tirada. 

Não ter o cabelo que cobre os olhos, não usar chapéu, boné ou lenço ou qualquer outro item 
que obscurece o rosto, cabelo ou pescoço ( com exceção das cobertas de cabeça religiosa 
detalhados abaixo ): 

Se você usar uma cobertura de cabeça ou pescoço por razões religiosas, você deve garantir 
que seu rosto é claramente visível, a partir do fundo do seu queixo para acima de suas 
sobrancelhas, incluindo ambas as bochechas. Se possível, ambas as orelhas também devem ser 
exibidas. Você pode igualmente precisar remover seus óculos quando a fotografia for tirada. 

Se você se recusar a submeter a sua biometria e não se enquadrar em qualquer exceção de 
acordo com a regulamentação da UE ( menor de 12 anos de idade, sendo chefe de estado, 
etc.), o seu pedido de visto não será aceito. 

Os candidatos menores de 12 anos de idade, pessoas incapazes de fornecer consentimento, ou 
aqueles fisicamente incapazes de fornecer sua digitalização de impressão digital, só precisarão 
fornecer uma fotografia facial. 

Se o requente tiver entre 12 e 18 anos de idade, uns dos pais ou tutor legal deverá estar 
presente no pedido do visto e dar o seu consentimento e estar presente quando a biometria 
for coletada. 

PERGUNTAS FREQUENTES – PROGRAMA REGISTRO BIOMÉTRICO 

O que é o registro de biometria para visto ? 

Este é um procedimento simples e discreto realizado e submetido juntamente com o seu 

formulário de candidatura. 

Quem tem de candidatar-se à biometria ? 

Cidadãos estrangeiros de fora do espaço económico europeu que não são isentos de visto 

Schengen e que visitam os países Schengen. 

Por que devo dar a minha biometria como parte do meu pedido ? 

Fornecer biometria ajuda a proteger as identidades de candidatos genuínos. É mais fácil para 

os indivíduos provar sua identidade e seu status de viagem. Ajuda os países Schengen a 

combater o abuso de imigração e a fraude de identidade apenas para citar alguns. 

O que acontece quando forneço minhas informações biométricas ? 

Fornecer suas informações biométricas é um processo rápido e limpo. Nós iremos tirar a sua 

fotografia, e então você deverá colocar os dedos em uma tela de vidro para ser digitalizada. 

Estamos cientes da necessidade de proteger a dignidade, a privacidade e a modéstia dos 

candidatos, e haverá cuidados especiais para os requerentes, quando necessário. 



Quanto tempo demora ? 

O processo de coleta biométrica demora de 5 a 15 minutos. Pode haver uma pequena espera 

enquanto checamos seus dados. 

E quanto a quaisquer condições médicas ou físicas que possam exigir que o requerente 

providencie disposições especiais ? 

Se você ou quaisquer dependentes que estão aplicando com você tem uma condição médica 

ou física que pode exigir cuidados especiais a ser feito, para que suas características 

biométricas possam ser gravadas, você deve obter uma carta ou outro documento que dá os 

detalhes de tal condição e coloque-o com sua aplicação. A evidência documental apropriada 

seria uma carta de um clínico de tratamento, tal como um doutor praticando registrado com o 

conselho médico geral, dando detalhes da circunstância e/ou das necessidades especiais e 

explicando todos os cuidados que podem ser necessários. 

O que acontece se me recusar a dar a minha biometria ? 

Se um requerente não tomar providências para fornecer a sua biometria, o seu pedido será 

rejeitado. 

Por que eu tenho que fornecer impressões digitais novamente quando eu dei a minha 

biometria no exterior como parte do meu pedido de autorização de visto/entrada ? 

Isto é para verificar que um indivíduo que faz uma aplicação é a mesma pessoa que aplicou 

para o visto no exterior e quem veio através da fronteira. 

 


