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Além disso, o sistema de personalização da
Gemalto para emissão emergêncial de
passaportes biométricos foi implantada
imediatamente. Isso significa que qualquer
cidadão pode requerer um passaporte
biométrico, mesmo no aeroporto. Este conceito
foi desenvolvido para melhor servir os cidadãos
suecos que esquecem seus passaportes
enquanto viajam. Os ePassports da Gemalto
atendem às especificações ICAO e da União
Européia.
A Gemalto também está fornecendo à Suécia

A Suécia é um país conhecido pela adoção
dos últimos avanços tecnológicos.
Mesmo antes das recomendações da
Organização Internacional de Aviação Civil
(ICAO) sobre o passaporte eletrônico, as
autoridades suecas investigavam 3 novos
caminhos:

cartões de identidade nacionais biométricos,
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dados pessoais de cada titular junto com sua
imagem facial digitalizada nos microchips.

por 3 principais razões:
Presença local, forte

O nível de segurança do ePassport da
Gemalto é reforçado pela combinação de
policarbonato e da gravação a laser que
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permite vários elementos de segurança visual.
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Em outubro de 2005, a Suécia tornou-se um

introduzir um novo passaporte biométrico para um
grande número de cidadãos, mas também
teve que criar um sistema de processamento
de informações totalmente novo e altamente
exigente. Ao mesmo tempo, decidiram emitir
cartões eletrônicos seguros de ID para os
cidadãos suecos.
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documento de ID

nacionais com microchip embutido, de
acordo com as exigências da ICAO e União
Européia, as mais exigentes especificações
do mundo quanto à proteção da privacidade
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fatores-chave na escolha da solução de
ePassport da Gemalto com base na
Tecnologia Segura Setec. O ePassport em
si é uma página de dados em policarbonato
que inclui um microchip com identificadores
biométricos.
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