NOTA DE IMPRENSA
2017-10-06
Titulares do Passaporte da RAEM podem utilizar o serviço de
passagens rápidas de imigração do Reino Unido
A Direcção dos Serviços de Identificação, obtida a confirmação do Consulado
Geral do Reino Unido em Hong Kong, vem informar de que os titulares do Passaporte
da RAEM podem inscrever-se no “Programa do Serviço de Viajantes Registados
(Registered Traveller Service – RTS”, uma vez aprovada a inscrição e concluído o
pagamento das devidas taxas, podem passar pelos vias automáticas ou aceder a filas
para nacionais britânicos e portadores de passaportes da União Europeia, aquando da
entrada e saída nos aeroportos participantes do Reino Unido, sem a necessidade de
preencher o boletim de entrada, permitindo-lhes concluir com maior rapidez as
formalidades de imigração naquele país.
Podem inscrever-se no “ Progrma do Serviço de Viajantes Registados”, os
titulares do Passaporte válido da RAEM, maiores de 18 anos, que tenham visto válido
ou tenham visitado o Reino Unido pelo menos 4 vezes nos últimos 24 meses. O custo
da inscrição é de £ 70 (GBP) por primeiro ano e £ 50 para renovação anual.
Os indivíduos, que satisfaçam os requisitos, podem inscrever-se no Programa por
via internet e receberão o resultado da apreciação no prazo de 10 dias útieis. Os
requerentes aprovados preliminarmente, na sua próxima entrada no Reino Unido,
terão ainda de passar pelas vias para visitantes com passaportes estrangeiros e
preencher o boletim de entrada e apresentar-se ao controlo de imigração que verificará
se os mesmos enquadram-se dentro das especificações do referido Programa e, em
caso do preenchimento das condições necessárias, serão notificados, de imediato, da
aprovação da qualidade de sócio do Programa.
Actualmente, os sócios do “Programa do Serviço de Viajantes Registados”
podem utilizar os acessos rápidos encontrados nos seguintes aeroportos do Reino
Unido: Birmingham, East Midlands, Edinburgh, Gatwick, Glasgow, Heathrow,
London City, Luton, Manchester e Stanted, para além disso, o Serviço também está

disponível nos terminais do Eurostar em Bruxelas, Lille e Paris.
Para as últimas informações sobre o “Progama do Serviço de Viajantes
Registados”, podem consultar o portal electrónico do governo britânico:
https://www.gov.uk/registered-traveller.
O website da DSI (www.dsi.gov.mo/download/ep_autogate_p.pdf) dispõe de
informações sobre a lista dos países que permitem aos titulares do Passaporte da
RAEM utilizarem as suas passagens automáticas de imigração.

