
New Zealand  
Traveller Declaration

Todos as pessoas que viajam à Nova Zelândia devem preencher e enviar 
uma New Zealand Traveller Declaration (Declaração de Viajante da Nova 
Zelândia) e receber un Traveller Pass antes de viajar. Isso inclui cidadãos e 
residentes da Nova Zelândia, crianças e bebês.

A New Zealand Traveller Declaration é um sistema on-line que coleta suas 
informações de viagem e relacionadas à saúde e à COVID-19. 

O governo da Nova Zelândia precisa dessas informações antes de você voar 
para a Nova Zelândia, para que você saiba o que precisa fazer quando chegar.

Você precisa enviar sua declaração on-line antes 
de chegar ao seu aeroporto de partida. Uma 
vez que seu voo esteja reservado, você pode 
preencher sua declaração a partir de 28 dias 
antes da data de seu voo.

Pode levar cerca de 30 minutos para preencher 
sua declaração, portanto, reserve tempo 
suficiente para fazê-lo. 

Se a sua New Zealand Traveller Declaration 
cumprir os requisitos, você receberá um 
Traveller Pass (Cartão de viajante).

Você deve mostrar seu Traveller Pass no check-
in e ao chegar na Nova Zelândia, a não ser que 
você saia da alfândega através dos eGates.

Todos precisam preencher e enviar uma 
declaração de viajante. Isso inclui cidadãos 
da Nova Zelândia, portadores de visto de 
residência permanente, crianças e bebês. 

Se você não é cidadão ou residente da Nova 
Zelândia, você ainda precisará cumprir os 
requisitos de visto para entrar na Nova Zelândia.

Se você não precisar de visto para viajar para 
a Nova Zelândia, você precisará solicitar um 
NZeTA [New Zealand Electronic Travel Authority 
(Autorização eletrônica de viagem para a 
Nova Zelândia)]. Você precisará fazer isso e 
também preencher a sua New Zealand Traveller 
Declaration. 

O preenchimento de sua declaração é gratuito.

O que você precisa para preencher sua 
declaração de viajante

Você precisará fornecer:

• detalhes do passaporte

• informações de voo

• comprovante de vacinação – se necessário* 

• histórico de viagens dos 14 dias anteriores à 
chegada na Nova Zelândia

• informações de contato na Nova Zelândia

• contato de emergência

* Consulte travellerdeclaration.govt.nz para obter mais 
informações sobre suas exigências de vacinação
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http://travellerdeclaration.govt.nz


Dicas úteis

Certifique-se de ter todas as outras exigências 
de viagem antes de voar, inclusive:

• passagem aérea

• passaporte válido

• visa ou NZeTA (se necessário).

Viajantes de alguns países precisarão de uma 
New Zealand Electronic Travel Authority 
(NZeTA) para viajar para a Nova Zelândia. 

Acesse immigration.govt.nz/nzeta para  
saber mais. 

Para mais informações sobre vistos para a  
Nova Zelândia acesse  
immigration.govt.nz/new-zealand-visas.

Ajuda para preencher a sua declaração

Caso tenha dificudades para preencher sua 
declaração, você pode pedir a alguém, como 
um amigo ou familiar, para preencher sua 
declaração com você.

Seu endereço de e-mail pessoal

Caso outra pessoa o ajude a preencher sua 
declaração, certifique-se de digitar seu 
endereço de e-mail para que possamos enviar 
seu Traveller Pass para você. 

Caso não tenha e-mail

Caso você não tenha um endereço de e-mail,  
a pessoa que o ajuda deve inserir o seu próprio 
endereço de e-mail. Ao receber o e-mail  
com seu Traveller Pass, a pessoa precisará 
imprimi-lo para você, para que possa  
apresentá-lo no aeroporto quando solicitado.

Após o envio de sua declaração

As informações que você enviar serão avaliadas, 
e uma decisão sobre sua New Zealand Traveller 
Declaration será enviada a você por e-mail. 

Se aprovada, você receberá um Traveller Pass. 
Seu Traveller Pass conterá um QR code pessoal e 
válido somente para a viagem para a qual você 
completou a declaração.

Caso não atenda aos requisitos, você não 
receberá um Traveller Pass. Nós enviaremos 
um e-mail para que você saiba por que sua 
declaração não foi aprovada.

Em caso de erro com suas informações, você 
poderá retornar à sua declaração para corrigi-la 
e enviá-la novamente.

Chegada na Nova Zelândia

Ao entrar na Nova Zelândia, você deverá 
mostrar seu Traveller Pass e quaisquer outros 
requisitos de entrada a um Oficial da Alfândega. 

Você pode mostrar seu Traveller Pass como  
um documento impresso ou em seu dispositivo 
móvel.

Algumas pessoas poderão sair diretamente 
através do eGates sem a necessidade de ter  
seu Traveller Pass verificado pela Alfândega.  
O eGates verificará automaticamente os 
detalhes de seu Traveller Pass quando seu 
passaporte for escaneado.

Ao chegar na Nova Zelândia, você receberá 
instruções no aeroporto, indicando o que você 
precisa fazer. 

Você ainda deve levar todos os documentos 
relevantes que você incluiu em sua declaração 
– como seu certificado de vacinação contra a 
COVID-19 – e quaisquer outros requisitos de 
viagem.

http://immigration.govt.nz/nzeta
http://immigration.govt.nz/new-zealand-visas


Envie sua declaração.5

Contato e suporte

Em caso de dúvidas sobre a New Zealand 
Traveller Declaration, você pode ligar para o 
centro de contato da New Zealand Traveller 
Declaration em um dos números de contato 
abaixo.

0800 359 269 – ligação gratuita da Nova 
Zelândia

1800 359 269 – ligação gratuita da Austrália

+64 4 931 5799 – para chamadas 
internacionais

Você pode ligar para o centro de contato a 
qualquer momento, 24 horas por dia, 7 dias 
por semana.

Lembre-se de que podemos ajudá-lo com 
suas perguntas, mas não podemos preencher 
sua declaração para você.

Não se esqueça – você pode pedir a 
uma pessoa conhecida, como um amigo 
ou membro da família, que preencha a 
declaração com você.

Saiba mais em

TravellerDeclaration.govt.nz

Recursos úteis – o que você  
precisará fazer
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Reserve seu voo para a  
Nova Zelândia.

Certifique-se de ter tudo o que você 
precisa antes de viajar, incluindo 
um passaporte válido e um visto ou 
NZeTA (se necessário).
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SUA DECLARAÇÃO SERÁ PROCESSADA. 

Isso será priorizado com base no horário  
de partida dos voos.

Lembre-se que o centro de processamento e o  
centro de contato estão abertos 24 horas por dia,  

7 dias por semana.

Acesse travellerdeclaration.govt.nz 
para preencher sua declaração. Você 
pode fazer isto até 28 dias antes da 
sua viagem. 
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Faça o upload de seu comprovante 
de vacinação (se necessário).
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Você receberá seu Traveller Pass por 
e-mail – você já pode voar para a 
Nova Zelândia!
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https://www.travellerdeclaration.govt.nz/
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