Declaração Digital do Passageiro
Visão geral
Todos os passageiros que chegam à Austrália por meio aéreo deverão preencher a DPD.
Você pode iniciar sua DPD sete dias antes do seu voo e enviá-la antes de sua partida
para a Austrália. Os passageiros que não concluírem a DPD antes da partida podem
enfrentar atrasos desnecessários na chegada à Austrália.
Ao preencher a DPD, você precisará:





fornecer suas informações de contato, incluindo um número de telefone de contato na
Austrália
fazer uma declaração juridicamente vinculante em relação ao seu status de vacinação
fazer uma declaração sobre seu histórico de viagens nos últimos 14 dias
fazer uma declaração de que tem conhecimento sobre os requisitos de testagem e
quarentena aplicáveis ao viajar à Austrália e no Estado ou território de pouso, bem
como as penalidades por não cumprimento.

Nota: Antes de preencher sua DPD, verifique todos os outros requisitos de viagem para a
Austrália. Para uma lista de todos os documentos necessários antes de viajar, consulte as
informações para viajantes Vacinados e Não Vacinados.

Penalidades e aplicação das normas
O DPD solicita informações essenciais de saúde. Você deve ser capaz de fornecer
evidências de que forneceu as informações essenciais antes de embarcar no avião.
Fornecer essas informações é um requisito obrigatório. A pessoa que falhar em atender a
este requisito poderá ser punida civilmente (multa) com 30 unidades de penalidade
(Atualmente, $6,660 AUD). Isto está estabelecido na seção 46 do Ato de Biossegurança
de 2015.
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Fornecer informações falsas ou enganosas ao governo australiano é um delito
grave. Em caso de condenação, a pena máxima é de prisão por 12 meses.
Estados e territórios também podem aplicar penalidades com o intuito de forçar a
conformidade às disposições de saúde pública. Podem estar inclusas exigências de
quarentena, autoisolamento e testagem para COVID-19. Se você não as cumprir,
incluindo quaisquer exigências após a chegada, poderá enfrentar penalidades graves,
incluindo prisão e multas significativas. As exigências podem mudar rapidamente. Para
mais informações, veja os requisitos de entrada de estado e território.
Os titulares de visto que chegam à Austrália podem ter seu visto cancelado e serem
detidos e removidos se:




não estiverem totalmente vacinados para fins de viagem internacional de acordo
com as exigências de entrada na fronteira da Austrália; ou
não tiverem contraindicação médica para vacinação contra a COVID-19, conforme
definida pelo governo australiano; ou
não estiverem em uma categoria isenta ou possuírem uma isenção de viagem
individual.

Preencha sua declaração
Utilize o app móvel Declaração Digital do Passageiro Australiano após baixá-lo na App
Store (Apple) ou Google Play store (Android).
Se você não puder usar o app móvel, poderá enviar sua DPD por meio do formulário de
DPD online.
Você precisará criar uma conta, ela permitirá administrar as suas declarações atuais e
futuras em um único lugar.

Iniciando sua declaração
Você não precisa pagar pela DPD – ela é gratuita.
Antes de começar a preencher a sua declaração, tenha à mão as seguintes informações:






número do voo
passaporte válido
histórico de viagens (14 dias antes do voo)
disposições sobre quarentena e destino (se exigido)
registro de vacinação contra COVID-19 ou comprovação aceitável de que não possa
ser vacinado por razões médicas.

Cada passageiro terá que preencher uma DPD. Os pais ou responsáveis devem
preencher uma declaração para cada criança menor de 16 anos. Qualquer pessoa com
16 anos ou mais deve preencher sua própria declaração.
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Você deve preencher a DPD antes de fazer de viajar à Austrália.

O resultado de sua Declaração Digital do Passageiro
Uma DPD preenchida não garante sua entrada na Austrália.
Depois que você enviar a DPD, você verá uma tela com um resumo que deverá
apresentar (em formato eletrônico ou impresso) aos funcionários da empresa aérea antes
de embarcar em seu voo. Você também precisará apresentar este resumo para entrar na
Austrália.
Os funcionários da empresa aérea avaliarão seu status de saúde durante o check-in para
seu voo. Sua DPD mostrará seu status de saúde como:






Completo: as informações fornecidas em sua declaração indicam que você atende aos
requisitos de saúde para COVID-19 quanto ao embarque. Você ainda precisará
apresentar sua documentação no check-in. Sua empresa aérea terá a decisão final
para permitir seu embarque no voo.
Incompleto: você não apresentou suas informações de saúde. A Declaração Digital do
Passageiro exige informações essenciais de saúde. Você deve ser capaz de
apresentar evidência de que forneceu as informações essenciais antes de embarcar.
Confirmação necessária no check-in: significa que você pode não ter atendido aos
requisitos para viajar à Austrália. Você precisará de uma confirmação no check-in. Sua
empresa aérea decidirá se você poderá viajar. Se a empresa aérea permitir que você
viaje à Austrália, você poderá ter que ficar de quarentena na chegada. Antes de
começar a preencher sua DPD, verifique o site do Departamento de Saúde. Ele oferece
informações sobre regras de saúde importantes para passageiros que chegam à
Austrália.

Todos os passageiros deverão verificar as disposições para todos os estados e territórios
para os quais viajem ou nos quais passem. Os requisitos são diferentes em cada Estado
e Território australiano. Para mais informações, veja os requisitos de entrada de estado e
território.

Apoio
Se você precisar de ajuda para preencher sua DPD, acesse perguntas frequentes.
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