
Formulário de Saúde Pública de Localização de Passageiros 
 
Deve preencher este formulário antes de viajar para o Reino Unido. Deve ler as 
novas normas da fronteira do Reino Unido e verificar se está isento/a. 
 
Vamos utilizar os dados que fornecer para o/a contactar se um passageiro no seu 
voo, embarcação ou comboio acusar positivo no teste do coronavírus (COVID-19). 
 
Se viajar como parte de um grupo, todos os passageiros devem preencher um 
formulário separado. Menores de 18 anos a viajar consigo não precisam de 
preencher o formulário, desde que: 
 

• cheguem e saiam do país juntamente consigo 

• permaneçam na mesma morada que si no Reino Unido 

• inclua os dados do(s) menor(es) no seu formulário 
 
Antes de começar, vai necessitar de: 
 

• os dados do seu passaporte 

• os seus dados de viagem, incluindo as horas e datas 

• o endereço onde ficará hospedado/a no Reino Unido (se aplicável) 
 
Só é possível apresentar este formulário 48 horas antes da sua chegada ao Reino 
Unido. 
 
Pode guardar a informação e acabar de preencher o formulário mais tarde. Se 
permanecer inativo/a durante 25 minutos, o sistema finalizará automaticamente a 
sessão. Se não regressar ao formulário dentro de 7 dias, as suas informações serão 
eliminadas. 
 
As informações que disponibilizar serão utilizadas pelo Home Office (Ministério do 
Interior) e pela Public Health England em conformidade com o previsto na política de 
privacidade. 
 

Registar um endereço de correio eletrónico 
 
Introduza um endereço de correio eletrónico e uma palavra-passe para poder 
guardar as suas respostas. Ser-lhe-á enviada uma ligação individual por correio 
eletrónico para poder regressar ao formulário, se necessário. 
 
Ao preencher o formulário, pode selecionar a opção “Regressar a este formulário 
mais tarde” de forma a enviar uma ligação com o formulário mais recente que 
guardou. 
 
A sua palavra-passe tem de ter 8 ou mais carateres e conter uma letra e um número 
ou um símbolo. 
 
Se não tiver um documento de identidade, contacte o seguinte endereço de correio 
eletrónico: noemail@homeoffice.gov.uk. Os seus dados não serão guardados neste 
endereço. 
 

A quem se destina este formulário? 
 
Está a preencher este formulário para terceiros? 
 

O seu número de telefone 
 
Indique o seu número de telefone  
 

mailto:noemail@homeoffice.gov.uk


Incluir somente números e, no caso de números internacionais, indicar o indicativo 
do país Poderá acrescentar mais números de telefone após clicar em “Guardar e 
continuar”. 
 
Onde utiliza este número de telefone? Pode selecionar mais do que uma opção. 
 
Deve selecionar se é o seu número de casa, de telemóvel ou do emprego. Pode 
selecionar mais do que uma opção. 
 

Outros números de telefone 
 
Tem outros números de telefone? 
 

Contactá-lo/a por telefone 
 
É possível contactá-lo/a por telefone? 
 

O seu nome 
 
Indique o seu nome, conforme consta no seu passaporte ou documento de viagem 
atual.  
 
O seu nome próprio é, normalmente, o seu primeiro nome. O seu nome de família é 
o apelido da sua família. Se tiver outros nomes, incluí-los com o nome próprio. Se o 
seu nome tiver um sufixo (p. ex. Jr.), deve incluí-lo com o seu nome próprio. Se tiver 
um patronímico, incluí-lo com o seu nome próprio. Deve indicar o seu nome próprio 
completo. 
 

Outros nomes 
 
Para além dos nomes já indicados, é atualmente conhecido/a, ou já alguma vez foi 
conhecido/a, por outro nome?  
 
Deve indicar todos os seus nomes. Por exemplo, se alterou o nome após o 
casamento ou se tiver um nome diferente do que utiliza para propósitos 
profissionais. 
 

Os seus planos de viagem 
 
Quando tenciona chegar ao Reino Unido? (Por exemplo, 24 6 2020) 
 
A que horas chegará? (Por exemplo, 14h30) 
 
Quando tenciona sair ao Reino Unido? (opcional) 
 

O seu sexo 
 
Qual é o seu sexo? 
 

A sua data de nascimento 
 
Indicar a sua data de nascimento 
 

O seu endereço de residência 
 
Introduzir o endereço onde reside 
 

O seu passaporte 
 
É obrigatório utilizar o seu passaporte ou documento de viagem para preencher esta 
secção. 
 



Autoridade emissora 
 
No seu passaporte ou documento de viagem, poderá constar como o “estado 
emissor” ou “local de emissão”. 
 
Indicar a data no formato DD MM AAAA 
 

Estadia no Reino Unido 
 
Está a passar pelo controlo de fronteiras do Reino Unido? 
 

Dados da sua chegada ao Reino Unido 
 
Indicar os detalhes da sua chegada  
 

Viaja integrado/a num grupo organizado 
 
Vai viajar para o Reino Unido integrado/a num grupo organizado?  
 
Isto inclui grupos de agências de viagens ou desportivos, de trabalho ou de estudo. 
 

Pessoas com quem está a viajar 
 
Está a viajar para o Reino Unido com um/a menor de 18 anos que queira incluir 
neste formulário?  
 
O/a menor não necessita de preencher um formulário separado se viajarem juntos e 
ficarem na mesma morada. 
 

Isenções do autoisolamento 
 
Está isento/a do autoisolamento durante os primeiros 14 dias da sua estadia no 
Reino Unido? 
 

Onde vai ficar hospedado/a 
 
Sabe onde vai ficar hospedado/a durante os primeiros 14 dias da sua estadia no 
Reino Unido? 
 

Alojamento no Reino Unido 
 
Com quem tenciona ficar hospedado/a no Reino Unido? Se vai ficar hospedado/a 
com amigos/as, familiares ou em casa de outra pessoa, indique o nome completo 
da/s pessoa/s. 
 
Em que morada vai ficar hospedado/a durante os primeiros 14 dias da sua estadia 
no Reino Unido? 
 
Quando chegará a essa morada? (Por exemplo, 24 6 2020) 
 
Quando partirá dessa morada? (Por exemplo, 24 6 2020) 
 

Outro alojamento no Reino Unido 
 
Vai ficar hospedado/a em algum outro local durante os primeiros 14 dias da sua 
estadia no Reino Unido? 
 

Contacto de emergência 
 
Utilizaremos estes dados se outro passageiro acusar positivo no teste do 
coronavírus e se não nos for possível contactá-lo/a diretamente. 
 



Verifique as suas respostas 
 
Verifique as informações abaixo antes de continuar para a secção seguinte. 
 

Declaração 
 
Declaro que: 
 

• Vou chegar ao Reino Unido dentro de 48 horas 

• A informação que forneci neste formulário está correta 
 


