
A partir de 1º de outubro de 2019, alguns visitantes internacionais e passageiros  
em trânsito deverão ter um NZeTA (Autorização Eletrônica de Viagem para a  
Nova Zelândia) antes de viajar para a Nova Zelândia.

O que é o NZeTA?
O NZeTA é uma nova medida de segurança de fronteiras a ser introduzida pelo governo da Nova Zelândia em 1º de 

outubro de 2019. Alguns viajantes que são elegíveis para viajar para a Nova Zelândia sem visto serão obrigados a  

ter um NZeTA antes de viajarem para a Nova Zelândia. 

O NZeTA não é um visto e não garante a entrada na Nova Zelândia. Na chegada à Nova Zelândia, os viajantes ainda 

devem atender todos os requisitos de entrada existentes, como ter uma passagem de retorno, ser um visitante  

de boa-fé e gozar de boa saúde. 

Quem precisa de um NZeTA?
Você é obrigado a ter um NZeTA antes de viajar para a Nova 
Zelândia caso esteja/seja:

• Viajando com um passaporte de um país com acordo de 
isenção de visto.

• Residente permanente da Austrália.

• Passageiro de navio de cruzeiro, independentemente da  
sua nacionalidade. 

Se você for passageiro de um navio de cruzeiro de um país que 
requer visto, e viaja pela Nova Zelândia em um navio de cruzeiro, 
você necessita um NZeTA ou um visto. Se você está voando para 
a Nova Zelândia para iniciar um cruzeiro em um navio, você deve 
possuir um visto.

Visitantes em trânsito também precisam de  
um NZeTA?
Os viajantes de países com isenção de vistos ou isenção de 
vistos de trânsito precisam de um NZeTA para transitar pela área 
de trânsito do Aeroporto Internacional de Auckland, a caminho 
de outro país.  

Quem não precisa de um NZeTA?
Os titulares de passaportes da Nova Zelândia e da Austrália e os 
viajantes que possuírem visto válido para a Nova Zelândia não 
precisam de um NZeTA. 

Onde encontrar mais informações
Para obter mais informações sobre o NZeTA e ver a lista 

completa de países elegíveis, acesse immigration.govt.nz/nzeta 
ou pergunte ao seu agente de viagens. 

O que é IVL?
O International Visitor Conservation and Tourism Levy 
(IVL)[Taxa de Conservação e Turismo para Visitantes 
Internacionais] é uma forma de contribuir diretamente 
para a infraestrutura turística que você utiliza e ajuda a 
proteger o ambiente natural que você aprecia durante 
sua estadia na Nova Zelândia. A maioria dos visitantes 
também precisa pagar o IVL que é pagável ao mesmo 
tempo em que você solicita seu NZeTA.

Quando os viajantes devem solicitar o NZeTA e 
pagar o IVL? 
Você deve solicitar seu NZeTA bem antes de sua viagem para a 
Nova Zelândia. Pode demorar até 72 horas para que a solicitação 
de um NZeTA seja processada. 

A partir de julho de 2019, você poderá solicitar seu NZeTA e  
pagar seu IVL no immigration.govt.nz/NZeTA. O NZeTA só é 
necessário para viagens a partir de 1º de outubro de 2019, 
quando se tornará obrigatório.

Caso não tenha um NZeTA durante o check-in do seu voo ou 
cruzeiro, você não poderá embarcar. Você pode solicitar um 
NZeTA no check-in, mas se a Immigration New Zealand (INZ) 
 não puder processar a solicitação a tempo, ou se sua  
solicitação for recusada, você não poderá embarcar.
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Como solicitar seu NZeTA 
Haverá duas formas oficiais de solicitar um NZeTA e pagar o  
IVL através da INZ, a partir de julho de 2019:

• Faça o download do aplicativo móvel da INZ.

• Preencha o formulário em immigration.govt.nz/nzeta.

Qual é a forma oficial de solicitar um NZeTA?
Immigration.govt.nz é o site oficial do governo da 
Nova Zelândia, onde um NZeTA pode ser solicitado. 
Certifique-se de que está usando o site oficial ou o 
aplicativo para dispositivos móveis. Não solicite um 
NZeTA através de terceiros não autorizados.

Quanto custa o NZeTA e o IVL?
• NZD 9 para solicitações do NZeTA através do  

aplicativo móvel.

• NZD 12 para solicitações do NZeTA através do  
formulário do site.

O IVL custa NZD 35 para cada pessoa que viaja para a  
Nova Zelândia e é cobrado na mesma transação que o NZeTA.

Agentes de viagens podem ajudá-lo com  
seu NZeTA
Um agente de viagens pode baixar o aplicativo móvel NZeTA ou 
visitar immigration.govt.nz para ajudá-lo com sua solicitação de 
NZeTA. Você precisará fornecer as seguintes informações ao seu 
agente de viagens (eles devem ter sua autorização para tal):

• Dados do documento de viagem (passaporte).

• Dados biométricos (foto).

• Dados para contato (e-mail).

• Informações que permitam à INZ determinar sua 
elegibilidade para viajar para a Nova Zelândia sem  
visto (como uma declaração sobre um histórico de 
condenação criminal).

• Informações sobre o propósito da sua viagem (por exemplo, 
se você está viajando em busca de tratamento médico). 

As informações fornecidas serão utilizadas para confirmar se 
você é elegível para visitar a Nova Zelândia e serão comparadas 
a outras informações disponíveis para a INZ, como a lista de 
passaportes internacionais perdidos e roubados. 

Obtenha antes de viajar. Saiba mais sobre o NZeTA em  
immigration.govt.nz/nzeta ou fale com seu agente de viagens  
hoje mesmo.

Informações para viajantes de  
países com acordo de isenção  
de visto para a Nova Zelândia

MAIO de 2019


