
 DECLARAÇÃO ALTERNATIVA PT 

 

 

 
Apenas pessoas que não preencheram a Declaração de Entrada digital em https://www.einreiseanmeldung. 

de têm de preencher este formulário. 
É necessário preencher um formulário por pessoa. No caso de menores ou de pessoas sob tutela, o formulário tem de ser preenchido e 

assinado pelo tutor ou pela pessoa responsável. 
Preencha o formulário com letras maiúsculas. Deixe um caixa em vazio para inserir um espaço. 

Quando solicitado, entregue por favor o formulário totalmente preenchido à transportadora ou à autoridade responsável pelo controlo policial 
do tráfego transfronteiriço.  

A prestação de declarações incorretas constitui uma contraordenação com uma coima de até 25 000 EUROS. 

 
 

INFORMAÇÕES SOBRE A VIAGEM: 1.  Nome da empresa de 
transporte 

       2.  Número da linha  
3.  eventualmente, 
lugar 

 4.  Data de chegada (AAAA/MM/DD) 

                              2 0       

5. Local de partida (cidade e país)          

                                      

6. Via (só preencher caso tenha efetuado um transbordo)                    

                                      

 

DADOS PESSOAIS:    7.  Apelido  8.  Nome(s) próprio(s)         9.  Sexo   

                                  feminino □ 
  

10.  NACIONALIDADE  
11. Data de nascimento 
(AAAA/MM/DD) 

          masculino 
□ 

 
 

  

                                  outro □   

NÚMERO(S) DE TELEFONE, com o(s) qual(quais) pode, se necessário, ser contactado, incluindo o código do país e o indicativo da área:   

12. Telemóvel                           13. Trabalho               
  

                                        

14.  Privado                                 
  

                                        

15.  E-mail                                     
  

 

MORADA / ENDEREÇO DO LOCAL DE RESIDÊNCIA NA ALEMANHA: 

16.  Nome do hotel (se aplicável)     17.  Rua e número (deixe uma caixa vazia entre a rua e o número)  18.  Número do apartamento 

                                      

19.  Cidade           20.  Estado 

                                      

           21.  Código postal 

                                      

 

ENDEREÇO DE OUTROS LOCAIS DE RESIDÊNCIA PREVISTOS NOS PRÓXIMOS 10 DIAS: 

22.  Nome do hotel (se aplicável)  23.  Rua e número (deixe uma caixa vazia entre a rua e o número)  24.  Número do 
apartamento 

                                      

25.  Cidade   26.  Estado 

                                      

   27.  Código postal 

                                      

 

 
         ASSINATURA que certifica a veracidade das declarações: 

 

A declaração alternativa preenchida na íntegra deve ser apresentada 

 à transportadora, em caso de entrada direta em território alemão proveniente de zonas de risco dentro do espaço Schengen, 
 à polícia federal durante o controlo de entrada, em caso de entrada direta em território alemão proveniente de zonas de risco fora do espaço 

Schengen, 
 independentemente do meio de transporte utilizado, à polícia federal, se solicitado no âmbito do exercício do controlo de fronteiras e caso a 

declaração não tenha sido entregue à transportadora. 
 

Em todos os outros casos, envie a declaração alternativa imediatamente após a sua chegada para o endereço seguinte: 

 

Deutsche Post E-POST Solutions GmbH 

Aussteigekarte 

69990 Mannheim 

https://www.einreiseanmeldung/

