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disponibilizadas (em inglês) em: https://ukcop26.org/the-conference/delegates/   

  

Planejando sua Jornada para a COP26  
Glasgow, 31 de outubro - 12 de novembro de 2021  

  

ATENÇÃO 

A seção “Dúvidas Frequentes” deste documento está sendo constantemente 

atualizada. Por favor, cheque as últimas atualizações. 

Introdução  

Como anfitriões da COP26, reconhecemos que o mundo deve se reunir urgentemente — de 

forma presencial e inclusiva - para chegar a um acordo sobre ações para enfrentar a mudança 

climática. Estamos trabalhando incansavelmente para oferecer uma COP26 segura e bem-

sucedida e estamos animados em dar as boas-vindas a todos vocês.  

Este documento fornece as informações detalhadas que todos os participantes 

registrados na UNFCCC para a COP (incluindo partidos, visitantes, mídia e 

organizações internacionais) precisam para planejar suas viagens a Glasgow. 

Sabemos como a transparência é importante, por isso esperamos proporcionar a 

tranquilidade e o nível de clareza necessários para planejar sua viagem à COP26.  

Orientação separada para os participantes da Cúpula Mundial de Líderes (WLS) e para 

aqueles que foram convidados tanto para o WLS, como para a COP26, serão fornecidos 

através de canais diplomáticos.  

  

Contexto  

A segurança e a proteção de todos durante a COP26 e para a comunidade ao seu redor é de 

extrema importância. Mostramos no G7 neste verão que, com as devidas precauções, é 

possível realizar, com segurança, eventos presenciais. Por isso, colocamos em prática um 

conjunto abrangente de medidas de mitigação da Covid-19. Elas incluem uma forte 

recomendação de que todos que venham à COP sejam totalmente vacinados e testados, 

https://ukcop26.org/the-conference/delegates/
https://ukcop26.org/the-conference/delegates/
https://ukcop26.org/the-conference/delegates/
https://ukcop26.org/the-conference/delegates/
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façam um regime de testagem e isolamento, além do distanciamento social, do uso 

máscaras de proteção e boas práticas para melhores higiene e ventilação. Todos que 

vêm à COP26 têm um papel importante a desempenhar em manter a si mesmos, seus 

colegas participantes e toda a comunidade seguros.  

O Código de Conduta para a COP26 da UNFCCC define o comportamento esperado antes 

de partir para Inglaterra ou Escócia e durante todo o evento, em termos de segurança para a 

Covid-19, para garantir um evento justo e inclusivo. As violações do Código de Conduta 

colocam em risco a segurança de todos e, portanto, serão levadas muito a sério; se 

ocorrerem violações graves, os envolvidos não terão permissão para acessar o evento 

e ainda correm o risco de serem processados criminalmente.  

O regulamento de viagem para a COP26 é um conjunto específico de protocolos 

estabelecidos para proteger a saúde pública na Inglaterra e na Escócia durante a pandemia. 

Os governos do Reino Unido e da Escócia ambos modificaram a legislação de seus 

regulamentos de viagem para a COP26, que reconhecerá, excepcionalmente para a 

cúpula da COP26, todas as vacinas contra a Covid-19. Estas mudanças ajudarão a 

garantir uma cúpula inclusiva e podem ser feitas com segurança, como resultado do conjunto 

abrangente de medidas de combate a Covid-19, em vigor para a COP26. Todos nós 

precisamos trabalhar juntos para manter o número de pessoas na COP26 o mais reduzido 

possível - pedimos que cada delegação, organização e indivíduo que esteja vindo que 

avalie cuidadosamente se sua presença é essencial para o evento.  

Como a pandemia da Covid-19 continua a evoluir, iremos manter nossas medidas de 

proteção contra a Covid-19 para a COP26 em constante reavaliação. Embora tentemos evitar 

mudanças de última hora, se for provado necessário, iremos atualizar as informações em 

nosso site o mais rápido possível.  

A regulamentação de viagem específica para a COP26 só se aplica a pessoas que tenham 

sido registradas para participar da COP26; tiveram a confirmação de seu registro junto 

à secretaria da UNFCCC; concordaram com o cumprimento dos protocolos de saúde; 

e receberam confirmação escrita do governo britânico de que as regras de viagem para 

a COP26 se aplica a eles (isto inclui, mas não está limitado a, membros de delegações 

partidárias, visitantes credenciados, mídia, palestrantes e organizações internacionais). A 

inscrição é feita através do site da UNFCCC. Para quem está viajando para participar de 

Fringe Events1 (eventos paralelos) da COP26, que acontecem na Green Zona - a Zona Verde 

 
1 Eventos fora da Zona Azul da área da conferência da UNFCCC / COP26. Eventos paralelos serão realizados na 

Zona Verde, que é a área pública da conferência.  
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-, além do COY16 e das marchas de protesto, o regulamento normal se aplica. As regras 

para a Inglaterra e Escócia estão disponíveis nos sites que podem ser acessados nos links.  

  

Sumário das Regras de Viagem  

A regulamentação de viagens do Reino Unido tem como base a avaliação de risco para a 

Covid-19 em cada país e território, além de fatores de saúde pública mais abrangentes. Os 

viajantes podem se inscrever para receber alertas por e-mail aqui para serem notificados das 

atualizações de regras na Inglaterra. Os viajantes também devem se lembrar de verificar as 

atualizações no site da COP26 para eventuais mudanças nas exigências de entrada nos 

países, além das medidas de proteção contra a Covid-19.  

As exigências para pessoas entrando na Inglaterra e na Escócia, sob as medidas 

excepcionais para a COP26, podem variar para aqueles que:  

• estiveram em um país ou território de Lista Vermelha nos 10 dias que antecederam 

seu desembarque na Inglaterra ou na Escócia. (A lista vermelha atual para a Inglaterra 

está aqui, e para A Escócia está aqui).  

• estão totalmente vacinados contra a Covid-19, lembrando que aqueles menores de 

18 anos e aqueles que participaram dos ensaios clínicos da Covid-19 serão tratados 

como se estivessem totalmente vacinados. (Todas as vacinas para a Covid-19 

serão aceitas excepcionalmente para a COP26).  

• foram convidados, pelo governo britânico, tanto para a Cúpula Mundial de Líderes 

quanto para a COP26. (Neste contexto, serão fornecidas orientações separadas 

através dos canais diplomáticos).  

Para respaldar estas regras, o governo do Reino Unido:  

• reconhecerá todas as vacinas da Covid-19 para fins de participação na COP26 (os 

participantes precisarão declarar seu status de vacinação através do processo de 

registro da UNFCCC e, quando aplicável, em seu formulário de localização de 

passageiro);  

• fornecerá uma carta de confirmação através do portal da UNFCCC que os 

participantes podem apresentar a sua linha aérea e/ou à UK Border Force para ajudar 

a facilitar suas viagens;  

• fornecerá os testes PCR ou LFD necessários, exceto o teste de pré-partida exigido 

antes de entrar no Reino Unido e qualquer teste exigido para sair do Reino Unido e 

seguir viagem, que terá de ser agendado e pago pelos próprios participantes;  

https://www.gov.uk/guidance/travel-abroad-from-england-during-coronavirus-covid-19
https://www.gov.uk/guidance/travel-abroad-from-england-during-coronavirus-covid-19
https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-international-travel-quarantine/
https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-international-travel-quarantine/
https://www.gov.uk/email-signup?topic=/coronavirus-taxon/entering-england
https://www.gov.uk/email-signup?topic=/coronavirus-taxon/entering-england
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• financiará todas as estadias necessárias do Serviço de Quarentena Controlada 

(Managed Quarantine Service) para aqueles - vacinados ou não vacinados - que de 

outra forma teriam dificuldades para comparecer a COP26, inclusive:  

o todos os participantes do Sul Global registrados na COP26; o todos os 

participantes registrados na COP26 que são visitantes, atores não estatais, 

mídia e representantes de organizações internacionais; e  

o todos os participantes registrados que são de países em desenvolvimento na 

Lista Vermelha (Red List).  

Isto não se aplica a nenhum indivíduo/organização que não seja um participante registrado 

na UNFCCC para a COP26, incluindo as pessoas que viajam para participar de Fringe Events 

(eventos paralelos) ou da Marcha Climática.  

Mais detalhes sobre cada uma dessas medidas podem ser encontrados nas seguintes 

seções - por favor certifique-se de ler e compreender os tópicos plenamente junto com 

o Código de Conduta da COP26 que estará disponível em nosso site em tempo hábil.  

  

Controle  

Como parte do processo de registro da UNFCCC, todos os participantes da COP26 e todos 

que entra na Blue Zone2, a Zona Azul, terá de assinar o Código de Conduta (Code of Conduct) 

da UNFCCC para a COP26 antes de receberem seu 'crachá'. O Código de Conduta 

estabelece as medidas de segurança para a Covid-19 que todos os participantes da COP26 

devem cumprir.   

O Secretariado da UNFCCC e as autoridades do Reino Unido tomarão medidas caso haja 

qualquer violação do Código de Conduta. A resposta será gradual e proporcional. As 

principais violações podem resultar na perda do acesso de um indivíduo à conferência 

(conhecida como "debadging"). Em alguns casos, a violação das regras constituirá uma 

ofensa criminal e será tratada como tal.  

  

Checklist  

1. Antes de viajar - prepare-se agora!  

i. Tome a vacina para a Covid-19 e informe seu status de vacinação no portal 

de registro da UNFCCC.  

 
2 A Zona Azul é o espaço gerenciado pela ONU que sedia as negociações. Todos os participantes dentro da 

Zona Azul devem ser credenciados pela UNFCCC.  
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ii. Solicite um visto para o Reino Unido, se você precisar, o mais cedo possível 

antes da partida. Se você não solicitar um a tempo, corre o risco de não 

conseguir entrar no Reino Unido.  

iii. Reserve sua estadia no Serviço de Quarentena Controlada (Managed 

Quarantine Service - MQS) através do procedimento de reserva por demanda 

para a COP26, se assim for requerido (orientações adicionais serão emitidas 

em breve).  

iv. Reserve sua acomodação para a conferência.  

  

2. Chegando na Inglaterra ou na Escócia  

i. Fornecer os documentos corretos na fronteira do Reino Unido.  

ii. Realizar os testes pós-chegada para a Covid-19.  

  

Exclusões: Tripulação de Voo  

Os pilotos e tripulação de aeronaves não estão incluídos no escopo da isenção COP26. 

Aeronave e tripulação de apoio às viagens dos delegados podem ser elegíveis para uma 

isenção separada. A orientação sobre esta isenção, incluindo a elegibilidade, pode ser 

encontrada aqui.  

  

1. Antes de viajar - prepare-se agora!  

 i.  Tome sua vacina Covid-19 e declare seu status de vacinação  

• A vacinação completa é fortemente recomendada para todos os participantes 

da COP26. A maneira mais segura para que a COP26 aconteça 

presencialmente é com todos os participantes totalmente vacinados, 

protegendo a si mesmos, o evento e toda a comunidade.  

• Excepcionalmente para a COP26, por conta da rigorosa testagem para 

Covid-19 e dos protocolos de segurança que estarão em vigor, o Reino Unido 

reconhecerá todas as vacinas Covid-19.  

• Os participantes são considerados totalmente vacinados duas semanas (14 

dias) após completar um ciclo completo de vacinações para a Covid-19. 

Para a maioria das vacinas, são duas doses. Não são necessárias doses extra 

de reforço.  

• Para comprovar o status de vacinação, os participantes devem fornecer essas 

informações através do portal da UNFCCC para a COP26 e, quando aplicável, 

declarar seu status no formulário de identificação de passageiros exigido antes 

de partir para a Inglaterra ou Escócia (conforme estabelecido abaixo).  

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules#aircraft-pilots-and-crew
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules#aircraft-pilots-and-crew
https://onlinereg.unfccc.int/
https://onlinereg.unfccc.int/
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• O Reino Unido disponibilizou vacinas aos participantes registrados na COP26 

que não puderam acessá-las por outros meios; a oportunidade para se 

inscrever neste programa já se fechou e estamos trabalhando arduamente 

para continuar a levar as vacinas até aqueles que as solicitaram. Informações 

sobre os próximos passos e agendamentos foram enviadas para aqueles 

registrados e as primeiras doses começaram a ser administradas.    

  

 ii.  Solicitando um visto para o Reino Unido (se necessário)  

Aconselhamos veementemente aos participantes da COP26 que necessitam de 

um visto para iniciar suas solicitações o mais rápido possível.  

• O processo para solicitar um visto para vir à COP26 está indicado no site da 

COP26 e no Anexo C deste documento (em inglês).  

• Participantes cuja nacionalidade requer um visto ("visa nationals") e que 

tenham um reconhecimento oficial da UNFCCC (certificando que estão 

credenciados para a COP26) poderão fazer um pedido gratuito através do 

formulário de visto específico da COP26, disponível através deste link (os 

participantes precisarão selecionar o país de onde estão enviando seus dados 

biométricos. Eles serão então levados para a próxima página onde poderão 

selecionar o formulário de solicitação de visto personalizado para a COP26).  

Os pedidos de visto são geralmente processados em 15 dias úteis.  

• Os participantes que são membros de delegações nacionais negociadoras 

("partidos") que são lideradas por um Ministro, ou que são funcionários de 

determinadas Organizações Internacionais, não precisam apresentar 

informações biométricas.  

• Todos os outros participantes (incluindo visitantes, mídia e partidos não 

liderados por um ministro), uma vez que tenham completado seu pedido de 

visto, devem fazer uma marcação para fornecer seus dados biométricos no 

VAC - Visa Application Center mais próximo. Você pode encontrar 

informações atualizadas sobre os locais e horários de funcionamento do VAC 

nos sites de nossos parceiros comerciais. A página "Find a visa application 

centre" - GOV.UK (www.gov.uk) tem links para os sites do VAC separados por 

país.  

• Por favor, lembre-se que os cidadãos com visto sem um reconhecimento 

oficial da UNFCCC (ou seja, aqueles sem credenciamento para a COP26) 

devem se candidatar a um visto padrão de visitante, pagar a taxa de visto 

associada e demonstrar que cumprem o exigências do Anexo V das 

Regras de Imigração. Os cidadãos com visto sem um reconhecimento oficial 

https://ukcop26.org/the-conference/delegates/
https://ukcop26.org/the-conference/delegates/
https://ukcop26.org/the-conference/delegates/
https://ukcop26.org/the-conference/delegates/
https://ukcop26.org/the-conference/delegates/
https://fcogovuk-my.sharepoint.com/personal/luisa_carneiro_fco_gov_uk/Documents/Planning-your-Journey-to-COP26-1%20(002).pdf
https://fcogovuk-my.sharepoint.com/personal/luisa_carneiro_fco_gov_uk/Documents/Planning-your-Journey-to-COP26-1%20(002).pdf
https://visas-immigration.service.gov.uk/country-selection
https://visas-immigration.service.gov.uk/country-selection
https://www.gov.uk/find-a-visa-application-centre
https://www.gov.uk/find-a-visa-application-centre
https://www.gov.uk/find-a-visa-application-centre
https://www.gov.uk/find-a-visa-application-centre
https://www.gov.uk/find-a-visa-application-centre
https://www.gov.uk/find-a-visa-application-centre
https://www.gov.uk/find-a-visa-application-centre
https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-v-visitor
https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-v-visitor
https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-v-visitor
https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-v-visitor
https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-v-visitor
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da UNFCCC e que solicitam o visto pela rota COP26 serão solicitados a 

cancelar e reaplicar usando o pedido de visto de visitante padrão online. Os 

Vistos e Imigração do Reino Unido irão manter a pausa na emissão de vistos 

de visitante nos países da Lista Vermelha.  

• Não há ligação entre vacinas e vistos. Não há nenhuma exigência de ser 

vacinado contra a Covid-19 para solicitar um visto do Reino Unido.  

Isenções:  

• Participantes que são cidadãos com visto (aqueles que precisam de um visto) 

e que cumprem os critérios para isenção do controle de imigração são 

incentivados a solicitar uma insígnia de isenção para facilitar suas viagens para 

o Reino Unido. As insígnias de isenção são emitidas gratuitamente.  

• Os participantes que estão isentos do controle de imigração não são obrigados 

a fornecer seus dados biométricos. Aqueles que fazem parte do partido oficial, 

da delegação de Ministros do Governo em Serviço ou equivalente e 

Funcionários de determinadas Organizações Internacionais também estão 

isentos da biometria.  

• Jornalistas, líderes empresariais ou outras pessoas não empregadas pelo país 

de embarque, mas que estão incluídas em partidos oficiais, não estão isentos 

do controle de imigração e devem atender às exigências das Regras de 

Imigração como visitantes de negócios. Participantes que são elegíveis para 

se inscrever através da rota gratuita para a COP26 não precisarão pagar pela 

inscrição para apresentar a biometria.  

• Membros de missões diplomáticas baseadas no exterior que estejam viajando 

para o Reino Unido em visita oficial não estão isentos do controle de 

imigração - a menos que se enquadrem na seção EXM4(g) na orientação 

de isenção. No entanto, diplomatas que atuam em assuntos oficiais de seu 

governo estarão isentos da exigência de fornecer dados biométricos. Quando 

o oficial de autorização de entrada estiver satisfeito com base na 

documentação apresentada (normalmente um passaporte diplomático e uma 

carta do Ministério das Relações Exteriores - MFA - ou carta do Departamento  

do Governo do Reino Unido, confirmando que o solicitante está visitando o 

Reino Unido para fins de negócios oficiais do governo), eles podem dispensar 

a exigência biométrica.  

  

iii. Reservando seu “Managed Quarantine Hotel” (Hotel para Quarentena 

Controlada), se necessário  

https://www.gov.uk/government/publications/exempt-exm/exempt-exm
https://www.gov.uk/government/publications/exempt-exm/exempt-exm
https://www.gov.uk/government/publications/exempt-exm/exempt-exm
https://www.gov.uk/government/publications/exempt-exm/exempt-exm
https://www.gov.uk/government/publications/exempt-exm/exempt-exm
https://www.gov.uk/government/publications/exempt-exm/exempt-exm
https://www.gov.uk/government/publications/exempt-exm/exempt-exm
https://www.gov.uk/government/publications/exempt-exm/exempt-exm
https://www.gov.uk/government/publications/exempt-exm/exempt-exm
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Participantes da COP26 que estiveram em qualquer país ou território da Lista 

Vermelha nos 10 dias imediatos que antecederam sua chegada à Inglaterra ou 

Escócia são obrigados a se isolar por um período em um "Managed Quarantine 

Service" (MQS), hotel para um período de quarentena, que deve ser aprovado pelo 

Governo Britânico ou pelo Governo Escocês.  

o o período de quarentena é de 5 dias para os participantes da COP26 

totalmente vacinados3, e aqueles menores de 18 anos4 (se estiverem 

acompanhados por um adulto totalmente vacinado) ao chegarem;  

o para os participantes não vacinados da COP26, o período de 

quarentena é de 10 dias;  

o se um resultado positivo para Covid-19 for registrado durante o período 

de MQS, o período é estendido por mais 10 dias, a serem contados 

a partir do dia seguinte ao teste.  

• Onde a quarentena é exigida, os participantes devem reservar com 

antecedência sua quarentena controlada (MQS), isto é, antes de viajar para 

o Reino Unido. Um processo de reserva específico para a COP26 está em 

vigor.  

• Para reservar um pacote de quarentena controlado, os participantes devem 

estar registrados na COP, através do portal de registro da UNFCCC, além de 

ter declarado seu status de vacinação a fim de iniciar o processo de reserva.  

• Orientações adicionais sobre o processo de reserva de quarentena controlada 

serão divulgadas em breve.  

O governo britânico financiará as estadias de quarentena necessárias para todos os 

participantes registrados para a COP26 que, caso contrário, teriam dificuldades 

financeiras para participar da COP26, inclusive:  

o todos aqueles do Sul Global; o todos os participantes registrados 

na COP26 que são visitantes, atores não estatais, mídia e 

representantes de organizações internacionais; e  

o todos os participantes de partidos registrados que são de países 

em desenvolvimento na Lista Vermelha5.  

 
3 Os participantes são considerados totalmente vacinados duas semanas (14 dias) após completar um ciclo 

completo de vacinação para a Covid-19. Aqueles que são obrigados a entrar na MQS na chegada precisará ter 

recebido sua dose final de vacina pelo menos 10 dias antes de chegar ao Reino Unido, sendo o dia de sua dose 

final o dia 0 e o dia de chegada o dia 10, para qualificar-se para 5 dias de MQS.  
4 Os menores de 18 anos serão tratados como vacinados, mas precisam estar acompanhados por um adulto 

para se qualificarem para a quarentena reduzida.  
5 Em caso de dúvida, consulte a Embaixada ou a High Commission local do Reino Unido.  
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• O pacote de quarentena incluirá o transporte de seu local de chegada na 

Inglaterra ou Escócia até o hotel MQS; hospedagem no hotel; três refeições 

por dia; testes exigidos para Covid-19 durante a estadia e; transporte de volta 

ao seu local de chegada após a conclusão de seu período em um MQS.  

• Não incluirá viagens para Glasgow a partir de seu ponto de chegada após seu 

período MQS completo. Você também pode providenciar seu próprio 

transporte de seu hotel MQS para Glasgow.  

• Os testes para Covid-19 serão necessários durante e provavelmente após o 

período de MQS. Estes serão fornecidos como parte do "pacote MQS" e não 

precisam ser reservados ou pagos separadamente.  

• Os participantes que tiverem que ser colocados em quarentena serão 

solicitados a comprovar sua reserva de quarentena para fazer o check-in de 

voos internacionais, ferries (barcas) ou trens internacionais para o Reino 

Unido, e novamente na entrada na Inglaterra e na Escócia.  

• Mais informações sobre as regras de MQS, incluindo aquelas para jovens 

(menores de 18 anos), chefes ministeriais de departamentos - que também 

são membros de sua delegação nacional presente na COP26, como 

identificado nas cartas de confirmação do governo britânico - e aqueles com 

condições médicas que buscam isenção para o período de MQS são 

fornecidas no *Anexo A* (abaixo).  

  

 iv.  Reservando sua acomodação para sua estadia durante a conferência  

• Encorajamos você a reservar sua acomodação o mais rápido possível. A 

capacidade de hospedagem em Glasgow está muito próxima de estar 

esgotada. Considere locais a uma distância comutável de Glasgow, como 

Edimburgo, que fica a menos de uma hora e possui trens diretos com 

regularidade; durante a COP esses serviços estão sendo estendidos até 

tarde da noite.  

• A MCI, nossa agência de reservas de hospedagem, está com as reservas 

em seus hotéis contratados através de seu portal esgotadas. As 

acomodações ainda estão disponíveis para serem reservadas diretamente 

com os hotéis e em sites de reserva terceiros.  

• Como em qualquer evento de grande porte, conseguir uma acomodação 

em Glasgow e redondezas será bastante concorrido durante a COP26. Por 

favor, tenha cuidado com as ofertas de acomodação que parecem boas 

demais para serem verdade e tenha cautela antes de fornecer dados 

financeiros ou outras informações pessoais.  
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2. Pré-embarque  

i. Faça um teste para a Covid-19 e certifique-se de ter o resultado negativo 

em mãos  

• Todos os participantes da COP26 devem apresentar prova de um teste 

negativo para a Covid-19, realizado nas 72 horas anteriores à partida 

para o Reino Unido. Você pode ser solicitado a mostrar isto antes de 

embarcar para o Reino Unido. Mais informações podem ser encontradas 

aqui para participantes chegando na Inglaterra, e aqui para participantes 

chegando na Escócia.  

  

ii. Preencha um formulário de localização de passageiros  

• Todas as chegadas ao Reino Unido, incluindo de participantes da COP26, 

devem completar um formulário para localização de passageiros até 48 

horas antes da sua chegada ao Reino Unido. Você pode ser solicitado a 

apresentar o formulário tanto antes de embarcar para o Reino Unido 

quanto ao desembarcar.  

• Daremos orientações específicas sobre como os participantes da COP26 

devem preencher o formulário de localização de passageiros quando 

estivermos mais próximos do evento.  

  

  

iii. Importante: Centros de Trânsito Internacional (International Transit 

Hubs)  

• Estamos cientes dos desafios que algumas pessoas enfrentam para 

chegar até a COP26, particularmente aqueles que precisam fazer escala 

em um terceiro país e que têm preocupações sobre a falta de confiabilidade 

dos horários de voo neste momento. Por exemplo, Austrália e Nova 

Zelândia são importantes pontos de trânsito para os países do Pacífico, 

mas isso pode exigir quarentena nas viagens de ida e volta para Glasgow.  

• Estamos trabalhando em conjunto com parceiros internacionais e a 

UNFCCC para enfrentar os desafios que as delegações das ilhas do 

Pacífico e de outros lugares podem enfrentar ao viajar para a COP26.  

• Isso inclui ajudar a encontrar soluções para os desafios enfrentados no 

trânsito entre os países. Estamos trabalhando para identificar esses 

desafios e colaborando com os governos nos principais centros de trânsito 

para chegar a um acordo que ajude a facilitar as viagens dos participantes 

da COP26.  

https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-testing-for-people-travelling-to-england
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-testing-for-people-travelling-to-england
https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-international-travel-quarantine/pages/testing-for-people-travelling-to-scotland/
https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-international-travel-quarantine/pages/testing-for-people-travelling-to-scotland/
https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk
https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk
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• Mais informações serão fornecidas em nosso site em tempo hábil.  

  

3. Chegando na Inglaterra ou na Escócia  

i. Fornecendo os documentos corretos na fronteira do Reino Unido Todos 

os participantes devem ser capazes de fornecer, quando solicitados por seu 

operador de viagem e/ou Força de Fronteira:  

• seu formulário de localização de passageiros (Passenger locator form);  

• comprovante de um teste para a Covid-19 negativo, feito nas 72 horas 

antes de seu embarque;  

• onde a quarentena em um MQS é exigida, comprovante de uma reserva, 

se você tiver esteve em um país da Lista Vermelha nos últimos 10 dias;  

• Carta de confirmação da COP26, contendo seu nome específico - esta será 

emitida para todos os participantes registrados para cumprir o regulamento 

de viagem para a COP26 e se aplica a eles. Não o fazer pode impedir 

seu deslocamento para a Inglaterra ou Escócia.  

  

ii. Realizando os testes para Covid-19 pós-desembarque  

• A testagem pós-desembarque para a Covid-19 será feita com base em seu 

status de vacinação, e se você esteve em um país ou território da Lista 

Vermelha nos 10 dias que antecedem sua chegada ao Reino Unido.  

• Por favor, não marque testes pós-desembarque nesta fase. Um 

sistema específico para a COP26 será disponibilizado em breve.  

  

A. Os participantes que não estiveram nos países ou territórios da Lista 

Vermelha nos 10 dias anteriores à sua chegada ao Reino Unido devem:  

a. realizar um teste PCR para a Covid-19 dentro de 48 horas após a 

chegada à Inglaterra ou Escócia;  

b. realizar um teste PCR Covid-19 adicional no oitavo dia, caso não 

estejam totalmente vacinados; e  

c. realizar testes diários autoadministrados para a Covid-19, o Lateral 

Flow Device (LFD), a cada dia da conferência, antes de ir ao local 

designado para sua realização.  

Todos os testes serão fornecidos pelo governo britânico para quem está viajando para 

participar da COP26. Mais detalhes serão fornecidos em tempo hábil.  

B. Os participantes vacinados ou não vacinados que estiveram em países ou 

territórios da Lista Vermelha nos 10 dias anteriores à sua chegada ao Reino 

Unido deverão:  
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a. realizar os testes para a COVID-19 fornecidos a você durante e após 

sua estadia na MQS (estes testes estão incluídos no pacote MQS)  

b. realizar diariamente testes LFD para a Covid-19 antes de comparecer 

ao local da conferência - estes serão fornecidos pelo governo britânico; 

detalhes completos serão fornecidos em tempo hábil.  

Importante: Se você chegar antes da COP26, não será submetido a testes diários até o início 

da conferência.  

iii. Transporte público  

Quando estiverem no Reino Unido e além do controle de fronteiras, os delegados estarão 

livres para viajar usando a variedade de opções de transporte público ou privado disponíveis. 

Ao fazer isso, eles deverão aderir às regras de saúde pública específicas do Reino Unido em 

vigência, assim como todos os outros membros do público.  

 Vale lembrar que as regras entre a Inglaterra e a Escócia podem variar, especialmente em 

relação ao uso de máscaras. Elas são necessárias tanto no transporte público da Escócia 

quanto no metrô de Londres, e são recomendadas (mas não obrigatórias) em todas as outras 

formas de transporte público.   

A maioria das determinações de saúde pública, se não todas, serão comunicadas pelo 

fornecedor do transporte antes e durante a viagem.  

  

4. Durante a conferência  

Para ter acesso à conferência, os participantes deverão ter sido registrados, além de ter 

recebido a confirmação de seu registro do secretariado da UNFCCC. Todos os participantes 

também precisarão cumprir os protocolos de saúde aplicáveis, de acordo com o Código de 

Conduta, quando estiverem dentro da Zona Azul e fora dela. Isso inclui:  

• manter 1 metro de distância em relação a outros indivíduos;  

• usar máscara facial quando for solicitado;  

• realizar um teste autoadministrado (LFD) em sua acomodação antes de se 

deslocar para o evento, todos os dias, durante toda a conferência. Um 

resultado negativo será mandatório para ter acesso à Zona Azul 

diariamente. Se ocorrer um resultado positivo, o indivíduo deve 

imediatamente se isolar, sozinho, em seu alojamento. O resultado será 

confirmado através de um teste PCR (fornecido pela Governo do Reino  

Unido). Caso seja negativo, o indivíduo estará livre para retornar ao evento. 

Caso o resultado seja positivo, serão necessários 10 dias de 
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autoisolamento. Um rastreamento de contatos será conduzido para 

identificar qualquer pessoa em risco, a quem também será solicitado o 

autoisolamento.  

• um teste PCR também será requerido para aqueles que apresentarem 

sintomas da Covid-19.  

  

5. Pós-conferência / Saindo do Reino Unido  

Uma vez encerrada a COP26, espera-se que você esteja preparado para deixar o 

Reino Unido o mais breve possível.  

O sistema de viagem específico para a COP26 só se aplica às pessoas enquanto elas 

estiverem presentes na conferência, ou viajando para deixar o Reino Unido. Seu uso 

para entrar no Reino Unido não permite estadias prolongadas para outros fins após o 

evento. Nem a Diretoria de Protocolo nem a Unidade da COP26 têm capacidade para 

ajudar os delegados que desejam acrescentar programas adicionais, caso os visitantes 

ignorem o pedido de comparecer apenas a eventos relacionados à WLS ou à COP26.  

O Reino Unido não exige um teste de saída para aqueles que saem da Zona Azul no 

final de sua participação no evento.  

Todos os participantes da COP26 devem verificar individualmente os requisitos prévios 

de viagem para seu deslocamento após a COP26. Alguns países exigem comprovante de 

um teste PCR negativo para entrar. Os participantes do COP26 precisam se organizar 

para pagar por esses testes de forma privada, mas nós poderemos sinalizar os 

participantes a fornecedores privados quando necessário.  

Após a conferência, os participantes são responsáveis por seus próprios planos de 

viagem entre suas acomodações na COP26 e seu local de embarque no Reino 

Unido. O transporte não será fornecido pelo governo do Reino Unido ou pela UNFCCC.  

Uma variedade de opções de transporte público está disponível.  

  

Anexo A - Quarentena Controlada - Mais Informações e Isenções  

• Chefes ministeriais de departamentos que também são membros de sua delegação 

nacional participando da COP26, além de dois funcionários essenciais nomeados 

que os acompanham de países e territórios da Lista Vermelha, serão isentos da 

quarentena controlada. Estes indivíduos devem ser identificados como tal nas cartas 

de confirmação do Governo do Reino Unido à COP26 (através do portal da UNFCCC).  
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• Se você tem necessidades médicas específicas e está preocupado que estas não 

serão contempladas em uma instalação de quarentena controlada (MQS), o que pode 

comprometer sua saúde, você pode realizar a quarentena em um local alternativo; 

veja aqui as condições e processo.  

• Jovens com menos de 18 anos serão tratados como vacinados e serão elegíveis para 

o período reduzido de 5 dias de quarentena, no momento de desembarque. No 

entanto, eles devem estar acompanhados por um adulto responsável (pai ou tutor) 

durante o período de sua estadia no MQS. O adulto responsável deve estar 

totalmente vacinado e registrado na COP26, para que tanto o adulto quanto o 

jovem possam se classificar para os 5 dias de MQS. Se o adulto responsável não 

estiver totalmente vacinado, ou não estiver registrado na COP26, ele e o participante 

menor de idade terão que completar a quarentena de 10 dias.  

   

————————————————————————————————————— 

 

DÚVIDAS FREQUENTES: PERGUNTAS E RESPOSTAS 

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO EM 13/10/2021 

Dúvidas Gerais 

11/10 - Quero viajar para o Reino Unido mais cedo para negócios relacionados 

à COP26/WLS, quão cedo posso chegar? 

O regime de viagem especial para a COP26 estará em vigor a partir de 9 de outubro. 

Se você chega antes de 9 de outubro, você deve entrar no Reino Unido através da 

política de fronteira usual. 

11/10 - O que preciso fazer se precisar mudar minha reserva de viagem? 

Se você quiser mudar seus planos de viagem, você deve verificar os termos e 

condições de sua reserva para entender qual o impacto da mudança. Você deve 

discutir quaisquer mudanças em seus planos de viagem com seu provedor de viagens 

(a organização com a quais você reservou) o mais rápido possível, para considerar 

as opções disponíveis. 

 

11/10 - Os operadores de transporte estarão cientes das isenções que estão em 

prática?  

Os operadores de transporte e as transportadoras terão recebido orientação sobre as 

medidas de viagem sob medida em vigor para os participantes da COP e WLS. Você 

deve levar sua carta de confirmação com você o tempo todo para mostrar que 

está isento de certos requisitos e evitar ser negado o embarque pelo seu operador de 

viagem. 

https://www.gov.uk/guidance/exemptions-from-managed-quarantine-for-medical-and-compassionate-reasons
https://www.gov.uk/guidance/exemptions-from-managed-quarantine-for-medical-and-compassionate-reasons
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11/10 - Ouvi dizer que no Reino Unido podem perguntar sobre um passaporte 

de vacina, o que preciso fazer?  

Você não será obrigado a apresentar um passaporte de vacina, ou qualquer outro 

comprovante de vacinação, em qualquer evento da COP ou WLS. Não há planos na 

Inglaterra de introduzir passaportes de vacina doméstica. Na Escócia, pessoas com 

mais de 18 anos precisarão mostrar que estão totalmente vacinadas antes de serem 

autorizadas a entrar em ambientes de maior risco, como boates. 

 

11/10 - Como consigo a carta de confirmação do Governo do Reino Unido para 

mostrar que sou um participante ou facilitador da Cúpula de Líderes Mundiais 

(WLS) registrado? 

Se você estiver participando do WLS, seu chefe de missão terá sido solicitado a 

fornecer os detalhes de todos os membros da delegação presentes no WLS. Serão 

emitidas uma carta com os detalhes de todos os membros da delegação que são 

participantes ou facilitadores cadastrados. Em seguida, a HMG fornecerá às 

embaixadas de Londres e aos países-sede uma carta de confirmação que nomeia a 

todos aos que as isenções do WLS se aplicam e garantem que os delegados recebam 

uma cópia pessoal. Você deve garantir que você tenha uma cópia desta carta ao 

viajar para o Reino Unido e que seu nome está nela. 

 

11/10 - Antes de deixar meu país de origem, o que preciso completar? 

Além de levar sua carta de confirmação e evidências de um teste Covid-19 negativo 

feito dentro de 72 horas antes de sua partida, todos os participantes da COP26 e WLS 

devem completar um localizador de passageiros até 48 horas antes de chegarem ao 

Reino Unido. Você pode ser solicitado a mostrar isso antes de começar sua viagem 

para o Reino Unido. 

  

Participantes de países fora da lista vermelha 

11/10 - O que preciso fazer se estou viajando para a COP26 de um país fora da 

lista vermelha e estou totalmente vacinado? 

Se você estiver for viajar para a COP26 de um país fora da lista vermelha e estiver 

vacinado, fique atento ao seguinte: 

● Você deve fazer um teste de COVID-19 nas 72 horas antes de sua viagem para a 

Inglaterra ou Escócia e receber um resultado negativo; 

● Você deve preencher um Passenger Locator Form; 

● Você deve levar sua carta de confirmação; 

● Você deve fazer um teste PCR de COVID-19 dentro de 48 horas após chegar à 

Inglaterra ou Escócia; 



  

16  
  

● Você deve fazer um teste LFD diariamente durante o período do evento. 

 

11/10 - O que preciso fazer se estou viajando para a COP26 de um país fora da 

lista vermelha e não estou vacinado? 

Se você estiver for viajar para a COP26 de um país fora da lista vermelha e não estiver 

vacinado, fique atento ao seguinte: 

● Você deve fazer um teste de COVID-19 nas 72 horas antes de sua viagem para a 

Inglaterra ou Escócia e receber um resultado negativo; 

● Você deve preencher um Passenger Locator Form; 

● Você deve levar sua carta de confirmação; 

● Você deve fazer um teste PCR de COVID-19 dentro de 48 horas após chegar à 

Inglaterra ou Escócia; 

● Você deve fazer um teste PCR de COVID-19 no seu 8º dia de viagem na Inglaterra 

ou Escócia; 

● Você deve fazer um teste LFD diariamente durante o período do evento. 

 

11/10 - E se o país de onde estou viajando sair da lista vermelha mais de 10 dias 

antes de viajar e não precisar mais de um hotel MQS? 

Se o país de onde você está viajando deixar de estar na lista vermelha 10 dias antes 

da viagem, você será contatado para confirmar o cancelamento de sua reserva de 

quarentena em hotel MQS. 

 

11/10 - E se eu já tivesse reservado meu voo e meu pacote MQS antes do meu 

país ter sido retirado da lista vermelha? 

Lidaremos com mudanças nas circunstâncias e impactos nas viagens e ou planos de 

MQS caso a caso, conforme apropriado. 

 

Chegando na Inglaterra ou Escócia 

11/10 - E se meu porto de chegada no Reino Unido for no País de Gales ou na 

Irlanda do Norte? 

O regime especial de viagem para os participantes da COP26 não estará em vigor 

para ninguém cujo porto de chegada ao Reino Unido seja no País de Gales ou na 

Irlanda do Norte. Aqueles que desejam aproveitar as medidas específicas da COP26 

devem entrar no Reino Unido na Inglaterra ou na Escócia. 

 

Forneça os documentos corretos na fronteira com o Reino Unido 
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11/10 - Que documentação devo fornecer na fronteira inglesa ou escocesa? 

Você precisa fornecer os seguintes documentos na fronteira inglesa ou escocesa: 

○ Passenger Locator Form preenchido; 

○ Evidência de um teste COVID-19 negativo, feito nas 72 horas antes de sua viagem 

para a Inglaterra ou Escócia; 

○ A carta de confirmação da COP26 com seu nome baixada do portal da UNFCCC (a 

carta será emitida para todos os participantes cadastrados). Os participantes podem 

precisar apresentar sua carta de confirmação aos operadores de transportes ou à 

Border Force, por isso devem garantir que a levem consigo para garantir um processo 

tranquilo. Caso não tenha sua carta de confirmação, você pode ser impedido de viajar 

para a Inglaterra ou Escócia. 

 

Faça os testes de COVID-19 relevantes após a chegada – sobre testes de 

COVID-19 

 

11/10 - Como consigo a carta de confirmação do Governo do Reino Unido para 

mostrar que sou um participante ou facilitador da COP26 registrado? 

Para receber sua carta de confirmação, você precisa se inscrever através do portal 

COP26 da UNFCCC. Uma vez feito isso, você será enviado o Código de Conduta da 

COP26 para ler e assinar. Uma vez confirmado que leu e entendeu que precisará 

cumprir o Código de Conduta, você será enviado sua carta de confirmação do 

Governo do Reino Unido confirmando que você é um participante registrado ou 

facilitador para COP26. É essencial que você tenha esta carta com você ao viajar 

para o Reino Unido.  

 

11/10 - Se eu chegar antes da COP26 ou WLS posso aproveitar as isenções de 

viagem para outros fins? 

As isenções de viagem são SOMENTE para fins de COP26 e não devem ser 

aproveitadas para outros fins. 

 

Testes de COVID-19 

11/10 – Muitos testes foram mencionados. O que cada um significa? 

● PCR - Teste de Reação em Cadeia de Polimerase - estes verificam o material 

genético (RNA) do vírus na amostra. A amostra será enviada para processamento em 

um laboratório. 

● LFD - Teste do Dispositivo de Fluxo Lateral - estes detectam proteínas chamadas 

"antígenos" produzidas pelo vírus. Eles dão resultados rápidos, em 30 minutos depois 

de fazer o teste. 
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● PDT - Teste pré-partida (feito antes do início da viagem) - refere-se a um teste 

Covid-19. 

 

Atualizado 13/10 - Há algum requisito que meu teste pré-partida deve atender? 

Seu teste covid-19 pré-partida deve atender aos padrões descritos nas orientações 

para testes antes de viajar para a Inglaterra ou para a Escócia (se você estiver 

viajando diretamente para a Escócia). 

 

11/10 - Que testes de COVID-19 devo fazer depois da chegada? 

O regime de testes de COVID-19 relevante após sua chegada será baseado em sua 

situação vacinal e nos países que você visitou nos últimos 10 dias. 

Os participantes de países fora da lista vermelha devem: 

○ Fazer um teste PCR de COVID-19 dentro de 48 horas após chegar à 

Inglaterra ou Escócia; 

○ Fazer um teste PCR de COVID-19 no seu 8º dia de viagem se não estiver 

vacinado (menores de 18 anos e indivíduos que participaram de um teste 

clínico de uma vacina Covid-19 não precisam completar um teste PCR no 8º 

dia); 

○ Você deve fazer um teste LFD diariamente antes de ir aos locais da 

Conferência – eles serão fornecidos pelo Governo Britânico (a testagem diária 

começará no dia 31 de outubro, e participantes que chegarem no dia 15 não 

precisarão fazer os testes até o dia 31). 

Por favor, note, se você estiver chegando antes da COP26, você não estará sujeito a 

testes diários até o início da conferência. Os participantes que chegarem para a pré-

sessão não precisarão fazer exames diários até o início da COP26 em 31 de outubro 

Não há necessidade de autoisolamento na chegada à Inglaterra ou Escócia para 

aqueles que vêm de países fora da lista vermelha, sejam vacinados ou não. 

Participantes não vacinados que não estiveram um país ou território da lista vermelha 

nos 10 dias anteriores à sua chegada precisarão fazer um teste de COVID-19 

adicional em seu 8º dia de viagem. (8 dias após chegar ao Reino Unido).  

 

Atualizado 13/10 - Participantes precisarão pagar por seus testes de COVID-19 

necessários de acordo com o código de conduta? 

Todos os participantes serão responsáveis por seus próprios testes anteriores à 

viagem (inclusive os obrigatórios para a viagem). O Governo do Reino Unido proverá 

os seguintes testes quando necessário: 

• Testes PCR nas 48 horas após a chegada na Inglaterra ou Escócia 

• Teste PCR no 8º dia após a chegada 

• Qualquer teste feito como parte do pacote de quarentena em hotel MQS 

https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-testing-for-people-travelling-to-england
https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-international-travel-quarantine/pages/testing-for-people-travelling-to-scotland/
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• Testes LFD diários no  

• Teste PCR de confirmação no caso de um resultado positivo no teste LFD 

• Testes de confirmação durante o evento em caso de sintomas de COVID-19 

Os testes serão enviados direto para a sua acomodação conforme forem necessários. 

 

Completando um Passenger Locator Form (PLF) 

11/10 - O PLF pergunta se eu cumpro os critérios de elegibilidade de vacinação 

contra COVID-19. Para selecionar 'sim', quais critérios eu preciso atender? 

Apenas para a COP26, o Governo Britânico está aceitando qualquer vacina de 

COVID-19 administrada por qualquer sistema de vacinação. Isto é diferente da 

posição normal do Governo britânico de aceitar apenas certas vacinas aprovadas. 

Portanto, você deve selecionar "sim" para os critérios de elegibilidade da vacinação 

se você é um participante da COP26 ou WLS registrado e você atender aos critérios 

específicos para a COP26. 

Os critérios são: 

• Se você não for obrigado a completar a quarentena assistida, será 

considerado que você atende aos critérios de elegibilidade da vacina; 

• Se você foi vacinado com qualquer vacina de COVID-19 que é reconhecida 

em seu país de origem, e se você completou seu esquema vacinal contra 

COVID-19 (geralmente duas doses, mas nem sempre) pelo menos 14 dias 

antes de viajar; ou 

• Se você tem menos de 18 anos (menores de idade deverão estar 

acompanhados por um adulto responsável); ou  

• Se você participou ou está participando de um teste clínico para vacina de 

COVID-19. 

 

11/10 - Todos os participantes registrados da COP e do WLS estão isentos da 

exigência de comprovação de sua situação vacinal, mas o PLF diz que preciso 

ter provas da minha situação vacinal, preciso fornecer isso? 

Os participantes da COP26 e WLS devem declarar sua situação vacinal no PLF. Os 

participantes estão isentos da exigência de portar qualquer outra prova de situação 

vacinal. 

 

11/10 – Preenchi os critérios de elegibilidade da vacina para COP26 e selecionei 

que preenchia os critérios de elegibilidade da vacina ao completar o PLF. No 

entanto, meu PLF impresso afirma que eu não atendo aos critérios de 

elegibilidade. O que eu devo fazer? 

Isso pode acontecer se você estiver totalmente vacinado sob um programa nacional 

de vacinas que atualmente não é aceito pelo Reino Unido para viajantes normais. No 

entanto, para a COP26 e o WLS, o Governo do Reino Unido está aceitando a 

vacinação completa sob qualquer programa de vacinação como cumprimento dos 

critérios de elegibilidade da vacina. Portanto, você deve ignorar que sua impressão 
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PLF afirma isso, pois você atendeu aos critérios de elegibilidade da COP26. Se a sua 

impressão PLF afirma isso, não terá nenhum impacto nos documentos que você é 

obrigado a apresentar na fronteira. 

 

11/10 - O PLF pede um número de referência de reserva de pacote de teste do 

dia 2 e do dia 8. O Governo Britânico está fornecendo meus testes durante o 

evento, como devo responder a esta pergunta? 

O Governo do Reino Unido fornecerá seus testes Covid-19 enquanto estiver no Reino 

Unido durante a WLS e a COP26 se você for um participante registrado. Você deve, 

portanto, selecionar que tem uma isenção aprovada pelo Governo do Reino Unido 

desta exigência. Em seguida, você deve selecionar uma das seguintes categorias de 

isenção aprovadas pelo governo que se aplica a você. 

● Participante ou facilitador da Cúpula dos Líderes Mundiais (somente Inglaterra e 

Escócia) - Carta do Governo Britânico necessária 

● Participante ou facilitador da Cúpula dos Líderes Mundiais também se inscreveu 

como participante da COP26 pela UNFCCC (somente Inglaterra e Escócia) – Carta 

do Governo Britânico necessária 

● Chefe de Departamento Ministerial ou sua equipe essencial, que fazem parte de 

uma delegação nacional que participa da COP26 pela UNFCCC (somente Inglaterra 

e Escócia) - Carta do Governo Britânico necessária 

● Participante ou facilitador da COP26 pela UNFCCC (somente Inglaterra e Escócia) 

- Carta do Governo Britânico necessária.  

Antes de partir para a Inglaterra ou Escócia, você precisará garantir que você está 

carregando sua carta de confirmação do Governo do Reino Unido como evidência de 

que essa isenção se aplica a você. 

 


