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Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para o Afeganistão 

 

A IATA agora declara que um resultado negativo do teste de PCR COVID-19 antes da 

partida é necessário para entrar no Afeganistão. Aconselhamos contra todas as viagens para 

o Afeganistão. Os viajantes são aconselhados a verificar com seu provedor de viagens e 

seguir os requisitos individuais das companhias aéreas. No entanto, devido à situação de 

segurança, a FCDO desaconselha todas as viagens para todo o país. 

 

https://www.iatatravelcentre.com/world.php 

 

Teste na chegada 

 

Atualmente não há teste na chegada. 

 

Requisitos de quarentena 

 

Atualmente não há requisitos de quarentena obrigatórios ou verificações de temperatura nos 

aeroportos. 

 

Coleção de dados 

 

https://www.iatatravelcentre.com/world.php


Se você optar por viajar para o Afeganistão contra o conselho da FCDO , os visitantes 

deverão preencher um formulário de desembarque detalhando sua visita, incluindo 

passaporte e visto, como é prática padrão em muitos outros países. 

 

Viagem no Afeganistão 

 

Viajar no Afeganistão é perigoso. Aconselhamos todos os cidadãos estrangeiros a deixarem 

o Afeganistão agora. Se você ainda está no Afeganistão contra o conselho, incluindo em 

Cabul, você deve procurar aconselhamento profissional de segurança e reavaliar 

continuamente sua segurança pessoal. 

 

Existem apenas restrições menores relacionadas ao COVID-19 para viagens internas. As 

medidas específicas variam entre as províncias e os voos domésticos operam de forma 

limitada. 

 

Alojamento 

 

A maioria dos hotéis e restaurantes são abertos e foram instruídos a seguir as diretrizes do 

COVID-19, incluindo pedir aos clientes que usem máscaras. 

 

Locais e serviços públicos 

 

Eventos esportivos e musicais, além de bares, cinemas, museus e academias estão todos 

fechados. Restaurantes e algumas lojas abriram. 

 

Saúde no Afeganistão 

 

Os cuidados de saúde no Afeganistão são muito limitados. As instalações médicas, 

incluindo as de Cabul, não têm capacidade ou capacidade para lidar efetivamente com o 

surto de COVID-19.  

 

A oferta de leitos de UTI e ventiladores é baixa. Existem áreas que não possuem instalações 

médicas com leitos de UTI e ventiladores. Certifique-se de ter seguro saúde de viagem 

adequado e fundos acessíveis para cobrir os custos de qualquer tratamento médico no 

exterior, evacuação por ambulância aérea e repatriação. 

 

Embora cerca de 30 por cento da população tenha sido exposta ao COVID-19 em junho de 

2020, a OMS avisa que a complacência generalizada e a falha em seguir os conselhos de 

saúde pública estão criando graves riscos na comunidade, com as pessoas geralmente não 

observando o distanciamento físico ou o uso de máscaras protocolos. 

 

Se você ainda está no Afeganistão contra os conselhos da FCDO e exibindo sintomas de 

coronavírus, deve procurar aconselhamento médico enquanto se isola.  

 



O conselho do Ministério de Saúde Pública do Afeganistão é que, se você estiver 

apresentando sintomas, ligue para 166 e eles o orientarão sobre o que fazer a seguir. Os 

conselheiros falam apenas dari (pressione a opção 1) ou pashto (opção 2). Você também deve 

entrar em contato com o seu seguro ou empresa de assistência médica. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

ÁFRICA DO SUL    
================================= 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

Entrada para a África do Sul 

Protocolos de saúde rígidos estão em vigor para viajantes internacionais na África do Sul. 

Você precisará produzir uma cópia em papel de um teste COVID-19 negativo de PCR 

(reação em cadeia da polimerase) para as autoridades de fronteira na chegada à África do 

Sul.  

O teste deve ter ocorrido no máximo 72 horas antes da sua partida. Deve ser conduzido por 

um médico certificado e deve ter o nome e a assinatura do médico que realizou o teste 

claramente marcados, bem como o horário em que a amostra foi coletada. 

Aconselhamos que você carregue várias cópias em papel de seu teste, pois pode ser 

necessário apresentá-lo mais de uma vez em sua viagem. Se você não apresentar a prova de 

um teste na chegada, será solicitado que você faça um COVID-19 às suas próprias custas e 

pode ser solicitado a quarentena às suas próprias custas. Você deverá preencher um 

questionário de saúde no avião antes de entrar na África do Sul. 

Você não deve usar o serviço de teste do NHS para fazer um teste a fim de facilitar sua 

viagem para outro país. Você deve fazer um teste particular. 

Os viajantes a negócios que prestam serviços além das fronteiras entre a África do Sul e a 

Comunidade de Desenvolvimento da África Austral têm permissão para entradas múltiplas, 

desde que produzam um certificado de resultado negativo de PCR (reação em cadeia da 

polimerase) com não mais de 72 horas a partir do momento da partida.  

https://www.sadc.int/about-sadc 

Deve ser realizado por um médico certificado e deve ter o nome e a assinatura do médico 

que realizou o teste claramente marcados, bem como o horário em que a amostra foi 

coletada. Este certificado é válido por 14 dias. A entrada e saída para a África do Sul por 

meio de algumas fronteiras terrestres são restritas. 

https://www.sadc.int/about-sadc


Cidadãos estrangeiros na África do Sul com um visto expirado emitido por até 90 dias 

podem permanecer legalmente na África do Sul até 30 de setembro de 2021 sem serem 

declarados como indesejáveis ao sair.  

Para todos os outros vistos e autorizações que expiraram, você deve solicitar prorrogações 

ao Departamento de Assuntos Internos em ou antes de 30 de setembro de 2021. 

Para qualquer dúvida sobre o processo de entrada na África do Sul, você deve falar com o 

Alto Comissariado sul-africano local. 

https://www.vfsglobal.com/dha/southafrica/ 

Em trânsito na África do Sul 

É possível transitar pela África do Sul e viajar para um terceiro país por via aérea. Se desejar 

transitar pela África do Sul, você deve trazer uma cópia em papel de um resultado negativo 

do teste PCR COVID-19.  

O teste não deve ter mais de 72 horas a partir do momento da partida. Deve ser realizado 

por um médico certificado e deve ter o nome e a assinatura do médico que realizou o teste 

claramente marcados, bem como o horário em que a amostra foi coletada.  

Aconselhamos que você carregue várias cópias em papel de seu teste, pois pode ser 

necessário apresentá-lo mais de uma vez em sua viagem. Se você não puder produzir um 

teste de PCR (reação em cadeia da polimerase) negativo, poderá ser necessário colocá-lo em 

quarentena às suas próprias custas. 

Triagem na chegada 

Os processos de triagem foram introduzidos em todos os principais portos de entrada, 

incluindo aeroportos, para chegadas, partidas e passageiros em trânsito.  

Você deve cumprir todas as medidas de triagem adicionais implementadas pelas 

autoridades. A triagem adicional pode incluir medições de temperatura e verificação de 

viagens recentes às áreas afetadas.  

Se você apresentar quaisquer sintomas relacionados ao COVID-19 na chegada, ou declarar 

que esteve em contato com uma pessoa infectada, deverá fazer um teste COVID-19 

obrigatório por sua própria conta. Se o resultado do teste COVID-19 for positivo, você 

precisará entrar em quarentena por dez dias, em um local designado, às suas próprias 

custas. 

Requisitos de quarentena 

Se você não conseguir produzir uma cópia em papel de um teste de PCR negativo, será 

necessário fazer um teste de antígeno na chegada, por sua própria conta.  

https://www.vfsglobal.com/dha/southafrica/


Se seu teste for positivo para Covid-19, você deverá se auto-isolar de acordo com as 

diretrizes do governo às suas próprias custas por 10 dias. O auto-isolamento não é 

necessário se você tiver fornecido o teste PCR negativo. 

Coleção de dados 

O governo sul-africano exige que você preencha um formulário de declaração de saúde com 

seus dados na chegada, incluindo seu endereço, informações de contato e histórico de 

viagens recentes. 

Teste na partida 

Os processos de triagem foram introduzidos em todos os principais portos de entrada, 

incluindo aeroportos, para chegadas, partidas e passageiros em trânsito. Você deve cumprir 

todas as medidas de triagem adicionais implementadas pelas autoridades.  

A triagem pode incluir medições de temperatura e verificação de viagens recentes às áreas 

afetadas. Se você não se sentir bem, não deve tentar viajar. Se apresentar no aeroporto com 

sintomas, você será enviado a uma unidade de saúde do governo para quarentena e exames 

adicionais. 

Viagem na África do Sul 

Alguns voos internos estão operando. 

O transporte público está operando com um número reduzido de passageiros. Você deve 

usar uma máscara se usar o transporte público. 

Crianças de seis anos ou menos não são obrigadas a usar máscara facial. 

O não cumprimento das regulamentações governamentais da África do Sul pode resultar em 

multa ou prisão. 

Alojamento 

Hotéis, casas de hóspedes e acomodações para aluguel privado estão abertos, com medidas 

de proteção em vigor. Ao chegar em sua acomodação, você normalmente será submetido a 

um teste de temperatura e deverá preencher um questionário de saúde.  

Alguns provedores de hospedagem solicitarão seu histórico de viagens. Você deve entrar em 

contato com o provedor de hospedagem para obter mais informações. 

Espaços públicos e serviços 

As autoridades sul-africanas publicaram as orientações e recomendações do COVID-19 e 

introduziram uma série de medidas para limitar a propagação do vírus. O não cumprimento 

pode resultar em multa ou prisão. 



https://sacoronavirus.co.za/ 

A África do Sul introduziu uma abordagem de cinco níveis baseada em risco para as 

restrições de bloqueio. Restrições de nível três estão atualmente em vigor em todo o país. 

Restrições nacionais 

Restrições de bloqueio de nível três estão em vigor em todo o país. Existe um toque de 

recolher entre as 22h e as 4h. Todos os negócios não essenciais devem fechar até as 21h. A 

venda de álcool é permitida, mas em horários reduzidos.  

Você é legalmente obrigado a usar uma máscara facial quando estiver em público e pode 

enfrentar uma multa ou prisão por infringir esta regra. Você deve garantir que está em sua 

acomodação antes do início do toque de recolher.  

Bloqueios de estradas são usados para fazer cumprir o toque de recolher em alguns lugares. 

Viagens internacionais e interprovinciais são permitidas, sujeitas às precauções do COVID-

19 

https://www.gov.za/covid-19/resources/regulations-and-guidelines-coronavirus-covid-19 

Você deve cumprir os regulamentos estabelecidos pelo governo sul-africano. 

Saúde na África do Sul 

A África do Sul está enfrentando atualmente uma terceira onda de infecções por COVID-19. 

Se você toma medicamentos regularmente, certifique-se de ter acesso a uma receita de 

repetição, se necessário. A maioria dos medicamentos que exigem receita de um médico no 

Brasil exigirá uma 'roteiro' na África do Sul ('roteiro' é o termo amplamente usado na África 

do Sul para 'prescrição').  

Se precisar de uma receita com antecedência, você pode visitar um médico local. O médico 

pode prescrever com base na sua visita ou pode pedir-lhe que obtenha uma receita 

eletrónica com o seu médico no Brasil para que possam escrever uma guia.  

As farmácias estão prontamente disponíveis, com grandes grupos de farmácias Dis-Chem e 

Clicks tendo lojas em todo o país. Algumas dessas lojas (mas não todas) têm médicos no 

local que podem prescrever receitas. 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

ALBÂNIA    
================================= 
Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

https://sacoronavirus.co.za/
https://www.gov.za/covid-19/resources/regulations-and-guidelines-coronavirus-covid-19


Todas as fronteiras terrestres estão abertas. No entanto, os países vizinhos podem ter 

diferentes restrições de entrada e saída do seu lado da fronteira. Você deve verificar antes de 

viajar. 

Mantenha-se atualizado com as informações de seu operador turístico, provedor de 

transporte ou alojamento sobre o impacto em quaisquer planos de viagem existentes. Se 

precisar de mais informações sobre os requisitos de entrada, entre em contato com as 

autoridades locais de imigração ou com a Embaixada / Consulado da Albânia mais 

próximo. Você também deve consultar sua companhia aérea ou agência de viagens para 

obter as informações mais recentes. 

Se você estiver na Albânia, siga as instruções e siga os conselhos das autoridades locais. 

O uso de máscaras faciais é obrigatório apenas em ambientes internos, exceto em bares e 

restaurantes. A partir de 01 de julho, haverá um toque de recolher noturno das 12h (meia-

noite) às 6h. Além do toque de recolher noturno, atualmente não há restrições ao movimento 

dentro da Albânia. O transporte público e os táxis estão funcionando normalmente. 

Lugares públicos e empresas 

A partir de 01 de julho, os bares e restaurantes devem fechar até as 12h (meia-noite) de 

acordo com o toque de recolher. No entanto, os serviços de entrega continuam disponíveis. 

O programa nacional de vacinação da Albânia começou em janeiro de 2021 e está usando as 

vacinas Pfizer-BioNTech e Sinovac.  

Requisitos de quarentena e teste se você estiver viajando para países vizinhos da Albânia 

Se você for um cidadão brasileiros viajando da Albânia para Kosovo ou Macedônia do 

Norte, não há necessidade de se auto-isolar, nem fornecer um teste PCR, nem fornecer um 

comprovante de vacinação na entrada em Kosovo ou na Macedônia do Norte. 

Se você for um cidadão brasileiros viajando da Albânia para Montenegro, você está isento da 

obrigação de ter um teste PCR negativo ou comprovante de vacinação, mas somente se você 

não tiver viajado para outro lugar nos 15 dias anteriores. 

Se você é um cidadão brasileiros que viaja da Albânia para a Grécia, só pode entrar nela 

pelas seguintes fronteiras terrestres: Kakavia e Qafë-Botë.  



Os viajantes devem preencher um Formulário de localização de passageiros (PLF) o mais 

tardar às 23:59 (hora local da Grécia) do dia anterior à chegada à Grécia. Deve apresentar: 

prova de um teste de PCR COVID-19 negativo, realizado no período de 72 horas antes da 

chegada à Grécia; prova de teste rápido para antígeno COVID-19 negativo em laboratório 

autorizado, realizado no período de 48 horas antes do voo programado; ou prova de duas 

vacinações COVID-19 (ou seja, vacina completa) completadas pelo menos 14 dias antes da 

viagem. Os viajantes com prova de ambos estão isentos da necessidade de se isolar na 

chegada à Grécia. 

Movendo-se na Albânia 

Se você estiver na Albânia, deve seguir as instruções e seguir os conselhos das autoridades 

locais. 

O uso de máscaras faciais é obrigatório apenas em ambientes internos, exceto em bares e 

restaurantes. A partir de 01 de julho, haverá um toque de recolher noturno das 12h (meia-

noite) às 6h. Além do toque de recolher noturno, atualmente não há restrições ao movimento 

dentro da Albânia. O transporte público e os táxis estão funcionando normalmente. 

Lugares públicos e empresas 

A partir de 01 de julho, os bares e restaurantes devem fechar até as 12h (meia-noite) de 

acordo com o toque de recolher. No entanto, os serviços de entrega continuam disponíveis. 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

ALEMANHA    
================================= 

 

Quais documentos você precisa para residir na Alemanha? 

 

Exigências 

 

Se você mora, trabalha ou estuda na Alemanha, pode precisar de um visto, autorização de 

residência e / ou permissão de trabalho. 

 

Esteja preparado para gastar muito tempo montando sua documentação e aguardando na 

fila. Como algumas licenças precisam ser solicitadas no seu país de origem, você deve iniciar 

esse processo antes da sua mudança para a Alemanha. 



 

As leis de imigração alemãs são complexas e confusas para muitos estrangeiros (e para a 

maioria dos alemães também!).  

 

Ao vir morar na Alemanha, você provavelmente precisará seguir o processo na seguinte 

ordem (cada etapa requer documentação da anterior), embora haja algumas exceções: 

 

Vistos: 

 

Os cidadãos da UE e algumas outras nacionalidades não precisam de visto para a 

Alemanha.  

 

Os pedidos de visto demoram algum tempo e o tipo de visto afetará seus direitos de 

residência; portanto, escolha adequadamente. Se você precisa solicitar seu visto na 

Alemanha ou antes de vir para a Alemanha, depende do seu país de origem. Verifique os 

requisitos . 

 

Registro de residência: 

 

Se você planeja ficar e morar na Alemanha, precisará se registrar no escritório local de 

registro de residência (Einwohnermeldeamt). 

 

Autorizações de residência: 

Todo mundo que ficar na Alemanha por mais de três meses deve obter oficialmente uma 

autorização de residência (excluindo cidadãos da UE e do EEE (Espaço Econômico 

Europeu), cidadãos suíços, cidadãos da Austrália, Canadá, Israel, Japão, Nova Zelândia, 

República da Coréia e Estados Unidos. Estados da América). 

 

Desde que a Lei de Imigração foi introduzida em 2005, o governo da Alemanha fez uma 

distinção entre autorizações de assentamento (permanentes) e autorizações de residência 

(temporárias). Você pode obter uma autorização de residência para um dos seguintes 

propósitos: educação ou treinamento, emprego remunerado, direito internacional, razões 

humanitárias, políticas ou familiares. Após 5 anos, essa permissão temporária pode ser 

alterada para permanente, se você atender a todos os requisitos adicionais: renda segura, 

sem antecedentes criminais, domínio adequado do idioma alemão.   

 

Visto de trabalho 

 

Desde 2005, a autorização de residência temporária também pode permitir que você trabalhe 

na Alemanha. O antigo sistema de trabalho separado e autorizações de residência não existe 

mais. Ao solicitar esta licença fora da Alemanha, você terá que ir a uma missão alemã local e, 

dentro da Alemanha, às missões ou autoridades estrangeiras. 

 



Esteja preparado para preencher muitos formulários, levá-los a diferentes escritórios, 

carimbá-los várias vezes e passar muito tempo esperando na fila. Antes de sair de casa, você 

pode achar essencial ou útil obter: 

 

um passaporte válido para todo o período que irá ficar na Alemanha 

 

se você for estudar, uma notificação de admissão na universidade ou confirmação da 

inscrição; 

 

prova de recursos financeiros; 

 

visto (não visto de turista), se aplicável; 

 

originais e traduções certificadas (!) da sua certidão de nascimento, certidão de conclusão do 

ensino médio, possivelmente qualificações acadêmicas e seus documentos de seguro. As 

certificações podem ser feitas nas missões diplomáticas e consulares alemãs; 

 

confirmação da cobertura do seguro de saúde ou, para estudantes da União Europeia, um 

cartão europeu de seguro de saúde; 

 

livro de certificados de vacinação, se você tiver um. Verifique na presença diplomática alemã 

em seu país de origem se você precisa de alguma vacina; 

 

uma carta de condução internacional se você precisar de uma (cidadãos da UE não); 

 

Observe também que os regulamentos estão sujeitos a alterações frequentes. Informações 

podem ser obtidas nas embaixadas, consulados, escritórios de imigração e ministério alemão 

das Relações Exteriores .  

 

Essas instituições costumam estar sobrecarregadas com solicitações de imigração. Isso pode 

explicar em parte por que as autoridades alemãs não são conhecidas por sua simpatia e por 

que alguns estrangeiros se sentem intimidados pelas autoridades.  

 

Se a sua situação legal for complexa, considere contratar um advogado ou especialista em 

imigração para representar seus interesses ou aconselhá-lo. 

 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/ 

 

Ministério das Relações Exteriores da Alemanha 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/


 

Visto para estadias mais longas, acima de 90 dias, solicite um visto nacional. 

 

Taxas de visto - Quanto custa solicitar um visto? 

 

para vistos nacionais (para estadias de longa duração) 75 euros. 

 

Exceções de pagamentos são possíveis. 

 

Ficha de informações sobre taxas de visto 

 

Quanto tempo leva o processo de visto?      

 

Procedimento de inscrição - como proceder? 

 

Para evitar demandas adicionais demoradas, você deve informar-se em tempo útil antes do 

início da viagem sobre os requisitos e os documentos a serem apresentados ao solicitar o 

visto. 

 

Vistos nacionais 

 

Por uma questão de princípio, você deve enviar o pedido de visto pessoalmente à missão 

diplomática ou ao centro de pedidos responsável em seu local de residência. 

 

Para evitar demandas adicionais demoradas, você deve informar-se em tempo útil antes do 

início da viagem sobre os requisitos  e os documentos a serem apresentados ao solicitar o 

visto. 

 

Você receberá o formulário gratuitamente da respectiva missão diplomática no exterior (na 

versão em idioma local).Você também pode usar; por favor, use a versão em idioma usada 

pelos escritórios consulares, faça o pedido no site das Embaixadas. Você também pode fazer 

o download gratuito dos formulários de inscrição no site da missão diplomática 

responsável. 

 

Lei de Residência de 30 de julho de 2004, (I, No. 41, p.1952) 

 

Portaria de Residência (AufenthV) de 25 de novembro de 2004 (I, No. 62, p. 2945) 

 

Regulamento (CE) n.o 539/2001 do Conselho, de 15 de março de 2001, que estabelece a lista 

de países terceiros cujos nacionais devem possuir um visto quando atravessam as fronteiras 

externas e a lista de países terceiros cujos nacionais estão isentos desta obrigação de visto ( 

Jornal Oficial da Comunidade Europeia L 81/1 de 21 de março de 2001), conforme alterada 

 



Regulamento (CE) n. ° 453/2003 do Conselho, de 6 de março de 2003, que altera o 

Regulamento (CE) n. ° 539/2001 que estabelece a lista de países terceiros cujos nacionais 

devem possuir um visto quando atravessam as fronteiras externas, e Lista de países terceiros 

cujos nacionais estão isentos desta obrigação de visto 

 

Regulamento (CE) n.o 1932/2006 do Conselho, de 21 de dezembro de 2006 que altera o 

Regulamento (CE) no 539/2001 que estabelece a lista de países terceiros cujos nacionais 

devem possuir um visto quando atravessam as fronteiras externas e a lista de países 

terceiros cujos nacionais estão isentos desta obrigação de visto 

 

Regulamento (CE) n.o 1244/2009 do Conselho, de 30 de novembro de 2009, que altera o 

Regulamento (CE) n.o 539/2001 que estabelece a lista de países terceiros cujos nacionais 

devem possuir um visto quando atravessam as fronteiras externas, e Lista de países terceiros 

cujos nacionais estão isentos desta obrigação de visto 

 

Lei sobre a livre circulação geral de cidadãos da União, de 30 de julho de 2004 

(FreizügigkeitsG /eu) (I, n. 41, p.1986) 

 

Portaria relativa à admissão de estrangeiros que entraram recentemente para exercer 

atividade profissional (Portaria sobre Emprego - BeschV) de 22 de novembro de 2004 (I, No. 

62, p. 2937) 

 

"Regulamento D Visa" 

 

REGULAMENTO (eu) N.o 265/2010 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 

25 de março de 2010 que altera a Convenção de Aplicação do Acordo de Schengen e o 

Regulamento (CE) n.o 562/2006 no que diz respeito à circulação de pessoas com visto para o 

estadia de longa duração. 

 

Manual do visto 

 

Compilação da situação de dispensa no Ministério Federal das Relações Exteriores da 

emissão de vistos com instruções e explicações essenciais sobre a aplicação das 

regulamentações do direito nacional e europeu das vistos pelas missões diplomáticas alemãs 

no exterior 

 

Os boletins de leis federais mencionados podem ser obtidos no editor do Federal Law 

Gazette, PO Box 13 20, 53003 Bonn, os Boletins Ministeriais Comuns podem ser obtidos na 

Carl Heymanns Verlag KG, na Gereonstrasse 18-32, 50670 Colônia ou em livrarias. O Jornal 

Oficial da Comunidade Europeia está disponível no Serviço das Publicações Oficiais da 

Comunidade Europeia, L-2985 Luxembourg. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 



 

=================================  

 

Visão geral dos requisitos e isenções de visto ao entrar na República Federal da 

Alemanha 

 

Os titulares de passaportes brasileiros que não precisam de visto para entrar na Alemanha 

(indicação: "Não") geralmente não têm permissão para permanecer na Alemanha por mais 

de 90 dias por semestre sem visto. Além disso, eles não estão autorizados a aceitar emprego 

durante esse período. 

 

As autorizações de residência (também para estadias superiores a 90 dias) podem ser 

solicitadas após a entrada sem visto, se nenhum emprego remunerado for iniciado. 

 

Estadias de longa duração superiores a 90 dias (vistos nacionais) 

 

Pré-requisito para a emissão de vistos para estadias de longa duração ou estadias que lhe 

dão direito a trabalhar 

 

Geralmente, os estrangeiros são obrigados a possuir um visto para estadias superiores a três 

meses ou estadias que levam a um emprego remunerado. Isto não se aplica aos cidadãos da 

União Europeia e cidadãos suíços. 

 

Cidadãos da Austrália, Israel, Japão, Canadá, Nova Zelândia, República da Coréia e Estados 

Unidos da América também podem obter uma autorização de residência necessária após a 

entrada. Para todos os outros nacionalidade, aplica-se o seguinte: O visto para uma estadia 

de longa duração deve sempre ser solicitado antes da entrada na missão diplomática 

responsável. Em princípio, é necessária a aprovação da autoridade de imigração responsável 

na Alemanha. A autoridade de imigração do local onde o estrangeiro irá residir é 

responsável.  

 

Se a aprovação da autoridade de imigração for necessária no procedimento de visto, o 

procedimento poderá levar até três meses, às vezes mais, já que outras autoridades (como a 

Agência Federal de Emprego) estão frequentemente envolvidas além da autoridade de 

imigração. 

 

Os vistos que dão direito a um emprego geralmente não exigem a aprovação do 

departamento de imigração, o que leva a uma aceleração do procedimento de visto nesses 

casos. 

 

Os candidatos receberão o formulário de pedido de visto para uma estadia de longo prazo 

(mais de 3 meses) gratuitamente da respectiva missão diplomática. O formulário disponível 

aqui para uma estadia de longa duração (alemão, inglês, francês, italiano) também pode ser 

enviado à missão diplomática relevante, mas sempre deve ser enviado no original (pelo 



menos em duplicado) e apenas na versão em idioma usada pela missão diplomática! 

Informe-se com antecedência na missão diplomática onde o pedido será feito! 

 

As autoridades de imigração são responsáveis por medidas sob o direito de residência e 

decisões sob a Lei de Residência para estrangeiros que já estão na Alemanha. As autoridades 

de imigração não são escritórios subordinados do Ministério Federal das Relações 

Exteriores. O Ministério Federal das Relações Exteriores não pode influenciar suas decisões. 

Pelo contrário, eles estão sujeitos à supervisão técnica dos ministérios do Interior e 

senadores dos estados federais.  

 

Devido ao Regulamento 265/2010 agora é possível circular livremente no espaço Schengen 

por até três meses dentro de um período de seis meses com um visto nacional ("D-Visa") e 

um documento de viagem válido. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

 

Estadias de longa duração: estudo / escola / curso de idiomas 

 

São possíveis estadias nacionais de mais de 90 dias, entre outras coisas, para participar de 

cursos de idiomas, frequentar a escola ou concluir um diploma ou treinamento vocacional. 

 

Educação 

 

Os estrangeiros podem obter um visto para seus estudos em uma universidade e, em 

seguida, uma autorização de residência extensível. Para fazer isso, eles devem primeiro se 

inscrever com sucesso em uma universidade alemã e, inicialmente, ter fundos suficientes 

para o primeiro ano de estudo. Os estudantes estrangeiros podem trabalhar em uma 

extensão limitada durante seus estudos e, assim, ganhar dinheiro para viver. 

 

Você pode encontrar mais informações sobre requisitos, condições de estrutura e 

oportunidades para estudar na Alemanha aqui: www.study-in-germany.de 

 

Após a conclusão bem-sucedida de seus estudos, qualquer pessoa pode procurar um 

emprego na Alemanha que corresponda à qualificação adquirida até 18 meses. 

 

Se a admissão em uma universidade não for diretamente possível, uma faculdade 

preparatória ou um curso de idiomas também poderá ser frequentado para se preparar para 

o curso. 

 

Curso de idiomas e frequência escolar 

http://www.study-in-germany.de/


E se você não quiser estudar, poderá obter uma autorização de residência para participar de 

um curso de alemão. Os limites para frequentar uma escola são mais estreitos: isso é 

facilmente possível por um ano letivo, mas, em princípio, não por todo o período escolar. 

 

Educação 

O sistema de treinamento vocacional duplo é exemplar em todo o mundo. Esta opção 

também é basicamente aberta a estrangeiros na Alemanha. No entanto, além da posição de 

treinamento, geralmente é necessária a aprovação da Agência Federal de Emprego, obtida 

através do procedimento de visto. 

 

Reconhecimento de graus estrangeiros 

Todos aqueles que desejam trabalhar na Alemanha em sua profissão de aprendiz devem 

primeiro ter suas qualificações estrangeiras reconhecidas. Informações sobre isso podem ser 

encontradas em www.anappro-in-deutschland.de . 

 

Se a agência de reconhecimento determinar que são necessários conhecimentos 

especializados ou habilidades linguísticas adicionais, eles podem ser adquiridos durante 

uma estadia na Alemanha. A permanência para concluir essas medidas pode ser de até 18 

meses e, em seguida, prorrogada por um ano para encontrar um emprego. Uma certa 

quantidade de emprego é permitida durante a estadia; a aprovação da Agência Federal de 

Emprego também pode ser obtida no âmbito do procedimento de visto. 

 

Outras informações 

estudar na Alemanha 

Informações completas para estudantes estrangeiros e jovens cientistas interessados em um 

estudo ou pesquisa ficam na Alemanha. 

 

Estude na Alemanha - Terra das Ideias 

 

https://www.study-in-germany.de/en/ 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

 

VISTO: COMO SOLICITAR O VISTO CERTO 

 

A necessidade de visto para a Alemanha como estudante internacional depende do país de 

onde você vem e por quanto tempo você quer ficar na Alemanha. Você pode obter 

informações BINDING sobre a exigência de visto na embaixada ou consulado alemão em 

seu país de origem. 

 

a) Estudantes internacionais da União Europeia, Espaço Económico Europeu ou Suíça 

https://www.study-in-germany.de/en/


b) Estudantes internacionais de países que não precisam de visto para entrar 

c) Estudantes internacionais de países que precisam de visto para estudar 

 

REQUISITOS DE VISTO PARA O SEU PAÍS 

 

Basicamente, você precisa de um visto, que deve solicitar antes de entrar na Alemanha na 

missão diplomática alemã responsável. No entanto, existem exceções para alguns países, 

dependendo da duração e do objetivo da sua estadia. 

 

Preciso de um visto para estudar na Alemanha? 

 

A) ESTUDANTES INTERNACIONAIS DA UNIÃO EUROPEIA, ESPAÇO ECONÓMICO 

EUROPEU OU SUÍÇA 

 

Se você é da União Europeia, do Espaço Econômico Europeu (EEE) ou da Suíça, não precisa 

de visto ou outro documento para entrar na Alemanha e estudar aqui. Após sua chegada na 

Alemanha, no entanto, você deve se registrar no escritório de registro de residentes 

responsável.  

 

B) ESTUDANTES INTERNACIONAIS DE PAÍSES QUE NÃO PRECISAM DE VISTO 

PARA ENTRAR 

 

Estudantes internacionais de alguns países não precisam de visto para entrar na Alemanha . 

No site do Ministério Federal das Relações Exteriores, você sempre pode verificar se o seu 

país de origem é um dos países que não precisam de visto para entrar .  

 

Atualmente, esses países incluem (a partir de maio de 2019): 

 

Andorra, Austrália, Brasil, El Salvador, Honduras, Israel,Japão, Canadá, Mônaco, San 

Marino, Coreia do Sul. Estados Unidos 

 

Após sua chegada à Alemanha, se você encontrou acomodação, deve se reportar ao 

Escritório de Registro de Residentes. Se você deseja estudar na Alemanha por mais de três 

meses, deve solicitar uma autorização de residência na Alemanha . 

 

Dica: No entanto, recomendamos que você entre em contato com a missão diplomática 

alemã em seu país de origem em tempo útil antes de partir, pois existem regulamentos 

especiais, por exemplo, se você deseja trabalhar diretamente na Alemanha após os estudos. 

Você também pode precisar de outros documentos ou comprovante de entrada. 

 

C) ESTUDANTES INTERNACIONAIS DE PAÍSES QUE PRECISAM DE VISTO PARA 

ESTUDAR 

 



É necessário um visto para todos os estudantes de outros países do mundo. Isso significa 

que você precisa solicitar um visto em seu país de origem se quiser estudar na Alemanha. 

 

Reserve um tempo suficiente para solicitar o visto, pois pode levar vários meses para emitir 

o visto.  

 

Você pode encontrar os requisitos de visto atuais para todos os países no site do Ministério 

Federal das Relações Exteriores . 

 

Para mais informações, entre em contato com a embaixada ou consulado alemão em seu país 

de origem. Lá você será ajudado com todas as perguntas sobre o pedido de visto. Você pode 

encontrar os endereços das missões diplomáticas alemãs no site do Ministério Federal das 

Relações Exteriores da Alemanha. 

 

O VISTO CERTO 

 

Qual visto você precisa aplicar depende, entre outras coisas, se você já possui uma 

Admissão para estudar na Alemanha ou não. (Sob nenhuma circunstância entre como 

turista! Um visto de turista não pode ser posteriormente convertido em visto para fins de 

estudo ou para solicitação de estudo!) 

 

Existem dois tipos de vistos: 

 

1. Visto para solicitação de estudante 

 

Se você ainda não foi admitido em uma universidade ou faculdade, solicite o visto com a 

finalidade de solicitar um estudo. 

 

Este visto é válido por três meses e oferece a oportunidade de criar as condições de 

admissão. Se não houver tempo suficiente, a duração da estadia pode ser prorrogada por no 

máximo seis meses. Se você for admitido a estudar ou faculdade preparatória durante esse 

período, poderá solicitar uma autorização de residência para fins de estudo. 

 

2. Visto para fins de estudo 

 

Se você já está matriculado em um curso ou faculdade preparatória , precisa de um visto 

para a estadia para fins de estudo . Este visto é geralmente emitido por três meses . Dentro 

desses três meses, você deve estar na Autoridade de estrangeiros solicitar uma autorização 

de residência no seu local de residência na Alemanha . 

 

DOCUMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DE VISTO 

 

Você pode descobrir quais documentos você precisa, além do aplicativo da sua missão 

diplomática alemã. Geralmente você precisa: 



 

passaporte válido 

 

prova de seguro de saúde , 

 

a prova de financiamento , 

 

prova de suas realizações acadêmicas anteriores, 

 

prova de qualquer habilidade no idioma alemão ou um curso de idioma planejado na 

Alemanha ou habilidades no idioma inglês para um curso em inglês 

 

Além do visto para solicitar um diploma: um reconhecido na Alemanha Qualificação para 

ingresso na universidade. 

 

Além de um visto para fins de estudo: decisão de aprovação na universidade (pode ser 

substituída por um certificado da universidade de que há uma boa chance de admissão). 

 

Possivelmente um certificado de saúde. (Seguro Saúde) 

 

DICAS PARA PEDIDO DE VISTO (É BOM SABER!) 

 

Ao solicitar um visto, você deve prestar atenção aos seguintes pontos: 

 

Solicite o visto cedo o suficiente! O processamento pode levar vários meses e você não pode 

entrar na Alemanha sem um visto válido. 

 

Solicite o visto correto e o visto de estudante! Um visto de turista ou idioma não pode ser 

convertido posteriormente em um "visto de estudante" . O visto errado força você a deixar o 

país. 

 

Defina a data de entrada na Alemanha para que você tenha tempo suficiente para se 

matricular na universidade e procedimentos administrativos importantes! A inscrição é um 

pré-requisito para uma autorização de residência para fins de estudo . 

 

Verifique se o seu passaporte ainda é válido! Se seus documentos de identidade expirarem, 

você deve retornar ao seu país de origem e estendê-los lá. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

 

auswaertiges-amt.de | Missões diplomáticas alemãs em todos os países 

 

auswaertiges-amt.de | Requisitos de visto, procedimentos de visto e formulários de 

solicitação 



 

auswaertiges-amt.de | Perguntas frequentes sobre vistos, requisitos de visto atuais para 

todos os países 

 

daad.de | "Informações sobre o quadro jurídico para entrada e residência de estudantes e 

cientistas estrangeiros" 

 

INFORMAÇÃO ADICIONAL 

 

PERMISSÃO DE RESIDÊNCIA 

 

Você deve solicitar a autorização de residência na autoridade estrangeira do seu local de 

estudo nos primeiros três meses. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para a Alemanha 

 

Você pode entrar na Alemanha vindo do Brasil para qualquer propósito de viagem se estiver 

totalmente vacinado com as vacinas aceitas.  

 

Crianças não vacinadas com menos de 12 anos de idade podem entrar na Alemanha se 

apresentarem prova de um resultado negativo no teste e viajarem com pelo menos um dos 

pais totalmente vacinado. 

 

Os indivíduos que não estão totalmente vacinados só podem entrar na Alemanha vindos do 

Brasil se forem cidadãos alemães; o cônjuge / parceiro / filho menor de 18 anos de um 

cidadão alemão; um residente da Alemanha; o cônjuge / companheiro / filho menor de 18 

anos de um residente na Alemanha; servir em um papel importante; ou tem uma 

necessidade urgente de viajar.  

 

Mais informações sobre possíveis exceções para não residentes estão no site do Ministério do 

Interior Federal , em “O que constitui uma necessidade urgente de viajar”.  

 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/EN/topics/civil-

protection/coronavirus/coronavirus-faqs.html#doc13797140bodyText3 

 

A decisão de permitir a entrada em tais circunstâncias fica ao critério dos guardas de 

fronteira. 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/EN/topics/civil-protection/coronavirus/coronavirus-faqs.html#doc13797140bodyText3
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/EN/topics/civil-protection/coronavirus/coronavirus-faqs.html#doc13797140bodyText3


 

Os viajantes que não estão totalmente vacinados e não atendem a uma das isenções descritas 

acima não podem entrar na Alemanha vindos do Brasil. 

 

Todos os viajantes que entram na Alemanha vindos do Brasil devem preencher o registro 

digital antes da partida , independentemente do status de vacinação. 

 

https://einreiseanmeldung.de/#/ 

 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen/guv-

19-lp/coronaeinreisev.html 

 

Para aqueles indivíduos qualificados para entrar na Alemanha que não estão totalmente 

vacinados, a viagem do Brasil  está geralmente sujeita a quarentena de 10 dias com teste e 

liberação disponível após 5 dias. Tanto os indivíduos que comprovam a recuperação do 

vírus quanto os totalmente vacinados estão isentos dos requisitos de quarentena. (Consulte 

'Quarentena após viajar de áreas de alta incidência' e (Consulte 'Demonstrando seu status de 

vacinação COVID-19' ) 

 

A Alemanha usa um sistema de categorias de risco de dois níveis (áreas de variantes de 

vírus e áreas de alta incidência), com regras distintas de entrada e quarentena para cada 

nível.  

 

Comprovante de residência 

 

Cidadãos do Brasil residentes na Alemanha devem comprovar residência. Se você ainda não 

possui um cartão de residência, deverá fornecer provas credíveis de que reside na 

Alemanha. 

 

Isso pode incluir um certificado de registro de endereço (Meldebescheinigung), um contrato 

de locação, uma conta de serviços públicos em seu nome ou um certificado de inscrição 

(Fiktionsbescheinigung). 

 

As autoridades alemãs confirmaram que os indivíduos que estão inscritos em um endereço 

alemão no registro da população (Melderegister), que podem apresentar identificação 

(incluindo documentos de residência) exibindo um endereço alemão, ou documentos (papel 

ou eletrônico) emitidos em seu nome por terceiros indicar um endereço na Alemanha, pode 

presumir-se que é residente na Alemanha. Um documento que foi deixado na Alemanha, 

mas que pode ser acessado por outra pessoa, pode ser fotografado ou digitalizado e enviado 

ao viajante no exterior por e-mail ou via nuvem para apresentação na fronteira. Consulte as 

orientações do Ministério Federal do Interior, Construção e Comunidade da Alemanha . 

 

Transportadores 

 

https://einreiseanmeldung.de/#/
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen/guv-19-lp/coronaeinreisev.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen/guv-19-lp/coronaeinreisev.html


Os transportadores estão geralmente isentos da obrigação de quarentena ao entrar na 

Alemanha, desde que não permaneçam por mais de 72 horas e que cumpram os planos de 

proteção de saúde e higiene adequados. Os transportadores do Reino Unido devem possuir 

um teste COVID-19 negativo, prova de vacinação ou prova de recuperação antes de entrar 

na Alemanha, a menos que permaneçam na Alemanha por menos de 72 horas. 

 

Requisitos de teste 

 

A partir de 1º de agosto de 2021, os viajantes com 12 anos ou mais que entrarem na 

Alemanha vindos do exterior devem possuir um comprovante de vacinação ou 

comprovante de recuperação ou um teste COVID-19 negativo antes da chegada e apresentar 

esse comprovante mediante solicitação às transportadoras ou autoridades.  

 

Se você tem 12 anos ou mais, está viajando do Brasil e não está totalmente vacinado ou se 

recuperou do COVID-19, você precisará entrar na Alemanha com um resultado de teste PCR 

que não tenha mais de 72 horas ou um antígeno rápido ou outra amostra de teste que não 

tenha mais de 48 horas.  

 

O resultado do teste exigido pelas autoridades alemãs pode ser em papel ou em formato 

eletrônico. 

 

Os testes de base molecular (testes PCR) do Brasil são aceitos na Alemanha. Testes de 

antígenos também são aceitos, desde que atendam aos critérios mínimos recomendados pela 

OMS. Isso inclui testes que atendem a ≥80% de sensibilidade e ≥97% de especificidade, em 

comparação com um teste de PCR. A maioria dos testes de fluxo lateral funcionam da 

mesma forma que os testes de antígeno e devem atender aos mesmos critérios para serem 

aceitos.  

 

Detalhes sobre o antígeno ou fabricante do teste de fluxo lateral devem ser fornecidos no 

certificado de teste. Testes 'LAMP' (amplificação isotérmica mediada por loop) também são 

agora aceitos. Oficiais de fronteira e autoridades locais de saúde pública não aceitarão um 

resultado negativo do teste se houver dúvida justificada sobre se o teste atende aos 

requisitos mínimos de desempenho. 

 

Quarentena após viagem de áreas de alta incidência 

 

Os viajantes que chegam do Brasil, que não estão totalmente vacinados, estão sujeitos à 

quarentena de 10 dias e o teste e a liberação estão disponíveis após 5 dias. Indivíduos 

totalmente vacinados e recuperados estão isentos deste requisito. 

 

Se, nos 10 dias anteriores à sua viagem para a Alemanha, você esteve em uma área 

designada no momento da entrada como apresentando um risco aumentado de infecção , 

você deve se registrar online antes de viajar para a Alemanha .  

 



Na chegada, você deve viajar para sua acomodação e ficar em quarentena por até 14 dias. Se 

você estiver viajando de uma área de alta incidência, poderá ser liberado da quarentena 

imediatamente se fornecer um dos seguintes itens com o registro digital antes da partida: 

 

Um teste C-19 negativo (disponível apenas após 5 dias para viagens de áreas de alta 

incidência, como o Brasil) 

 

Prova de que está totalmente vacinado (isto significa que tomou a última das doses 

recomendadas de uma vacina C-19 autorizada na UE há mais de 14 dias) 

 

Prova de que você se recuperou recentemente de uma infecção por C-19. A prova de 

recuperação é um teste de PCR positivo com não mais de seis meses, mas com mais de 28 

dias 

 

Se você estiver viajando de uma área com variante do vírus, deverá ficar em quarentena por 

14 dias completos e não terá acesso ao teste para liberação. 

 

Para viagens de áreas designadas de alta incidência, existem algumas isenções do requisito 

de quarentena, incluindo para trabalhadores fronteiriços e indivíduos considerados como 

fornecendo atividades essenciais. Regras precisas são definidas pelos estados federais, 

portanto, consulte as disposições aplicáveis no local onde você está hospedado. 

 

Se você tiver perguntas específicas sobre os requisitos de quarentena que se aplicam ao seu 

caso específico, entre em contato com a autoridade de saúde pública local em seu local de 

residência. Entre em contato também com a autoridade de saúde pública local para obter 

mais detalhes sobre o teste e a liberação. Você pode identificar a autoridade relevante aqui . 

 

Demonstrando seu status de vacinação COVID-19 

 

Indivíduos totalmente vacinados podem entrar na Alemanha para qualquer propósito. 

 

A Alemanha aceitará as soluções do Brasil para demonstrar seu status de vacinação COVID . 

O seu cartão de nomeação do NHS dos centros de vacinação não foi concebido para ser 

usado como prova de vacinação e não deve ser usado para demonstrar o seu estado de 

vacina. 

 

A prova do seu estado de vacinação COVID-19 pode ser fornecida digitalmente (através do 

aplicativo NHS ou site do NHS) ou impressa (pode ser solicitada no NHS ligando para 119). 

No entanto, uma captura de tela ou foto não é suficiente.  

 

O governo alemão publicou uma lista de verificação de provas aceitáveis de vacinação para 

fins de entrada (em “O que constitui prova de vacinação?”).  

 



Essa prova deve demonstrar que um esquema completo de vacinação contra COVID-19 foi 

concluído.  

 

A vacinação deve ser composta por uma ou mais das vacinas listadas . Deve compreender o 

número de doses de vacina necessárias para fornecer proteção total, e deve ter decorrido 

pelo menos 14 dias desde a última vacinação única necessária. Para pessoas recuperadas, a 

vacinação pode consistir na administração de uma dose. 

 

A prova deve ser fornecida em alemão, inglês, francês, italiano ou espanhol e incluir: 

 

os dados pessoais da pessoa vacinada (pelo menos apelido, nome próprio e data de 

nascimento) 

data da vacinação, número de vacinações, 

nome da vacina, 

nome da doença vacinada contra, 

características que indicam a pessoa ou instituição responsável pela realização da vacinação 

ou pela emissão do certificado, por exemplo, um símbolo oficial ou o nome do emissor. 

 

A prova escrita ou digital é aceita se atender aos critérios acima. Para efeitos de inspeção 

pelo transportador ou pelas autoridades de fronteira, as fotografias da prova escrita não são 

consideradas prova em formato digital. A prova em formato digital deve ter sido emitida em 

formato digital pelo emissor autorizado e transmitida em formato digital ao destinatário 

autorizado. 

 

O governo alemão observa que, além da lista de verificação acima, podem ser necessários 

outros requisitos para a emissão de um certificado COVID digital com base no Regulamento 

de Certificado COVID Digital da UE. 

 

Transitando Alemanha 

 

Para obter mais informações sobre o trânsito na Alemanha, consulte o site do Ministério do 

Interior Federal , sob o título “Quando o trânsito pela Alemanha é permitido?”. 

 

Restrições COVID-19 

 

Algumas restrições ao contato social com o objetivo de reduzir a disseminação de COVID-19 

ainda estão em vigor na Alemanha, embora as medidas estejam sendo gradualmente 

relaxadas. 

 

As reuniões privadas são restritas, geralmente até dez pessoas. O número de famílias 

diferentes que podem se reunir varia entre os estados, assim como a diferenciação entre as 

regras internas e externas. Siga as orientações locais. Geralmente, crianças com menos de 14 

anos não contam para o máximo. 

 



Os totalmente vacinados e aqueles que se recuperaram estão isentos das restrições de 

contato acima, bem como dos limites para o esporte sem contato (estes variam nos estados).  

 

Os totalmente vacinados podem demonstrar seu status usando os cadernos de vacinação 

amarelos 'Impfpass' que contêm a assinatura e o carimbo do médico ou dois aplicativos de 

certificação C-19 (o CovPass-App ou o Corona-Warn-App; veja abaixo).  

 

O recuperado deve apresentar um teste de PCR positivo com não mais de seis meses e não 

menos de 28 dias. 

 

Atualmente, existem poucas restrições ao varejo não essencial, gastronomia, barbeiros e 

cabeleireiros, museus, galerias de arte e outras atividades culturais e de lazer.  

 

Você pode precisar mostrar a certificação C-19 para locais internos ou externos se as taxas de 

casos aumentarem significativamente. 

 

As máscaras FFP-2 são geralmente obrigatórias em lojas e transportes públicos, substituindo 

a exigência anterior de máscaras cirúrgicas simples ou coberturas bucais. 

 

Essas restrições são implementadas pelos 16 estados da Alemanha. Quando a taxa de 

incidência de sete dias ultrapassar 100, as restrições podem ser mais rígidas ou reimpostas 

com aviso limitado. 

 

Como as regras podem variar, verifique as últimas orientações locais (em alemão). Existem 

várias fontes em inglês, incluindo o aplicativo alemão NINA Warn. 

 

Teste positivo para COVID-19 na Alemanha 

Qualquer teste positivo com um teste de antígeno Point of Care (PoC) deve fazer um teste de 

PCR de acompanhamento imediatamente e se auto-isolar. Contatos próximos também são 

necessários para isolar-se, embora possam ser aplicadas exceções para aqueles que estão 

totalmente vacinados. 

 

No caso de um teste PoC positivo, o provedor de teste é obrigado a notificar o escritório de 

saúde local (Gesundheitsamt), que é responsável por monitorar o auto-isolamento e 

fornecerá orientações adicionais em casos individuais.  

 

Os indivíduos com resultado positivo devem isolar-se em sua casa ou no local onde estão 

hospedados, ou em outro local apropriado que permita o auto-isolamento. Eles só podem 

sair de casa e interromper o auto-isolamento para realizar o teste de PCR. A Alemanha não 

opera um sistema de quarentena gerenciada em instalações do governo. 

 

O auto-isolamento obrigatório cessa no caso de um teste PCR negativo. Caso contrário, o 

auto-isolamento dura 14 dias ou até que o escritório de saúde local confirme a liberação. 

 



Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

==================================ANDORRA 
================================== 

 

Viagem em Andorra em época de Covid 

As autoridades de Andorra têm várias restrições em vigor, incluindo o distanciamento social 

de 1,5 m, a menos que protocolos específicos estejam em vigor. O uso de máscara não é 

obrigatório em espaços públicos e vias urbanas, desde que não haja aglomerações de pessoas 

que não permitam manter a distância mínima de 1,5 metros.  

O uso de máscara facial é obrigatório em locais públicos fechados como bares, restaurantes, 

lojas e estabelecimentos culturais, entre outros. Todas as pessoas com mais de oito anos 

devem usar máscaras. 

Somente grupos de até 10 pessoas podem se reunir, inclusive em espaços privativos, com 

limite de 8 bares e restaurantes internos. Limites de capacidade também estão em vigor em 

lojas e outros locais de interesse, e você deve seguir as instruções exibidas localmente. 

Restrições semelhantes existem em academias e centros esportivos. Não é permitido fumar 

em nenhuma área pública. 

Você pode encontrar mais informações sobre as medidas em vigor no site do governo de 

Andorra.  https://visitandorra.com/en/covid-19-in-andorra/ 

Saúde em Andorra 

Se você acredita ter sintomas de COVID-19, ligue para 116. Não vá diretamente a um 

hospital ou estabelecimento de saúde. 

Para informações gerais sobre as medidas introduzidas pelas autoridades andorranas, ligue 

118. 

O programa nacional de vacinação de Andorra começou em fevereiro de 2021 e está usando 

as vacinas Pfizer-BioNTech e Astra-Zeneca.  

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

Todas as viagens para Andorra requerem trânsito pela vizinha França ou Espanha. Você 

deve verificar os requisitos de entrada para cada país em conjunto com este conselho de 

https://visitandorra.com/en/covid-19-in-andorra/


viagem. O Governo de Andorra informa que as pessoas que regressam a Andorra do Brasil 

devem, além disso, seguir as medidas de segurança relacionadas com o COVID descritas 

abaixo até novo aviso. 

Todos os turistas com mais de 6 anos de idade que permaneçam no país por 3 ou mais noites 

devem ter um dos seguintes certificados: 

um certificado de vacinação confirmando que o titular recebeu a dosagem completa de 

vacinação COVID-19 

um certificado de diagnóstico indicando um resultado negativo do teste SARS-CoV-2 nas 72 

horas antes de chegar ao Principado de Andorra ou um certificado negativo do teste do 

antígeno rápido nas 48 horas antes de chegar ao alojamento 

um certificado de recuperação atestando que o titular recuperou do COVID-19. O certificado 

deve ser o original, redigido em catalão, espanhol, francês ou inglês, em formato impresso 

ou digital, e deve ser apresentado no momento do check-in para alojamento 

Os turistas com mais de 6 anos residentes em França, Espanha e Portugal e residentes nos 

chamados países verdes  continuam a ser dispensados da apresentação de qualquer um dos 

três certificados, conforme Recomendação (UE) 2020/1475, bem como aqueles de países com 

uma taxa de teste igual ou superior a 5.000 testes por semana por 100.000 habitantes e uma 

taxa de positividade inferior a 5%. 

https://www.salut.ad/temes-de-salut/coronavirus/informacio-allotjaments-turistics 

Todos aqueles que chegam a Andorra são aconselhados pelas autoridades andorranas a 

tomar medidas preventivas extremas (distância pessoal, higienização das mãos e uso de 

máscara) e minimizar as interações sociais. 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

ANGOLA 
============================== 

https://www.salut.ad/temes-de-salut/coronavirus/informacio-allotjaments-turistics


 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

Entrada para angola 

Existem vários voos comerciais indiretos para Angola a partir do Reino Unido operados pela 

TAP Air Portugal, Lufthansa e Air France. 

 

Os passageiros com conexão via Frankfurt devem apresentar prova de teste COVID-19 

negativo concluído no máximo 48 horas antes da chegada na Alemanha. Para obter mais 

informações, visite FCDO Travel Advice for Germany . 

 

Angola proibiu a entrada de pessoas vindas do Brasil e da Índia, com exceções para os 

nacionais angolanos e aqueles com autorização de residência que devem entrar em 

quarentena obrigatória na chegada a uma instalação do governo. 

 

Requisito de informação antecipada do passageiro 

Todos os passageiros são obrigados a apresentar evidências de um teste COVID-19 negativo 

concluído 72 horas antes da viagem para Angola. 

 

Todos os passageiros devem preencher um formulário de Informações Antecipadas do 

Passageiro (formulário FRV) 72 horas antes da viagem para Angola. Vários documentos de 

viagem devem ser carregados em formato PDF para serem aceitos antes da entrada em 

Angola. 

 

Angola proibiu a entrada de pessoas vindas do Brasil e da Índia, com exceções para os 

nacionais angolanos e aqueles com autorização de residência que devem entrar em 

quarentena obrigatória na chegada a uma instalação do governo. 

 

Teste antes da chegada e partida 

A partir de 16 de janeiro, todos os passageiros aéreos deverão passar por um teste rápido 

COVID-19 imediatamente após o desembarque do avião. Atualmente, isso é gratuito, o que 

é feito em um hangar no aeroporto, mas pode levar tempo. Os passageiros que chegam a 

Angola devem levar água e um refresco caso haja uma longa espera. 

 

Aqueles que receberem um resultado negativo terão permissão para entrar e podem 

continuar através da imigração. Você precisará submeter-se à auto-quarentena obrigatória 

por 10 dias antes de se submeter a um novo teste COVID-19. Aqueles que receberem um 

resultado COVID-19 positivo irão imediatamente para a quarentena obrigatória em uma 

instalação do governo para observação e testes adicionais. 

 

Todos os passageiros são obrigados a apresentar evidência de teste COVID-19 negativo 

concluído 72 horas antes da partida de Angola. 

 

Requisitos de quarentena 

 



Todos os passageiros aéreos que cheguem a Angola terão de submeter-se a uma auto-

quarentena obrigatória durante pelo menos 10 dias após o teste de COVID-19 à chegada. Se 

o seu teste for negativo, os residentes que retornam podem colocar a quarentena em suas 

próprias casas. Trabalhadores essenciais não residentes devem ser colocados em quarentena 

em uma instalação governamental ou aprovada pelo governo.  

 

Você deve passar pelo menos 10 dias em quarentena antes de fazer o teste. Na chegada, as 

autoridades de saúde do aeroporto enviarão uma apostila com os contatos para o centro de 

saúde local, onde você poderá fazer o teste. Ao receber um teste PCR negativo, um Titulo De 

Alta (ALTA) será emitido pelo centro de saúde para autorizar o fim da quarentena. 

 

Aqueles com teste positivo na chegada podem isolar em casa se assintomáticos, mas aqueles 

que apresentarem sintomas podem ser obrigados a entrar em quarentena obrigatória em 

uma instalação do governo. 

 

Viagem em Angola 

 

Viajar pelo país é permitido, mas você deve fazer um teste rápido COVID-19. Os passageiros 

aéreos podem realizar um teste rápido COVID-19 em aeroportos domésticos. A 

documentação do teste será verificada em todas as fronteiras provinciais. Os resultados do 

teste são considerados válidos por 7 dias. Os passageiros que viajam por mais de 7 dias 

precisarão fazer mais testes, se necessário, para continuar a se mover pelo país. 

 

O governo angolano declarou uma “situação de calamidade pública” que impõe uma série 

de restrições e medidas de saúde pública para limitar a propagação do vírus: 

 

você é encorajado a ficar em casa 

 

você deve trabalhar remotamente e praticar o distanciamento social 

 

As máscaras faciais são obrigatórias em todas as áreas fora de sua casa ou quarto de hotel, 

inclusive em veículos motorizados particulares. Multas imediatas no local serão aplicadas 

em caso de não conformidade. Existem restrições para viagens para dentro e fora da 

província de Luanda e da vizinha província do Kwanza Norte. Se viajar para fora de 

Luanda, deverá comprovar que fez um teste rápido COVID-19 ou será multado. 

multas mais altas serão impostas por violar uma série de restrições 

 

Alojamento 

 

Hotéis e aluguéis privados continuam operando com algumas restrições e medidas de 

precaução contra o coronavírus em vigor. Você deve entrar em contato com o provedor de 

hospedagem antes de fazer a reserva para confirmar as restrições em vigor. 

 

Locais e serviços públicos 



 

A maioria das lojas, bancos, restaurantes e mercados continuam a funcionar, com algumas 

restrições (por exemplo, horário de funcionamento reduzido). As medidas de precaução da 

COVID-19 estão em vigor, incluindo limites de capacidade para transporte público e 

funerais. Todas as praias, cinemas, academias e centros de lazer estão fechados. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

ANGUILA  

================================= 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para Anguila 

 

Na chegada, todas as pessoas totalmente vacinadas receberão uma pulseira amarela. Todas 

as pessoas não vacinadas, incluindo residentes e menores, receberão uma pulseira vermelha. 

As pulseiras só podem ser retiradas sob orientação do Ministério da Saúde. Detalhes sobre 

os requisitos de vacinação abaixo. 

 

Os portos de Anguila, marítimos e aéreos, estão abertos ao retorno de residentes e visitantes. 

O serviço regular de balsa do porto de Marigot (French St. Martin) para o porto de balsa de 

Blowing Point foi suspenso até novo aviso. 

 

Todas as pessoas devem usar transporte terrestre certificado para se deslocar do porto de 

chegada ao destino. As pessoas que chegam não podem alugar veículos ou entrar em 

veículos particulares até que recebam resultados negativos (mais sobre os testes abaixo). 

 

Requisitos de pré-chegada 

 

Se você deseja viajar para Anguila, você precisará da aprovação prévia da Equipe de Saúde 

do Governo. Você pode solicitar a aprovação preenchendo o formulário on-line no site 

COVID-19 do governo . 

 

https://beatcovid19.ai/ 

 

Como parte do processo de aprovação, você deve fornecer evidências de um teste RT-PCR 

(reação em cadeia da polimerase) negativo obtido 3 a 5 dias antes da data planejada de sua 

chegada. Testes rápidos de PCR e testes rápidos de antígenos não serão aceitos. Você não 

deve usar o serviço de teste do NHS para fazer um teste a fim de facilitar sua viagem para 

outro país. Você deve fazer um teste particular. 

 

https://beatcovid19.ai/


Teste na chegada 

 

Todos os visitantes e residentes que retornam serão testados na chegada e podem estar 

sujeitos a testes adicionais. 

 

Ao chegar ao seu destino, seja um imóvel residencial, hotel, pensão ou villa privada alugada, 

todas as pessoas devem permanecer no local até serem oficialmente notificadas pelo 

Ministério da Saúde de que o teste foi negativo. 

 

Requisitos de entrada para visitantes 

 

Todos os visitantes adultos que chegarem a Anguila a partir de 1º de julho devem estar 

totalmente vacinados e ter recebido sua última vacinação pelo menos 21 dias antes da 

chegada. A única exceção a este requisito é para mulheres grávidas. Você não precisará se 

isolar na chegada. 

 

Famílias multigeracionais chegando a Anguila 

 

Em uma família multigeracional ou grupos compreendendo adultos totalmente vacinados e 

crianças não vacinadas com menos de 18 anos, ou mulheres grávidas, as pessoas não 

vacinadas serão obrigadas a fazer outro teste de RT-PCR quatro dias após a chegada, mas 

não precisarão se auto-realizar -isolar. 

 

Residentes de retorno que não foram totalmente vacinados 

 

Os residentes que retornarem que não estiverem totalmente vacinados, incluindo crianças 

menores de 18 anos, serão obrigados a isolar-se por um período de 10 dias após a chegada 

em acomodação aprovada. 

 

Crianças desacompanhadas 

 

Crianças desacompanhadas com menos de 18 anos de idade que não foram totalmente 

vacinadas, provenientes de uma família totalmente vacinada e que chegam para ficar em 

uma família totalmente vacinada, serão obrigadas a fazer um teste de RT-PCR quatro dias 

após a chegada, mas não serão obrigadas a fazer a si mesmas -isolado na chegada. 

 

Crianças desacompanhadas com menos de 18 anos de idade que não foram totalmente 

vacinadas, provenientes de uma família não vacinada e / ou chegando para ficar em uma 

família vacinada não vacinada, serão obrigadas a fazer um teste de RT-PCR quatro dias após 

a chegada e serão solicitadas a si mesmas se manter isoladas por 10 dias em acomodações 

aprovadas. 

 

Viagem em Anguila 

 



Não há restrições ao movimento ou à aglomeração, porém o distanciamento social 

obrigatório, os limites de capacidade e o uso de máscaras estão em vigor em instalações 

abertas ao público. Mais informações podem ser encontradas no site do COVID-19 do 

Governo de Anguila e no site do Governo de Anguila. 

 

http://www.gov.ai/ 

 

Saúde em Anguila 

 

A Autoridade de Saúde de Anguila está pedindo ao público para ligar para a linha direta de 

inquéritos COVID-19 no número + 1 264 476 7627 se suspeitar que pode ter contraído o 

coronavírus, sido exposto ao coronavírus ou tiver alguma dúvida, outros assuntos 

relacionados à sua saúde e coronavírus.  

 

O público é convidado a ligar para a linha direta e não visitar uma unidade de saúde, a 

menos que seja instruído a fazê-lo. A Autoridade de Saúde também criou um site de 

informações COVID-19 dedicado . 

 

https://beatcovid19.ai/ 

 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

ANTÍGUA E BARBUDAS  

================================= 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

As seguintes medidas se aplicam a viajantes para Antígua e Barbuda, independentemente 

da situação de vacinação: 

 

Com exceção da tripulação de vôo, nenhuma pessoa pode entrar em Antígua e Barbuda que 

tenha passado qualquer um dos 14 dias anteriores no Brasil ou na África do Sul. 

 

Requisitos de pré-chegada 

 

Todos os passageiros com cinco anos ou mais que chegam de avião em Antígua e Barbuda, 

incluindo aqueles em trânsito pelo país, devem fornecer evidências de um teste COVID-19 

RT-PCR negativo feito sete dias após o voo. Apenas testes administrados por profissionais 

de saúde são válidos. Testes caseiros não são permitidos. 

 

http://www.gov.ai/
https://beatcovid19.ai/


Você não deve usar o serviço de teste do NHS para fazer um teste a fim de facilitar sua 

viagem para outro país. Você deve fazer um teste particular. 

 

Teste / triagem na chegada 

 

Outros exames de saúde estão em andamento no Aeroporto Internacional VC Bird e no 

terminal de jatos particulares para todas as chegadas internacionais. Os passageiros devem 

preencher um Formulário de Declaração de Saúde e estarão sujeitos a verificações de 

temperatura pelas Autoridades Sanitárias Portuárias.  

 

Os passageiros que chegarem com permissão para ficar em suas casas particulares ou em 

instalações do governo deverão usar uma pulseira de monitoramento de acordo com os 

regulamentos da Autoridade de Quarentena. 

 

https://visitantiguabarbuda.com/antigua-and-barbuda-is-open/ 

 

Medidas adicionais estão sujeitas a alterações, mas podem incluir temperatura obrigatória, 

checagem do histórico de viagens, checagem se sua acomodação está na Lista Aprovada do 

Governo de Antígua e Barbuda e preenchimento de um Formulário de Declaração de Saúde. 

Você deve esperar longos tempos de espera na chegada. 

 

Chegando por mar 

 

Passageiros com cinco anos ou mais que chegam por via marítima devem apresentar 

evidências de um teste COVID-19 RT-PCR negativo feito no máximo sete dias antes de seu 

último ponto de partida e seguir as Orientações Operacionais e de Saúde e Segurança de 

Iates do Governo de Antígua e Barbuda Protocolos .  

 

https://visitantiguabarbuda.com/travel-advisory/ 

 

Todas as embarcações de recreio marítimas e serviços de balsa que entram nas águas de 

Antígua e Barbuda devem entrar em contato com a Autoridade Portuária de Antígua, 

usando o Canal 16 de VHF, pelo menos seis (6) horas antes da chegada. Serão fornecidas 

instruções para guiar as embarcações para o Nevis Street Pier ou para os Portos do English 

Harbour ou para uma área de espera onde devem seguir as instruções de triagem e 

quarentena da Port Health. 

 

Requisitos de quarentena 

 

Na chegada, você será submetido a exames de saúde. O Ministério da Saúde e Bem-Estar de 

Antígua e Barbuda informa que todas as chegadas serão monitoradas para coronavírus por 

até 14 dias e que, em última análise, cabe à Autoridade de Quarentena quem deve isolar ou 

colocar em quarentena na chegada. 

 

https://visitantiguabarbuda.com/antigua-and-barbuda-is-open/
https://visitantiguabarbuda.com/travel-advisory/


Turistas e viajantes a negócios que chegam com acomodação em hotel pré-agendada pela 

Lista Aprovada do Governo de Antígua e Barbuda normalmente terão permissão para viajar 

para sua acomodação após a triagem (que pode incluir um teste COVID incluído se Port 

Health considerar necessário) e podem deslocam-se pelo país, desde que cumpram as 

medidas de distanciamento social local. Isso é independente de seu estado de vacinação. 

 

Residentes de Antígua e Barbuda e visitantes que ficam com familiares, amigos, em 

acomodações particulares, em seu próprio local de residência ou outro local que não esteja 

na Lista Aprovada do Governo de Antígua e Barbuda, estarão sujeitos a uma entrevista para 

determinar seus planos de viagem e a adequação para sair para seus arranjos de 

acomodação.  

 

Aqueles que receberam ambas as doses de um regime de vacina de duas doses, ou uma dose 

de um regime de uma dose, que chegarem pelo menos quatorze dias após seu último ou 

único dia de vacina, terão permissão para viajar para sua acomodação.  

 

Aqueles que não foram totalmente vacinados serão obrigados a mostrar evidência de 

acomodação pré-reservada em uma das instalações aprovadas por 14 dias e pagar por um 

teste no dia 12. Residentes não vacinados de Antígua e Barbuda são desaconselhados a 

viagens não essenciais. 

 

O não cumprimento de qualquer ordem, diretriz ou orientação da Autoridade de 

Quarentena ou outras autoridades de saúde é considerado um crime com multa de até XCD 

10.000 e / ou seis meses de prisão. 

 

Entrada para Antígua e Barbuda 

 

Todas as aeronaves devem chegar ao Aeroporto Internacional VC Bird ou ao terminal de 

jatos particulares. Apenas táxis licenciados têm permissão para pegar ou deixar passageiros 

no aeroporto ou no terminal de jatos particulares. 

 

Todas as embarcações de recreio marítimas e serviços de balsa que entram nas águas de 

Antígua e Barbuda devem entrar em contato com a Autoridade Portuária de Antígua, 

usando o Canal 16 de VHF, pelo menos seis (6) horas antes da chegada.  

 

Serão fornecidas instruções para guiar as embarcações para o Nevis Street Pier ou para os 

Portos do English Harbour ou para uma área de espera. 

 

Turismo em Antígua e Barbuda 

 

Para obter informações sobre como entrar em Antígua e Barbuda, consulte Requisitos de 

entrada 

 

O estado de emergência está em vigor até 30 de setembro. Sob essas medidas: 



 

todas as pessoas devem permanecer em suas acomodações das 23h às 5h todos os dias, a 

menos que busquem atendimento médico urgente. 

 

As máscaras faciais devem ser usadas em qualquer lugar público e devem ser usadas para a 

entrada em qualquer supermercado ou mercado 

 

as máscaras faciais devem cobrir o nariz e a boca, deixar os olhos, a testa e as orelhas visíveis 

e não podem ser usadas ao mesmo tempo que coberturas para a cabeça ou óculos escuros 

 

as academias estão autorizadas a funcionar, desde que todos os clientes marquem uma 

consulta, usem máscara o tempo todo, e não devam permanecer na academia por mais de 

uma hora 

 

a partir de 1º de agosto, refeições em restaurantes ou bares, ir aos cinemas e entrar em outros 

locais de entretenimento são permitidos para turistas (independentemente do estado de 

vacinação) e residentes que tenham sido totalmente vacinados. 

 

varejistas como lojas de alimentos e roupas, farmácias e lojas de ferragens podem operar 

escritórios governamentais voltados para o público restringiram o horário de funcionamento 

e os visitantes. 

 

as praias ficam abertas das 5h às 19h apenas para exercícios ou relaxamento. Durante esse 

horário, piqueniques, música, bebidas alcoólicas e festas são proibidos. Consulte Natação 

para obter mais informações. 

 

não mais do que duas pessoas podem viajar em um veículo motorizado ao mesmo tempo, se 

não forem da mesma família. Membros da mesma família com mais de duas pessoas podem 

viajar juntos no mesmo veículo. Máscaras faciais devem ser usadas em veículos motorizados 

quando houver mais de um ocupante. 

 

Apenas táxis licenciados podem pegar ou deixar passageiros no Aeroporto Internacional VC 

Bird; veículos particulares não podem pegar ou deixar passageiros. 

 

as pessoas podem praticar exercícios em campos abertos, à beira de estradas, e jogar golfe ou 

tênis entre 5h e 18h todos os dias. Eles podem estar acompanhados por membros de sua 

família ou por outra pessoa, caso não sejam de sua residência. Todos devem observar uma 

distância de seis pés e usar máscaras faciais. 

 

festas privadas, eventos sociais como banquetes e clubes / sociedades que hospedam mais 

de uma família são permitidos, desde que não haja mais de 25 pessoas e todos devem 

observar uma distância de seis pés e usar máscaras faciais 

os serviços religiosos podem retomar as reuniões face a face, desde que todos observem 

distâncias de um metro e oitenta e usem uma máscara facial. 



 

casamentos, funerais e batismos podem ocorrer desde que todos observem distâncias de um 

metro e oitenta e usem uma máscara facial. Recepções de casamento e velórios podem ser 

realizadas após o culto, mas são limitadas a 25 participantes. 

 

residentes de Antígua e Barbuda com teste positivo para COVID-19 podem ser obrigados a 

entrar na quarentena do governo e usar uma pulseira de quarentena. Aqueles em sua casa 

serão obrigados a passar por testes e também podem ser obrigados a entrar em uma 

instalação de quarentena do governo e usar uma pulseira de quarentena. 

 

O não cumprimento dos regulamentos do Estado de Emergência e / ou instruções das 

autoridades de saúde do governo resultará em uma multa de até XCD 10.000 e / ou seis 

meses de prisão. 

 

O Serviço Médico de Emergência de Antígua e Barbuda está pedindo ao público que ligue 

para a linha direta de consultas COVID-19 no telefone (+1 268) 462 6843 se suspeitar que 

pode ter contraído o vírus, sido exposto a ou qualquer outro assunto relacionado ao vírus. O 

público é convidado a ligar para a linha direta e não visitar uma unidade de saúde, a menos 

que seja instruído a fazê-lo. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

ARÁBIA SAUDITA  

================================= 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para a Arábia Saudita 

 

É altamente recomendável manter-se atualizado com as diretrizes de requisitos de entrada e 

procedimentos pré-viagem para a Arábia Saudita. 

 

https://www.saudia.com/before-flying/travel-information/travel-requirements-by-

international-stations 

 

Em resposta à disseminação de uma nova cepa de COVID-19, a entrada na Arábia Saudita 

está atualmente suspensa em 13 países: Afeganistão, Argentina, Brasil, Egito, Etiópia, Índia, 

Indonésia, Líbano, Paquistão, África do Sul, Turquia, Estados Unidos Emirados Árabes e 

Vietnã.  

 

A suspensão também se aplica a viajantes que visitaram ou transitaram em qualquer um dos 

países listados 14 dias antes de entrar na Arábia Saudita.  

https://www.saudia.com/before-flying/travel-information/travel-requirements-by-international-stations
https://www.saudia.com/before-flying/travel-information/travel-requirements-by-international-stations


 

Os profissionais de saúde, diplomatas e cidadãos sauditas e suas famílias estão isentos da 

suspensão, mas ainda podem ser obrigados a completar um período de quarentena 

domiciliar e testes de PCR na chegada. Confira todos os detalhes no site da Saudia 

 

Os voos domésticos continuam a operar. 

 

Você deve se manter atualizado com as informações de sua companhia aérea ou operadora 

de turismo sobre o impacto em quaisquer planos de viagem existentes 

 

Em trânsito na Arábia Saudita 

 

No momento, não há voos em trânsito pela Arábia Saudita. 

 

Teste na chegada 

 

Todos os viajantes são obrigados a fornecer um certificado de teste PCR negativo emitido 

por um laboratório verificado que não excede 72 horas a partir do momento em que o teste é 

realizado até a partida para o Reino. 

 

Todos os viajantes terão sua temperatura verificada na chegada à Arábia Saudita. 

 

Requisitos de quarentena 

 

O Ministério do Interior anunciou que, a partir de quinta-feira, 20 de maio de 2021, todos os 

passageiros não vacinados que chegarem ao Reino de todos os outros países estarão sujeitos 

à quarentena institucional de sete dias.  

 

https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=en&newsid=2227209#2227209 

 

Uma lista completa de isenções está disponível. Os viajantes totalmente vacinados não 

precisam entrar na quarentena institucional, mas deverão apresentar um atestado de saúde 

como prova de vacinação. 

 

Os viajantes que receberam duas doses da vacina Sinopharm ou Sinovac têm permissão para 

entrar na Arábia Saudita via King Fahd Causeway do Bahrein se também receberam um jab 

de reforço que foi aprovado pelas autoridades sauditas (Astra Zeneca, Johnson & Johnson, 

Moderna ou Pfizer Biotech). 

 

Você deve se manter atualizado com as informações de sua companhia aérea ou operadora 

de turismo sobre o impacto em quaisquer planos de viagem existentes. 

 

Demonstrando seu status de vacinação COVID-19 

 

https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=en&newsid=2227209#2227209


Visitantes vacinados (exceto aqueles em categorias isentas) devem preencher um Formulário 

de Registro de Informações sobre Imunização antes de viajar para o Reino através do Portal 

Muqeem . 

 

https://muqeem.sa/#/vaccine-registration/home 

 

Coleção de dados 

 

Ao chegar à Arábia Saudita, você deve fornecer seus dados de contato e informações de 

viagem. 

 

Teste na partida 

 

O teste não está disponível no aeroporto ou nos portos marítimos no momento da partida. 

Os passageiros que viajam da Arábia Saudita e precisam de um teste para o país para o qual 

estão viajando devem providenciar em particular um teste por meio de seus prestadores de 

serviços médicos existentes. 

 

Vistos 

 

A partir de 15 de setembro de 2020, certas categorias de expatriados com vistos válidos 

(saída / entrada, negócios, residência / Iqama e visita) estão autorizados a entrar e sair do 

Reino da Arábia Saudita. 

 

Em 1º de agosto de 2021, a Arábia Saudita removeu a suspensão dos vistos de turista e os 

visitantes agora podem solicitar um visto de turista online.  

 

https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=en&newsid=2266969 

 

Os turistas devem ser totalmente vacinados com certificados oficiais de vacinação e um teste 

PCR negativo dentro de 72 horas a partir do momento da partida. Os visitantes do Reino 

também devem registrar suas doses de vacinação por meio do novo portal eletrônico 

dedicado a isso, https://muqeem.sa/#/vaccine-registration/home .  

 

Os visitantes também são obrigados a registrar seus dados no aplicativo “Tawakkalna”, que 

é obrigatório para entrar em locais públicos. 

 

Se você tiver alguma dúvida sobre as restrições de viagem para a Arábia Saudita, deve 

entrar em contato com a Embaixada da Arábia Saudita mais próxima ou Visit Saudi. 

 

Turismo na Arábia Saudita 

 

Não há restrições para viagens de e para aeroportos e portos. Todos os meios de transporte 

público (táxis, ônibus, trens e outros) podem operar em plena capacidade.  

https://muqeem.sa/#/vaccine-registration/home
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=en&newsid=2266969


 

As autoridades sauditas anunciaram que o uso de máscara facial em locais públicos é 

obrigatório. As medidas preventivas continuam em vigor. 

 

As autoridades sauditas manterão este plano sob revisão dependendo do progresso do 

vírus. Você deve monitorar os anúncios emitidos pelo Ministério da Saúde e Ministério do 

Interior da Arábia Saudita para atualizações. As autoridades sauditas podem implementar 

bloqueios localizados em resposta à detecção de grupos de infecção. Se você estiver sujeito a 

um bloqueio localizado, siga as instruções das autoridades. 

 

https://mobile.twitter.com/SaudiMOH 

 

https://mobile.twitter.com/moisaudiarabia?lang=en 

 

As penalidades relevantes para a violação dos regulamentos podem ser encontradas no site 

do Ministério do Interior (consulte a página três deste documento ) 

 

Alojamento 

 

Hotéis e aluguéis privados estão abertos e disponíveis para reserva. As medidas de higiene 

estão em vigor, incluindo verificações de temperatura na entrada e desinfetante para as 

mãos em espaços públicos. 

 

Espaços públicos e serviços 

 

O Ministério do Interior anunciou que os serviços gastronômicos em cafés e restaurantes 

poderiam ser retomados a partir de domingo, 7 de março de 2021. Cinemas, centros de 

entretenimento internos, academias e centros esportivos também estão abertos. Eventos e 

festas em salões de banquetes, salões de casamento, hotéis, casas de repouso e 

acampamentos permanecem suspensos. 

 

https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=en&newsid=2186443#2186443 

 

Muitos locais públicos possuem medidas de higiene, incluindo verificação de temperatura e 

higienização das mãos na entrada. Você deve mostrar o seu estado de saúde no aplicativo 

Tawakkalna antes de ser autorizado a entrar. O uso de máscara facial em locais públicos é 

obrigatório. Todas as reuniões devem ser limitadas a no máximo 20 pessoas. 

 

O programa nacional de vacinação da Arábia Saudita começou em dezembro de 2020 e 

atualmente está usando as vacinas Pfizer-BioNTech e AstraZeneca 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

https://mobile.twitter.com/SaudiMOH
https://mobile.twitter.com/moisaudiarabia?lang=en
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=en&newsid=2186443#2186443


================================= 

ARGÉLIA    
================================= 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus 

 

Entrada para a Argélia 

 

As fronteiras aéreas, terrestres e marítimas estão parcialmente abertas. 

 

Você deve verificar com as autoridades argelinas quaisquer requisitos de entrada, incluindo 

isenções. As restrições anteriores sobre quem poderia entrar na Argélia foram removidas em 

1º de junho. 

 

Teste / triagem na chegada 

 

Você deve verificar com as autoridades argelinas os requisitos de entrada, incluindo o teste 

COVID. 

 

Após a reabertura parcial em 1 de junho, a entrada na Argélia exige a evidência de um teste 

PCR negativo feito menos de 36 horas antes da hora de chegada. Todos os viajantes também 

terão que fazer um teste de antígeno na chegada em Argel. 

 

Você não deve usar o serviço de teste do NHS para fazer um teste a fim de facilitar sua 

viagem para outro país. Você deve fazer um teste particular. 

 

As verificações de temperatura podem ser realizadas na chegada. 

 

Requisitos de quarentena 

 

Verifique com as autoridades argelinas se há requisitos de entrada, incluindo requisitos de 

quarentena. 

 

Coleção de dados 

 

Os detalhes de contato são obtidos na chegada ao país, incluindo o endereço. 

 

Teste na partida 

 

As verificações de temperatura são feitas antes de entrar no aeroporto. 

 

Viagem internacional 

 



A partir de 1 de junho de 2021, uma reabertura gradual das fronteiras começou. No entanto, 

persistem limitações graves nas rotas de entrada e saída da Argélia. 

 

Turismo na Argélia 

 

Viajar entre as províncias agora é permitido, embora as opções de transporte público 

permaneçam limitadas. Os transportes urbanos e ferroviários são suspensos aos fins-de-

semana. 

 

As mesquitas estão fechadas e o toque de recolher está em vigor das 20h às 6h em 35 

províncias, incluindo a capital Argel. As outras províncias são Adrar, Laghouat, Oum El 

Bouaghi, Batna, Bejaia, Biskra, Bechar, Blida, Bouira, Tébessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Jijel, 

Sétif, Sidi Bel Abbes, Guelma, Constantine, Mostaganem, M'Sila, Rímel, Ouargla, Oran, El 

Bayadh, Boumerdes, Tindouf, Tissemsilt, El Oued, Khencela, Souk Ahras, Tipaza, Naama, 

Ain Temouchent, Relizane e Ouled Djellal. 

 

Desde 1 de julho de 2020, as autoridades locais em todo o país têm poderes para promulgar 

medidas adicionais em áreas de cluster, com a aprovação das autoridades centrais.  

 

Como resultado, bloqueios localizados são possíveis, e mercados e outras áreas com alta 

concentração de lojas podem ser fechados com aviso limitado por pelo menos 15 dias. 

 

Todos os serviços de segurança e autoridades locais foram instruídos a monitorar e fazer 

cumprir rigorosamente o cumprimento das medidas preventivas e outras medidas de 

distanciamento social. As penalidades incluem multas de até o equivalente a £ 600 e 6 meses 

de prisão. 

 

O uso de máscaras faciais passou a ser obrigatório em 24 de maio de 2020 em todos os 

espaços públicos, incluindo na utilização de transportes públicos e nos táxis. 

 

Alojamento 

 

Os hotéis são abertos, com medidas sanitárias obrigatórias em vigor; as instalações podem 

ser restritas. 

 

Locais e serviços públicos 

 

A partir de 26 de julho de 2021, áreas de lazer, praias, centros culturais, instalações 

esportivas e alguns mercados estarão fechados. Restaurantes, lojas de fast food e cafés são 

limitados apenas para viagem. Casamentos, funerais e outras grandes reuniões são 

proibidos. 

 

As escolas primárias, secundárias e universidades reabriram em 2020, com medidas 

adicionais do COVID-19 em vigor. 



 

Saúde na Argélia 

 

Se você acha que tem sintomas de COVID-19, você deve ligar para um número gratuito 

(3030) que está disponível em todo o país para alertar e ajudar a lidar com casos de COVID-

19. As autoridades locais também aconselharão. 

 

A Argélia possui 32 laboratórios em todo o país que podem realizar cerca de 2.500 testes 

PCR COVID-19 por dia. 

 

O teste PCR está disponível em áreas urbanas, mas você pode esperar várias horas na fila 

para receber um teste nos horários de pico. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

ARGENTINA 
================================= 
 

Conselhos sobre viagens ao exterior - Restrições em resposta ao coronavírus 

Fronteiras e viagens 

As fronteiras da Argentina estão fechadas para estrangeiros não residentes. Algumas 

exceções se aplicam a esta regra. Isenções com base em motivos humanitários podem ser 

concedidas pelo Escritório Argentino de Migrações. Se você acredita que pode se enquadrar 

nesta categoria, deve entrar em contato com o Escritório de Migrações da Argentina 

(Migraciones) para obter a aprovação para sua viagem. 

https://www.argentina.gob.ar/interior/migraciones 

Todos os viajantes autorizados a entrar na Argentina devem cumprir os requisitos a seguir. 

Todos os viajantes para a Argentina (incluindo aqueles em trânsito para outro país) devem 

preencher um formulário eletrônico de declarações Juramentadas”no prazo de 48 horas após 

a viagem. 

https://ddjj.migraciones.gob.ar/app/home.php 

Todos os viajantes para a Argentina (menores de 6 anos estão isentos) devem apresentar um 

teste de PCR COVID-19 negativo feito no prazo de 72 horas antes da viagem, a menos que 

https://www.argentina.gob.ar/interior/migraciones
https://ddjj.migraciones.gob.ar/app/home.php


você seja: um membro da tripulação, em trânsito no país por um aeroporto internacional por 

menos de 24 horas; ou teve coronavírus confirmado por um teste de laboratório dentro de 90 

dias de sua viagem. 

 Se você teve coronavírus confirmado por um teste de laboratório dentro de 90 dias de sua 

viagem, você não precisa fazer um teste de PCR COVID-19 novamente. Em vez disso, você 

precisará mostrar evidências de seu diagnóstico e um atestado médico emitido pelo menos 

10 dias após o diagnóstico, confirmando que você tem um atestado de saúde. 

Todos os viajantes para a Argentina devem fazer um teste COVID-19 na chegada. Se o teste 

for positivo, você terá que fazer um segundo teste para determinar a tensão que está 

carregando. Independentemente de o primeiro teste ser positivo ou negativo, você deve 

isolar-se por 7 dias.  

A autoridade local determinará se você deve isolar no local em que está hospedado ou em 

um hotel de quarentena designado. Você terá que fazer mais um teste no 7º dia para 

encerrar a quarentena. Você deve pagar por todos os testes e custos relacionados à 

quarentena gerenciada. 

Todo estrangeiro não residente com autorização do Escritório de Migrações da Argentina 

para entrar no país deve ter seguro médico com cobertura completa para coronavírus, 

incluindo hospitalização e as despesas de auto-isolamento, se necessário. 

Vistos 

A permissão de 90 dias para visitar a Argentina para aqueles que entraram no país antes de 

17 de março de 2020 e cujos 90 dias originais expiraram após 17 de março de 2020, não está 

mais sendo prorrogada automaticamente. Se você tiver alguma dúvida sobre seu status de 

imigração, deve entrar em contato com o Escritório de Migrações da Argentina. 

Voos comerciais 

Os viajantes devem consultar sua companhia aérea ou operadora de turismo se reservaram a 

viagem. 

Os voos do Brasil, Chile e Índia para a Argentina estão suspensos até novo aviso. Os voos 

diretos de e para os países continentais africanos estão suspensos até novo aviso. O 

Ministério dos Transportes da Argentina pode aumentar ou diminuir essa lista, ou fazer 

outras alterações, dependendo da situação. Um limite semanal de 5.200 passageiros 



chegando foi definido e este limite será aumentado semana a semana até que um limite 

semanal de 7.000 passageiros chegando seja alcançado no início de agosto. 

Há um número limitado de voos indiretos que podem ser usados para conexão com o Reino 

Unido. Consulte sua companhia aérea ou agência de viagens para obter as informações mais 

recentes. Você também deve verificar as dicas de viagem para os países em que irá transitar. 

Viajar para o aeroporto 

Você pode viajar de sua acomodação para o aeroporto se tiver uma passagem de avião 

válida e não apresentar sintomas de coronavírus. 

Você precisa preencher um formulário eletrônico de 'declaração juramentada' dentro de 48 

horas após a partida, certificando-se de que você não está sofrendo de sintomas associados 

ao coronavírus e que não esteve em contato com casos confirmados na quinzena anterior. 

https://ddjj.migraciones.gob.ar/app/home.php 

Viagem na Argentina 

A livre circulação é permitida dentro de cada jurisdição, desde que as regras de 

distanciamento social sejam cumpridas. Um toque de recolher noturno da meia-noite às 6h 

foi introduzido em todas as jurisdições consideradas de alto risco pelas autoridades. Você 

deve certificar-se de compreender e cumprir as medidas em vigor na província / jurisdição 

em que está. O uso de transporte público dentro das jurisdições permanece restrito a 

trabalhadores essenciais e aqueles que precisam de tratamento médico. 

https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/informes-diarios/partidos-de-alto-riesgo 

A movimentação entre jurisdições é permitida, desde que você atenda aos requisitos da 

jurisdição / província específica que planeja visitar. Os requisitos podem incluir fazer um 

teste de PCR COVID-19 e solicitar uma licença para circular (Certificado Único de 

Circulación) ou uma licença para fins turísticos (Certificado Turismo) . 

https://www.argentina.gob.ar/circular/tramite 

https://www.argentina.gob.ar/circular/turismo 

Você deve verificar quais medidas se aplicam na sua localidade e em qualquer outra 

localidade para a qual possa se qualificar para viajar ou transitar no site do Ministério da 

https://ddjj.migraciones.gob.ar/app/home.php
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/informes-diarios/partidos-de-alto-riesgo
https://www.argentina.gob.ar/circular/tramite
https://www.argentina.gob.ar/circular/turismo


Saúde (em espanhol). Você pode estar sujeito a uma penalidade financeira se não cumprir os 

regulamentos locais. 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19 

Todas as chegadas à cidade de Buenos Aires devem fazer um teste COVID-19 dentro de 72 

horas após a chegada. É necessária reserva online. Crianças menores de 12 anos estão 

isentas. Detalhes completos sobre este requisito, incluindo informações sobre onde você 

pode fazer o teste e como reservar, estão disponíveis no site da Cidade de Buenos Aires (em 

espanhol). 

https://turismo.buenosaires.gob.ar/es/RequisitosTuristas?nov=27 

Espaços públicos e serviços 

Na Argentina, medidas para controlar a propagação da COVID-19 estão em andamento. 

Todo o país está em uma fase de distanciamento social obrigatório. Restrições adicionais 

podem variar entre as jurisdições. 

Em todas as partes da Argentina, você deve cobrir o nariz e a boca com uma máscara facial 

ou outra vestimenta sempre que sair em público. 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

ARMÊNIA 

================================= 

 

Saúde em viagens com coronavírus 

 

Viagem internacional 

Os voos comerciais de e para a Armênia permanecem limitados. Consulte sua agência de 

viagens para obter as informações mais recentes. 

Entrada e fronteiras 

Restrições em resposta ao coronavírus 

As chegadas estão sujeitas a auto-isolamento e / ou requisitos de teste (consulte a seção 

seguinte). Máscaras faciais devem ser usadas em todos os espaços públicos. 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19
https://turismo.buenosaires.gob.ar/es/RequisitosTuristas?nov=27


Teste / triagem na chegada 

Agora você pode entrar na Armênia com um certificado de teste PCR negativo emitido no 

máximo 72 horas antes da chegada ou um certificado de vacinação COVID-19 completa com 

a segunda dose tomada pelo menos 14 dias antes de entrar no país. Você não deve usar o 

serviço de teste PCR do NHS para fazer um teste a fim de facilitar sua viagem para outro 

país. Você deve fazer um teste particular. 

Se você chegar sem um certificado e não apresentar sintomas, você pode pagar por um teste 

PCR no aeroporto de Zvartnots ou na passagem da fronteira terrestre da Geórgia. Você deve 

então isolar até receber um resultado negativo. 

Mais informações sobre o processo de realização de um teste PCR e uma lista dos 

laboratórios de testes COVID-19 na Armênia estão disponíveis no site do Aeroporto 

Internacional Zvartnots   

http://www.zvartnots.aero/EN/News?ID=3156 

Demonstrando seu status de vacinação COVID-19 

A Armênia ainda não confirmou que aceitará as soluções do Brasil para demonstrar seu 

status de vacinação COVID. Você deve seguir as orientações para requisitos de entrada 

alternativos. O seu cartão de nomeação do NHS dos centros de vacinação não foi concebido 

para ser usado como prova de vacinação. 

Fronteiras de entrada para a Armênia 

Em 12 de janeiro de 2021, a Armênia reabriu suas fronteiras terrestres com a Geórgia e o Irã 

para estrangeiros. No entanto, ambos os países vizinhos mantêm seus próprios controles 

estritos de fronteira em resposta ao COVID-19. Você deve verificar os requisitos de entrada 

/ saída da Geórgia e do Irã antes de tentar cruzar as fronteiras terrestres de / para a 

Armênia. 

Requisitos de entrada regulares 

Vistos 

Os portadores de passaporte de cidadão brasileiros podem permanecer na Armênia sem 

visto por até 180 dias por ano. 

http://www.zvartnots.aero/EN/News?ID=3156


Validade do passaporte 

Seu passaporte deve ser válido por um período mínimo de seis meses a partir da data de 

entrada na Armênia. 

Dupla nacionalidade 

Segundo a lei armênia, as crianças que viajam para a Armênia com um passaporte brasileiro 

com pais que entram com um passaporte armênio precisam de um passaporte armênio para 

deixar o país. A criança pode ser detida no momento da partida se não puder produzi-la. 

Para mais detalhes, verifique o site  Ministério das Relações Exteriores da República da 

Armênia.  

https://www.mfa.am/en/ 

Cadastro 

Se você pretende permanecer na Armênia por mais de 180 dias, você deve se registrar no 

OVIR (Departamento de Administração de Passaportes e Vistos): 

Endereço: Davtashen, 4º distrito, Edifício 31/2, Yerevan, Armênia 0054 

Tel: 00 374 11 361394, 00 374 11 369140 

Documentos de viagem de emergência no Brasil 

Documentos de viagem de emergência do Brasil são aceitos para entrada, trânsito 

aeroportuário e saída da Armênia. 

Turismo na Armênia 

Você deve usar uma máscara facial em todos os transportes públicos ou privados e em todos 

os espaços públicos. Violações de protocolos de uso de máscara estão sujeitas a uma multa 

de 10.000 AMD. 

Você deve seguir o conselho das autoridades armênias sobre as atividades permitidas. 

Alojamento 

https://www.mfa.am/en/


Hotéis e acomodações para aluguel privado podem operar na Armênia durante a pandemia, 

embora vários hotéis permaneçam fechados devido à suspensão anterior do turismo 

internacional. Você deve verificar com os fornecedores de acomodação antes de viajar. Os 

hotéis estão sujeitos a protocolos governamentais sobre distanciamento social e uso de 

máscaras faciais. 

Locais e serviços públicos 

Lojas, restaurantes / cafés e indústrias de manufatura podem operar atualmente na 

Armênia, com restrições que regem o distanciamento social e o uso de máscaras faciais. 

Escolas e universidades já foram reabertas. 

Vacinas COVID-19 se você mora na Armênia 

O programa nacional de vacinação da Armênia começou em fevereiro de 2021 e está usando 

as vacinas AstraZeneca, Sinovac e Sputnik V.  

Aeroporto Internacional Zvartnots  

Ministério das Relações Exteriores da República da Armênia.  

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

ARUBA 

================================= 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para Aruba 

 

Você deve obter aprovação para viajar para Aruba por meio do cartão de embarque / 

desembarque online antes da chegada. Visite o site do Governo de Aruba para obter as 

informações mais recentes sobre os requisitos de entrada. 

 

Teste / triagem na chegada 

 

Todos os viajantes com mais de 15 anos devem apresentar um resultado negativo no teste de 

PCR COVID-19 ao entrar em Aruba. O teste deve ser realizado no máximo 72 horas antes da 

partida. Um exame de saúde e verificação de temperatura serão realizados na chegada. Mais 

informações sobre testes e triagem estão disponíveis no site do Governo de Aruba . 



 

As autoridades de saúde pública de Aruba também aconselham você a baixar o aplicativo 

Aruba Health em seu smartphone antes de viajar. O objetivo é ajudá-lo e informá-lo sobre as 

medidas e instruções do COVID-19 em Aruba. Consulte o site do governo de Aruba para 

obter mais informações sobre o aplicativo Aruba Health. 

 

https://edcardaruba.aw/ 

 

Viagem em Aruba 

 

O governo de Aruba implementou medidas em resposta à pandemia do coronavírus. como 

o uso obrigatório de máscaras faciais em todos os espaços públicos internos. Todas as 

medidas e atualizações podem ser encontradas no site do governo de Aruba . 

 

https://www.arubacovid19.org/ddg-eng 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

AUSTRÁLIA 

================================= 

 

Regras de entrada e saída em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

As autoridades da Austrália definem e fazem cumprir as regras de entrada. Para mais 

informações, entre em contato com a embaixada ou consulado do país ou território para o 

qual você está viajando. Você também deve considerar verificar com seu provedor de 

transporte ou agência de viagens se seu passaporte e outros documentos de viagem atendem 

aos requisitos. 

Entrada para a austrália 

A entrada para a Austrália está atualmente fechada para a maioria das chegadas. 

Os viajantes que estiveram na Nova Zelândia por 14 dias ou mais podem viajar de avião 

para a Austrália e não precisarão de isenção. Mais informações estão disponíveis no site do 

Departamento de Assuntos Internos da Nova Zelândia 

https://covid19.homeaffairs.gov.au/new-zealand-safe-travel-zone 

Para entrar na Austrália, você deve possuir um visto válido. Consulte os vistos durante o 

COVID-19. 

https://edcardaruba.aw/
https://www.arubacovid19.org/ddg-eng
https://covid19.homeaffairs.gov.au/new-zealand-safe-travel-zone


Cidadãos australianos e residentes permanentes que retornaram e seus familiares imediatos 

têm permissão para entrar na Austrália sem isenção. 

● Os viajantes que atendem aos critérios de isenção ou têm um motivo compassivo 

ou convincente para entrar na Austrália podem solicitar uma isenção às 

autoridades australianas,  https://travel-exemptions.homeaffairs.gov.au/tep 

● Para obter informações sobre as categorias de isenção, formulário de inscrição e 

documentação necessária, consulte o site do Departamento de Assuntos Internos,  

https://covid19.homeaffairs.gov.au/travel-restrictions 

● O Departamento de Assuntos Internos está enfrentando altos níveis de demanda 

por isenções e não há garantia do momento de uma decisão ou do resultado. Você 

deve fazer sua inscrição pelo menos quatro semanas, mas não mais do que três 

meses antes da viagem e fornecer a documentação de apoio completa. 

Um resultado de teste COVID-19 negativo é necessário para viajar ou transitar pela 

Austrália. A menos que você esteja viajando em um voo livre de quarentena da Nova 

Zelândia, evidências de um teste COVID-19 negativo feito 72 horas ou menos antes da 

partida programada devem ser fornecidas à sua companhia aérea. 

As regras de fronteira, incluindo os critérios de elegibilidade, podem mudar rapidamente. 

Os viajantes devem se preparar para interrupções em seus planos. 

Verifique o site COVID-19 do governo australiano para obter as informações mais recentes, 

incluindo alterações em viagens sem quarentena. 

https://covid19.homeaffairs.gov.au/ 

Requisitos de quarentena 

Todos os viajantes internacionais que entram na Austrália precisam submeter-se a uma 

quarentena obrigatória de 14 dias em uma instalação designada (por exemplo, um hotel) em 

seu porto de chegada. Você pode ser obrigado a pagar pelos custos de sua quarentena. Isso é 

organizado por governos estaduais e territoriais individuais. 

Os viajantes que estiveram na Nova Zelândia por 14 dias ou mais podem viajar de avião 

para a Austrália sem passar pela quarentena obrigatória. Mais informações estão disponíveis 

no site COVID-19 do governo australiano . 

https://travel-exemptions.homeaffairs.gov.au/tep
https://covid19.homeaffairs.gov.au/travel-restrictions
https://covid19.homeaffairs.gov.au/


Teste / triagem na chegada 

Todos os viajantes que chegam à Austrália podem precisar passar por exames de saúde 

aprimorados na chegada, antes de entrar em quarentena. Isso pode incluir testes de 

temperatura. Você também pode ser solicitado a passar por uma triagem ou teste em 

quarentena. 

As autoridades australianas fornecem uma “ficha técnica de informações para viajantes 

internacionais” a todos os viajantes na chegada à Austrália. Isso fornece informações sobre 

os requisitos atuais. 

https://www.health.gov.au/resources/publications/coronavirus-covid-19-information-for-

international-travellers 

Para conselhos e medidas em aeroportos individuais, consulte seus sites. 

Trânsito na Austrália 

O site do Departamento de Assuntos Internos fornece informações sobre o trânsito pela 

Austrália, incluindo vistos de trânsito. Atualmente, existem restrições aos trânsitos devido 

ao coronavírus. 

https://covid19.homeaffairs.gov.au/transiting-australia 

Você pode transitar pela Austrália se estiver em trânsito por 72 horas ou menos e tiver 

evidências de viagem internacional. Se você pretende passar mais de 72 horas na Austrália 

esperando pelo seu voo de conexão, você não será considerado em trânsito e precisará 

solicitar uma isenção ao Comissário da Força de Fronteira Australiana. 

Devido às restrições de fronteira relacionadas ao COVID-19, normalmente você só pode 

viajar para a Austrália para transitar para outro país se o seu voo de conexão sair do mesmo 

aeroporto. 

Os requisitos estaduais de quarentena permanecem em vigor e o horário de funcionamento 

do aeroporto varia. Isso pode limitar o tempo que você pode ficar no aeroporto e se você 

precisa solicitar a isenção das medidas de quarentena de 14 dias da Austrália emitidas pela 

autoridade de saúde estadual competente. Você deve verificar com sua companhia aérea, 

bem como em sites de Estados e Territórios, os detalhes mais recentes e como se inscrever. 

https://www.health.gov.au/resources/publications/coronavirus-covid-19-information-for-international-travellers
https://www.health.gov.au/resources/publications/coronavirus-covid-19-information-for-international-travellers
https://covid19.homeaffairs.gov.au/transiting-australia


https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-

alert/coronavirus-covid-19-restrictions/coronavirus-covid-19-advice-for-international-

travellers?utm_source=health.gov.au&utm_medium=redirect&utm_campaign=digital_trans

formation&utm_content=coronavirus-covid-19-advice-for-international-travellers 

Todos os aeroportos devem permitir que os passageiros permaneçam no aeroporto se o 

trânsito durar menos de 8 horas e no mesmo dia. Você deve permanecer no lado ar e não 

será capaz de passar pela alfândega (nem mesmo para pegar sua bagagem). Você precisará 

manter o distanciamento social, a etiqueta da tosse e a higiene das mãos. Em seu primeiro 

ponto de partida, você precisará despachar sua bagagem até o destino final. 

Se você tiver que deixar o aeroporto, você será levado à chegada na Austrália para uma 

instalação de quarentena designada pelas autoridades australianas. Você precisará 

permanecer lá até seguir para o aeroporto para o seu voo de partida. Pode ser necessário 

pagar pela quarentena - você deve verificar os sites de Estados e Territórios, para obter 

detalhes sobre a quarentena. 

Cidadãos brasileiro podem transitar pela Austrália por no máximo 8 horas sem visto. Se o 

seu tempo de trânsito for superior a 8 horas, você precisará de um visto válido. Consulte o  

site do Departamento de Assuntos Internos, para obter detalhes, incluindo como se 

inscrever. 

Se você planeja viajar ou transitar da Austrália, verifique as restrições de entrada mais 

recentes para seu destino e mantenha contato com sua companhia aérea, linha de cruzeiros 

ou operadora de turismo antes de viajar. 

Vistos durante COVID-19 

As orientações mais recentes do COVID-19 sobre as condições do visto e detalhes sobre 

como solicitar um visto estão disponíveis no site do Departamento de Assuntos Internos.  

A orientação é clara de que qualquer pedido de visto será avaliado considerando as medidas 

de fronteira aprimoradas do COVID-19 e as circunstâncias individuais do requerente. Os 

pedidos de novos vistos devem ser feitos antes que o visto atual expire, e se o atual titular do 

visto tiver uma condição de “não mais estada”, um pedido de dispensa dessa condição deve 

ser feito. 

Se você não puder sair da Austrália e seu visto estiver prestes a expirar ou já tiver expirado, 

você deve entrar em contato com o Departamento de Assuntos Internos da Austrália o mais 

https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/coronavirus-covid-19-restrictions/coronavirus-covid-19-advice-for-international-travellers?utm_source=health.gov.au&utm_medium=redirect&utm_campaign=digital_transformation&utm_content=coronavirus-covid-19-advice-for-international-travellers
https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/coronavirus-covid-19-restrictions/coronavirus-covid-19-advice-for-international-travellers?utm_source=health.gov.au&utm_medium=redirect&utm_campaign=digital_transformation&utm_content=coronavirus-covid-19-advice-for-international-travellers
https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/coronavirus-covid-19-restrictions/coronavirus-covid-19-advice-for-international-travellers?utm_source=health.gov.au&utm_medium=redirect&utm_campaign=digital_transformation&utm_content=coronavirus-covid-19-advice-for-international-travellers
https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/coronavirus-covid-19-restrictions/coronavirus-covid-19-advice-for-international-travellers?utm_source=health.gov.au&utm_medium=redirect&utm_campaign=digital_transformation&utm_content=coronavirus-covid-19-advice-for-international-travellers


rápido possível. A Austrália não emite extensões de visto, portanto, você precisará solicitar 

um novo para permanecer legal na Austrália e fornecer a documentação de apoio relevante.  

O tipo de visto que você pode solicitar para permanecer na Austrália geralmente depende 

do tipo de visto que você possui atualmente. Por exemplo, aqueles com vistos de Visitante 

deverão se inscrever para novos vistos de Visitante. 

Você pode encontrar mais detalhes para os titulares de vistos temporários, incluindo 

visitantes, estudantes, trabalhadores e turistas sobre o Departamento de Assuntos Internos.  

Saindo da Austrália 

Você deve verificar o site do Departamento de Assuntos Internos para obter informações 

sobre como deixar a Austrália, incluindo se você precisa de uma isenção. 

As autoridades australianas continuam a aconselhar os visitantes internacionais a deixarem 

a Austrália sempre que possível devido à situação do COVID-19. 

Portadores de visto temporário não precisam de isenção para deixar o país, mas precisarão 

de isenção se quiserem entrar novamente - consulte as páginas da Web do Departamento de 

Assuntos Internos 'Coming to Australia' para mais informações. 

Cidadãos australianos / brasileiros duplos e residentes permanentes na Austrália 

geralmente não têm permissão para deixar a Austrália, a menos que se qualifiquem para 

uma isenção. Se você atender a uma categoria de isenção ou tiver um motivo convincente ou 

compassivo para viajar ao exterior, você precisa solicitar uma isenção com antecedência 

junto ao Comissário da Força de Fronteira Australiana. Você deve fazer isso o mais cedo 

possível - pelo menos 48 horas antes da hora de partida prevista. 

Detalhes sobre as categorias de isenções, o formulário de pedido de isenção e as evidências 

que você deve fornecer para apoiar seu pedido de isenção podem ser encontrados no site do 

Departamento de Assuntos Internos.   

Se você tem dupla nacionalidade brasileira / australiana ou residente permanente que 

normalmente reside em um país fora da Austrália e passou mais tempo nos últimos 12 a 24 

meses fora da Austrália do que dentro dela, você não precisa de uma isenção para deixar a 

Austrália. Você deve estar pronto para mostrar evidências de que normalmente reside fora 

da Austrália, se solicitado pelas autoridades no momento do embarque no aeroporto. 



Se você não passou mais tempo fora da Austrália do que dentro dela nos últimos 12 a 24 

meses, mas ainda se considera residente em outro país, você pode enviar uma solicitação de 

isenção de viagem. 

Requisitos de entrada regulares 

Vistos 

Visto de férias de trabalho 

Se você está com um visto de trabalho durante as férias, deve estar ciente de seus direitos 

como funcionário na Austrália e como relatar quaisquer preocupações sobre tratamento 

injusto ou ilegal. 

Milhares de turistas brasileiros que trabalham viajam para a Austrália todos os anos, com a 

grande maioria desfrutando de sua estadia sem problemas. As condições de trabalho, 

acomodação e instalações médicas são geralmente de bom padrão. 

Validade do passaporte 

Para entrar na Austrália, seu passaporte deve ser válido para a duração proposta de sua 

estadia. Nenhum período adicional de validade além deste é necessário. 

Se você estiver em trânsito em outro país no caminho para ou da Austrália, certifique-se de 

verificar os requisitos de entrada para esse país. Muitos países só permitirão a entrada se 

você tiver pelo menos 6 meses de validade restante em seu passaporte. 

Dupla nacionalidade 

Se você é um cidadão brasileiro que mora na Austrália com cidadania australiana, ou tem 

dupla nacionalidade, deve sair e entrar na Austrália com seu passaporte australiano, caso 

contrário, poderá enfrentar dificuldades e atrasos.  

Retornando ao Brasil 

Ao retornar, você deve seguir as regras para entrar no Brasil . 



Você é responsável por organizar seu próprio teste COVID-19, de acordo com os requisitos 

de teste do governo do Brasil. Você deve entrar em contato com as autoridades locais para 

obter informações. 

Esteja preparado para mudanças em seus planos 

Nenhuma viagem é isenta de riscos durante o COVID. Os países podem restringir ainda 

mais as viagens ou introduzir novas regras em curto prazo, por exemplo, devido a uma 

nova variante do COVID-19. Verifique com sua agência de viagens ou companhia aérea se 

há alterações no transporte que possam atrasar sua viagem de volta para casa. 

Se seu teste for positivo para COVID-19, pode ser necessário ficar onde está até que o teste 

seja negativo. Você também pode precisar procurar tratamento lá. 

Planeje com antecedência e certifique-se de: 

● pode acessar dinheiro 

● entenda o que seu seguro cobrirá 

● pode tomar providências para estender sua estadia e ficar longe por mais tempo 

do que o planejado 

Viagem na Austrália 

Atualmente, há relativamente poucos voos entre Estados e Territórios. Se precisar viajar, 

reserve com antecedência. 

As viagens entre e dentro de alguns estados e territórios dentro da Austrália podem ser 

restritas. As restrições podem mudar a curto prazo e podem atrapalhar os planos de viagem.  

Você deve verificar os sites de estados e territórios individuais para obter as informações 

mais recentes, incluindo se é necessário solicitar uma isenção para cruzar as fronteiras ou se 

é necessário isolar-se na chegada. 



https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-

alert/coronavirus-covid-19-restrictions/coronavirus-covid-19-domestic-travel-restrictions-

and-remote-area-access#state-and-territory-travel-restrictions 

Viajar para o seu aeroporto internacional 

Independentemente das restrições de fronteira, você pode viajar de avião de um para outro 

estado ou território australiano para outro para trânsito para um voo internacional, desde 

que tenha uma reserva confirmada para esse voo. Onde as fronteiras estaduais estão 

fechadas, você pode precisar solicitar uma isenção para cruzar as fronteiras. Você precisará 

permanecer no aeroporto durante o seu trânsito ou, se estiver em trânsito durante a noite, 

poderá ser levado à quarentena obrigatória durante o trânsito ou poderá precisar se isolar 

em um hotel.  

Na Austrália Ocidental, seu tempo de trânsito não deve ser superior a 24 horas. Dada a 

situação de mudança rápida, você deve verificar os sites de estados e territórios para obter as 

informações mais recentes. 

Voos 

As programações são mais limitadas do que o normal devido às restrições do coronavírus e 

estão sujeitas a alterações a curto prazo. Você deve verificar os sites das companhias aéreas 

individuais e entrar em contato com sua companhia aérea ou operadora de turismo 

diretamente para obter as informações mais recentes sobre todas as rotas, incluindo 

restrições sobre trânsitos e medidas de saúde implementadas por companhias aéreas e 

aeroportos. 

Algumas companhias aéreas, incluindo a Etihad, têm requisitos obrigatórios de teste PCR 

COVID-19 antes da partida, mesmo para passageiros em trânsito. Você deve entrar em 

contato com sua companhia aérea individual para obter mais informações.  

https://www.etihad.com/en-au/travel-updates/all-destinations-travel-guides 

Você pode encontrar informações sobre onde fazer o teste nas páginas do Health Direct da 

Austrália.  

https://www.healthdirect.gov.au/covid19-restriction-checker 

Todos os passageiros e tripulantes devem usar máscaras em voos e aeroportos. 

https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/coronavirus-covid-19-restrictions/coronavirus-covid-19-domestic-travel-restrictions-and-remote-area-access#state-and-territory-travel-restrictions
https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/coronavirus-covid-19-restrictions/coronavirus-covid-19-domestic-travel-restrictions-and-remote-area-access#state-and-territory-travel-restrictions
https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/coronavirus-covid-19-restrictions/coronavirus-covid-19-domestic-travel-restrictions-and-remote-area-access#state-and-territory-travel-restrictions
https://www.etihad.com/en-au/travel-updates/all-destinations-travel-guides
https://www.healthdirect.gov.au/covid19-restriction-checker


Espaços públicos e serviços 

Restrições de distanciamento social e outras medidas locais ainda existem em toda a 

Austrália, com uma série de variações. Estes estão sujeitos a alterações a curto prazo. Você 

deve monitorar os  sites de estados e territórios para obter as informações mais recentes 

sobre onde está e cumprir essas medidas e outros conselhos das autoridades locais. Você 

também pode verificar as restrições no Verificador de Restrições COVID-19 do Australian 

Department of Health . 

As medidas podem incluir: 

● restrições ao número de pessoas na maioria das reuniões fora do trabalho, em 

lojas, cafés, restaurantes e outros locais de reunião pública, e aos visitantes de 

residências privadas 

● mantendo pelo menos 1,5 metros de outros em espaços públicos 

● restrições à entrada em lares de idosos 

● limites para viagens locais e conselhos para evitar o transporte público nos 

horários de pico 

● máscaras faciais em transporte público e em áreas movimentadas onde é difícil 

manter uma distância física de 1,5 metros de outras pessoas. 

Saúde na Austrália 

Se você estiver na Austrália e estiver preocupado com a possibilidade de apresentar 

sintomas de coronavírus, deve se isolar e ligar para o Coronavirus Health Information Line 

no número 1800 020 080. Se você tiver sintomas graves, como falta de ar, deve ligar para 000 

para obter ajuda médica urgente . 

Verifique as informações mais recentes das autoridades estaduais e territoriais. 

Você também deve verificar seu seguro de viagem, que pode cobrir o valor total de seu 

tratamento ou prescrições. 

Se você está preocupado em procurar tratamento médico pessoalmente, muitas clínicas 

oferecem serviços à distância ou online para evitar o contato pessoal. Um diretório de 

clínicas /GPs que oferecem este serviço pode ser encontrado no Online Docyors Directory. 



Este não é um diretório oficial do governo, pois não existe um diretório de nível federal para 

a Austrália. 

https://onlinedoctors.directory/ 

Vacinas COVID-19 se você mora na Austrália 

O programa nacional de vacinação da Austrália começou em fevereiro de 2021 e está usando 

as vacinas Pfizer-BioNTech e AstraZeneca.  

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

 

================================= 

ÁUSTRIA   
================================= 

Cidadania austríaca ou italiana por atribuição para os brasileiros – jus 

sanguinis - Questões polêmicas para a concessão desta  para os 

descendentes dos Trentinos, Julianos e Friulanos. 

  

*Marcia Elisabeth Leite Teml 

Advogada especialista em direito da  imigração 

Mestre em Direito Internacional 

Procuradora do Estado de São Paulo aposentada 

  

Muitos brasileiros, descendentes de europeus, têm buscado a obtenção de dupla 

nacionalidade. 

        Algumas vezes, entretanto, a procura desta condição binacional 

traz grandes frustrações aos interessados pois  não basta a simples prova de 

descendência estrangeira para esta conquista. Há de fato , muitos detalhes que 

devem ser observados para a aquisição da binacionalidade, tanto no aspecto dos 

https://onlinedoctors.directory/


requisitos e trâmites para a declaração da nacionalidade estrangeira, quanto no 

cuidado para não perder a nacionalidade brasileira. 

De país  a país emanam regras próprias para que se possa atribuir a 

nacionalidade originária estrangeira,  tais como, imposição de datas limite de 

gerações ,exigência de serem os antepassados legalmente casados, diferenciação 

de prole havida do casamento ou fora dele, descendência materna ou paterna. 

      Aqui, abordaremos alguns aspectos relativos à aquisição da 

nacionalidade austríaca para brasileiros, por atribuição, com ênfase para a 

situação dos trentinos, julianos e friulanos. 

Prefacialmente é importante ressaltar que o Brasil, por sua Constituição de 1988  

em seu artigo 12 parágrafo 4º.,II,”a”,não autoriza a dupla cidadania, ou 

nacionalidade derivada, adquirida voluntariamente, aceitando apenas duas 

hipoteses excepcionais quais sejam, aquela advinda por atribuição, ou seja , 

considerada originária pela lei estrangeira, como o caso da descendência e 

aquela imposta  pela norma estrangeira ao brasileiro residente no exterior, como 

condição para o exercício de seus direitos civis. 

Assim, somente aqueles descendentes de europeus, cuja constituição 

própria dos países estrangeiros atribui-lhes cidadania pelo elo familiar, podem 

ter o que se denomina de dupla cidadania ou dupla nacionalidade. 

             Ou seja, atribuída pela descendência de cidadão estrangeiro. 

          Na realidade, a Constituição brasileira apenas aceita a 

nacionalidade originária do país estrangeiro,atribuída ao brasileiro, já que assim 

declarou a própria Constituição estrangeira.  

             Nas situações em que o cidadão brasileiro reside por longo 

tempo no exterior, ou for casado com cidadão europeu, a ele poderá ser 

concedida a nacionalidade estrangeira, mas nesses casos, ele perderá a 

nacionalidade brasileira, pois estas espécies de concessões de cidadania não são 

consideradas originárias, mas derivadas e voluntárias fazendo inicidir a norma 

previstas no citado artigo 12 , parágrafos e incisos  da Constituição Federal de 

1988 acarretando a perda da nacionalidade brasileira. 



          É realmante preciso ter o máximo de cautela ao requerer a dupla 

nacionalidade sem observar a regra constitucional  brasileira, pois pode 

acarretar a perda da  nacionalidade brasileira. 

Esta, entretanto, não é automática e depende de processo administrativo 

junto ao Ministério das Justiçasendo certo que a nacionalidade brasileira  pode 

ser reavida a qualquer tempo pelo interessado, desde que abdique da segunda. 

Há um proposta de emenda constitucional da autoria do senador Antônio 

Anastasia (PEC 6/2018)  denominada "PEC da nacionalidade" que foi aprovada  

em 15 de Junho de 2021 pelo Senado brasileiro .Com essa PEC, o brasileiro 

não se torna apátrida (sem pátria) se, por algum motivo, perder a nacionalidade 

do outro país. A PEC altera a normativa constitucional sobre a perda da 

nacionalidade originária brasileira, restringindo-a a duas possibilidades: pedido 

expresso do nacional brasileiro ou cancelamento de naturalização por decisão 

judicial. Aguardemos a promulgação nos termos do art. 60 parágrafos  2º. E 3º.  

da Constituição Federal. 

 Na Áustria para a definição de nacionalidade há o critério do “jus 

sanguinis”, ou seja, não é considerado austríaco quem nasce em solo austríaco, 

mas sim,  quem é filho ou neto de austríaco. Ou seja, quem tem  vínculos de 

consaguinidade .           

      Na modalidade de atribuição, que é esta que estamos abordando e que é 

possível ser cumulada com a brasileira,ela é transmitida pelo pai ou mãe, a 

depender da data do nascimento do descendente , pelo critério do jus sanguinis 

, bastando a comprovação de que o antepassado era cidadão austríaco e não 

tenha perdido esta condição durante sua vida. 

Portanto, não basta nascer em território austríaco para ser considerado um 

cidadão austríaco, você precisa ter laços sanguíneos com outra pessoa já 

considerada cidadã austríaca para poder postular a atribuição da dupla cidadania 

ou nacionalidade, por atribuição. 

O grande problema que se apresenta para os descendentes de cidadãos advindos 

das áreas sucessoras do extinto império Austro Húngaro, é a exata localização 

do nascimento e moradia dos seus antepassados,além da verificação de que 



esses adquiriram ou não outras nacionalidades dos países sucessores, como a 

Itália por exemplo,ou não se tornaram apátridas. 

Caso interessante é o dos trentinos, julianos e  friulanos,  pessoas 

originárias da região de Trento,Trieste, Gorizia e Údine,áreas integrantes do 

território italiano, mas que, no passado, pertenceram ao império Áustro-

Hungaro, extinto em  03 de Novembro de 1918 e que buscam hoje a atribuição 

da cidadania austríaca quando vêem negada a cidadania italiana. 

      Nos idos de 1800,a composição política e geográfica da europa era bem 

diferente, assim como o poderde cada país.Naquela época havia o denominado 

Império Austro-Hungaro que abrangia regiões  que hoje conhecemos como 

Itália, Alemanha, Suiça e Hungria. 

Com o advento  da primeira guerra mundial perdeu o Império Austro-

Húngaro partes do seu território, sendo esses anexados aos países citados  pelo 

tratado de Saint-Germain-en-Laye de 10 de setembro de 1919.                

Quando da extinção do Império Austro-Húgaro, foi concedido aos antigos 

cidadãos o direito de optarem pela cidadania austríaca, desde que se mudassem 

para território austríaco, ou aquela dos países sucessores do império, como 

cidadania italiana, germânica, suiça ou Húngara. 

                           Acontece que muitos cidadãos daquele  Império, antes deste 

desfecho político, saíram daquela região e imigraram para outras partes do 

mundo, inclusive o Brasil, e não exerceram o direito de escolher qual 

nacionalidade preferiam, às vezes, nem souberam disso. 

                             Assim, esses antigos cidadãosdo império Austro-Húngaro, 

ficaram sem pátria, pois, aquele foi extinto,e, como  eles não migraram para 

território austríaco e nem optaram pela cidadania de outros países, como a Itália, 

por exemplo, foram considerados apátridas. 

                          Por essas razões históricas, é muito comum haver pretensão 

de brasileiros pela cidadania austríaca por descendência, mas que não se 

concretiza pela falta de nacionalidade de seus antepassados, considerados 

apátridas. 

                            Da mesma forma acontece com os descendentes dos 

trentinos, friulinos e julianos, já que essas regiões perteceram outrora ao império 



Austro-Húngaro e não a Itália, vendo frustrada a pretensão de cidadania italiana 

por descendência de cidadão do extinto império Austro-Húngaro sem opção de 

cidadania italiana à época. 

Essa cepa sucessória territorial abrange todos os municípios da província de 

Bolzano/Bozen (tirol do Sul);  Trento ( Tirol Italiano) ( os trentinos),Trieste, 

Gorizia ( os Julianos), 15 municípios da ex província de Údine ( Aiello del 

Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, 

Fiumicello, Malborghetto-Valbruna, Pontebba, Ruda, San Vito Al Torre, 

Tapogliano, Tarvisio, Terzo di Aquileia, Villa Vicentina e Visco ), um 

município da província de Vicenza ( Pedemonte e a comuna extinta de Casotto e 

dois municípios da província de Bréscia ( Magasa e Valvestino ) ( os friulanos). 

                Na Itália, a concessão da nacionalidade  para descendentes de ex-

súditos do império Áustro-Húngaro estava prevista na Lei  no. 379 de 14 de 

dezembro de 2000, cujo prazo expirou definitivamente em 20 de dezembro de 

2010. 

No Brasil há uma grande concentração de descendentes de austríacos, 

muitos advindos dessas regiões do  extinto Império Austro-Hungaro, 

notadamente no Sul do País.Treze Tílias,fundada em 1933, na região de Santa 

Catarina é um marcante exemplo. 

             Treze Tílias é basicamente formada de imigrantes alemães  ( 

principalmente do  Hundstrück e Westfalen) de italianos ( principalmente do 

vêneto e  Lombardia ) e  dos estados do Tirol, Tirol do Sul (Südtirol )Voralberg 

e Akta Austria  ( Oberösterreich) região que pertenceu à Austria entre  1363 e 

1918 e , após a Primeira guerra mundial foi incorporada à Itália. 

              Em resumo,para a concessão da cidadania ou nacionalidade 

austríaca originária, é necessára a prova de descendência de cidadão austríaco e 

não do império Austro-Húngaro, pois os antepassados com esta condição podem 

ter optado por outras nacionalidades ou mesmo serem apátridas, impedindo tal 

reconhecimento. 
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 ================================== 

Restrições em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

Entrada para a Áustria 

A entrada dos brasileiros na Áustria é atualmente proibida pela lei austríaca. 

Existem exceções a esta regra, que são explicadas no site da Embaixada da Áustria em Brasília . 

As pessoas com permissão para entrar devem: 

preencha o formulário de autorização de pré-viagem 

faça um teste de PCR não mais do que 72 horas antes da partida (um teste de antígeno não é 

suficiente) e carregue a prova do resultado negativo do teste com eles 

https://entry.ptc.gv.at/en.html 

quarentena por 10 dias, com a opção de encerrar a quarentena mais cedo com outro teste PCR 

negativo feito no máximo no dia 5 de quarentena. O dia de entrada conta como dia 0 

Os seguintes indivíduos estão isentos do requisito de quarentena (mas devem apresentar um teste PCR 

negativo e preencher o formulário de autorização pré-viagem): 

aqueles que entram na Áustria com o objetivo de visitar uma organização internacional com sede na 

Áustria (por exemplo, Nações Unidas, OSCE) 

titulares de um Legitimationskarte (ou seja, diplomatas e seus dependentes) 

https://entry.ptc.gv.at/en.html


aqueles que entram para questões familiares urgentes e imprevistas (por exemplo, doenças graves, 

morte, funerais, nascimentos, apoio de emergência para pessoas vulneráveis - pode ser exigida prova 

documental, como uma certidão de óbito ou carta de hospital). 

Mais detalhes sobre isenções (incluindo aquelas para passageiros em trânsito, passageiros 

transfronteiriços e pessoas que facilitam o transporte de mercadorias e passageiros) estão disponíveis 

(em inglês) no Ministério Federal Austríaco para Assuntos Sociais, Saúde, Cuidados e Proteção ao 

Consumidor 

https://www.sozialministerium.at/en/Coronavirus/Information-in-English.html 

Transit Austria 

Se você estiver em trânsito pela Áustria sem escala, não precisa de um atestado médico ou formulário 

de autorização pré-viagem se puder provar que está em trânsito. 

Os países vizinhos podem estar restringindo o movimento através das fronteiras, inclusive para 

trânsito, e realizando exames de saúde. Verifique as dicas de viagem para qualquer país pelo qual 

você precisa viajar. 

Turismo na Áustria 

As máscaras de tecido são obrigatórias nos transportes públicos e nos táxis. 

Espaços públicos e serviços 

As máscaras de tecido são obrigatórias em supermercados, bancos, padarias, lojas de alimentos, lojas 

de postos de serviços, teleféricos, correios, farmácias, consultórios médicos e nos transportes 

públicos. Medidas regionais, incluindo regras sobre máscaras faciais, podem variar. 

A entrada em restaurantes, bares, teatros e outros espaços culturais e esportivos compartilhados exige 

prova de vacinação, recuperação recente de COVID-19 ou um teste recente. A entrada em boates só é 

permitida mediante a apresentação do comprovante de vacinação completa ou um teste PCR negativo 

com até 72 horas. 

Teste positivo para COVID-19 na Áustria 

Se você obtiver um resultado de teste de PCR positivo, terá que se auto-isolar imediatamente. Você 

deve entrar em contato com as autoridades de saúde para obter mais instruções, ligando para 1450. 

Se seu teste for positivo com um teste de fluxo lateral, você será tratado como um “caso suspeito” e 

deverá isolar-se imediatamente, seguindo as instruções das autoridades de saúde. Um teste de fluxo 

lateral geralmente será seguido por um teste de PCR. Se o teste de PCR for negativo, você pode 

deixar o auto-isolamento. 

As opções de auto-isolamento variam por região. Em Viena, um hotel gratuito está disponível para 

visitantes cujo teste é positivo e não têm outro lugar para se isolar. 

Um médico pode fornecer uma carta permitindo que você saia da Áustria em carro particular. 

https://www.sozialministerium.at/en/Coronavirus/Information-in-English.html


Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

AZERBAIJÃO 
============================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Viajar para o Azerbaijão 

 

Há um número limitado de voos comerciais de e para Baku. Verifique com seu agente de 

viagens sobre as rotas e disponibilidade de passagens, e consulte o FCDO Travel Advice 

para obter informações sobre o trânsito em outros países. 

 

O uso de máscara médica será exigido em todos os momentos, enquanto no aeroporto e no 

voo. É obrigatório manter a máscara em todos os momentos, exceto para requisitos 

específicos, por exemplo, no controle de fronteira, a pedido de um funcionário do aeroporto 

ou durante as refeições. 

 

As fronteiras terrestres do Azerbaijão com todos os países vizinhos permanecem fechadas. 

 

Triagem 

 

O Gabinete de Ministros do Azerbaijão emitiu um decreto que determina que todos os 

passageiros com 1 ano ou mais que viajam para o Azerbaijão precisarão de um teste PCR 

COVID-19 negativo feito no máximo 72 horas antes da partida do seu voo para o Azerbaijão.  

 

Alguns cidadãos britânicos maiores de 18 anos requerem um 'passaporte COVID-19', um 

documento confirmando a vacinação completa contra COVID-19 ou um documento que 

comprove imunidade ao COVID-19 para entrar no Azerbaijão.  

 

As autoridades indicaram que os cidadãos britânicos com residência temporária ou 

permanente no Azerbaijão podem ser isentos da obrigação de fornecer um 'passaporte 

COVID-19' para entrar no Azerbaijão, mas ainda precisam de um teste PCR COVID-19 

negativo. Se você não atender aos critérios acima, não poderá entrar no Azerbaijão sem a 

documentação especificada. Os requisitos de entrada podem mudar sem aviso prévio. 

 

Você deve tentar obter os resultados do teste por e-mail e impressos, ou um certificado em 

papel. Você pode ser testado novamente para COVID-19 e ter sua temperatura verificada na 

chegada ao Azerbaijão.  

 

Você não deve usar o serviço de teste do NHS para fazer um teste a fim de facilitar sua 

viagem para outro país. Você deve fazer um teste particular. 



 

Qualquer pessoa que apresentar sintomas de COVID-19 na chegada ao Azerbaijão será 

direcionada ao posto médico no aeroporto. A partir daí o caso será comunicado ao Serviço 

Médico de Emergência. 

 

Se você estiver chegando ao Azerbaijão será necessário apresentar um certificado de teste 

PCR COVID-19 negativo na chegada, mesmo que sua companhia aérea não solicite um para 

embarcar parte de sua viagem. 

 

Não é mais necessário que as chegadas ao Azerbaijão se isolem. 

 

Partida do Azerbaijão 

 

O Azerbaijão não exige que você produza um teste COVID-19 negativo para deixar o país. 

No entanto, você deve verificar todos os requisitos de teste das companhias aéreas em que 

está embarcando, o país para o qual está viajando, bem como quaisquer países para os quais 

possa estar em trânsito, para ver quais requisitos de teste eles podem ter para permitir que 

você viaje.  

 

Você deve procurar ter todos os resultados de teste de que precisa para produzir para voar 

recebidos via e-mail e impressos, ou um certificado em papel. 

 

Uma lista de laboratórios de teste para Coronavírus credenciados pela Agência Estadual de 

Saúde (TABIB) pode ser encontrada no site da Azerbaijan Airlines (AZAL) . 

 

https://www.azal.az/en/information/covid-clinics 

 

Locais e serviços públicos 

 

Atualmente, não há restrições para viagens pelo Azerbaijão. A maioria das empresas e 

serviços estão abertos, incluindo restaurantes, cafés e shopping centers. Alguns locais 

públicos, como ginásios e locais de culto, só estão acessíveis para aqueles que comprovarem 

que têm as suas vacinas registadas junto das autoridades médicas locais ( TABIB ). O uso de 

máscaras ao ar livre não é obrigatório.  

 

https://its.gov.az/ 

 

O uso de máscaras em ambientes internos continua sendo obrigatório. O não cumprimento 

das regras de uso da máscara pode resultar em multa de 100 AZN. 

 

O metrô de Baku está aberto durante a semana. No entanto, o metrô e o transporte público 

permanecem fechados em Baku e em várias cidades do Azerbaijão durante os fins de 

semana e dias não úteis. 

 

https://www.azal.az/en/information/covid-clinics
https://its.gov.az/


Bloqueios locais 

 

Bloqueios locais podem ser aplicados em um prazo muito curto. Você deve monitorar os 

meios de comunicação locais regularmente para as atualizações mais recentes. 

 

Alojamento 

 

Os hotéis estão abertos no Azerbaijão. 

 

Saúde no Azerbaijão 

 

Uma série de instalações médicas são alocadas especificamente para pacientes com 

coronavírus. Anteriormente, todos os infectados haviam sido hospitalizados como medida 

de precaução. 

 

 Isso não é mais o caso e apenas aqueles com os sintomas mais graves geralmente são 

levados ao hospital, com muitos tendo a opção de se isolar ou serem tratados em casa. No 

entanto, isso dependerá das circunstâncias individuais. Se você acha que pode ter sintomas 

de coronavírus, deve ligar para 103 ou 804. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

=================================BAHAMAS 

============================== 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para as Bahamas 

 

Um certificado de teste COVID-19 RT PCR (esfregaço molecular) negativo é exigido na 

entrada, bem como um pedido de visto de saúde para viagens.  

 

Os resultados negativos do teste devem ser carregados ao preencher o aplicativo Travel 

Health Visa antes da chegada. O teste não deve ter sido feito mais de 5 dias antes da data de 

chegada.  

 

O pedido de visto de saúde está disponível na página de viagens das Bahamas. Os viajantes 

são obrigados a aderir a um seguro de saúde que os cubra durante a sua estadia.  

 

https://travel.gov.bs/ 

 

O custo será incluído no requerimento do Travel Health Visa. Uma resposta automática por 

e-mail será fornecida assim que o aplicativo for concluído. Esta confirmação deve ser 

apresentada no momento da chegada às Bahamas.  

https://travel.gov.bs/


 

Aguarde 72 horas para o processamento. Crianças de 11 anos ou menos estão isentas de 

apresentar o teste COVID-19 ao entrar nas Bahamas. 

 

Você não deve usar o serviço de teste do NHS para fazer um teste a fim de facilitar sua 

viagem para outro país. Você deve fazer um teste particular. 

 

Além dos requisitos de visto de saúde, exames de saúde e medidas de distanciamento social 

estão em vigor em todos os aeroportos internacionais e domésticos. Você deve esperar mais 

tempo de espera na chegada. 

 

Os viajantes que ficarem nas Bahamas por mais de quatro noites / cinco dias deverão fazer 

um teste rápido de antígeno e preencher questionários diários de saúde. Mais detalhes estão 

disponíveis no site do Ministério do Turismo . 

 

https://www.bahamas.com/travelupdates 

 

Turismo nas Bahamas 

 

Um estado de emergência público em vigor sob as Ordens de Poderes de Emergência 

(Pandemia COVID-19), 2021. As medidas estão disponíveis no site do Gabinete do Primeiro 

Ministro e estão sujeitas a alterações pelo governo das Bahamas. 

 

https://opm.gov.bs/category/press-room/emergency-orders-covid-19/ 

 

https://opm.gov.bs/ 

 

Viagem inter-ilhas 

 

As regras de viagens entre as ilhas estão sujeitas a alterações a curto prazo. Antes de viajar, 

reveja a última programação de ilhas que restringiu as medidas de viagem em vigor. Os 

detalhes do pedido de cartão de saúde em viagens para viagens domésticas estão 

disponíveis no site do governo das Bahamas . 

 

Locais e serviços públicos 

 

Certas regras estão em vigor nas ilhas de New Providence e Grand Bahama. Os detalhes 

dessas regras, que incluem toque de recolher e limitações às reuniões sociais, estão 

disponíveis no site do Gabinete do Primeiro-Ministro , sujeito a alterações. 

 

As seguintes medidas estão em vigor nas Bahamas: 

 

As máscaras devem ser usadas em qualquer espaço público e devem ser usadas para a 

entrada em supermercados, farmácias e empresas 

https://www.bahamas.com/travelupdates
https://opm.gov.bs/category/press-room/emergency-orders-covid-19/
https://opm.gov.bs/


 

Máscaras faciais ou coberturas devem cobrir seu nariz e boca; a máscara facial também deve 

ser visível e facilmente identificável 

 

Uma identificação emitida pelo governo deve ser levada em mãos para apresentar nos 

postos de controle da polícia, que foram estabelecidos em várias ilhas 

 

As reuniões sociais estão sujeitas a restrições que variam entre as ilhas 

 

O distanciamento social é definido a 6 pés de distância. Você pode ser obrigado a ficar de pé 

ou sentar-se em uma área designada de acordo com as medidas de distanciamento social em 

vigor em um determinado local 

 

A lavagem e / ou higienização das mãos é necessária na entrada em prédios públicos e 

estabelecimentos privados. Um segurança pode pedir que você lave as mãos ou eles podem 

borrifar as mãos com um desinfetante 

Os oficiais de saúde podem ordenar que as pessoas sejam detidas para triagem e avaliação e 

podem ordenar o isolamento ou a quarentena por motivos razoáveis para prevenir a 

propagação da doença. Os visitantes podem incorrer em custos de quarentena e testes em 

instalações de quarentena designadas pelo governo 

 

O não cumprimento das Ordens de Emergência (COVID-19), acarretará em multas e / ou 

prisão. Todos os Pedidos de Emergência estão disponíveis na seção COVID19 do Gabinete 

do Primeiro-Ministro . 

 

Alojamento 

 

O Ministério do Turismo fornece informações sobre acomodações que receberam um 

certificado 'Limpo e Pristino' da Agência de Certificação Limpo e Pristino das Bahamas. 

Hotéis, pousadas e pousadas fornecem aos turistas informações sobre como as Ordens de 

Emergência (COVID-19) se aplicam aos seus estabelecimentos. 

 

https://www.bahamas.com/travelupdates 

 

Saúde nas Bahamas 

 

Se você estiver nas Bahamas e estiver preocupado com a possibilidade de ter contraído o 

coronavírus, a central de atendimento do Ministério da Saúde é 511 ou 911 - para serviços de 

emergência. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

https://www.bahamas.com/travelupdates


BAHREIN 
============================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus 

 

Entrada para o Bahrein 

 

O Aeroporto Internacional do Bahrein permanece aberto, inclusive para passageiros em 

trânsito e em transferência, e os vistos na chegada estão disponíveis para cidadãos do Reino 

Unido. Todas as chegadas com 7 anos ou mais, exceto para aqueles que se enquadram nas 

isenções descritas abaixo, devem: 

 

apresentar um certificado de teste PCR negativo aprovado com código QR realizado no 

máximo 72 horas antes da partida (48 horas se chegar de ou tiver transitado pelos países da 

'Lista Vermelha' do Bahrein - atualmente; Vietnã, Índia, Paquistão, Sri Lanka, Nepal, 

Bangladesh , Moçambique, Mianmar, Mongólia, Namíbia, Zimbábue, México, Tunísia, Irã, 

África do Sul, Indonésia, Iraque, Filipinas, Panamá, Malásia, Uganda e Dominicano), e; 

 

pagar e realizar os testes de PCR na chegada e no décimo dia de estadia, no aeroporto e no 

centro de testes, respectivamente, bem como; 

 

Quarentena por um período de dez dias em sua residência ou em uma instalação de 

quarentena licenciada (prova de residência ou reserva de hotel é necessária). 

 

Será necessário fazer o download do aplicativo “BeAware” antes do teste. Você deve 

verificar o portal de vistos do Bahrein para obter as informações mais atualizadas. Todas as 

chegadas de países da 'Lista Vermelha' do Bahrein também devem ter cidadania do Bahrein 

ou visto de residência para poderem entrar no Bahrein.  

 

Para obter informações sobre esta e outras atualizações, incluindo os últimos países da 'Lista 

Vermelha' do Bahrein, verifique também as últimas decisões COVID-19 do Bahrein e o site 

do Aeroporto do Bahrein . 

 

https://www.evisa.gov.bh/ 

 

https://healthalert.gov.bh/en/category/latest-decisions 

 

https://www.bahrainairport.bh/covid-19-travel-information 

 

Isenções 

 

Chegadas que comprovam o status de vacinação COVID-19 oficial do Reino Unido, UE, 

EUA, Austrália, Nova Zelândia, Coreia do Sul, Japão, Cingapura ou Canadá e não estiveram 

https://www.evisa.gov.bh/
https://healthalert.gov.bh/en/category/latest-decisions
https://www.bahrainairport.bh/covid-19-travel-information


ou transitaram pelos países da 'Lista Vermelha' do Bahrein em 14 dias de chegada ao 

Bahrein, estão isentos de quarentena.  

 

Eles ainda terão que apresentar um teste de PCR antes da partida e pagar e se submeter aos 

testes de chegada e do décimo dia. Os vacinados nesses países receberão um 'Cartão de 

Certificação de Vacinação' na chegada, que permitirá o acesso a serviços públicos internos 

no país, dependendo do Sistema de Alerta de Semáforo do Bahrein. Consulte Locais e 

serviços públicos . 

 

Chegados que comprovam o status de vacinação COVID-19 oficial do Bahrein, um país cujo 

certificado de vacinação é aprovado pelo Ministério da Saúde no Bahrein, ou países com os 

quais o Bahrein assinou acordos de reconhecimento mútuo (atualmente Arábia Saudita, 

Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Omã , Grécia, Chipre, Hungria, Israel e Seychelles) estão 

isentos do teste PCR antes da partida e dos requisitos de quarentena e também, se 

necessário, receberão um 'Cartão de Certificação de Vacinação'. No entanto, essas chegadas 

devem pagar e passar por testes na chegada e no décimo dia de sua estada no Bahrein. 

 

As chegadas com 6 anos ou menos estão isentas do teste pré-PCR e do procedimento de teste 

de chegadas. 

 

Os voos também podem estar sujeitos a suspensão ou serviço reduzido / alterado. Você 

deve verificar com sua companhia aérea para obter as informações mais atualizadas antes de 

viajar para o Bahrein e monitorar a Agência de Notícias do Bahrein para obter mais 

atualizações, pois essas restrições podem estar sujeitas a alterações. 

 

Além de cumprir os requisitos de visto, aqueles que chegam ao Bahrein via King Fahd 

Causeway são obrigados a fornecer um certificado PCR negativo válido de um teste feito no 

máximo 72 horas antes da chegada ao Bahrein (a menos que qualquer uma das isenções 

acima se aplique).  

 

O resultado negativo do teste PCR necessário pode ser fornecido em qualquer aplicativo 

oficial do telefone COVID-19, como o aplicativo “BeAware”, “Tatamman”, “Sehhaty” e 

“Alhusen”, bem como outros. Os viajantes também podem fornecer um certificado de PCR 

negativo impresso contendo um código QR. Os serviços de teste de PCR no Causeway não 

estão mais disponíveis. Você não deve usar o serviço de teste do NHS para fazer um teste a 

fim de facilitar sua viagem para outro país. Você deve fazer um teste particular. 

 

O King Fahd Causeway está aberto para viagens entre a Arábia Saudita e Bahrein. Verifique 

as informações mais recentes sobre viagens para a Arábia Saudita na página Informações 

sobre viagens .  

 

A partir de 11 de julho, os viajantes que receberam duas doses da vacina Sinopharm ou 

Sinovac estão autorizados a entrar na Arábia Saudita via King Fahd Causeway do Bahrein se 



também tiverem recebido um jab de reforço aprovado pelas autoridades sauditas (Astra 

Zeneca, Johnson & Johnson, Moderna ou Pfizer Biotech). 

 

Transitando Bahrein 

 

Os passageiros em trânsito e em transferência têm permissão para usar o Aeroporto 

Internacional do Bahrein sem a necessidade de se submeter a testes. Você deve verificar o 

portal de vistos do Bahrein para obter as informações mais atualizadas. 

 

Teste na chegada 

 

Todas as chegadas ao Bahrein com 7 anos ou mais devem pagar e passar por um teste PCR 

na chegada e se auto-isolar por 10 dias, a menos que isento conforme estabelecido acima. No 

dia 10, as chegadas são obrigadas a realizar um segundo teste PCR. A taxa fixa cobre os dois 

testes. Aqueles que chegarem pela King Fahd Causeway não serão testados, mas, a menos 

que sejam isentos, devem fornecer um certificado PCR negativo válido de um teste feito até 

72 horas antes da chegada ao Bahrein. 

 

Requisitos de quarentena 

 

Todas as chegadas ao Bahrein com 7 anos ou mais serão obrigadas a isolar-se por 10 dias 

como parte do procedimento de teste de chegadas, a menos que isentas conforme 

estabelecido acima. Aqueles com resultado positivo serão submetidos a novas medidas de 

quarentena e tratamento de saúde, oferecidos gratuitamente, em hospitais ou centros de 

quarentena. Aqueles com teste positivo, mas sem sintomas, podem se isolar em casa ou no 

hotel. Os testes podem ser reservados através da aplicação “BeAware” ou ligando para 444. 

 

https://www.moh.gov.bh/Home?lang=en 

 

Viagem no Bahrein 

 

O Aeroporto Internacional do Bahrein permanece aberto, inclusive para passageiros em 

trânsito e em trânsito. Todas as chegadas com 7 anos ou mais devem: 

 

apresentar um certificado de teste PCR negativo com código QR realizado no máximo 72 

horas antes da partida (48 horas se chegar de ou tiver transitado pelos países da 'Lista 

Vermelha' do Bahrein, atualmente: Vietnã, Índia, Paquistão, Sri Lanka, Nepal, Bangladesh, 

Moçambique, Mianmar, Mongólia, Namíbia, Zimbábue, México, Tunísia, Irã, África do Sul, 

Indonésia, Iraque, Filipinas, Panamá, Malásia, Uganda e República Dominicana), e 

 

pagar e realizar testes de PCR na chegada e no décimo dia de estadia no aeroporto e nas 

instalações de teste, respectivamente, e 

 

https://www.moh.gov.bh/Home?lang=en


quarentena por um período de dez dias em sua residência ou em um hotel de quarentena 

licenciado (prova de residência ou reserva de hotel é necessária). 

 

Além disso, todas as chegadas de países da 'Lista Vermelha' do Bahrein devem ter a 

cidadania do Bahrein ou visto de residência. 

 

As isenções a essas regras, que incluem aqueles que foram totalmente vacinados no Bahrein, 

no GCC ou em vários outros países, estão definidas na página de requisitos de entrada . 

 

Para obter informações sobre esta e outras atualizações, incluindo os últimos países da 'Lista 

Vermelha' do Bahrein , verifique as últimas decisões COVID-19 do Bahrein e o site do 

Aeroporto do Bahrein . 

 

Além de cumprir os requisitos de visto, as chegadas não vacinadas ao Bahrein via King Fahd 

Causeway são obrigadas a fornecer um certificado PCR negativo válido de um teste feito no 

máximo 72 horas antes da chegada ao Reino do Bahrein, se não estiverem isentos conforme 

estabelecido na página de requisitos de entrada . O resultado negativo do teste PCR 

necessário pode ser fornecido em qualquer aplicativo oficial do telefone COVID-19, como o 

aplicativo “BeAware”, “Tatamman”, “Sehhaty” e “Alhusen”. Os viajantes também podem 

fornecer um certificado de PCR negativo impresso contendo um código QR. Os serviços de 

teste PCR no Causeway não estão mais disponíveis. 

 

O King Fahd Causeway foi reaberto em 3 de janeiro de 2021 para permitir viagens entre a 

Arábia Saudita e o Bahrein. Verifique as informações mais recentes na página de conselhos 

de viagem da Arábia Saudita . A partir de 11 de julho, os viajantes que receberam duas 

doses da vacina Sinopharm ou Sinovac estão autorizados a entrar na Arábia Saudita via 

King Fahd Causeway do Bahrein se também tiverem recebido um jab de reforço aprovado 

pelas autoridades sauditas (Astra Zeneca, Johnson & Johnson, Moderna ou Pfizer Biotech). 

 

Alojamento 

 

Acomodações incluindo hotéis e propriedades privadas para aluguel podem ser abertas e 

estão sujeitas a medidas de saúde pública, como o uso de máscaras em áreas públicas. 

Amenidades como restaurantes e piscinas dependem do status atual do sistema interno de 

alerta de semáforo COVID-19 do Bahrein. 

 

Locais e serviços públicos 

 

Em 1 de julho, o Bahrein adotou um Sistema de Alerta de Semáforo COVID-19, que 

estabelece diferentes níveis de restrição social com base na taxa média de positividade do 

COVID-19. Verifique as medidas detalhadas em vigor em cada nível de alerta . O nível atual 

de alerta será anunciado no site das 'últimas decisões COVID-19' do Bahrein . 

 



Como serviços essenciais, hospitais, farmácias, bancos, lojas de alimentos e postos de 

gasolina podem permanecer abertos em todos os níveis do sistema de semáforos. 

 

Saúde no Bahrein 

 

Se você acha que tem sintomas do COVID-19, deve ligar para a linha direta local 444 e seguir 

as recomendações das autoridades. 

 

O Governo do Bahrein declarou que qualquer pessoa sujeita a auto-isolamento / quarentena 

deve obedecer ou pegar até três meses de prisão e multa de até 10.000 BHD. Visite o site do 

Ministério da Saúde do Governo do Bahrein   para obter informações adicionais. 

 

Coleção de dados 

 

Todas as chegadas são obrigadas a fornecer detalhes de contato e baixar o aplicativo 

“BeAware” Bahrain, que será usado para monitorar a conformidade durante o período de 

auto-isolamento. O segundo teste de esfregaço de PCR pode ser reservado por meio do 

aplicativo ou ligando para 444. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

BANGLADESH 

================================= 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para Bangladesh 

 

As autoridades de Bangladesh disseram que os passageiros que chegam de países afetados 

pelo coronavírus, incluindo o Reino Unido, devem preencher os Formulários de Declaração 

de Saúde e os Formulários de localização de passageiros fornecidos pela tripulação de 

cabine. Você pode estar sujeito a medidas adicionais de rastreamento de saúde no aeroporto. 

 

Certificado médico 

 

Na chegada a Bangladesh, todos os estrangeiros com 10 anos ou mais precisam apresentar 

um atestado médico emitido no prazo de 72 horas antes da viagem, indicando que o 

passageiro é COVID-19 negativo. Você não deve usar o serviço de teste do NHS para fazer 

um teste a fim de facilitar sua viagem para outro país. Você deve fazer um teste particular. 

 

Requisitos de quarentena 

 



Bangladesh opera uma série de regimes de quarentena, dependendo das circunstâncias dos 

passageiros: 

 

Os passageiros que chegam do Reino Unido devem completar um período de quarentena de 

14 dias. Aqueles que completaram um esquema de vacinação COVID-19 podem completar a 

quarentena em casa. Aqueles que não forem vacinados serão obrigados a quarentena em um 

hotel indicado pelo governo.  

 

Este regime também se aplica a quem chega da Argentina, Brasil, Colômbia, Costa Rica, 

Geórgia, Kuwait, Malásia, Maldivas, Omã, Emirados Árabes Unidos e Uruguai. Conforme 

apropriado, os passageiros devem viajar com a confirmação de seu status de vacinação ou 

com a confirmação de sua reserva de hotel de quarentena aprovada. 

 

Os passageiros cuja viagem se origine de, ou que tenham visitado nos 15 dias anteriores, 

Botswana, Índia, Mongólia, Namíbia, Nepal, Panamá, África do Sul e Tunísia não estão 

autorizados a viajar para ou entrar em Bangladesh. O trânsito no aeroporto através desses 

países é permitido. 

 

Os passageiros que chegam de todos os outros países, ou seja, aqueles não mencionados 

acima, podem completar o período de quarentena de 14 dias em casa. 

 

Em todas as circunstâncias, qualquer pessoa que apresentar sintomas COVID-19 na chegada 

será transferida para um hospital governamental designado, onde seu período de 

quarentena será avaliado e determinado. 

 

As autoridades de Bangladesh reterão os passaportes de todos os passageiros em 

quarentena e os devolverão no final do período de quarentena. Em todas as circunstâncias, 

as pessoas que se hospedarem em um hotel, instalação governamental ou hospital aprovado 

pelo governo deverão cobrir os custos dessas estadias. Você pode ser testado para COVID-19 

durante essas estadias. 

 

Passageiros com certificado de Não Exigido Visto (um acordo para cidadãos estrangeiros 

com herança de Bangladesh) que chegarem a Bangladesh sem um certificado médico 

indicando que são COVID-19 negativos, ou passageiros que apresentarem sintomas, serão 

transferidos para uma instalação do governo onde seu período de quarentena serão 

avaliados e determinados. 

 

Movendo-se em Bangladesh 

 

Como parte das medidas da COVID-19, o governo de Bangladesh introduziu um bloqueio 

que restringe todos os movimentos, exceto os essenciais, e ordena o fechamento de lojas e 

serviços não essenciais. Todas as formas de transporte público são suspensas. 

 



Verifique a orientação local e os relatórios da mídia para obter detalhes sobre as restrições de 

viagem mais recentes. Outras restrições podem entrar em vigor a curto prazo. 

 

Você deve verificar com as companhias aéreas quais opções de voos domésticos estão 

disponíveis. As restrições podem entrar em vigor a curto prazo. 

 

Máscaras faciais devem ser usadas o tempo todo ao se mudar para Bangladesh e arredores. 

Você também deve usar uma máscara em casa se alguém em sua casa estiver apresentando 

sintomas de COVID-19. 

 

Regredir 

 

O governo exige que as pessoas fiquem em casa, a menos que haja uma necessidade urgente. 

Você deve seguir todos os regulamentos de saúde pública. Quem não cumprir essas 

solicitações corre o risco de uma ação judicial. 

 

Negócios e serviços 

 

Os serviços bancários também devem ser afetados. Os serviços de emergência, incluindo 

hospitais, permanecem abertos. Todos os shoppings, mercados e lojas (exceto aqueles que 

lidam com produtos essenciais) estão fechados. Em curto prazo, as autoridades locais podem 

bloquear prédios, ruas e áreas para controlar a disseminação do coronavírus. 

 

Alojamento 

 

Hotéis e pensões também são afetados pelas medidas de bloqueio, podendo ser totalmente 

fechados. Verifique com seu provedor de viagens ou hospedagem. 

 

Saúde em Bangladesh 

 

Se a sua medicação estiver acabando e precisar ser comprada, você deve visitar a farmácia 

mais próxima ou pedir ajuda à família / amigos ou ao provedor de hospedagem. Se o 

mesmo medicamento que você está tomando não estiver disponível, consulte um médico 

local para obter uma alternativa de Bangladesh ou vá ao hospital mais próximo. 

 

Você deve levar consigo todos os papéis ou receitas médicas e estar preparado para 

responder a perguntas se for impedido pelas autoridades policiais. 

 

Em caso de qualquer emergência, você pode ligar para a Hotline Nacional de Emergência de 

Bangladesh - 999 do seu celular / telefone para qualquer assistência enquanto estiver em 

Bangladesh. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 



 

================================= 

BARBADOS 

================================= 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para Barbados 

 

Barbados publicou protocolos de viagem estabelecendo seus requisitos de entrada em 

relação ao COVID-19.  

 

Visite o site Visit Barbados para obter os detalhes completos. Você deve lê-los antes de sua 

partida e monitorar as páginas regularmente, pois os requisitos podem mudar a curto prazo.  

 

https://www.visitbarbados.org/covid-19-travel-guidelines-2020 

 

Máscaras devem ser usadas o tempo todo durante sua viagem para Barbados e sua 

passagem pelo aeroporto. Distanciamento social e protocolos de higiene estão em vigor. 

 

Chegue com um teste COVID 19 negativo 

 

Todos os viajantes do Brasil devem apresentar, na chegada, um resultado de teste COVID-19 

PCR negativo válido, obtido no máximo 3 dias antes da chegada do seu voo. Por favor, note 

que o teste pode ser feito a qualquer momento durante o dia 3 dias antes da data de sua 

chegada em Barbados. (Por exemplo, se o seu voo chegar às 22h no sábado, você pode fazer 

um teste a qualquer momento na quarta-feira anterior.)  

 

Você deve verificar os protocolos para confirmar e entender todos os requisitos. Organismos 

de acreditação de testes relevantes e autoridades de padrões incluem: ISO 15189, CAP, 

UKAS ou equivalente. 

 

Todos os passageiros também devem apresentar um cartão de embarque / desembarque 

(ED) 24 horas antes da viagem, para o qual devem fazer o upload do resultado negativo do 

teste por meio do Formulário de Viagem . O aplicativo BIMSafe também pode ser usado. 

 

https://www.travelform.gov.bb/home 

 

Se você chegar a Barbados vindo do Brasil sem um teste PCR negativo válido, sua entrada 

no país poderá ser negada. Você não deve usar o serviço de teste do NHS para fazer um 

teste a fim de facilitar sua viagem para outro país. Você deve fazer um teste particular. Na 

chegada, todos os passageiros também são submetidos a um exame de saúde. 

 

Quarentena para chegadas não vacinadas 

https://www.visitbarbados.org/covid-19-travel-guidelines-2020
https://www.travelform.gov.bb/home


 

Na chegada, você será colocado em quarentena em instalações aprovadas (um hotel 

reservado designado, villa aprovada ou uma instalação do governo às suas próprias custas). 

 

Você deverá se submeter a um segundo teste PCR 5 dias após a chegada. 

 

Você precisará permanecer em seu quarto de hotel e poderá ser obrigado a usar uma 

pulseira de rastreamento eletrônico até receber os resultados de seu segundo teste. Se o 

resultado desse segundo teste for negativo, você não estará sujeito a mais quarentena.  

 

O governo pretende retornar os resultados em 48 horas. Os tempos de retorno às vezes 

podem ser mais longos do que isso. Consulte os protocolos de viagens de Barbados para 

obter mais detalhes. 

 

Quarentena para chegadas vacinadas 

 

A partir de 8 de maio, um novo protocolo está em vigor para indivíduos totalmente 

vacinados (2 doses administradas mais de 14 dias antes da chegada) que não visitaram 

países de alto risco, incluindo Índia, África do Sul ou Brasil nos 21 dias anteriores. 

 

Detalhes sobre o que as autoridades de Barbados aceitarão como prova de vacinação podem 

ser encontrados na página 6 dos Protocolos de Viagem de Barbados . Se puder fornecer 

provas suficientes de que foi vacinado, será tratado como se não tivesse sido vacinado. 

 

Na chegada, você será submetido a um teste de PCR rápido no aeroporto ou em uma 

acomodação aprovada pelo governo. Você precisará permanecer nas instalações de sua 

acomodação e seguir as regras de quarentena até receber os resultados de seu segundo teste.  

 

O governo pretende retornar os resultados em 24 horas, mas é recomendável que você 

reserve duas noites de acomodação. Consulte os protocolos de viagens de Barbados para 

obter mais detalhes. 

 

Se o resultado desse segundo teste for negativo, você não estará sujeito a mais quarentena. 

 

Se seu teste for positivo para COVID-19 em qualquer momento durante sua estadia em 

Barbados, você deverá se auto-isolar. Primeiro, você será transferido para a instalação de 

isolamento do governo por 24 horas.  

 

Você pode então solicitar o auto-isolamento em seu hotel, apartamento ou villa, ou 

propriedade de isolamento aprovada pelo governo sob estipulações estritas que devem ser 

assinadas e cumpridas. Isso será por sua própria conta para estrangeiros e não residentes.  

 



Você precisará permanecer na acomodação designada até que as autoridades de Barbados 

estejam convencidas de que você se recuperou. Isso pode significar uma estadia obrigatória 

de várias semanas em Barbados.  

 

Após a recuperação, os turistas podem continuar suas férias ou voltar para casa. Consulte os 

Protocolos de Viagem de Barbados para obter detalhes completos sobre opções de 

isolamento, instalações e requisitos. 

 

Se for considerado que você esteve em contato próximo com um caso COVID-19 positivo, 

você deverá colocar em quarentena em instalações aprovadas. Consulte Barbados Travel 

Protocols para obter os detalhes completos. 

 

Você pode encontrar detalhes completos e definitivos dos protocolos no site Visit Barbados e 

é aconselhável ler e compreender os requisitos cuidadosamente antes da partida. 

 

Você deve monitorar o website Visit Barbados regularmente, pois o Governo de Barbados 

pode alterar os requisitos sem aviso prévio. 

 

Consulte os Protocolos de Viagem de Barbados para obter os procedimentos para: 

 

chegadas de países de alto risco (Índia, África do Sul, Brasil e outros) - existem protocolos 

mais rígidos. 

 

chegadas totalmente vacinadas de alguns países de baixo risco da região - uma 'bolha de 

viagens' foi introduzida e nenhuma quarentena é necessária. 

 

Turismo em Barbados 

 

Todos devem cumprir as medidas estabelecidas em Barbados para limitar a disseminação do 

coronavírus (COVID-19). Os detalhes dessas medidas podem ser encontrados no site do 

Serviço de Informações do Governo de Barbados e em Visit Barbados Travel Protocols . 

 

https://gisbarbados.gov.bb/ 

 

Todas as pessoas que chegam a Barbados devem usar máscaras em todos os momentos 

enquanto estiverem no aeroporto. As pessoas também terão sua temperatura medida. 

 

Ao se deslocar por Barbados, siga os protocolos de distanciamento social. 

 

As máscaras são obrigatórias em todos os espaços públicos, inclusive ao ar livre, a menos 

que você esteja se exercitando. Você pode esperar uma medição de temperatura e pode ser 

solicitado a fornecer seus dados de contato ao entrar em algumas instalações. A lavagem 

regular das mãos é incentivada e você deverá limpá-las com desinfetante para as mãos ao 

entrar em um prédio. 

https://gisbarbados.gov.bb/


 

Pode ser necessário colocar em quarentena e / ou submeter-se a outro teste COVID-19 em 

qualquer estágio de sua estadia se as autoridades de Barbados considerarem que você esteve 

em contato próximo com um indivíduo COVID-19 positivo ou o monitoramento obrigatório 

destaca os sintomas potenciais de COVID-19 . 

 

Você deve seguir o Serviço de Informações do Governo de Barbados no Facebook ou em seu 

site e monitorar os Protocolos de Viagem de Barbados para obter mais detalhes, pois os 

planos estão sujeitos a alterações a curto prazo. 

 

As autoridades de Barbados buscarão processar as pessoas que violarem os protocolos 

COVID-19, incluindo aquelas que violarem os protocolos de quarentena, o que pode resultar 

em multa e / ou pena de prisão. 

 

Os protocolos COVID do governo estão sujeitos a alterações regulares. Atualmente, há um 

toque de recolher das 23h às 5h. Festas internas são proibidas. Existem restrições quanto ao 

tamanho das reuniões ao ar livre. 

 

Alojamento 

 

Nem todos os hotéis e aluguéis privados foram reabertos ou totalmente reabertos ao público. 

Ao fazer uma reserva, você deve verificar se existem restrições ou protocolos de coronavírus 

a serem observados. 

 

Saúde em Barbados 

 

O Ministério da Saúde e Bem-Estar de Barbados tem uma linha direta de coronavírus com 

funcionários de saúde pública 24 horas por dia e pode ser contatado pelo telefone +1 246 536 

4500. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

BÉLGICA 

================================= 

 

SISTEMA DE ENSINO SUPERIOR FLAMENGO 

 

O sistema de ensino superior flamengo é um sistema binário, composto por 18 instituições 

de ensino superior com financiamento público: cinco universidades, das quais a mais antiga 

data de 1425, e 13 faculdades de pequeno e médio porte, também conhecidas como 

universidades de ciências aplicadas (e artes) 

 



As universidades são universidades de pesquisa intensiva, que oferecem graus acadêmicos 

de bacharelado, mestrado, mestrado avançado, doutorado e certificados de pós-graduação. 

 

As universidades de ciências aplicadas (e artes) são instituições de ensino superior com um 

forte enfoque baseado na prática, oferecendo graus associados, bacharelado profissional, 

grau avançado de bacharelado e certificados de pós-graduação. 

 

As escolas de artes estão integradas nas universidades de ciências aplicadas e artes. Além do 

bacharelado profissional, as escolas de artes também oferecem bacharelado acadêmico, 

mestrado, mestrado avançado e doutorado. 

 

A Academia Marítima de Antuérpia oferece cursos de bacharelado, mestrado e doutorado, 

profissionais e acadêmicos. 

 

Todas as instituições oferecem ensino superior de acordo com os princípios do Espaço 

Europeu de Ensino Superior. Seus programas de graduação são credenciados (ou seja, 

oficialmente reconhecidos) pela Organização de Credenciamento dos Países Baixos e 

Flandres (NVAO). 

 

A língua de ensino da maioria dos programas de estudo é o holandês. Você encontrará 

programas ministrados em inglês em nível de bacharelado e mais extensivamente em nível 

de mestrado e doutorado. No geral, você encontrará 12% dos estudantes internacionais 

matriculados em instituições de ensino superior flamengas. 

 

O sistema Flamengo de Ensino Superior faz parte do Espaço Europeu de Ensino Superior, 

onde utilizamos o sistema de créditos ECTS. ECTS significa European Credit Transfer 

System.  

 

Um ano de estudos em tempo integral na universidade ou universidade de nível de ciências 

aplicadas geralmente vale 60 créditos ECTS e é definido como igual a 1.500 - 1.800 horas de 

trabalho de estudo. Isso significa que 1 ECTS é igual a 25 a 30 horas. 

 

PROGRAMAS DE GRADUAÇÃO 

 

Um grau de associado (90-120 ECTS) é um programa baseado na prática entre o ensino 

médio e um bacharelado profissional (Quadro Europeu de Qualificações nível 5).  

 

A aprendizagem no local de trabalho responde por pelo menos um terço da carga de 

estudos e prepara você em dois anos para o mercado de trabalho ou para um curso de 

bacharelado profissional. As universidades flamengas de ciências aplicadas (e artes) 

oferecem graus de associado apenas em holandês. 

 

Um bacharelado profissional (180 ECTS) é um bacharelado que combina conhecimentos 

gerais com competências práticas, incluindo estágios obrigatórios. Prepara você para o 



mercado de trabalho em três anos. Exceção: o grau de bacharel em enfermagem dura quatro 

anos (240 ECTS). Se você quiser continuar estudando para um mestrado em uma 

universidade flamenga, será necessário um programa provisório. 

 

Um bacharelado acadêmico (180 ECTS) é um bacharelado oferecido em uma universidade, 

escola de artes ou na Academia Marítima de Antuérpia. Tem um forte enfoque teórico e 

prepara você para o mestrado. 

 

Um bacharelado avançado (60 ECTS) é um bacharelado oferecido em uma universidade de 

ciências aplicadas. Fornece conhecimentos e competências mais amplos e especializados em 

sua área de estudo. 

 

Um grau de mestre (60-120 ECTS) tem um forte foco em conhecimentos científicos ou 

artísticos avançados e competências de pesquisa. A maioria dos programas ministrados em 

inglês no ensino superior flamengo são de nível de mestrado. 

 

Um mestrado avançado (60-120 ECTS) oferece treinamento especializado, frequentemente 

vinculado às principais áreas de pesquisa da universidade de origem e é direcionado a 

alunos que já obtiveram um diploma de mestrado inicial. 

 

O PhD é um grau de doutorado, concedido a alunos que concluem uma tese de pesquisa 

oferecendo uma nova contribuição para o conhecimento em seu assunto. Cada universidade 

flamenga tem várias escolas de doutorado que oferecem programas de doutorado que 

preparam os graduados de doutorado para uma carreira acadêmica e além. Para programas 

de doutorado, entre em contato diretamente com a universidade de sua escolha 

 

PHD'S 

 

Para obter mais informações sobre como fazer um doutorado em uma das instituições de 

ensino superior flamengas, recomendamos que você consulte as páginas individuais das 

universidades e das escolas de artes. 

 

UNIVERSIDADES 

 

Universidade de Ghent 

https://www.ugent.be/en/research/doctoralresearch 

 

Hasselt University 

https://www.uhasselt.be/UH/PhD/What-is-a-PhD.html 

 

KU Leuven 

https://www.kuleuven.be/personeel/jobsite/en/phd# 

 

Universidade de Antuérpia 

https://www.ugent.be/en/research/doctoralresearch
https://www.uhasselt.be/UH/PhD/What-is-a-PhD.html
https://www.kuleuven.be/personeel/jobsite/en/phd


https://www.uantwerpen.be/en/research/phd/ 

 

Vrije Universiteit Brussel 

https://www.vub.be/en/phd#phd 

 

 

ESCOLAS DE ARTES 

 

AP University of Applied Sciences and Arts - Royal Academy of Fine Arts e Royal 

Conservatoire Antwerp 

https://www.ap-arts.be/en/submit-phd-proposal-0 

 

Academia Marítima de Antuérpia 

https://www.hzs.be/nl/onderzoek-expertise/doctoraten 

 

Universidade Erasmus de Ciências Aplicadas e Artes - Instituto Real de Teatro, Cinema e 

Som de Bruxelas 

https://www.ritcs.be/nl/onderzoek 

 

HOGENT Univesity of Applied Sciences and Arts - KASK Conservatorium 

https://schoolofartsgent.be/en/research/ 

 

Universidade KdG de Ciências Aplicadas e Artes - Sint Lucas Antwerpen 

https://www.sintlucasantwerpen.be/en/research/ 

 

Escola de Artes LUCA 

PXL Universidade de Ciências Aplicadas e Artes - Escola de Artes MAD 

https://www.luca-arts.be/nl/doctoraat-in-de-kunsten 

 

Estude na Flandres 

Ravensteingalerij 27/3 e 6 

BE-1000 Bruxelas 

Bélgica 

https://pxl-mad.be/en/mad-research 

 

OUTROS PROGRAMAS 

 

Um certificado de pós-graduação (min. 20 ECTS) oferece formação especializada em uma 

área muito específica. Não resulta em diploma. 

 

Os cursos de verão são cursos de curta duração de uma ou duas semanas organizados 

durante as férias de verão. Muitos desses cursos permitem que você ganhe créditos (por 

exemplo, 3 ECTS por duas semanas) e são uma ótima oportunidade para ter um vislumbre 

de Flandres e Bruxelas como destino de estudos. 

https://www.uantwerpen.be/en/research/phd/
https://www.vub.be/en/phd#phd
https://www.ap-arts.be/en/submit-phd-proposal-0
https://www.hzs.be/nl/onderzoek-expertise/doctoraten
https://www.ritcs.be/nl/onderzoek
https://schoolofartsgent.be/en/research/
https://www.sintlucasantwerpen.be/en/research/
https://www.luca-arts.be/nl/doctoraat-in-de-kunsten
https://pxl-mad.be/en/mad-research


 

Os programas de intercâmbio são programas dos quais você pode participar quando vem 

com crédito de mobilidade para Flandres ou Bruxelas, enquanto permanece matriculado em 

sua instituição de origem. Todas as 18 instituições flamengas de ensino superior têm uma 

ampla gama de instituições parceiras em todo o mundo. 

 

AGORA POR QUE FLANDRES? 

 

Flandres, a parte da Bélgica onde se fala holandês, é um ótimo lugar para escolher como 

destino de estudos. Aqui você encontra seis boas razões pelas quais estudar em uma das 

instituições de ensino superior flamengas em Flandres ou Bruxelas seria uma escolha 

inteligente: você encontrará um ensino superior de excelente qualidade com uma excelente 

relação preço / qualidade em uma sociedade aberta e multilíngue e uma região 

economicamente forte , no coração da Europa , com uma elevada qualidade de vida. 

 

EXCELENTE ENSINO SUPERIOR 

 

As instituições flamengas de ensino superior oferecem qualidade de classe mundial. Ano 

após ano, você pode encontrar nossas universidades em altas posições nos rankings 

internacionais oficiais. 

 

Todas as cinco universidades flamengas aparecem no Times Higher Education top 400 ( 2020 

). 

 

Seis instituições flamengas de ensino superior são membros das pioneiras Redes de 

Universidades Europeias. 

 

Sete universidades belgas (universidades de língua flamenga e francesa combinadas) estão 

no top 100 das universidades mais inovadoras da Europa ( classificação da Reuters ). Este é o 

maior número per capita de qualquer país europeu. As universidades flamengas 

desenvolveram muitas invenções, tais como: 

 

Transformação genética de plantas 

 

Padrão de criptografia avançado (AES) para proteger informações digitais, por exemplo, na 

internet, smartphones e serviços bancários online 

 

NarcoReader, um sensor eletroquímico para controle de fronteiras para detectar drogas, 

produtos químicos, explosivos 

 

Imunoterapia, usando o próprio sistema imunológico do paciente para destruir o câncer 

 

Fibricheck, um aplicativo de smartphone para verificar o ritmo cardíaco e detectar 

irregularidades 



 

As universidades de ciências aplicadas (e artes) oferecem graus baseados na prática de alta 

qualidade, usando métodos de ensino de última geração, incluindo estágios obrigatórios, na 

Bélgica ou no exterior. 

 

Portanto, se você escolher uma universidade de quase 600 anos ou uma instituição muito 

mais jovem, você receberá uma educação de nível mundial, onde cursos desafiadores o 

colocarão no caminho da excelência. 

 

EXCELENTE RELAÇÃO PREÇO / QUALIDADE 

 

As instituições de ensino superior flamengas oferecem alta qualidade com preços bastante 

baixos.  

 

O acesso ao ensino superior é fortemente valorizado na Flandres. Todos os programas 

iniciais de bacharelado e mestrado oferecidos em instituições públicas são subsidiados pelo 

governo flamengo, tornando as mensalidades acessíveis.  

 

A Comunidade Flamenga tem um sistema de educação de classe mundial, enquanto as taxas 

são relativamente baixas.  

 

SOCIEDADE ABERTA E MULTILÍNGUE 

 

Com três línguas oficiais faladas no país e lar de pessoas com mais de 180 nacionalidades 

diferentes, Flandres é uma das regiões mais abertas e multilíngues da sociedade atual.  

 

Flandres e Bruxelas apresentam um alto nível de diversidade dentro e fora do campus. 

Bruxelas é o segundo país mais diverso do mundo, depois de Dubai. Os belgas em geral são 

conhecidos por terem a mente aberta e interessados em conhecer pessoas de diferentes 

origens.  

 

O inglês é amplamente falado, além das três línguas oficiais: holandês, francês e alemão. O 

Ensino Superior Flamengo recebe cada vez mais estudantes internacionais, o que resulta em 

um ambiente de campus cada vez mais multicultural e internacional. Em 2020, 12% dos 

estudantes internacionais estão matriculados no ensino superior flamengo.  

 

REGIÃO ECONOMICAMENTE FORTE 

 

Flandres, com Bruxelas em seu núcleo, hospeda florescentes negócios nacionais e 

internacionais. Isso leva ao bem-estar e a fortes laços econômicos na Europa e em todo o 

mundo. 

 

Flandres tem uma economia globalizada forte, voltada para a exportação e voltada para a 

inovação. O porto de Antuérpia é o segundo maior da Europa. Ao lado de grandes 



empresas, Flanders tem mais de 600.000 pequenas e médias empresas, incluindo spinoffs, 

startups e scaleups.  

 

A Flandres é também um pólo de atração para as empresas estrangeiras: graças à sua 

localização central na Europa, à nossa infra-estrutura fortemente desenvolvida, aos nossos 

clusters inovadores e à nossa eficiência: a abertura de uma empresa na Flandres demora 

apenas quatro dias.  

 

Bruxelas é o lar de mais de 2 000 empresas e organizações internacionais, incluindo a NATO 

e as instituições da UE, dando origem a um elevado número de diplomatas e a uma das 

maiores comunidades de imprensa do mundo.  

 

Qual o melhor lugar para encontrar um estágio, construir uma rede profissional e se 

preparar para uma carreira de sucesso? 

 

NO CORAÇÃO DA EUROPA 

 

Estude na Flandres e descubra o mundo! De trem, ônibus ou avião, você pode chegar rápida 

e facilmente a dezenas de outras cidades interessantes da Europa. E em Bruxelas, a capital 

europeia, a Europa também vem até si! 

 

A maioria das capitais europeias pode ser alcançada em cerca de duas horas de trem ou 

avião. Mas na Bélgica, a Europa também vem até você. Em Bruxelas, a sede da Comissão 

Europeia e a sede da OTAN, encontrará uma variedade de conferências e eventos 

internacionais para participar, dando-lhe a oportunidade de estabelecer contactos em todo o 

continente.  

 

ALTA QUALIDADE DE VIDA 

 

Quer se trate da alimentação, do sistema de saúde ou da educação: a vida na Flandres e em 

Bruxelas é uma das mais importantes do mundo em termos de qualidade.  

 

O padrão de vida belga está entre os mais altos do mundo, graças à saúde universal, 

cobertura de seguridade social e um excelente sistema de educação. Um estilo de vida 

cosmopolita, ótimas instalações esportivas, um pedaço de verde em cada esquina, milhares 

de quilômetros de ciclovias, restaurantes de primeira, cafés atmosféricos, uma cena cultural 

vibrante e os melhores chocolates ... A Bélgica tem de tudo. Como estudante internacional, 

você pode achar que os estudantes flamengos são reservados no início, mas essa impressão 

logo desaparecerá quando você visitar uma casa na Bélgica, onde será calorosamente 

recebido. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 



================================= 

 

ENSINO SUPERIOR NA BÉLGICA FRANCÓFONA 

 

Ensino superior na Bélgica: ensino fortemente internacional 

 

O ensino superior na Bélgica francófona tem múltiplas missões, todas destinadas a garantir a 

globalização das instituições. 

 

aumentar a mobilidade estudantil; 

 

criação de redes europeias e internacionais; 

 

aumentando as colaborações em escolas de doutorado interuniversitárias; 

 

criação de programas conjuntos de mestrado e línguas estrangeiras; 

 

convidar professores estrangeiros; 

 

organização de simpósios internacionais e escolas de verão; 

 

a criação de créditos ECTS no âmbito do Processo de Bolonha; 

etc. 

 

A internacionalização do ensino superior belga em números  

 

Todos os anos, quase 20% dos estudantes internacionais e 40% dos estudantes estrangeiros 

de doutorado escolhem a Bélgica para seus estudos. 

 

Mais de 55% de todas as publicações científicas belgas são co-publicadas com pesquisadores 

estrangeiros. 

 

Quase 20% de todo o pessoal acadêmico ou científico é de origem estrangeira. 

 

Foram desenvolvidos milhares de programas conjuntos, incluindo mestrados e 

doutoramentos “Erasmus Mundus”. 

 

Vários cursos são ministrados em inglês, holandês, espanhol e alemão. 

 

Universidades belgas francófonas: educação teórica e científica 

 

Distribuídas por todo o território da Federação Valônia-Bruxelas, as universidades 

francófonas da Bélgica oferecem a todos os seus alunos uma educação de qualidade. As 

opções são divididas em três áreas principais de conhecimento: 



 

Ciência e Tecnologia; 

Ciências Humanas; 

Ciências da Saúde. 

 

Pesquisa no centro da educação universitária belga francófona 

 

Além de um conhecimento aprofundado da disciplina escolhida, as universidades Valônia-

Bruxelas oferecem uma sólida formação geral, incentivando seus alunos a estudar dentro de 

uma abordagem científica.  

 

É por isso que o foco está firmemente na pesquisa, tanto básica quanto aplicada. E é esta 

filosofia que torna as universidades da Federação Valônia-Bruxelas instituições famosas pela 

excelência de seus programas de pesquisa e que lhes valeram uma reputação notável tanto 

em nosso país como fora dela. Como de fato é provado pelos inúmeros vencedores do 

Prêmio Nobel que saíram de nossas instituições. 

 

As universidades belgas francófonas são famosas por seu ensino de alta qualidade e suas 

pesquisas de ponta! 

 

Você sabia? De acordo com o QS World University Rankings e U-Multirank, as 

universidades francófonas da Bélgica se destacam pela qualidade de seu ensino e pelos 

níveis de excelência alcançados por meio de suas pesquisas. De fato, para o QS World 

University Rankings 2021, UCLouvain, ULB, ULiège e UMons estão entre as melhores 

universidades de língua francesa e belga. 

 

A UCLouvain esclarece que foi graças à sua investigação que conseguiu obter este resultado 

excepcional:  “É a universidade que mais avançou e ultrapassou com facilidade a média 

mundial (98º entre 1.620 instituições analisadas). Este é o reconhecimento do trabalho 

realizado e sobretudo das descobertas dos investigadores da UCLouvain ” . 

 

Yvon Englert, ex-reitor da ULB , testemunha: "As universidades belgas são universidades de 

muito boa qualidade, que se classificam muito bem em um ranking das 1000 melhores 

universidades do mundo, enquanto em nosso planeta deve haver 10.000 a 20.000 

universidades". 

 

Quanto à ULiège , distingue-se pelo reconhecimento internacional dos seus cursos de 

formação, que beneficiam de várias marcas conceituadas, uma garantia da sua excelência e 

das múltiplas vagas que oferecem ao mundo profissional. 

 

Por fim, no que diz respeito às UMons , os critérios que garantem os melhores resultados são 

a investigação, o empenho regional e a dimensão internacional da instituição. Também deve 

ser observado que, em janeiro de 2021, a UMons foi classificada no Top 2% Scientists , a 

classificação mundial dos principais pesquisadores acadêmicos e cientistas em seu campo, 



publicada por pesquisadores da Universidade de Stanford. Não há menos que 15 

pesquisadores UMONS que estão entre os 2% melhores cientistas do mundo.  

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

 

Como são organizados os estudos universitários na Bélgica francófona? 

 

As universidades de língua francesa da Bélgica oferecem programas de educação de longo 

prazo compostos de dois ciclos: 

 

um  1.º ciclo que leva os alunos até ao nível de bacharelato “transitório” , ou seja, tem como 

principal objetivo a preparação para o mestrado que se segue (180 créditos ECTS); 

um 2.º ciclo, conducente ao grau de Mestre (120 créditos ECTS). 

 

Algumas universidades belgas francófonas também oferecem cursos de mestrado 

"avançado" de um ano (60 créditos ECTS): estudos específicos de segundo ciclo, 

complementando um curso de mestrado anterior. 

 

Os estudos do 3º ciclo destinam-se ao doutoramento e trabalham na preparação de uma tese 

de doutoramento. 

 

As seis universidades de língua francesa da Bélgica são todas reconhecidas e subsidiadas 

pela Federação Valônia-Bruxelas:  

 

Université catholique de Louvain (UCLouvain) 

 

ESCRITÓRIO CENTRAL 

Place de l'Université 1 

1348 Louvain-la-Neuve 

 

+32 (0) 10 47 29 99 

 

> Topo do ranking , colocou 151 st -200 º  no ranking mundial (Shanghai 2019); 

 

> Multi-site , estabelecido em seis campi na Bélgica francófona; 

 

> Cosmopolita , recebendo mais de 6.000 estudantes internacionais de 125 nacionalidades 

diferentes; 

 

> Internacional , com 561 parcerias com mais de 400 instituições nos 5 continentes e 

integrantes de múltiplas redes de excelência (CEMS, CLUSTER, Erasmus Mundus, etc.); 



 

> Amigável , oferecendo infraestruturas (alojamento, bibliotecas, etc.) e serviços (desporto, 

cultura, etc.) à medida das necessidades dos seus alunos; 

 

> Multilíngue , oferecendo programas inteiramente em francês, inglês ou uma combinação 

dos dois; 

 

> Inovadora , graças à sólida pesquisa realizada por 3.000 pesquisadores e 2.100 alunos de 

doutorado em seus institutos de pesquisa reconhecidos internacionalmente. 

 

Estudar na UCLouvain significa frequentar uma universidade de reputação internacional 

que coloca o aluno no centro da educação. 

 

Este conteúdo é fornecido pela instituição de ensino superior. 

 

https://uclouvain.be/fr/etudier/etudiant-international.html 

 

Université libre de Bruxelles (ULB) 

 

ESCRITÓRIO CENTRAL 

Av FD Roosevelt 50 

1050 Bruxelles 

 

+32 (0) 2 650 40 46 

 

ULB, um espírito livre desde 1834 

 

> No coração da Europa e da Bélgica . Bruxelas oferece todas as vantagens de uma capital e 

a qualidade de vida de uma cidade agitada com muita diversão. A ULB tem três campi e 

dois sites em Bruxelas, bem como dois campi em Charleroi. 

 

> Buscar a excelência . Mais de 3.600 pesquisadores e 2.000 alunos de doutorado, espalhados 

por nossos 200 centros de pesquisa e 9 instituições interdisciplinares, contribuem a cada dia 

para aumentar nosso conhecimento e promover a expertise da ULB. 

 

> Aberto ao mundo . Mais de um terço de nossos alunos e pesquisadores vêm do exterior 

(140 nacionalidades diferentes) e nossa abordagem internacional dinâmica resultou em 

nossas 450 parcerias ativas com algumas das melhores universidades do mundo, bem como 

em estreita colaboração com várias universidades no Sul. 

 

> Comprometido desde 1834 . Com base no princípio da livre investigação que postula o 

raciocínio independente e a rejeição de todos os dogmas, a Universidade manteve-se fiel aos 

seus ideais originais: uma instituição livre de qualquer supervisão, comprometida com a 

proteção dos valores democráticos e humanísticos. 

https://uclouvain.be/fr/etudier/etudiant-international.html


 

> Educação de ponta, para todos. Nas nossas 12 faculdades, escolas e institutos de formação 

em todas as disciplinas e quase 40 diferentes programas de licenciatura, 150 mestrados, 5 

programas de mestrado conjuntos Erasmus Mundus e mais de 65 cursos de mestrado 

especializado. 

 

Este conteúdo é fornecido pela instituição de ensino superior. 

 

https://www.ulb.be/ 

 

Université de Liège (ULiège) 

 

ESCRITÓRIO CENTRAL 

Université de Liège 

Place du 20-Août, 7 

B- 4000 Liège 

 

Fundada em 1817, a Universidade de Liège é uma das maiores universidades da Bélgica, 

com 25.000 alunos . 

 

Campi em Liège, Gembloux e Arlon idealmente localizados no coração da Europa. 

 

Excelência construída em dois séculos de ensino e pesquisa acadêmica, uma tradição 

intelectual em Liège desde a Idade Média. 

 

Compartilhando valores fortes : pluralismo, liberdade de pensamento, respeito pela 

diversidade. 

 

Criar conhecimento continuamente e compartilhá-lo da forma mais ampla possível. 

Contribuir para a mudança social, promovendo a aprendizagem e fomentando a 

criatividade e o espírito de inovação . 

 

Dotar os alunos de conhecimentos e habilidades de ponta , ajudando-os a se tornarem 

cidadãos engajados e responsáveis , conscientes dos desafios globais. 

 

Incentivo a múltiplos talentos e carreiras . 

Excelência reconhecida por selos internacionais : EQUIS, AACSB, EUR-ACE, Conférence des 

Grandes Ecoles, etc. 

Este conteúdo é fornecido pela instituição de ensino superior. 

 

https://www.uliege.be/cms/c_8699436/fr/uliege 

 

Université de Mons (UMons) 

 

https://www.ulb.be/
https://www.uliege.be/cms/c_8699436/fr/uliege


ESCRITÓRIO CENTRAL 

Place du Parc 20 

7000 Mons 

 

info.mons@umons.ac.be 

 

A UMONS foi criada em 2009 na sequência de uma fusão entre a Université de Mons-

Hainaut e a Faculdade de Engenharia de Mons, a faculdade mais antiga da universidade. 

 

> A UMONS é um dos membros fundadores do Pôle hainuyer , um dos cinco clusters 

académicos instituídos na Federação Valónia-Bruxelas no âmbito da reestruturação do 

ensino superior. Assume a co-presidência deste cluster, que reúne 3 universidades, 3 

faculdades, 3 escolas de artes e 26 instituições de educação continuada, e oferece cerca de 

600 cursos em 21 áreas da educação a mais de 30.000 alunos na província de Hainaut . 

 

> Com mais de 900 pesquisadores, os objetivos de pesquisa na UMONS são perseguidos 

tanto regionalmente quanto internacionalmente. O objetivo comum de todos os 

pesquisadores da UMONS é desenvolver expertise em larga escala, posteriormente 

beneficiando a sociedade, principalmente a região . 

 

>   Acomodar os alunos em um ambiente de aprendizagem adequado ao indivíduo é uma 

prioridade da UMONS. Através da formação oferecida na UMONS, promovemos o 

pensamento crítico, a abertura, a tolerância, a responsabilidade e a autonomia, e 

desenvolvemos as experiências intelectuais, culturais e humanas de alunos e investigadores 

para que se tornem membros responsáveis da sociedade. 

 

Este conteúdo é fornecido pela instituição de ensino superior.  

 

https://web.umons.ac.be/fr/ 

 

Université de Namur (UNamur) 

 

ESCRITÓRIO CENTRAL 

61, Rue de Bruxelles 

5000 Namur 

 

Fundada em 1831 pela Companhia de Jesus, a Universidade de Namur perpetua na 

educação e na pesquisa os valores da tradição humanista: universalidade, liberdade, 

qualidade, ética e solidariedade. Optou por priorizar a formação de alunos e pesquisadores 

para se tornarem atores responsáveis na sociedade . 

 

Através da sua rede internacional , a UNamur oferece aos seus alunos, em 3 ciclos, a 

oportunidade de ganhar experiência internacional através de viagens de estudos , de 

estágios  quer em laboratórios parceiros, quer em empresas internacionais . 

mailto:info.mons@umons.ac.be
https://web.umons.ac.be/fr/


 

Localizada na parte francófona da Bélgica, bem no coração da Europa, a Universidade de 

Namur acolhe cerca de 6.500 alunos e tem 6 faculdades que oferecem mais de 70 cursos . A 

Universidade também atua no campo da pesquisa , já que seus 11 institutos 

interdisciplinares se preocupam com áreas como ética das nanotecnologias, lingüística, 

informática, direitos humanos, veterinária, ciências sociais e outras. 

 

A qualidade do ensino e da pesquisa levou a UNamur a desenvolver esquemas de 

cooperação e intercâmbios que beneficiam estudantes, pesquisadores e tutores . 

 

Este conteúdo é fornecido pela instituição de ensino superior. 

 

https://www.unamur.be/ 

 

Université Saint-Louis - Bruxelles (USL-B) 

 

ESCRITÓRIO CENTRAL 

Boulevard du Jardin botanique 43 

1000 Bruxelles 

 

+3222117997 

 

info@usaintlouis.be 

 

> A Université Saint-Louis - Bruxelas começou em 1858. A universidade é especializada no 

ensino de ciências sociais e humanas e está situada no coração de Bruxelas, oferecendo 

educação a cerca de 4.000 alunos em 5 faculdades. 

 

>  Famosa por seus programas bilíngues e trilíngues (francês-inglês-holandês), seus 

programas de graduação abrangem a Faculdade de Filosofia, Línguas e Literatura e Ciências 

Humanas (com graduação em Filosofia, História, Línguas e Literaturas Românicas, Línguas 

Germânicas e Literatura), a Faculdade de Direito, a Faculdade de Economia, Ciências Sociais 

e Políticas e Comunicação (graus em Engenharia Gerencial, Economia e Gestão, Ciências 

Políticas, Informação e Comunicação, Sociologia e Antropologia), a Faculdade Marie Haps 

de Tradução e Interpretação (graus em 10 línguas diferentes), bem como o Instituto de 

Estudos Europeus (Mestrado em Estudos Europeus). 

 

>  No total, a Universidade oferece 12 programas diferentes de bacharelado , 1 programa de 

bacharelado ministrado inteiramente em inglês , 8 programas de mestrado e mestrado 

avançado , 8 programas de doutorado e 15 programas de treinamento contínuo. 

 

> Os programas de graduação em direito também estão disponíveis em uma versão 

multilíngue (francês-holandês, francês-inglês e francês-holandês-inglês). Os cursos de 

Ciências Econômicas, Sociais, Políticas e da Comunicação estão disponíveis nas versões 

https://www.unamur.be/
mailto:info@usaintlouis.be


bilíngue (francês-inglês) e trilíngue (acrescentando holandês). Existem programas de inglês 

completo para o Mestrado em Estudos Europeus (executado em conjunto com UCLouvain) e 

para o Bacharelado em Engenharia de Negócios (executado em conjunto com KU Leuven). 

 

Este conteúdo é fornecido pela instituição de ensino superior. 

 

https://www.usaintlouis.be/ 

 

Outras instituições de ensino superior que a Bélgica francófona tem a oferecer: 

 

Faculdades universitárias belgas de língua francesa: educação prática e profissional 

 

Todas as faculdades universitárias de língua francesa da Bélgica oferecem uma educação de 

qualidade, em estreita colaboração com a pesquisa aplicada, universidades e ambientes 

socioprofissionais.  

 

Diferentemente das universidades , o ensino empregado nas faculdades está vinculado ao 

aprendizado e ao mundo do trabalho. 

 

Aspectos teóricos e conceituais fazem parte do programa com grande foco em estágios, que 

são obrigatórios.  

 

O que faculdades universitárias belgas de língua francesa podem oferecer a você 

 

Ao escolher estudar em uma faculdade universitária de língua francesa, você tem várias 

ofertas de educação: 

 

Estudos organizados em ciclo único, conducentes ao grau de bacharel de tipo profissional 

(entre 180 e 240 créditos ECTS). 

Estudos organizados em dois ciclos, o que leva a um grau de licenciado de transição (1 r 

ciclo - 180 créditos) e de Mestrado (2 nd ciclo - 60 a 120 ECTS). 

 

Estudos conducentes a um bacharelado avançado . Isso pode ser obtido após ter concluído 

com sucesso um bacharelado ou mestrado inicial. O bacharelado avançado contém pelo 

menos 60 créditos. 

 

Todas as 19 faculdades de língua francesa da Bélgica são reconhecidas e subsidiadas pela 

Federação Valônia-Bruxelas:  

 

Haute École Albert Jacquard (HEAJ) 

Haute École Bruxelles-Brabant (HE2B)  

Haute École Charlemagne (HECH) 

Haute École EPHEC (EPHEC) 

Haute École Francisco Ferrer (HEFF) 

https://www.usaintlouis.be/


Haute École Galilée (HEG) 

Haute École ICHEC - ECAM - ISFSC (HE ICHEC - ECAM - ISFSC) 

Haute École en Hainaut (HEH) 

Haute École Léonard de Vinci (HE Vinci) 

Haute École libre de Bruxelles - Ilya Prigogine (HELB) 

Haute École libre Mosane (HELMo) 

Haute École Louvain en Hainaut (HELHa) 

Haute École Lucia de Brouckère (HELDB) 

Haute École de Namur-Liège-Luxembourg (HENALLUX) 

Haute École provinciale de Hainaut - Condorcet (HE Condorcet) 

Haute École de la Province de Liège (HEPL) 

Haute École de la Province de Namur (HEPN) 

Haute École Robert Schuman (DELA) 

Haute École de la Ville de Liège (HEL) 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

 

Escolas de artes da Bélgica francófona: educação internacionalmente reconhecida 

em técnicas artísticas. 

 

Com renome mundial, as escolas de artes da Federação Valônia-Bruxelas educam todos os 

alunos belgas e estrangeiros que procuram estudar artes visuais, teatro e artes do 

entretenimento e da música. 

 

O que as escolas de artes da Bélgica francófona podem lhe oferecer 

 

As escolas de artes da Bélgica francófona podem oferecer três tipos diferentes de educação: 

 

Estudos de curta duração organizados em ciclo único, conducente ao grau de licenciatura 

profissional (1.º ciclo - 180 a 240 créditos ECTS). 

 

Estudos de longa duração organizados em dois ciclos, conducentes ao Bacharelato de 

transição (1.º ciclo - 180 créditos ECTS) e ao Mestrado (2.º ciclo - 60 a 120 créditos ECTS). 

 

Um 3º ciclo, em parceria com investigação em artes e disciplinas leccionadas, organizado por 

uma universidade . Isso leva a um doutorado . 

 

Condições de admissão e inscrição 

 

Que condições de admissão devo cumprir para estudar para um bacharelado na Bélgica 

francófona? 



 

Para cursar o Bacharelado na Federação Valônia-Bruxelas, o estudante internacional deve 

possuir diploma de acesso ao ciclo solicitado e realizar o procedimento seletivo previsto 

para determinadas modalidades (engenheiro civil, medicina, odontologia, veterinária, 

fonoaudiologia , fisioterapia e reabilitação). Observe que  é necessário um pedido de 

equivalência de qualificação . 

 

Equivalência de qualificação 

 

Obtenção do reconhecimento de equivalência de qualificação para estudar na Bélgica 

francófona 

 

Você se qualificou no ensino médio no exterior? Terá de requerer o reconhecimento da 

equivalência de qualificação ou, em alternativa, passar no exame de admissão ao ensino 

superior de 1.º ciclo. Isso ocorre porque, para acessar um curso de bacharelado (estudos de 

primeiro ciclo) na Bélgica francófona, você deve ter um certificado de ensino médio que seja 

reconhecido como equivalente a um certificado de ensino médio (CESS) emitido na Valônia- 

Federação de Bruxelas. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

 

Como posso obter o reconhecimento da equivalência de qualificação para estudar 

na Bélgica francófona? 

 

Para obter o reconhecimento da equivalência do seu diploma ou certificado do ensino 

médio, você precisará preencher um requerimento entre 15 de novembro e 15 de julho antes 

de se inscrever. Deve ser apresentado ao Service des Équivalences du Ministère de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles  e, ao mesmo tempo, terá de pagar as respectivas taxas (entre 

€ 65 e € 200, dependendo do país onde o certificado foi emitido). Se essas taxas 

administrativas não forem pagas, o arquivo não será processado. Observe também que se o 

certificado estrangeiro for obtido 

 

Que documentos você precisa fornecer para obter o reconhecimento de equivalência e 

estudar na Bélgica francófona? 

 

um extrato da certidão de nascimento original; 

 

uma carta explicando seu raciocínio, em formato de modelo, detalhando os estudos que o 

candidato deseja realizar; 

 

comprovante original de pagamento das despesas administrativas; 



 

cópia (ou original, conforme o país) do certificado de conclusão do ensino médio; 

 

uma cópia (ou o original, dependendo do país) do boletim escolar; 

 

cópia autenticada (ou o original, conforme o país) do documento comprobatório de acesso 

ao ensino superior no país onde foi concluído o ensino médio. A equivalência pode ser 

expandida. 

 

Se você é cidadão dos Camarões, República Democrática do Congo (RDC), China, Marrocos, 

Guiné (Conakry), Senegal, Ruanda, Romênia, Polônia ou Bulgária, você deve fornecer os 

documentos originais. 

 

Quais certificados não precisam de reconhecimento de equivalência? 

 

Um certificado de conclusão de curso emitido por uma escola europeia. 

 

Um certificado de conclusão da escola emitido pelo International Baccalaureate Office. 

 

Um certificado de conclusão da escola emitido pela escola internacional SHAPE. 

 

Um certificado emitido por uma escola de currículo belga no exterior. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

 

Onde posso registrar um pedido de reconhecimento de equivalência para estudar 

na Bélgica francófona? 

 

Para que seja válido, você precisa enviar seu pedido de confirmação de equivalência por 

correio de entrega registrado ou entregando o arquivo completo diretamente, no prazo 

prescrito, para: 

 

Direction générale de l'enseignement obligatoire Service des équivalences 

Rue A. Lavallée 1 

1080 Bruxelas 

Bélgica 

 

Equivalência de qualificações na Bélgica: casos especiais 

 

Em certas áreas de estudo, como escolas de arte, ciências da engenharia, medicina 

veterinária, medicina e odontologia, você também precisará passar por um exame de 



admissão ou um teste de admissão competitivo. Se você gostaria de se inscrever em um 

curso de bacharelado para se tornar professor de escola primária, professor de pré-escola ou 

professor certificado do ensino médio, você precisará provar que domina o francês o 

suficiente. 

 

Matriculando-se em um bacharelado em uma escola de artes: teste de admissão 

 

Além do reconhecimento do seu diploma , as escolas de artes exigem que você faça um teste 

de admissão, que visa demonstrar que você preenche os pré-requisitos para o curso 

escolhido. 

 

Este teste de admissão é apenas para matrícula nos cursos de bacharelado do primeiro ano . 

 

Os testes decorrem geralmente entre 1 de maio e 1 de junho, bem como entre 25 de junho e 

21 de setembro, durante um período de até duas semanas. 

 

O resultado do seu teste é válido apenas para o curso escolhido e por um período de tempo 

definido pela escola (até cinco anos). 

 

Cursos de arte sem vestibular 

 

Cursos artísticos e criativos (computação gráfica, artes em tecido, fotografia e técnicas de 

cinema ...) organizados por algumas faculdades universitárias são acessíveis sem teste de 

admissão! 

 

Para obter mais informações, entre em contato com a escola de artes de sua escolha. 

 

Que conhecimento linguístico devo ter para estudar para um bacharelado na Bélgica 

francófona? 

 

Você não precisa passar em um teste de língua francesa para se inscrever no bacharelado, 

exceto para os seguintes três cursos de ensino: 

 

Bacharelado: professor certificado do ensino médio; 

 

Bacharelado: professor de escola primária; 

 

Graduação: professora de pré-escola. 

 

Para validar a sua inscrição em um desses cursos de ensino, você deve provar que possui 

um nível B2 do Quadro Europeu Comum de Referência (CEF) em francês, fornecendo 

evidências de ter passado com sucesso em um teste padronizado (DALD (B2), DELF ( B2), 

TEF (Nível 4) ou TCF (B2)). 

 



Apenas os seguintes alunos são dispensados disso: 

 

aqueles cuja língua materna é o francês; 

 

nacionais de países cuja língua oficial seja o francês; 

 

ou aqueles que obtiveram pelo menos 45 créditos em um curso ministrado em francês. 

 

Na instituição, recomendamos que você se inscreva entre fevereiro / março e 30 de abril. 

 

Preencha seu arquivo com todos os documentos necessários (fotocópia do passaporte, 

habilitação, carta explicando seus motivos, etc.) e envie pelo correio ou e-mail. 

 

Sua inscrição é considerada (esta etapa pode levar várias semanas). 

 

Seu gerenciador de arquivos lhe dirá qual decisão foi tomada pela instituição de ensino 

superior escolhida. Se aceito, você receberá autorização para se inscrever. 

 

Observação: se você deseja se inscrever em um plano de cotas , como medicina veterinária, 

fisioterapia, fonoaudiologia ou medicina e odontologia, a data de 30 de abril é irrelevante. 

Nestes casos, a inscrição só é possível conforme especificamente previsto (sorteio, vestibular, 

prova de orientação, etc.). 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================== 

 

Seu plano financeiro ao estudar na Bélgica francófona 
 

Se você não é um cidadão da União Europeia, você deve ter recursos suficientes para poder 

estudar para o seu bacharelado na Bélgica francófona. Portanto, você precisará fornecer à 

instituição de ensino superior de sua escolha um plano financeiro detalhado. Isso é 

obrigatório e deve descrever a natureza, fonte e quantidade de recursos que você pode 

reunir para concluir seus estudos na Federação Valônia-Bruxelas.  

 

Uma vez enviado, este plano financeiro será verificado pela instituição de ensino superior e 

pelo Ministério das Relações Exteriores da Bélgica. 

 

Qual é o valor mínimo que preciso incluir no meu plano financeiro para estudar na 

Bélgica francófona? 

 

Para obter um visto de estudo para a Bélgica, você deve provar que possui meios de 

subsistência suficientes para cobrir seus cuidados de saúde, custos de vida, estudos e custos 



de repatriação para seu país de origem. O valor mínimo deste é definido e indexado a cada 

ano por decreto real. Para o ano letivo de 2020-2021, é um valor líquido de € 670 / mês. 

 

Atenção: tenha em mente que este valor mensal não será suficiente para custear sua estadia 

de estudo. Você deve ter outras fontes de financiamento disponíveis. Você precisará, por 

exemplo, pagar um depósito pela sua acomodação quando chegar. Descubra quanto custa 

por ano estudar na Bélgica. 

 

Resumindo: seu plano financeiro anual deve cobrir o seguinte  

 

€ 10.000 = recursos suficientes para completar seus estudos 

+ € 4.175 ou € 835 = taxas de inscrição 

 

da sua futura instituição . 

 

Observe, no entanto, que se você se enquadrar em uma das seguintes categorias, não precisa 

se preocupar com estas condições acadêmicas mínimas: 

 

Estudantes “equiparados” (por exemplo, refugiados e requerentes de asilo); 

 

alunos com um certificado belga de ensino médio; 

 

alunos inscritos em curso de graduação sujeito a seleção em aplicação do decreto de “não 

residentes” (veterinária, fisioterapia, fonoaudiologia, medicina e odontologia); 

 

alunos com autorização de residência válida na Bélgica e que tenham prestado o exame de 

admissão aos estudos de engenharia; 

 

alunos que pretendam inscrever-se com base numa qualificação obtida na União Europeia 

(são possíveis excepções desde que devidamente explicadas). 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

=============================== 

 

Breve visão geral do mercado de trabalho na Bélgica  

  

Localizada no coração da Europa, a Bélgica é um estado federal composto por comunidades 

e regiões. 

 

Na Bélgica, as responsabilidades pelo emprego são compartilhadas entre o governo federal, 

por um lado, e as regiões e a comunidade de língua alemã, por outro. 

 



O papel do governo federal é criar uma estrutura para o desenvolvimento ideal do emprego 

e da solidariedade, a fim de garantir que todos os cidadãos tenham direitos e oportunidades 

iguais. Em particular, as comunidades e regiões asseguram as condições óptimas de acesso e 

participação no mercado de trabalho, desenvolvem iniciativas de (re) integração adaptadas à 

sua realidade e garantem oportunidades iguais para todos. 

 

A Bélgica tinha 11 492 641 residentes oficialmente registrados em 1º de janeiro de 2020; 

57,7% deles vivem na Flandres, 31,8% na Valônia, 10,6% na região de Bruxelas-Capital e 

menos de 1% nos municípios da comunidade germanófona. A população cresceu 61.235 

pessoas anualmente; H. em 0,54%. Este crescimento deve-se principalmente à migração 

internacional líquida. A percentagem feminina da população (51% ou 5 832 577 pessoas) é 

tradicionalmente um pouco mais elevada do que a dos homens (49% ou 5 660 064 pessoas). 

 

2019 foi um bom ano para o mercado de trabalho: a taxa de emprego de 20 a 64 anos 

aumentou 0,8 pontos percentuais para 70,5%, enquanto a taxa de desemprego de 15 a 64 

anos passou de 6% em 2018 para 5,14% em 2019, a menor média anual desde 1983. 

 

Essa tendência positiva foi interrompida no início de 2020 pela crise do COVID-19. Na 

Bélgica, como noutros locais, foram impostas restrições de saída aos cidadãos no 2.º 

trimestre de 2020, as empresas foram obrigadas a cessar as atividades, os processos de 

trabalho foram reorganizados e, finalmente, as atividades foram reiniciadas gradualmente.  

 

Embora a crise do COVID-19 tenha sido inicialmente apenas uma crise de saúde, 

rapidamente se transformou em uma crise econômica e social. O retorno às condições pré-

crise não parece ser previsível até depois de 2021 e só será possível em etapas. Embora os 

efeitos da crise no mercado de trabalho tenham diminuído um pouco em junho de 2020, eles 

ainda estão sendo sentidos. 

 

Em junho de 2020, a taxa de emprego aumentou novamente na região da Flandres e na 

região de Bruxelas-Capital. As taxas de emprego eram agora de 75,5% na Flandres e 61,7% 

em Bruxelas, voltando aos níveis anteriores à crise. Na Valônia, após um ligeiro aumento em 

abril e maio, a taxa de emprego caiu para 62,7% em junho. 

 

De acordo com a definição da OIT, a taxa de desemprego na Bélgica aumentou de 4,3% para 

5,3% entre abril e junho de 2020. Na Flandres, a taxa de desemprego manteve-se no nível 

baixo de 2,9%, mas verificou-se uma tendência clara de aumento em Bruxelas e na Valónia. 

Em junho de 2020, a taxa de desemprego era de 12,9% em Bruxelas e 7,7% na Valônia. 

 

As diversas medidas governamentais, como redução do tempo de trabalho e apoio 

financeiro aos autônomos, permitiram limitar a perda de postos de trabalho. No entanto, a 

Bélgica vive atualmente uma recessão de proporções sem precedentes, que afetará o 

emprego e o desemprego.  

 



O Instituto de Pesquisa Econômica e Social (IRES) da Universidade Católica de Leuven 

prevê uma queda no emprego de 106.000 empregos na Bélgica em 2020. Após a 

desaceleração do segundo trimestre, a atividade econômica recuperará apenas parcialmente 

em muitos setores e será afetada por falências. Assim, espera-se um aumento do número de 

desempregados à procura de emprego e da taxa de desemprego, que passará de 5,4% no 

final de 2019 para 9,1% no final de 2021. 

 

Na Bélgica, a maioria dos empregos está no setor de serviços. Existem apenas algumas 

grandes empresas industriais: entre elas, a grande siderúrgica ArcelorMittal, com sede 

principalmente na Valônia, e a fabricante de automóveis Volvo Cars, em Gante, na Flandres.  

 

Apenas as empresas de serviços nos setores de transporte e comunicação, finanças e vendas 

/ varejo estão representadas entre as dez primeiras. Aqui você encontrará, entre outros, 

Bpost, BNP Paribas Fortis, ING Belgium e KBC Bank, HR-Rail, o Grupo Colruyt, Proximus, 

o Grupo Delhaize, Carrefour Belgium e Randstad. 

 

O principal setor da Bélgica com o maior número de empregados é o setor terciário 

(serviços), que gera 68,8% do PIB (produto interno bruto). A maior parte aqui é representada 

pelo comércio, transportes e indústria hoteleira e de restauração. Segue-se a administração 

pública, educação e serviços relacionados com empresas com 19%. As ocupações mais 

comuns na Bélgica são, portanto, trabalhadores de escritório em geral, vendedores em lojas 

comerciais, trabalhadores de limpeza e auxiliares em domicílios particulares, pessoal de 

limpeza e manutenção em escritórios, hotéis e outras instituições e professores do ensino 

geral (secundário). 

 

Na Bélgica, muitas pessoas trabalham em uma região diferente daquela em que vivem ou 

mesmo no exterior (passageiros transfronteiriços). Os principais fluxos de passageiros vão 

de Flandres e Valônia para a região de Bruxelas-Capital, onde há mais empregos do que 

trabalhadores 

 

Onde estão as vagas? 

  

Como resultado da crise do COVID-19, a taxa de vacância - número de vagas em relação ao 

total de vagas de uma empresa - caiu principalmente na hotelaria e restauração e no setor 

financeiro e de seguros, embora tenha sido predominantemente nos setores de informação e 

comunicações e não mercantis. A taxa de vagas na área de trabalho temporário é 

significativamente mais elevada do que em empregos permanentes. 

 

No primeiro trimestre de 2020, as empresas belgas registraram 129 170 vagas, em 

comparação com 139 420 no quarto trimestre de 2019, uma redução de 7%. A taxa de 

vacância também caiu - de 3,39% para 3,20%. 

 

Com 67% do número total de ofertas de emprego na Bélgica, Flandres continua a ser a região 

com o maior número de ofertas de emprego no país. Em seguida, vem a Valônia com 19% e 



Bruxelas com 14%. A taxa de vacância é ainda mais elevada na Flandres (3,53%) e Bruxelas 

(3,17%) do que na Valónia (2,41%). 

 

As grandes e médias empresas oferecem “5,17 vezes mais vagas do que as pequenas 

empresas”. No entanto, a taxa de vacância nas pequenas empresas (3,98%) ainda é superior à 

das grandes (2,79%). 

 

Mais de três quartos (79,1%) das vagas de emprego estão concentradas em cinco setores 

econômicos: setores não mercantis, ciência e serviços, indústria, comércio e construção. 

 

Onde estão os trabalhadores disponíveis? 

  

Informações sobre a mão de obra disponível e quem procura emprego podem ser 

encontradas nas publicações das várias regiões e nos serviços de emprego do governo. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

 

Regras de entrada e saída em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

A partir de 28 de abril de 2021, é proibido para pessoas que estiveram no Brasil, África do 

Sul ou Índia a qualquer momento durante os últimos 14 dias viajarem direta ou 

indiretamente para a Bélgica, desde que não tenham nacionalidade belga ou não tenham a 

residência principal na Bélgica, com exceção das seguintes viagens essenciais que são 

permitidas: 

● Pessoal de transporte, pessoal de carga e de carga e marinheiros que se deslocam a 

trabalho, desde que possuam certificado do empregador; 

● Viagem realizada por diplomatas, funcionários de organizações internacionais e 

pessoas convidadas por organizações internacionais cuja presença física seja 

necessária para o bom funcionamento dessas organizações no desempenho das suas 

funções, desde que sejam titulares de um certificado de viagem obrigatório emitido 

pela missão diplomática ou posto consular belga . 

Quando uma transportadora é usada, esta é obrigada a verificar se os passageiros estão 

portando este certificado antes do embarque. Na falta deste certificado, o transportador é 

obrigado a recusar o embarque. Ao chegar ao território belga, o transportador deve verificar 

novamente se o viajante possui este certificado. 



Observação: medidas especiais se aplicam a pessoas que, a qualquer momento durante os 

últimos 14 dias, estiveram no território de países classificados como de muito alto risco. 

Os viajantes (residentes e não residentes) que regressam de uma zona vermelha, que estão 

no estrangeiro há mais de 48 horas e que vão permanecer na Bélgica por mais de 48 horas, 

são considerados “contactos de alto risco”. Isso significa que eles devem ser colocados em 

quarentena. 

Exceção: os viajantes que podem provar que foram totalmente vacinados com um certificado 

de vacinação devem fazer o teste no dia 1 e permanecer em quarentena até que o resultado 

do teste seja conhecido, ou não quarentena, exceto quando os viajantes estiverem no 

território de ' países de risco muito alto a qualquer momento durante os 14 dias anteriores à 

sua chegada à Bélgica. 

O PLF levará em consideração os últimos 14 dias ao determinar a quarentena, também 

quando a zona mudar de cor. 

Uma pessoa que foi diagnosticada com COVID-19 há menos de 3 meses e agora foi 

identificada como um contato de alto risco de um caso de COVID-19 (ou uma pessoa 

retornando de uma zona vermelha) provavelmente estará temporariamente protegida pela 

imunidade. Atualmente, o regulamento prevê a isenção da quarentena se o diagnóstico for 

feito há menos de 2 meses. 

Em apenas alguns casos, existem exceções estritas. Eles estão listados abaixo em “Isenções 

de testes e quarentena na chegada à Bélgica”. 

O Formulário de Localizador de Passageiros leva em consideração viagens profissionais 

certificadas pelo empregador ao preencher a ferramenta de autoavaliação. 

Crianças menores de 12 anos não devem ser testadas, mas devem respeitar a quarentena. 

Para as pessoas consideradas contatos de alto risco, o período de quarentena começa no dia 

em que saem da zona vermelha, desde que especificado de forma clara e objetiva na PLF. 

Caso contrário, a quarentena terá início assim que o viajante chegar à Bélgica, após uma 

estadia na zona vermelha, a menos que estipulado de outra forma pelo médico assistente / 

decreto das entidades federadas. 



Ao retornar de uma zona vermelha, você deve ficar em quarentena por 10 dias e ser testado 

no dia 1 (apenas residentes na Bélgica) e no dia 7 (residentes e não residentes). O período de 

quarentena pode terminar após um resultado negativo do segundo teste realizado no dia 7. 

Isso será verificado pela polícia. Aqueles que não cumprirem as regras do teste correm o 

risco de uma multa de 250 euros ou mais no caso de reincidência. 

Os viajantes vindos de 'países de risco muito alto' devem ficar em quarentena por 10 dias. 

● A especificação das regras aplicáveis para cada comunidade / região pode ser 

encontrada aqui: 

Valônia: 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2020/07/16/2020042369/staatsblad 

Flandres: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/api2.pl?lg=nl&pd=2020-07-

13&numac=2020010414#top 

Comunidade de língua alemã: 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=202

0072014&table_name=wet 

Bruxelas-Capital: 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&table_name

=wet&cn=%202007071968&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech

=1&numero=1 ( texto + contém + (% 27% 27)) # topo 

Para viagens de curta duração (menos de 48 horas) na Bélgica ou no exterior, marque a caixa 

relevante no formulário de localização de passageiros e nenhuma mensagem de texto será 

enviada. Nesse caso, a quarentena não é obrigatória. Isso não se aplica a viajantes 

retornando de 'países de muito alto risco'. 

Quarentena significa ficar dentro de casa (incluindo jardim ou terraço) em um único lugar, 

que deve ser especificado com antecedência por meio do Formulário de Localizador de 

Passageiros. Pode ser um endereço privado (com a família ou amigos) ou outro local para 

ficar, como um hotel. Se a pessoa adoece, todos os membros da mesma família são contatos 

próximos. 

Durante este período, o contato com outras pessoas, incluindo pessoas na mesma casa, deve 

ser totalmente evitado (mantenha sempre uma distância de 1,5 m). 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2020/07/16/2020042369/staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/api2.pl?lg=nl&pd=2020-07-13&numac=2020010414#top
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/api2.pl?lg=nl&pd=2020-07-13&numac=2020010414#top
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2020072014&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2020072014&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=%202007071968&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#top
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=%202007071968&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#top
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=%202007071968&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#top


● Toalhas, roupa de cama e utensílios para comer ou beber não devem ser 

compartilhados com os outros membros da mesma família e, se possível, a pessoa 

deve usar um banheiro e um banheiro separados. 

● A quarentena em um ambiente com pessoas com risco aumentado de doenças graves 

por COVID-19 não é recomendada (por exemplo, pessoas com mais de 65 anos, 

pessoas com uma condição médica grave, como doença cardíaca, pulmonar ou renal 

grave, pessoas com imunidade diminuída). 

Não são permitidas visitas. 

Não é permitido trabalhar e ir à escola, com exceção das exceções mencionadas a seguir. O 

teletrabalho é permitido. 

Para todas as viagens (desde o momento da chegada na Bélgica), o uso de transporte público 

deve ser evitado. 

A situação de saúde deve ser monitorada de perto. Se aparecerem sintomas de COVID-19, o 

GP local deve ser contatado imediatamente. Se aparecerem sintomas de COVID-19, você 

deve isolar-se e entrar em contato com seu médico local imediatamente. 

É obrigatório estar acessível e cooperar com as autoridades de saúde durante todo o período 

de quarentena. 

Sair de casa só é permitido para as seguintes atividades essenciais, que não podem ser 

adiadas até o término do período de quarentena e desde que seja dada atenção especial às 

medidas de higiene, distanciamento social e uso de máscara facial (de tecido): 

Viagens relacionadas a cuidados médicos urgentes e acesso a medicamentos; 

Viajar para comprar itens de primeira necessidade, como alimentos, mas somente se 

ninguém mais puder fornecê-los e por exceção; 

Viagem por questões jurídicas / financeiras urgentes e autoridade parental, sujeito a 

comprovação; 

Viagens para providenciar cuidados urgentes e necessários a animais (domésticos), 

se ninguém mais puder providenciar; 

Viagem no contexto de funerais. 

Quarentena versus isolamento: a diferença 



Se você for obrigado a ficar isolado, é por um período de 10 dias. Isso é o que acontece 

quando você está doente ou tem um teste positivo. A obrigação de auto-isolamento é 

dispensada quando as 3 condições a seguir são atendidas: 

● não antes de 10 dias após o início dos sintomas e 

● pelo menos 3 dias sem temperatura e 

● melhora dos sintomas respiratórios. 

Medidas adicionais a serem tomadas em caso de auto-isolamento: 

● Use uma máscara facial em casa para proteger seus colegas de casa 

● Fique o máximo possível em uma sala separada e bem ventilada para controlar a 

propagação do vírus 

● Peça ajuda a outras pessoas com suas compras 

● Você não precisa esperar para ser contatado pela central de atendimento para 

rastreamento de contato; em vez disso, você mesmo pode contatá-los. 

Pessoas que apresentam sintomas de coronavírus devem se isolar por 10 dias. 

TODOS os viajantes para a Bélgica, independentemente do meio de transporte escolhido, 

devem preencher o Formulário de localização de passageiros não antes de 48 horas antes de 

chegarem à Bélgica. 

Exceção: 

● As pessoas que não viajam para a Bélgica por meio de uma transportadora e que 

estiveram no exterior por um período máximo de 48 horas, ou permanecerão na 

Bélgica por um período máximo de 48 horas, não precisam preencher uma PLF. 

● As seguintes categorias de pessoas que não viajam por meio de uma transportadora 

não precisam preencher um PLF: 

● Trabalhadores ou prestadores de serviços de transporte, incluindo 

caminhoneiros que transportam mercadorias para uso dentro do território e 

em trânsito; 

● Marinheiros, equipes de rebocadores, pilotos e equipes industriais que 

trabalham nos parques eólicos offshore; 

● “Oficiais da Força de Fronteira” do Reino Unido; 



● Trabalhadores fronteiriços (um trabalhador fronteiriço é definido como um 

trabalhador empregado num Estado-Membro e residente noutro Estado-

Membro ao qual o trabalhador regressa diariamente ou pelo menos uma vez 

por semana); 

● Alunos fronteiriços que viajam para a Bélgica no contexto da escolaridade 

obrigatória; 

● Alunos, estudantes e estagiários que viajam para a Bélgica pelo menos uma 

vez por semana como parte de seus estudos transfronteiriços ou estágio; 

● Pessoas que viajam para a Bélgica no contexto de co-parentalidade 

transfronteiriça. 

Observação: essas isenções de preenchimento do PLF não se aplicam a pessoas que 

estiveram no território de 'países de muito alto risco' em qualquer momento durante os 14 

dias anteriores à sua chegada na Bélgica. Pessoas que viajam desses países devem sempre 

preencher uma PLF. 

Um formulário separado deve ser preenchido para cada passageiro com 12 anos ou mais. Os 

dados de menores de 12 anos devem ser preenchidos no formulário de um adulto 

acompanhante, se for o caso. Se crianças menores de 12 anos viajam sozinhas, também 

devem preencher um formulário. É obrigatório preencher o Formulário de localização de 

passageiros de forma completa e verdadeira.  

O não preenchimento deste formulário pode resultar em processo criminal, recusa de 

embarque pela transportadora e recusa de entrada no território. 

O PLF deve ser preenchido eletronicamente sempre que possível. O formulário pode ser 

encontrado em: https://travel.info-coronavirus.be 

● Após o envio do formulário pelo passageiro, ele receberá um recibo com um código 

QR por e-mail. Quando aplicável, o passageiro deve mostrar isso à transportadora na 

partida e no controle de fronteira na chegada. 

● O formulário eletrônico contém um Questionário de Autoavaliação de Risco de 

Infecção por Coronavírus opcional. Com base no resultado, será enviada uma 

mensagem de texto com as providências a serem tomadas. Para obter mais 

informações sobre o procedimento de teste, consulte abaixo em “Teste”. 

https://travel.info-coronavirus.be/


Caso não seja possível ao passageiro utilizar o Formulário Eletrônico de Localizador de 

Passageiros (e-PLF), poderá ser utilizado o PLF em versão em papel. A versão em papel do 

PLF pode ser encontrada em https://www.info-coronavirus.be/en/ Os viajantes devem 

baixar, preencher e assinar este documento antes de chegar à Bélgica. Você deve poder 

entregar o original às autoridades de execução cada vez que uma inspeção for realizada. 

● Os passageiros que viajam de um país do Espaço Schengen deverão apresentar o PLF 

e entregá-lo ao transportador no momento do embarque. 

● Os passageiros que viajam de um país fora da Área Schengen devem entregar sua 

PLF na chegada ao controle de fronteira. 

● Pessoas que não viajam de transportadora devem apresentar a PLF dentro de 12 

horas de sua chegada na Bélgica. Isso pode ser feito por e-mail para 

PLFBelgium@health.fgov.be ou copiando os dados da versão em papel para a versão 

eletrônica do PLF. 

O PLF levará os últimos 14 dias em consideração ao determinar a quarentena. 

A partir de 1º de julho, a PLF levará em consideração se uma pessoa tem ou não um 

certificado de vacinação, teste ou recuperação ao determinar se deve ser colocada em 

quarentena ou fazer o teste. 

Se as informações inseridas no formulário forem alteradas em até 14 dias após a chegada, 

você deve informar isso preferencialmente preenchendo um novo e-PLF via 

https://travel.info-coronavirus.be/ com os dados completos e atualizados. Se você estiver 

usando a versão em papel, envie um e-mail com a versão modificada para 

PLFBelgium@health.fgov.be . 

Em caso de falsificação da PLF, pode ser lavrado auto que será submetido ao Ministério 

Público. Na falta deste formulário ou em caso de informação falsa, enganosa ou incompleta, 

a entrada no território pode ser recusada. 

As viagens não essenciais para a Bélgica são proibidas a pessoas que não sejam nacionais da 

UE, nem de um país que faça parte do Espaço Schengen, e que tenham a sua residência 

principal num país terceiro não listado no Anexo I da Recomendação do Conselho (UE) 

2020/912 de 30 de junho de 2020 sobre a restrição temporária de viagens não essenciais para 

https://www.info-coronavirus.be/en/
https://travel.info-coronavirus.be/


a UE e seu possível levantamento, exceto para indivíduos totalmente vacinados com um 

certificado de vacinação reconhecido a partir de 1 de julho de 2021. 

“Totalmente vacinado” significa vacinado com uma vacina aprovada pela Agência Europeia 

de Medicamentos (EMA) e para a qual todas as doses da vacina previstas no folheto foram 

administradas pelo menos duas semanas antes de viajar. 

Um «certificado de vacinação reconhecido» significa o certificado digital COVID da UE ou 

um certificado de um país terceiro considerado equivalente pela Comissão Europeia com 

base no ato de execução ou pela Bélgica com base em acordos bilaterais. Antes de viajar, 

verifique se o certificado de um país terceiro é equivalente ao certificado da UE. 

Viajar para países fora da União Europeia ou do Espaço Schengen continua fortemente 

desaconselhado. 

Observação: medidas especiais se aplicam a pessoas que, a qualquer momento durante os 

últimos 14 dias, estiveram no território de países classificados como de muito alto risco. 

Os residentes que retornam de uma zona vermelha após uma estadia de mais de 48 horas 

devem se submeter a um teste obrigatório no dia 1 e no dia 7 de quarentena. Os não 

residentes que chegam de uma zona vermelha após uma estadia de mais de 48 horas devem 

se submeter a um teste obrigatório no dia 7 de quarentena (além do teste acima mencionado 

antes da chegada). 

Exceção: 

● Os viajantes que puderem provar que foram totalmente vacinados com um 

certificado de vacinação reconhecido devem fazer o teste no dia 1 e permanecer em 

quarentena até que o resultado do teste seja conhecido, exceto quando os viajantes 

estiverem no território de 'países de risco muito alto' a qualquer momento durante os 

14 dias anteriores à sua chegada na Bélgica. 

● Pessoas que não viajam para a Bélgica por meio de uma transportadora e que 

estiveram no exterior por um período máximo de 48 horas, ou permanecerão na 

Bélgica por um período máximo de 48 horas, não precisam preencher um PLF e, 

portanto, não precisam fazer o teste. 



● As seguintes categorias de pessoas que não viajam por meio de uma transportadora 

não precisam preencher um PLF e, portanto, não precisam fazer o teste: 

● Trabalhadores ou prestadores de serviços de transporte, incluindo 

caminhoneiros que transportam mercadorias para uso dentro do território e 

em trânsito; 

● Marinheiros, equipes de rebocadores, pilotos e equipes industriais que 

trabalham nos parques eólicos offshore; 

● “Oficiais da Força de Fronteira” do Reino Unido; 

● Trabalhadores fronteiriços (um trabalhador fronteiriço é definido como um 

trabalhador empregado num Estado-Membro e residente noutro Estado-

Membro ao qual o trabalhador regressa diariamente ou pelo menos uma vez 

por semana); 

● Alunos fronteiriços que viajam para a Bélgica no contexto da escolaridade 

obrigatória; 

● Pessoas que viajam para a Bélgica no contexto de co-parentalidade 

transfronteiriça. 

Eles receberão uma mensagem de texto ao retornar, com a qual poderão se inscrever em um 

centro de testes onde será feita a amostragem para um teste de PCR. Para tal, os residentes 

belgas com um número de registo nacional ou número BIS válido podem marcar uma 

reunião através da ferramenta de marcação que pode encontrar em 

mijngezondheid.belgie.be. 

● Se o teste for positivo, o contato de alto risco será colocado em isolamento por pelo 

menos 10 dias a partir do dia em que o teste foi feito. 

● Se um residente for negativo no dia 1, ele receberá um novo convite via mensagem 

de texto no dia 5 para ser testado novamente no dia 7. Apesar do teste negativo no 

dia 1, a quarentena deve ser respeitada. 

● Se o teste for negativo no dia 7, o contato de alto risco pode encerrar a quarentena. 

Crianças menores de 12 anos não devem ser testadas, mas devem respeitar a quarentena. 

Se nenhum teste for realizado (por exemplo, criança menor de 12 anos), ou se o resultado do 

teste não estiver disponível a tempo, os viajantes assintomáticos podem encerrar a 

quarentena após 10 dias, começando no dia do último contato de alto risco. 



Os viajantes que chegam de 'países de risco muito alto' devem fazer o teste no dia 1 (apenas 

para residentes na Bélgica) e no dia 7 de quarentena (residentes e não residentes). 

Não é residente na Bélgica e planeia ficar mais de 48 horas na Bélgica? As seguintes regras se 

aplicam quando você estiver na Bélgica. 

O que devo fazer. 

Você deve preencher o Passenger Locador Form (PLF) dentro de 48 horas antes de chegar na 

Bélgica, mesmo se você estiver vacinado. O PLF deve ser preenchido: 

https://www.info-coronavirus.be/en/plf/ 

● por todas as pessoas que viajam para a Bélgica, exceto: 

● se eles ficarem por menos de 48 horas na Bélgica, 

● se regressarem à Bélgica após uma estadia no estrangeiro inferior a 48 horas; 

● Você está viajando para a Bélgica de avião ou barco? Então você deve sempre 

preencher o PLF, mesmo se você estiver na Bélgica por menos de 48 horas ou no 

exterior por menos de 48 horas. 

● Você está viajando de trem ou ônibus de um país fora da UE ou da área Schengen? 

Então você deve sempre preencher o PLF, mesmo se você estiver na Bélgica por 

menos de 48 horas ou no exterior por menos de 48 horas. 

● Se você ficou em um país de muito alto risco nos últimos 14 dias, deverá preencher a 

PLF em todos os momentos, independentemente da duração da sua estadia. 

2. Verifique o código de cores doseu país e / ou se ele está listado como um país de 

risco muito alto.  Observação : você esteve em um país de alto risco nos últimos 14 

dias? Você não tem permissão para viajar para a Bélgica . Você só pode viajar para a 

Bélgica se tiver um motivo essencial.  

3. Verifique qual certificado COVID você possui. Existem três tipos de certificados: 

● Um certificado de vacinação prova que você foi totalmente vacinado contra COVID-

19. Você está totalmente vacinado 2 semanas após sua última dose de vacinação e se 

a vacina for certificada pela EMA. 

https://www.info-coronavirus.be/en/plf/


● Um certificado de recuperação mostra que você recuperou do COVID-19. Você tem 

um resultado de teste PCR positivo com não mais de 180 dias e não precisa mais 

colocar em quarentena. 

● Um certificado de teste é a prova de um resultado negativo do teste de PCR COVID-

19. •! Observação : você não mora na União Europeia ou na área Schengen? Então 

você deve ter um certificado reconhecido pela Bélgica ou pela União Europeia . 

Teste ou quarentena 

A PLF levará em consideração os últimos 14 dias ao determinar a quarentena, também 

quando a zona mudar de cor. 

1. Você está viajando de uma zona verde ou laranja ? Você não precisa fazer o teste ou 

colocar em quarentena. 

2. Você está viajando de uma zona vermelha na União Europeia ? 

● Você tem um certificado de vacinação ou recuperação? Você não precisa colocar em 

quarentena ou fazer o teste. 

● Você não tem um certificado de vacinação ou recuperação? 

● Você deve fazer um teste PCR no máximo 72 horas antes de chegar à Bélgica. 

Este teste deve ser negativo. 

● Crianças menores de 12 anos não precisam fazer o teste. 

3. Você está viajando de uma zona vermelha fora da União Europeia ? 

● Se não tiver nacionalidade da UE ou residência principal, só pode viajar para a 

Bélgica por motivos essenciais ou se tiver um certificado de vacinação aprovado com 

vacinação completa.  

● Você tem um certificado de vacinação? Atenção : o seu certificado deve ser um 

certificado europeu ou belga reconhecido . 

● Faça o teste no dia 1 ou 2 depois de chegar na Bélgica. 

● Você tem que ficar em quarentena até o resultado negativo do seu teste no dia 

1 ou 2. 

● Você não tem certificado de vacinação? 



● Você deve fazer um teste PCR no máximo 72 horas antes de chegar à Bélgica. 

Este teste deve ser negativo. Ou você deve ter um certificado de teste ou 

recuperação. 

● Você deve colocar em quarentena por 10 dias. Faça o teste no dia 1 e 7 após 

sua chegada na Bélgica. 

● Isso não se aplica a alguns países. Você pode encontrar essa lista em info-

coronavirus.be/en/colour-codes-by-country/ 

● Em casos excepcionais, você não precisa fazer o teste e / ou colocar em quarentena.  

4. Você está viajando de um país de de alto risco?   

● Você não tem permissão para viajar para a Bélgica. Você só pode viajar para a Bélgica 

em um número muito limitado de casos.  

● Você está entre essas exceções muito limitadas? Você deve ter: 

● um resultado de teste de PCR negativo com menos de 72 horas 

● ou um Certificado Digital COVID da UE (ou considerado equivalente pela 

Comissão Europeia ou pela Bélgica). 

● Um atestado dessa exceção. 

● Você deve colocar em quarentena por 10 dias. Isso se aplica a todos, mesmo se você 

estiver totalmente vacinado ou estiver no país há menos de 48 horas. Faça o teste no 

dia 1 e no dia 7 de sua estadia na Bélgica. 

Espaços públicos e serviços 

O Governo belga implementou uma série de medidas para limitar a propagação do COVID-

19. Essas medidas são mantidas sob revisão ativa e estão sujeitas a uma avaliação contínua 

das condições locais. 

O Governo belga anunciou um plano para o relaxamento gradual das medidas restritivas 

durante o verão. Os relaxamentos estão ligados à redução da pressão sobre os hospitais e ao 

andamento da campanha de vacinação. Você deve verificar as últimas atualizações nacionais 

publicadas pelo Governo belga em seu site . 

https://www.info-coronavirus.be/en/faq/#faq 

Uma casa pode receber até oito pessoas dentro de casa ao mesmo tempo. Crianças até 12 

anos não estão incluídas nestes limites. 

https://www.info-coronavirus.be/en/colour-codes-by-country/
https://www.info-coronavirus.be/en/colour-codes-by-country/
https://www.info-coronavirus.be/en/news/
https://www.info-coronavirus.be/en/faq/#faq


Lojas, cabeleireiros e salões de beleza estão abertos. 

Restaurante, café e bares estão abertos. As mesas são limitadas a oito pessoas (a menos que 

todas as pessoas sejam do mesmo grupo familiar). 

As escolas estão abertas. O teletrabalho não é mais obrigatório, mas continua recomendado. 

Museus, parques de animais e piscinas estão abertos. Eventos culturais internos e outros 

podem ocorrer com limitações em números e medidas de distanciamento social. Os locais de 

culto são abertos e os serviços podem ser realizados. 

Você deve respeitar as regras sobre requisitos de distanciamento social em todos os 

momentos, inclusive no transporte público. 

É obrigatório levar máscara e usá-la em todos os locais onde o distanciamento social não 

pode ser garantido, inclusive em ruas comerciais e mercados movimentados. É obrigatório o 

uso de máscara nos transportes públicos e nos espaços públicos interiores, incluindo em 

lojas e locais de culto. Crianças menores de 12 anos estão isentas.  

As autoridades locais foram autorizadas a tomar medidas adicionais no caso de um 

aumento no número de casos locais. Esses poderes variam desde a exigência de uso de 

máscaras em locais e circunstâncias adicionais até a introdução de bloqueios localizados. 

Você deve verificar regularmente o site da cidade ou município relevante e o conselho do 

governo belga para obter as informações detalhadas mais recentes. 

Alojamento 

Todos os tipos de acomodação estão autorizados a abrir, sujeitos ao cumprimento das regras 

gerais relacionadas ao COVID-19. Verifique com seu provedor de acomodação para mais 

informações. 

O programa nacional de vacinas da Bélgica começou em janeiro de 2021 e está usando as 

vacinas Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca e Janssen (Johnson e Johnson).  

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================== 

BELIZE 

================================== 

 



Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para Belize 

 

As fronteiras terrestres e marítimas (Santa Elena, Benque Viejo Del Carmen, San Pedro e 

Punta Gorda) estão abertas para turistas estrangeiros que desejam visitar Belize apenas para 

recreação e férias, com estritos protocolos COVID-19 em vigor. 

 

Em 18 de março, o Governo do México fechou parcialmente suas fronteiras terrestres com 

Belize, os Estados Unidos e a Guatemala como medida preventiva contra a COVID-19.  

 

Esta medida se aplica a viagens não essenciais através das fronteiras terrestres. As viagens 

aéreas internacionais não são afetadas. Se você estava planejando entrar no México por via 

terrestre de Belize, pode entrar em contato com a Embaixada do México em Belize para obter 

mais informações sobre as restrições atuais. 

 

Os regulamentos dos países pelos quais você pode passar e / ou os requisitos do Reino 

Unido para viagens de países em trânsito podem afetar sua viagem. Para obter mais 

informações, consulte FCDO Travel Advice sobre os países pelos quais você pode viajar ou 

transitar. 

 

Se você deseja viajar para Belize, antes da chegada, você deve: 

 

Fornecer prova de ter recebido duas doses completas da vacina COVID-19 duas semanas 

antes da chegada, ou 

 

Qualquer pessoa com 5 anos ou mais deve apresentar um teste PCR negativo 96 horas antes 

da viagem ou o teste Rapid Antigen, Sofia, SD Blosensor e ABBOTT (Panbio) COVID-19 48 

horas antes da chegada por via aérea ou marítima 

 

Se você não puder fazer um teste antes da viagem, você deve fazer um teste na chegada às 

suas próprias custas por US $ 50 por passageiro 

 

Se entrar por fronteira terrestre, não serão aceitos PCR externos ou testes rápidos. Um Teste 

Rápido será administrado pelo Ministério da Saúde por sua própria conta.  

 

Se entrar por via marítima, você deve avisar a chegada com 72 horas de antecedência e usar 

um Agente de Navegação especialmente licenciado para entrar em embarcações não 

comerciais. Existe uma tarifa fixa de não mais de US $ 150,00 

 

Se receber um resultado de teste positivo, você deverá realizar uma quarentena obrigatória 

por no mínimo 14 dias em um hotel de quarentena aprovado, por sua própria conta. 

 



Você pode estar sujeito a um teste secundário aleatório, por sua própria conta, mesmo se 

tiver comprovante de vacinação ou um teste negativo. 

 

Se receber um resultado de teste positivo, você deverá realizar a quarentena obrigatória por 

no mínimo 14 dias em um hotel de quarentena aprovado, por sua própria conta.  

 

O Ministério da Saúde vai monitorar cada caso. Um teste negativo é exigido como prova de 

recuperação. 

 

Os protocolos e procedimentos estão sujeitos a alterações a curto prazo. Mais informações 

estão disponíveis no Belize Tourism Board , Travel Belize ou Belize Port Authority . 

 

https://www.belizetourismboard.org/ 

 

https://www.travelbelize.org/ 

 

https://www.portauthority.bz/ 

 

Todos devem cumprir o disposto no Instrumento Estatutário em vigor. Veja Viagem em 

Belize. 

 

Turismo em Belize 

Os regulamentos permanecem em vigor para prevenir, controlar, conter e suprimir a 

propagação do coronavírus. O governo de Belize anunciou um toque de recolher em todo o 

país para evitar a propagação do COVID-19 até novo aviso. O toque de recolher está ativo 

das 21h às 4h para adultos e das 18h às 4h para menores (a menos que acompanhados por 

um adulto) todos os dias. 

 

As medidas de bloqueio estão em vigor nas aldeias de Conejo, Midway, Santa Elena e 

Barranco no distrito de Toledo. Um toque de recolher específico para essas aldeias entrará 

em vigor das 20h00 às 04h59. 

 

Os instrumentos estatutários que estabelecem os requisitos em Belize podem ser 

encontrados aqui e incluem: 

 

O uso de máscaras e o distanciamento social em público continuam sendo obrigatórios em 

todos os momentos. No entanto, se você estiver em um veículo motorizado ou de bicicleta, 

não é mais necessário usar uma máscara 

 

Sem reuniões com mais de 10 pessoas 

 

Sem festas privadas com pessoas fora de sua casa 

 

Pubs, bares, boates, discotecas e lojas de rum estão fechados 

https://www.belizetourismboard.org/
https://www.travelbelize.org/
https://www.portauthority.bz/


 

Restaurantes, salões e lanchonetes podem oferecer serviço de jantar somente mediante 

reserva. A capacidade de assento é limitada a 75% para refeições ao ar livre; e 50% para 

interior. 

 

Os casinos e estabelecimentos de jogos estão agora abertos, mas limitados a 50% da 

capacidade. 

 

Os ginásios estão abertos, mas com capacidade máxima de 50% por hora e somente com 

hora marcada 

 

Esportes sem contato e eventos esportivos competitivos sem contato ou esportes de contato 

recreativos são permitidos, desde que os protocolos da Covid-19 sejam seguidos 

 

Esportes de contato são permitidos, mas não abertos aos espectadores 

 

Caminhar, correr e andar de bicicleta são permitidos, desde que protocolos de 

distanciamento social sejam impostos 

 

Os serviços religiosos ou outros serviços de culto são permitidos, mas limitados a 50% da 

capacidade e não podem exceder uma hora 

Sem eventos sociais 

 

Spas, salões de beleza e barbearias estão autorizados a funcionar com hora marcada apenas 

sujeito aos protocolos sociais à distância 

 

Nenhum proprietário ou gerente de uma empresa, escritório ou estabelecimento permite 

que qualquer pessoa entre nessa empresa, escritório ou estabelecimento sem usar uma 

máscara facial 

 

As escolas estão sujeitas ao cumprimento dos padrões de segurança / prontidão. 

 

As autoridades de Belize aplicarão estritamente as medidas dos instrumentos legais, 

incluindo para: 

 

Não é distanciamento social 

 

Não usar máscaras 

 

Os transportes públicos, os serviços públicos e as empresas comerciais respondem perante 

os clientes que não cumpram a lei nos seus estabelecimentos. 

 

Entrando ilegalmente em Belize 

 



Pego com produtos contrabandeados daqueles que entraram ilegalmente em Belize. 

 

Subornar qualquer membro das forças de segurança 

 

Membros das forças de segurança extorquindo dinheiro de indivíduos 

 

Se você violar essas medidas, você será devolvido ao seu porto de entrada às suas próprias 

custas. Se você não puder ser devolvido imediatamente, você será colocado em quarentena 

obrigatória em uma instalação designada pelo governo, que pode ser por sua própria conta. 

 

Turismo 

 

As fronteiras terrestres e marítimas de Belize foram reabertas para turistas estrangeiros que 

desejam visitar Belize apenas para recreação e férias. Um programa Tourism Gold Standard 

foi desenvolvido especificamente para hotéis, restaurantes, operadoras de turismo e outras 

empresas relevantes para melhorar seus padrões de saúde e segurança. 

 

Antes de viajar, você deve reservar uma acomodação Gold Standard aprovada para um 

mínimo de 3 noites de estadia e apresentar a confirmação na chegada. 

 

Os turistas podem circular livremente em Belize, mas são altamente encorajados a 

permanecer dentro do corredor de segurança e usar os restaurantes Gold Standard, pontos 

turísticos, lojas de presentes e transporte certificado. 

 

Se você desenvolver sintomas semelhantes aos da Covid durante a sua estadia, você deve 

notificar imediatamente a recepção do seu hotel e eles implementarão o Plano de Resposta 

da Covid. Se seu teste for positivo, você deverá entrar em quarentena obrigatória por no 

mínimo 14 dias, às suas próprias custas. Hotéis e resorts oferecem tarifas especiais para 

facilitar os hóspedes que precisam ficar em quarentena. 

 

Mais informações podem estar disponíveis no Belize Tourism Board , Travel Belize ou Belize 

Port Authority . 

 

Consulte os Requisitos de entrada para descobrir o que você precisará fazer ao chegar em 

Belize. Pode ser necessário colocar em quarentena, sujeito a testes, por sua própria conta. 

 

Todos os turistas devem cumprir o Instrumento Estatutário vigente. Veja Viagem em Belize. 

 

Espaços públicos e serviços 

 

O uso de máscaras faciais e o distanciamento social são obrigatórios em todos os momentos. 

O transporte público está funcionando apenas com capacidade para sentar. Os serviços 

públicos também foram retomados e os negócios comerciais estão abertos. Isso inclui lojas, 



hotéis e restaurantes. Protocolos foram implementados para aderir ao distanciamento social 

e higienização das mãos na entrada. Siga as orientações de cada local. 

 

Saúde em Belize 

 

Se você estiver apresentando sintomas de COVID-19 (tosse, resfriado, febre, espirros, falta 

de ar ou dificuldade para respirar, dores no corpo), você deve ligar para um dos seguintes 

números antes de entrar em um estabelecimento de saúde: 

 

Linha direta COVID-19: 0800 MOH CARE / 0800 664 2273. 

 

Emergência COVID-19: + 501 613 0787 

 

Por distrito: 

 

Corozal: +501 625 6667 / +501 660 1115 

Orange Walk: +501 614 8091 / +501 677 2839 

Cidade de Belize: +501 615 7973 / +501 223 2722 

Belmopan: +501 634 2870 / + 501 600 2544 

San Ignacio: +501 600 7506 / +501 621 6687 

Stann Creek: +501 607 0133 / +501 634 8648 

Independência: +501 624 0839 / +501 600 8167 

Toledo: +501 614 1417 / +501 624 7619 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

=================================BENIN 

============================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para o Benin 

 

Os vistos de entrada são restritos. A entrada e saída nas passagens de fronteira são limitadas 

a “extrema necessidade” e autorizadas em ligação com os países limítrofes. 

 

A fronteira terrestre com o Togo está fechada. 

 

Teste / triagem na chegada e na partida 

 

O Aeroporto Internacional de Cotonou Cadjehoun reforçou as medidas em vigor para os 

visitantes que chegam ao Benin. Todos os passageiros que chegam devem ser submetidos ao 



teste COVID-19 obrigatório - um teste na chegada e um segundo teste 14 dias após o 

primeiro resultado negativo do teste.  

 

Esses testes são custeados pelo passageiro; as taxas são de 100.000 FCFA (aproximadamente 

£ 136), inclusive para dois testes, pagáveis às companhias aéreas no momento da reserva dos 

voos.  

 

Os passageiros serão obrigados a deixar seus passaportes com a Polícia de Imigração por 72 

horas até que o primeiro resultado do teste seja recebido. 

 

Todos os passageiros que partem devem ser submetidos a testes no Aeroporto Internacional 

Cotonou Cadjehoun ou no Palais des Congrès. As taxas são de 50.000 FCFA (serviço normal) 

ou 75.000 FCFA (serviço premium).  

 

Há uma página de orientação online (em francês) que explica as etapas para embarque e 

desembarque de passageiros. 

 

https://www.gouv.bj/actualite/860/telechargez-guide-parcours-voyageurs-devant-

effectuer-leur-test-covid-19-arrivee-depart-aeroport-cotonou--benin-/ 

 

Todos os passageiros devem preencher um formulário de saúde online . 

 

https://surveillancesanitaire.bj/ 

 

Requisitos de quarentena 

 

Aqueles com teste positivo para COVID-19 estarão sujeitos a medidas de isolamento 

impostas pelo governo e receberão tratamento gratuito.  

 

As áreas de quarentena serão guardadas por forças de defesa e segurança para garantir que 

os regulamentos de quarentena sejam estritamente cumpridos, e o governo de Benin 

manterá os passaportes dos passageiros até que todos os requisitos de teste e isolamento 

sejam atendidos para garantir a conformidade. 

 

Turismo no Benin 

 

As viagens dentro do país devem ser limitadas apenas às viagens essenciais. A capacidade 

do transporte público é limitada a 50%. 

 

Locais e serviços públicos 

 

Reuniões de mais de 50 pessoas são proibidas. As restrições a bares, restaurantes e locais de 

entretenimento foram suspensas. 

 

https://www.gouv.bj/actualite/860/telechargez-guide-parcours-voyageurs-devant-effectuer-leur-test-covid-19-arrivee-depart-aeroport-cotonou--benin-/
https://www.gouv.bj/actualite/860/telechargez-guide-parcours-voyageurs-devant-effectuer-leur-test-covid-19-arrivee-depart-aeroport-cotonou--benin-/
https://surveillancesanitaire.bj/


As visitas a instituições públicas, incluindo edifícios governamentais, foram limitadas. As 

medidas adicionais incluem a exigência de uso de máscaras faciais em espaços públicos e 

uma punição sistemática das pessoas que violaram as medidas de restrição e confinamento 

que lhes são impostas. 

 

Escolas e outros estabelecimentos de ensino foram reabertos. 

 

Saúde no Benin 

 

Ao contrário do Reino Unido, você precisará ir a uma farmácia para obter a maioria dos 

medicamentos sem receita. As farmácias estão amplamente disponíveis e geralmente são 

identificadas por uma cruz verde. Eles aceitarão prescrições do Reino Unido, embora a 

marca prescrita específica seja provavelmente substituída por um genérico ou outra marca 

equivalente. Benin ainda não forçou um bloqueio total e, caso isso ocorra, as farmácias 

permanecerão abertas. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

=================================BERMUDA 

============================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para as Bermudas 

 

Devido ao surto de COVID-19, todos os visitantes de um país classificado pela OMS como 

portador de transmissão comunitária do COVID-19 (incluindo o Reino Unido) deverão 

solicitar uma Autorização de Viagem COVID-19 para as Bermudas 1 a 3 dias antes da 

partida. Ao solicitar uma Autorização de Viagem, os visitantes e residentes concordam em 

cumprir as instruções das leis de quarentena e saúde pública das Bermudas em todos os 

momentos.  

 

A partir de 20 de junho de 2021, todos os viajantes que não estão imunizados e chegam às 

Bermudas devem ficar em quarentena em um Hotel de Quarentena designado por conta 

própria por 14 dias.  

 

Os viajantes podem solicitar uma isenção. Se você receber uma isenção aprovada do hotel, 

você deve ficar em quarentena em uma residência por 14 dias e fazer o teste no dia 14. Todos 

os visitantes devem ter um teste PCR Covid-19 negativo antes da chegada 4 dias antes da 

chegada às Bermudas. 

 

Os viajantes que não desejarem ficar em quarentena no Quarantine Hotel ou que não 

tiverem uma isenção aprovada não terão permissão para entrar nas Bermudas. 



 

Os viajantes imunizados com um resultado de teste PCR Covid-19 negativo válido antes da 

chegada devem ser colocados em quarentena até receberem um resultado negativo do teste 

PCR Covid-19 de chegada.  

 

Os viajantes imunizados sem um resultado de teste Covid-19 negativo válido antes da 

chegada devem ser colocados em quarentena até receberem um teste de Covid-19 negativo 

no dia 4. 

 

Para obter mais informações, visite www.gov.bm/coronavirus. 

 

Todos os viajantes para as Bermudas que chegam do Brasil, Índia ou África do Sul ou que 

visitaram o Brasil, Índia ou África do Sul nos 14 dias antes de chegarem às Bermudas devem 

ficar em quarentena em suas acomodações por 14 dias.  

 

Eles só podem ser liberados da quarentena após receberem um resultado negativo do teste 

COVID-19 do dia 14.  

 

Nesse caso, se o viajante estiver imunizado, ele poderá usufruir de toda a propriedade em 

que estiver hospedado durante o período de quarentena. No entanto, se o viajante não 

estiver imunizado, deverá permanecer no quarto. 

 

Você deve usar máscaras faciais ao viajar para o aeroporto de embarque e praticar o 

distanciamento social no aeroporto de embarque. 

 

Na chegada, você deve mostrar uma cópia de sua Autorização de Viagem e apresentar uma 

cópia do resultado negativo do teste PCR COVID-19 antes da partida aos funcionários de 

saúde, mediante solicitação. 

 

Todos os viajantes serão submetidos ao teste PCR COVID-19 no Aeroporto Internacional 

Bermuda LF Wade. É importante que você siga as orientações e quarentena do COVID-19 

em sua acomodação até que os resultados do teste do aeroporto estejam prontos. O não 

cumprimento das diretrizes pode resultar em multa de até $ 25.000 e / ou até seis meses de 

prisão. 

 

Viagem internacional 

 

O Aeroporto Internacional LF Wade está aberto para voos comerciais. Todos os viajantes às 

Bermudas que chegam do Brasil, Índia ou África do Sul ou que visitaram o Brasil, Índia ou 

África do Sul nos 14 dias antes de chegarem às Bermudas devem, ao chegar às Bermudas, 

colocar em quarentena em suas acomodações por 14 dias.  

 

Devido à pandemia COVID-19, o Governo das Bermudas implementou protocolos para 

visitantes, que incluem a exigência de que tanto os visitantes quanto os residentes solicitem 



uma autorização de viagem. Visite o site do Governo das Bermudas para obter mais 

informações. 

 

https://www.gov.bm/applying-bermuda-travel-authorisation 

 

Alojamento 

 

Resorts, hotéis e chalés reabriram no início de julho de 2020. Recomendamos que verifique 

antes de viajar. 

 

Espaços públicos e serviços 

 

As seguintes restrições locais COVID-19 estão atualmente em vigor nas Bermudas: 

 

Máximo de 50 pessoas para grandes encontros. 

 

Não são necessárias máscaras, exceto em determinados locais ou ambientes lotados e de alto 

risco. 

 

Para obter mais informações sobre restrições, você deve consultar o site do Governo das 

Bermudas . Você pode encontrar uma lista completa das regulamentações do coronavírus 

das Bermudas no site do Governo das Bermudas . 

 

https://www.gov.bm/coronavirus-news 

 

https://www.gov.bm/coronavirus-regulations 

 

O serviço de ônibus das Bermudas está operando um serviço mais limitado no momento, 

então você deve verificar como está a situação antes de pegar o transporte público. O site do 

Governo das Bermudas fornece informações sobre transporte público. Visitantes não 

residentes nas Bermudas devem seguir os conselhos e orientações locais. 

 

https://www.gov.bm/residents/driving-and-transportation 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

=================================BIELORRÚSSIA 

============================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para a Bielorrússia 

 

https://www.gov.bm/applying-bermuda-travel-authorisation
https://www.gov.bm/coronavirus-news
https://www.gov.bm/coronavirus-regulations
https://www.gov.bm/residents/driving-and-transportation


A entrada na República da Bielorrússia através de uma fronteira terrestre para cidadãos 

estrangeiros foi suspensa. Há uma lista restrita de concessões, inclusive para detentores de 

residência permanente / temporária - você deve verificar o site do Comitê de Fronteiras 

Estadual para obter detalhes.  

 

https://gpk.gov.by/en/ 

 

Se você se enquadrar em uma das categorias concessionais, deve estar ciente de que os 

controles na fronteira podem demorar mais do que o normal.  

 

Se você planeja entrar ou sair da Bielo-Rússia por via terrestre, recomendamos que verifique 

os conselhos de viagem do país vizinho em questão, pois as restrições relacionadas ao 

coronavírus podem ser aplicadas em um curto espaço de tempo. 

 

Os voos continuam a operar dentro e fora do Aeroporto Nacional de Minsk normalmente. 

Consulte a seção “Segurança e proteção” para obter as informações mais recentes sobre 

voos, incluindo a suspensão da autorização de operação da companhia aérea bielorrussa 

Belavia. 

 

Chegados estrangeiros com mais de seis anos de idade, sem certificação de vacina, devem 

ter um certificado médico de PCR (Reação em Cadeia da Polimerase) mostrando um 

resultado negativo no teste de coronavírus, emitido no máximo 72 horas antes da entrada.  

 

Este requisito não se aplica a titulares de residência permanente ou temporária na 

Bielorrússia. Quem chega com a vacina completa contra COVID-19 não precisa se isolar por 

7 dias ou produzir um certificado de teste de PCR negativo, desde que a segunda dose tenha 

sido administrada mais de 1, mas menos de 12 meses antes da chegada. Você deve fornecer 

evidências de vacinação completa.  

 

Deve ser original ou cópia do certificado COVID (versão impressa) em bielorrusso, russo ou 

inglês. O certificado deve incluir seu nome completo e data da vacinação.  

 

Existem diferentes requisitos em vigor para chegadas de outros países. Por exemplo, 

chegadas de um país listado na Zona Vermelha, conforme designado pelo Ministério da 

Saúde da Bielorrússia, devem fornecer um certificado de teste PCR negativo em bielorrusso, 

russo ou inglês e auto-isolado por 7 dias.  

 

Você deve verificar os requisitos específicos de entrada e teste COVID-19 definidos pelas 

autoridades bielorrussas e sua companhia aérea antes de seu voo. 

 

Você precisa ter um seguro médico válido antes de viajar para a Bielo-Rússia. Você será 

solicitado a fornecer um comprovante de seguro ao solicitar o visto ou ao chegar ao 

aeroporto de Minsk sob o regime de isenção de visto. Entre em contato com a Embaixada da 

República da Bielo-Rússia para obter todos os detalhes do que é necessário. 

https://gpk.gov.by/en/


 

Em trânsito 

 

Não existem regras distintas para o trânsito na Bielorrússia, a não ser os requisitos a seguir 

indicados. 

 

Requisitos de quarentena 

 

Não há necessidade de isolar-se ou fornecer um certificado de teste de coronavírus negativo 

para BNs que planejam transitar na Bielo-Rússia dentro de 24 horas e fornecer evidências de 

que sairão dentro deste prazo. 

 

Turismo na Bielo-Rússia 

 

Não há restrições de viagens locais em vigor na Bielo-Rússia. 

 

Alojamento 

 

Os hotéis permanecem abertos e não há restrições em vigor. 

 

Locais e serviços públicos 

 

Lojas, restaurantes / cafés e indústrias manufatureiras permanecem abertas. 

 

Saúde na Bielo-Rússia 

 

Se você desenvolver sintomas de COVID-19 na Bielo-Rússia, você deve entrar em contato 

com os Serviços de Emergência usando o número de telefone 103. Você será direcionado ao 

Centro Regional de Saúde Pública mais próximo. Você deve ter os dados do seu seguro 

médico disponíveis. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

=================================BOLÍVIA 

================================= 

Restrições em resposta ao coronavírus 

Os passageiros que chegam de todos os países precisam de um teste PCR feito até 72 horas 

antes do voo e é obrigatório para todos com mais de 5 anos de idade para entrar na Bolívia. 

Na chegada, você deve colocar em quarentena por 10 dias e pagar por um teste PCR no 7º 

dia de quarentena. Os turistas devem apresentar comprovante de seguro médico que cubra 

os custos do tratamento. 



Você não deve usar o serviço de teste do NHS para fazer um teste a fim de facilitar sua 

viagem para outro país. Você deve fazer um teste particular. 

Você deve verificar os requisitos específicos com sua companhia aérea. A fronteira com o 

Brasil está temporariamente fechada. Outras passagens de fronteira terrestre, fluvial e 

lacustre foram abertas pelas autoridades bolivianas, mas o Paraguai é o único país vizinho 

que abriu suas fronteiras até agora. 

Requisitos de entrada regulares 

Vistos de Visitante 

Certifique-se de obter um carimbo de entrada ao chegar na Bolívia, caso contrário, você terá 

que pagar uma multa para sair. Se você entrar na Bolívia por via terrestre, certifique-se de 

que seu passaporte esteja carimbado em ambos os lados da fronteira, com um carimbo de 

saída do país de onde você está saindo e um carimbo de entrada do lado boliviano - você 

pode precisar pedir informações ao escritório de imigração.  

Viagem na Bolívia 

 

As seguintes medidas de quarentena se aplicam nacionalmente: 

 

As escolas permanecem fechadas. Em locais públicos, você deve manter uma distância de 

1,5m de outras pessoas e usar máscaras faciais, inclusive ao ar livre. 

 

As autoridades locais podem impor outras restrições, incluindo a movimentação de pessoas 

com menos de 12 e mais de 65 anos e a movimentação nos finais de semana. 

 

Vistos 

 

Se você estiver na Bolívia e seu carimbo de entrada estiver prestes a expirar, informe a seção 

consular da Embaixada Britânica enviando seus dados para lapaz.escalations@fcdo.gov.uk . 

 

Alojamento 

 

Muitos hotéis já estão abertos com medidas de distanciamento em vigor. 

 

Saúde na Bolívia 

 

Atualmente, a capacidade dos hospitais bolivianos é muito limitada devido à pandemia do 

Coronavírus, e os turistas podem não ter acesso ao sistema público de saúde. 

 



Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

=================================BONAIRE/ST EUSTATIUS/ SABA 

============================== 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus 

 

A proibição de voos está atualmente em vigor para voos para Bonaire de certos países, 

incluindo o Brasil. A entrada em Saba e St. Eustatius está sujeita a quarentena e requisitos de 

teste. 

 

Entrada para as ilhas do BES 

 

Bonaire: Os viajantes do Brasil devem atender aos requisitos de teste e preencher um 

formulário de declaração de saúde. Mais informações podem ser encontradas no site do 

governo de Bonaire . 

 

https://www.bonairecrisis.com/en/qas/qas-travelers/#main 

 

Saba: O governo de Saba listou alguns países como de alto risco . Isso atualmente inclui o 

Brasil. Os viajantes de países de alto risco devem atender aos requisitos de teste e se 

inscrever para entrar em Saba antes de viajar, preenchendo um formulário de inscrição 

online.  

 

http://www.sabatourism.com/travel-requirements 

 

Os requisitos de quarantina dependem do país de partida e se o viajante está vacinado. Mais 

informações podem ser encontradas no site do governo de Saba . (Acima) 

 

Santo Eustáquio: Os viajantes do Brasil estão sujeitos a requisitos de triagem, teste e 

quarentena na fronteira. Todos os viajantes devem solicitar a entrada por e-mail pelo menos 

72 horas antes dá data de chegada planejada. Mais informações podem ser encontradas no 

site do governo de Santo Eustatius . 

 

https://www.statiagovernment.com/key-topics/covid-19/entry-policy 

 

Espaços públicos e serviços 

 

Os governos das ilhas do BES implementaram medidas em resposta à pandemia do 

coronavírus. Consulte os sites abaixo para obter as informações mais recentes: 

 

Bonaire: veja o site de crise do Governo de Bonaire 

 

https://www.bonairecrisis.com/en/measures/ 

https://www.bonairecrisis.com/en/qas/qas-travelers/#main
http://www.sabatourism.com/travel-requirements
https://www.statiagovernment.com/key-topics/covid-19/entry-policy
https://www.bonairecrisis.com/en/measures/


 

Santo Eustáquio: veja o site do Governo de Santo Eustáquio 

 

https://www.statiagovernment.com/key-topics/covid-19 

 

Saba: veja o site do Governo de Saba 

 

https://www.sabagov.com/ 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

BÓSNIA E HERZEGOVINA 

================================= 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para a Bósnia e Herzegovina 

 

Cidadãos brasileiros, incluindo aqueles com residência na Bósnia e Herzegovina, podem 

entrar na Bósnia e Herzegovina com qualquer um dos seguintes: 

 

um resultado de teste COVID-19 (PCR) negativo que não tenha mais de 48 horas 

 

confirmação da vacinação completa pelo menos 14 dias antes da sua chegada à Bósnia e 

Herzegovina.  

 

um atestado de um médico comprovando que você se recuperou do COVID-19, 14 a 180 dias 

antes de sua chegada à Bósnia e Herzegovina 

 

Alguns grupos estão isentos desta regra, incluindo: diplomatas que viajam para a Bósnia e 

Herzegovina em funções oficiais, EUFOR / OTAN, motoristas e tripulantes de carga e 

estrangeiros em trânsito para o seu país de residência. Mudanças nas restrições podem ser 

introduzidas em curto prazo. Você deve cumprir todas as medidas de triagem 

implementadas pelas autoridades.  

 

Você não deve usar o serviço de teste do NHS para fazer um teste a fim de facilitar sua 

viagem para outro país. Você deve fazer um teste particular. 

 

Uma série de restrições estão em vigor nos pontos de passagem de fronteira para e fora da 

Bósnia e Herzegovina.  

 

https://www.statiagovernment.com/key-topics/covid-19
https://www.sabagov.com/


A Polícia de Fronteira da Bósnia e Herzegovina publica atualizações regulares. Os países 

vizinhos da Bósnia e Herzegovina também introduziram restrições.  

 

http://www.granpol.gov.ba/?lang=en 

 

Trânsito da Bósnia e Herzegovina 

 

O trânsito pela Bósnia e Herzegovina é possível sem a necessidade de um resultado de teste 

negativo para os cidadãos que retornam ao seu país de residência, ou viajando de um lugar 

na Croácia para outro via Neum na Bósnia e Herzegovina. Motoristas de carga também 

podem transitar. 

 

Vistos 

 

As autoridades bósnias informaram que, nos casos em que os vistos ou autorizações de 

residência dos indivíduos tenham expirado devido às atuais restrições às viagens que os 

impedem de sair do país, as autoridades bósnias adotarão uma abordagem caso a caso. Se o 

seu visto ou autorização de residência expirou, você deve entrar em contato com o Escritório 

de Campo do Serviço para Assuntos de Estrangeiros mais próximo . 

 

Turismo na Bósnia e Herzegovina 

 

Todos devem cumprir as medidas estabelecidas na Bósnia e Herzegovina para limitar a 

propagação do coronavírus (COVID-19). As autoridades da Bósnia e Herzegovina estão 

impondo novas medidas de saúde pública em resposta ao aumento das infecções por 

coronavírus. 

 

O uso de máscara e o distanciamento social são necessários no transporte público, em locais 

públicos e ao ar livre em áreas movimentadas, e pode haver restrições no número de pessoas 

que se aglomeram. A não observância das medidas de saúde pública pode resultar em 

multas (consulte Roupas de proteção abaixo). 

 

Existem restrições de movimento na Federação da Bósnia e Herzegovina (incluindo 

Sarajevo) entre 23h e 5h. Você deve seguir os conselhos de todos os níveis de autoridade, 

pois restrições podem ser introduzidas sem aviso prévio. 

 

Alojamento 

 

Alguns hotéis e serviços privados de aluguel estão operando. 

 

Locais e serviços públicos 

 

As lojas estão amplamente abertas, embora possam operar em horários reduzidos e com 

restrições de distanciamento social. 

http://www.granpol.gov.ba/?lang=en


 

Outras alterações podem ser introduzidas em curto prazo. Mantenha-se atualizado com as 

informações de seu operador turístico, provedor de transporte ou alojamento sobre o 

impacto em quaisquer planos de viagem existentes. 

 

Roupa de proteção 

 

Você é obrigado a usar uma máscara facial dentro de espaços públicos e fora de áreas 

lotadas. Você também deve tentar manter dois metros de distância dos outros. Multas 

podem ser impostas por falha em observar distanciamento social ou requisitos de máscara. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

BOTSWANA 

============================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para Botswana 

 

As viagens aéreas foram retomadas de e para o Aeroporto Internacional Sir Seretse Khama 

em Gaborone, o Aeroporto Internacional Maun, o Aeroporto Internacional Kasane e o 

Aeroporto Internacional G. Matante em Francistown. 

 

As travessias terrestres foram retomadas nos postos fronteiriços de Tlokweng, Martin's Drift, 

Pioneer Gate, Ramatlabama, Kazungula Road, Kazungula Ferry, Ngoma, Ramokgwebana, 

Mamuno, Mohembo, Bokspits, Kasane, Maitengwe, McCarthy's, Point Drift, Plaatjan e Two 

Rivers. Se você está planejando entrar em países vizinhos antes ou depois de visitar 

Botswana,verifique com sua agência de viagens as informações mais recentes. 

 

Triagem na chegada 

 

Você deve apresentar prova de um teste de PCR COVID-19 negativo realizado no máximo 

72 horas antes da sua chegada. Após a chegada, você deverá permanecer em contato com a 

autoridade de saúde local por um período de 14 dias para automonitoramento. Você não 

deve usar o serviço de teste do NHS para fazer um teste a fim de facilitar sua viagem para 

outro país. Você deve fazer um teste particular.  

 

Se você for um cidadão ou residente que retornou e não atender a esses requisitos, deverá 

passar por quarentena e testes obrigatórios de 14 dias às suas próprias custas. Se você não 

for um cidadão ou residente que retornou e não atender a esses requisitos, sua entrada será 

negada. 



 

Nos pontos de fronteira do Botswana, todos os viajantes, incluindo crianças, serão obrigados 

a submeter-se a um teste COVID-19 gratuito adicional para poderem entrar no Botswana.  

 

Se o teste for positivo ou você mostrar sintomas de COVID-19, pode ser necessário passar 

por 14 dias de isolamento ou quarentena por conta própria. 

 

Os requisitos de entrada e saída do COVID-19 podem ser anunciados e alterados com pouca 

antecedência. Você deve monitorar a página do Facebook do governo de Botswana para os 

desenvolvimentos mais recentes ou entrar em contato com a linha de apoio 24 horas COVID-

19 do governo de Botswana pelo telefone 16649/0800 600 111. 

 

Os voos de entrada e saída do Botswana vindos da África do Sul podem ser afetados pela 

resposta do coronavírus da própria África do Sul (COVID-19). Siga nosso conselho de 

viagem para a África do Sul para obter informações sobre os requisitos de entrada e trânsito 

na África do Sul e consulte o Alto Comissariado Sul-Africano mais próximo. 

 

Requisitos de quarentena 

 

Os residentes que retornam, incluindo do Reino Unido, podem estar sujeitos a um período 

de quarentena obrigatório de 14 dias em instalações do governo por conta própria e a testes 

COVID-19 obrigatórios. 

 

Turismo em Botswana 

 

Há toque de recolher em vigor em todo o país - sem movimentação de pessoas, exceto 

aquelas com autorização de movimentação (para serviços essenciais), das 22h às 4h. 

 

O Botswana está dividido em nove zonas COVID-19 e o Governo do Botswana restringiu o 

movimento de pessoas. Você precisará solicitar uma autorização de viagem interzonal para 

viajar entre as zonas. 

 

https://covid19.gov.bw/?v=20200525 

 

Viajar dentro de uma das nove zonas COVID-19, fora do horário de toque de recolher, não 

requer nenhuma permissão especial. 

 

Você deve cumprir esses requisitos onde quer que esteja em Botsuana e continuar a seguir os 

conselhos do governo e das autoridades locais. 

 

A Air Botswana retomou os voos domésticos. 

 

O governo pode impor outros bloqueios localizados. Você deve monitorar a página do 

Facebook do Governo do Botswana para atualizações sobre isso. 

https://covid19.gov.bw/?v=20200525


 

Em caso de dúvidas, entre em contato com as linhas de ajuda COVID-19 24 horas do 

governo pelo telefone 16649/0800 600 111. 

 

Alojamento 

 

Muitos hotéis e outros fornecedores de acomodação estão abertos. A FCDO aconselha que 

você entre em contato com seu provedor de acomodação antes de fazer a reserva para 

confirmar quais restrições estão em vigor. 

 

A cobertura facial é obrigatória em hotéis e outras acomodações. Ao entrar nas instalações, 

você também precisará medir a temperatura e higienizar as mãos. 

 

Espaços públicos e serviços 

 

O Governo do Botswana prorrogou o Estado de Emergência Pública até 30 de setembro. 

 

A venda de bebidas alcoólicas é permitida apenas para viagem e durante a semana. A venda 

de álcool em hotéis e estabelecimentos turísticos é permitida durante a semana. 

 

A maioria das lojas, bancos e restaurantes continua a funcionar, com medidas de precaução 

em vigor, incluindo o uso obrigatório de coberturas faciais e a exigência de medir a 

temperatura e higienizar as mãos. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================== 

BRUNEI 
============================== 

 

Regras de entrada e saída em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para Brunei 

 

A entrada em Brunei é severamente restrita. Qualquer pessoa que pretenda entrar ou sair de 

Brunei deve solicitar uma licença do Gabinete do Primeiro Ministro pelo menos 8 dias úteis 

antes da data prevista para a viagem. Consulte o site do Escritório do Primeiro Ministro de 

Brunei para obter mais informações ou entre em contato com o Alto Comissariado do Brunei 

. 

 

http://www.pmo.gov.bn/travelportal/Home.aspx 

 

http://www.mfa.gov.bn/uk-london/SitePages/Home.aspx 

http://www.pmo.gov.bn/travelportal/Home.aspx
http://www.mfa.gov.bn/uk-london/SitePages/Home.aspx


 

Brunei anunciou que os viajantes para Brunei precisarão apresentar um teste COVID-19 RT 

PCR negativo na chegada, obtido dentro de 72 horas antes da viagem. Você não deve usar o 

serviço de teste do NHS para fazer um teste a fim de facilitar sua viagem para outro país. 

Você deve fazer um teste particular. 

 

Os viajantes que receberam com sucesso uma licença do Gabinete do Primeiro Ministro 

podem entrar ou sair de portos aéreos ou terrestres. A entrada pelos portos marítimos não é 

permitida. 

 

A partir de 1º de outubro de 2020, todos os viajantes que entram ou saem de Brunei através 

de uma fronteira terrestre precisarão pagar $ 3 BND por pessoa na saída e $ 3 BND no 

retorno ou entrada. Você deve consultar o site do Gabinete do Primeiro Ministro para obter 

as informações mais recentes. 

 

http://www.pmo.gov.bn/Theme/Home.aspx 

 

Saindo de Brunei 

 

Brunei continua a impor a proibição de viagens de saída, inclusive para residentes 

permanentes e trabalhadores expatriados (portadores de carteira de identidade verde) e seus 

dependentes. As exceções serão consideradas pelo Gabinete do Primeiro-Ministro numa 

base caso a caso.  

 

Os candidatos devem inscrever-se online , avisando a intenção de viajar com 3 dias úteis de 

antecedência. Os detalhes completos estão disponíveis no site do Gabinete do Primeiro-

Ministro . 

 

A partir de 1º de agosto de 2021, residentes e trabalhadores expatriados precisarão ser 

totalmente vacinados contra COVID-19 para solicitar e sair de Brunei. 

 

Os viajantes que receberam com sucesso uma licença do Gabinete do Primeiro Ministro 

podem entrar ou sair de portos aéreos ou terrestres. A entrada pelos portos marítimos não é 

permitida. 

 

A partir de 1º de outubro de 2020, todos os viajantes que entram ou saem de Brunei através 

de uma fronteira terrestre precisarão pagar $ 3 BND por pessoa na saída e $ 3 BND no 

retorno ou entrada. Você deve consultar o site do Gabinete do Primeiro Ministro para obter 

as informações mais recentes. 

 

Requisitos de quarentena 

 

Se o governo de Brunei permitir sua entrada, você precisará entrar em quarentena ao chegar 

em uma instalação designada pelo governo (geralmente um hotel local).  

http://www.pmo.gov.bn/Theme/Home.aspx


 

Os viajantes são responsáveis por reservar diretamente com os hoteleiros e devem garantir 

sua acomodação antes da chegada e apresentar um comprovante de estadia à companhia 

aérea no momento do check-in. Atualmente a quarentena é de 2 a 14 dias. Os viajantes serão 

informados da duração da quarentena na chegada e precisarão cobrir o custo de sua estadia 

nas instalações de quarentena designadas. 

 

Teste / triagem na chegada 

 

Brunei anunciou que os viajantes para Brunei precisarão apresentar um teste COVID-19 RT 

PCR negativo na chegada, obtido dentro de 72 horas antes da viagem. 

 

Todos os estrangeiros devem pagar $ 350 BND por um teste COVID-19 antes de partirem 

para Brunei. Os viajantes devem levar consigo o comprovante de pagamento ao fazer o 

check-in para o voo para Brunei. 

 

A partir de 26 de agosto de 2021, todos os viajantes também devem ser testados usando o 

Teste Rápido de Antígeno COVID-19 (ART) nas fronteiras terrestres em Brunei. 

 

Você deve garantir que terá meios para pagar pelo seu hotel em Brunei durante o período de 

quarentena. 

 

Os Postos de Controle de Imigração nas fronteiras terrestres de Brunei estão operando em 

horários reduzidos, das 6h e última chamada às 16h. Existem medidas de rastreio de saúde e 

temperatura nas fronteiras. Você deve cumprir todas as medidas de triagem adicionais 

implementadas pelas autoridades locais. 

 

Coleção de dados 

 

Ao chegar em Brunei, você será incentivado a baixar o aplicativo BruHealth . Deixar de usar 

o aplicativo pode resultar em você não conseguir acessar uma série de instalações do dia-a-

dia. 

 

http://www.moh.gov.bn/SitePages/bruhealth.aspx 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================== 

BULGÁRIA 

============================== 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

http://www.moh.gov.bn/SitePages/bruhealth.aspx


Entrada para a Bulgária 

A partir de 1 de julho de 2021, a Bulgária introduziu um novo sistema de classificação dos 

viajantes que chegam ao país com base nas zonas verde, laranja e vermelha. 

A partir de 19 de julho de 2021, o Brasil é classificado como um país da "zona vermelha", o 

que significa que apenas cidadãos búlgaros e residentes permanentes e de longa duração na 

Bulgária, bem como seus familiares imediatos (com quem eles normalmente vivem), serão 

elegível para entrar no país. Mais detalhes sobre a definição de membros da família para 

esses fins são fornecidos abaixo. 

Os membros da família são definidos pelas regras de imigração da Bulgária. De acordo com 

nosso entendimento, os membros da família de um cidadão do Brasil residente na Bulgária 

são aqueles que normalmente vivem com eles em uma casa e que são: 

● Marido, esposa ou companheiro (a) de união estável 

● Crianças menores de 18 anos. Isso inclui enteados de um dos pais e os adotados. 

Também pode incluir crianças mais velhas de até 21 anos que estão em educação 

em tempo integral 

● Existem também disposições ao abrigo das regras para outros membros da família 

que normalmente fazem parte do agregado familiar que dependem do residente 

ou do cidadão búlgaro para cuidados e / ou alojamento 

Os oficiais da Polícia de Fronteira informaram que os documentos que comprovam a relação 

familiar (ou seja, para parceiros solteiros) podem incluir contas conjuntas e prova de que 

moram no mesmo endereço. Não é necessário que o familiar viaje com o cidadão búlgaro ou 

com um residente búlgaro. No entanto, os familiares que viajam sem o indivíduo principal 

que não podem provar as suas relações familiares na fronteira podem ser recusados (por 

exemplo, um filho de um cidadão residente no Brasil não tem prova documental de que o 

seu familiar é residente e, portanto, não seria autorizado a entrar) . 

A partir de 29 de julho de 2021, os regulamentos para viajantes qualificados que viajam para 

a Bulgária vindos de países da 'zona vermelha', como o Brasil, foram alterados e, portanto, 

eles também devem apresentar: 

● um teste de PCR negativo realizado dentro de 72 horas antes da entrada 



● um certificado de vacinação mostrando um calendário de vacina aprovado foi 

concluído pelo menos 14 dias antes da entrada, ou 

● um certificado de recuperação do COVID-19 

O documento de PCR deve conter o nome da pessoa em inglês, data de nascimento, tipo de 

teste (PCR) e 'Negativo' escrito em inglês, detalhes da instituição médica que realizou o teste 

(nome, endereço ou outros dados de contato), data e hora da amostra de teste, o país em que 

o teste foi realizado e a autoridade que emitiu o documento. 

O documento da vacina pode ter o formato de um certificado COVID Digital da UE ou um 

documento semelhante contendo as mesmas informações. Deve incluir (em inglês), o nome 

da pessoa, data de nascimento, data da última dose administrada, número de série da dose e 

o número total de doses administradas, bem como a marca da vacina, lote número de dose 

(s), o nome do fabricante, o país e o nome da organização que emitiu o certificado. 

O documento de recuperação COVID mostrando um resultado positivo de um PCR ou teste 

rápido de antígeno deve ser datado de pelo menos 11 dias, mas não mais de 180 dias antes 

da chegada à Bulgária. O documento deve conter (em inglês), o nome da pessoa, data de 

nascimento, data do primeiro resultado positivo do PCR ou teste rápido de antígeno, dados 

da instituição médica que realizou o teste (nome, endereço ou outros dados de contato ), a 

autoridade que emitiu o documento, o país em que o teste foi realizado e 'Positivo' escrito 

em inglês. 

Cidadãos búlgaros e residentes permanentes e de longa duração, bem como seus familiares 

imediatos (com quem normalmente vivem), que não forneçam nenhum dos documentos 

acima, serão obrigados a completar uma quarentena obrigatória de 10 dias. 

Cidadãos búlgaros e residentes permanentes e de longa duração, bem como seus familiares, 

que apresentem apenas um dos documentos - um certificado de vacinação ou recuperação 

ou um teste PCR negativo, também serão obrigados a completar uma quarentena obrigatória 

de 10 dias . No entanto, este período de quarentena de 10 dias pode ser reduzido se 

apresentarem um PCR negativo realizado nas primeiras 24 horas após a sua chegada à 

Bulgária. A quarentena será revogada em até 24 horas após o envio do documento com 

resultado negativo do teste PCR. 

O documento com resultado negativo da PCR deve ser submetido à respectiva Inspecção 

Regional de Saúde.  



Para a Inspeção de Saúde de Sofia, envie o seu documento para o seguinte endereço de e-

mail: director@srzi.bg . Devido ao aumento do número de consultas, as autoridades de 

saúde podem não ter capacidade suficiente para responder a cada e-mail individual, 

portanto, você deve ligar diretamente para eles para saber se sua quarentena foi suspensa.  

Crianças com idade inferior a 12 anos estão isentas da obrigação de apresentar documentos 

COVID-19 na chegada à Bulgária, independentemente da zona de cor de onde tenham 

viajado. 

As crianças elegíveis com idades entre 12 e 18 anos que chegam de países da 'zona vermelha' 

devem apresentar um resultado negativo de um teste PCR realizado nas 72 horas antes da 

entrada na Bulgária. Se não apresentarem tal documento, podem viajar, mas devem isolar-se 

por 10 dias após a chegada. Este período pode ser reduzido para crianças búlgaras ou 

residentes permanentes e de longa duração na Bulgária se apresentarem um teste PCR 

negativo realizado nas primeiras 24 horas após a sua chegada à Bulgária. A quarentena será 

revogada em até 24 horas após o envio do documento com resultado negativo do teste PCR. 

As medidas estão em vigor em todas as passagens aéreas, rodoviárias, ferroviárias e 

marítimas com a Bulgária. 

As isenções, independentemente da nacionalidade, às restrições de entrada na Bulgária para 

viajantes do Brasil(e outros países da lista vermelha) incluem trabalhadores médicos, 

funcionários públicos e diplomatas, pessoas que viajam por razões humanitárias, 

trabalhadores sazonais e turísticos, etc. Outras categorias de pessoas que podem entrar na 

Bulgária sem a necessidade de apresentar documentos para COVID-19 incluem: motoristas 

de ônibus e caminhões, tripulações de navios e aeronaves, trabalhadores fronteiriços, 

aqueles em trânsito pelo país, estudantes que vivem na Grécia, Turquia, Sérvia, Romênia ou 

República do Norte Macedônia e viagens diárias ou pelo menos uma vez por semana para a 

Bulgária para fins de treinamento, viajantes entre a Bulgária e a Romênia e entre a Bulgária e 

a República Tcheca. 

Muitas passagens de fronteira terrestre na região são restritas ou fechadas para o tráfego de 

passageiros. Além disso, os países vizinhos estão implementando requisitos de saúde 

adicionais para a entrada ou saída da Bulgária, incluindo declarações e testes COVID-19. 

Requisitos de quarentena 



A partir de 19 de julho de 2021, o Brasil será adicionado à lista vermelha da Bulgária e 

apenas cidadãos búlgaros, residentes de longa duração e seus familiares imediatos são 

elegíveis para entrar vindo do Brasil. 

Em alguns casos (detalhados na seção Regulamentos de entrada), a quarentena de 10 dias na 

chegada pode ser reduzida se você apresentar um teste PCR negativo realizado dentro de 24 

horas após sua chegada na Bulgária. A quarentena será revogada dentro de 24 horas após o 

envio do documento que demonstra o resultado negativo do teste PCR. 

Para a Inspeção de Saúde de Sofia, envie o seu documento para o seguinte endereço de e-

mail: director@srzi.bg . Devido ao aumento da quantidade de consultas, as autoridades de 

saúde podem não ter capacidade suficiente para responder a cada e-mail individualmente, 

então você deve ligar diretamente para eles para saber se sua quarentena foi suspensa.  

Espaços públicos e serviços 

Uma situação de epidemia de emergência está em vigor até 31 de agosto de 2021. Várias 

medidas e restrições contra o coronavírus permanecem em vigor durante esse período. 

A polícia está aplicando estritamente as medidas e o não cumprimento pode resultar em 

uma multa de 300 a 1.000 lev (£ 135- £ 450) para a primeira infração ou 1.000 a 2.000 lev (£ 

450- £ 900) para uma segunda infração. O não cumprimento dos requisitos de quarentena 

pode resultar em uma multa de 5.000 lev (£ 2.250). 

Se seu teste for positivo para COVID-19, será necessário isolar-se por 14 dias. Além disso, há 

um requisito obrigatório de auto-isolamento de 10 dias para qualquer pessoa que tenha 

estado em contato próximo com alguém com teste positivo para COVID-19. O período de 

isolamento começa a partir da data do último contato com a pessoa infectada. 

O uso de máscara facial é obrigatório em todos os espaços públicos internos e externos onde 

não seja possível manter uma distância social de pelo menos 1,5 metros. Protetores faciais, 

lenços ou outras coberturas faciais não são permitidos no lugar de uma máscara facial. 

As exceções a esta medida incluem: 

aqueles que se exercitam ao ar livre / dentro de casa; 

crianças menores de seis anos; 

clientes em estabelecimentos de refeições e bebidas; e 



palestrantes em conferências, congressos, etc. 

As seguintes medidas estão atualmente em vigor: 

reuniões privadas e celebrações de mais de 15 são permitidas; 

competições esportivas para todas as faixas etárias podem ser realizadas sem espectadores. 

Os espectadores podem participar de eventos esportivos ao ar livre com no máximo 30% da 

capacidade, com distanciamento social de 1,5 metros e uso de máscara facial obrigatório 

para todos os participantes. 

instituições religiosas como igrejas, mesquitas e sinagogas permanecem abertas; 

os parques e jardins permanecem abertos, os visitantes devem manter uma distância social 

de 1,5 metros, não usar álcool e seguir as demais instruções das autoridades locais; 

visitas a parques nacionais e montanhas agora são permitidas, desde que os visitantes 

consigam manter uma distância social de 1,5 metros; 

Medidas adicionais estão em vigor até novo aviso: 

restaurantes e locais de entretenimento podem abrir até 50% da capacidade. 

todos os estabelecimentos em shopping centers estão autorizados a abrir. 

salas de jogos e cassinos podem abrir, com capacidade máxima de 50%. 

boates e bares podem abrir, no máximo 50% da capacidade. 

conferências, congressos, seminários, formação de equipes, exposições e outros eventos 

públicos e culturais são permitidos em até 50% da capacidade. 

visitas a academias, academias e piscinas são permitidas, com capacidade máxima de 50%. 

Todos os visitantes devem manter um distanciamento social de pelo menos 1,5 metros. 

são permitidas visitas a cinemas, teatros, galerias, bibliotecas e espetáculos circenses, com 

capacidade máxima de 50%. Todos os visitantes devem manter um distanciamento social de 

pelo menos 1,5 metros. 

transporte organizado, excursões, passeios e visitas em grupo a locais turísticos no país e no 

exterior são permitidos. 



as competições esportivas podem ser realizadas com espectadores, ocupando até 50% da 

capacidade do local. Os espectadores devem manter o distanciamento social de pelo menos 

1,5m e usar máscara facial. 

Os berçários e jardins de infância retomaram as atividades presenciais. O ensino presencial 

do 1º ao 12º ano foi retomado de acordo com os horários individuais estabelecidos entre a 

escola e o Ministério da Saúde. Os centros de idiomas e treinamento retomaram as 

atividades presenciais. 

As aulas presenciais e as atividades extracurriculares para alunos de todas as séries, 

inclusive em instituições de ensino superior, já foram retomadas. 

Turismo na Bulgária 

Viagem de / para o aeroporto ou outro porto de chegada 

Não há restrições para viagens entre cidades. Já não existem postos de controlo policial e não 

é necessária a apresentação de declaração indicando o (s) motivo (s) da viagem entre as 

cidades ou para o aeroporto. 

Estrada 

As restrições se aplicam em muitas fronteiras terrestres europeias, incluindo com a Bulgária, 

que afetam as viagens rodoviárias e ferroviárias. Você deve verificar os conselhos de viagem 

de todos os países através dos quais está pensando em viajar antes de partir. 

O programa nacional de vacinação da Bulgária começou em janeiro de 2021 e está usando as 

vacinas AstraZeneca, Moderna e Pfizer-BioNTech e Janssen (Johnson e Johnson). 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

BURKINA FASO 

================================= 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para Burkina Faso 

 



Os voos comerciais de e para Burkina Faso permanecem limitados. Consulte sua agência de 

viagens para obter as informações mais recentes. As fronteiras terrestres e marítimas 

permanecem fechadas até novo aviso. 

 

Todos os viajantes internacionais deverão apresentar um certificado de teste de PCR COVID 

19 negativo datado de no máximo 5 dias antes da chegada em Burkina Faso. 

 

Os passageiros que chegarem a Burkina Faso sem um teste de PCR negativo datado de no 

máximo 5 dias antes da entrada terão seus documentos de identidade temporariamente 

confiscados pelas autoridades e serão obrigados a fazer um teste de diagnóstico rápido 

(RDT) e um teste de PCR.  

 

Os documentos de identidade apreendidos serão devolvidos após verificação do pagamento 

das provas. No caso de um teste RDT positivo, os viajantes serão colocados em quarentena 

por conta própria em um hotel alocado pelo governo por 72 horas enquanto aguardam os 

resultados do teste PCR. Os testes RDT e PCR são gratuitos para crianças menores de 6 anos.  

 

Para os passageiros com 6 anos ou mais, há uma quantia de 90.000 FCFA (aproximadamente 

£ 118) para pagar em dinheiro às autoridades de saúde no aeroporto. 

 

Todos os viajantes que partem de Burkina Faso deverão apresentar um certificado de teste 

PCR negativo datado de no máximo 5 dias antes da partida. Os testes custam 25.000 FCFA 

(aproximadamente £ 32). 

 

Turismo em Burkina Faso 

 

Máscaras 

 

O uso de máscaras faciais em locais públicos é obrigatório. 

 

Saúde em Burkina Faso 

 

Se você acha que tem sintomas de COVID-19, você deve ligar para a linha de apoio do 

governo em 52-19-53-94 ou 70-95-93-27 

 

O isolamento é obrigatório para aqueles com teste positivo para coronavírus e quarentena de 

duas semanas para qualquer pessoa que teve contato físico com um caso confirmado. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

BURUNDI 
================================= 



 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus 

 

Entrada para o Burundi 

 

Os voos comerciais para o Burundi agora operam com capacidade reduzida. Por favor, 

verifique com as operadoras para mais informações. 

 

As fronteiras terrestres com a Tanzânia e a passagem da fronteira da RDC em Gatumba-

Uvira estão abertas. Todas as outras fronteiras terrestres e marítimas estão fechadas, com 

exceção de mercadorias e cargas. 

 

Todos os viajantes para Burundi devem ter prova de um teste COVID-19 negativo emitido 

nas últimas 72 horas. Você não deve usar o serviço de teste do NHS para fazer um teste a fim 

de facilitar sua viagem para outro país. Você deve fazer um teste particular. 

 

Os visitantes do Burundi devem obter um visto antes de viajar, por meio de qualquer missão 

diplomática do Burundi. 

 

Requisitos de quarentena 

 

Os passageiros que chegam serão testados na chegada ao aeroporto de Bujumbura. Os 

passageiros não precisam entrar em quarentena na chegada, mas devem se isolar por 24 

horas enquanto aguardam os resultados do teste de PCR. Qualquer visitante com resultado 

positivo será solicitado a ficar em quarentena até se recuperar, em um hotel de sua escolha. 

 

Os exames custam US $ 100, que deverão ser pagos em dinheiro na chegada ao aeroporto 

internacional de Bujumbura. 

 

Viagem internacional 

 

Os voos comerciais para o Aeroporto Internacional de Bujumbura foram retomados com 

capacidade reduzida. Consulte as operadoras individuais para obter mais informações. 

 

Todas as fronteiras terrestres e marítimas estão fechadas, com exceção de mercadorias e 

cargas. 

 

Alojamento 

 

As acomodações permanecem abertas, mas podem ser tomadas medidas caso a caso. 

 

Cuidados de saúde 

 



Se você acha que tem sintomas de COVID-19, o conselho do governo é visitar um centro de 

testes para fazer um teste. No entanto, você deve estar ciente de que as instalações de saúde 

em Burundi podem não corresponder aos padrões do Reino Unido. 

 

A capacidade de teste no Burundi é extremamente limitada e os resultados podem sofrer 

atrasos significativos. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

BUTÃO 

================================= 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

As fronteiras do Butão estão atualmente fechadas para cidadãos estrangeiros, incluindo 

cidadãos britânicos. O governo real do Butão ainda não especificou quando o país será 

reaberto aos visitantes estrangeiros. Você deve monitorar esta página para atualizações. 

Requisitos de entrada regulares 

Pontos de entrada e saída 

Os estrangeiros, com exceção dos cidadãos da Índia, Bangladesh e Maldivas, só podem 

entrar ou sair do país por meio de algumas cidades, como Phuntsoling, Samdrup Jongkhar e 

Gelephug (por estrada) ou Paro (por via aérea).   

Visto 

Você precisará de passaporte e visto para entrar e sair do Butão. Os vistos são emitidos 

apenas na chegada, mas você deve solicitá-los com antecedência por meio de um operador 

turístico e receber a aprovação do visto antes de viajar. Ao viajar, mantenha uma fotocópia 

das páginas do visto do passaporte e da passagem aérea separada dos originais. 

Todos os vistos são aprovados por Thimphu e são emitidos apenas para turistas com reserva 

em uma operadora de turismo local licenciada, diretamente ou por meio de um agente de 

viagens estrangeiro. Os pedidos de visto de turista são apresentados pelo operador turístico. 

http://www.abto.org.bt/ 

http://www.abto.org.bt/


Todos os visitantes (exceto cidadãos de Bangladesh, Índia e Maldivas) devem obter 

autorização de visto de Thimphu antes de vir para o Butão. Mais informações, incluindo 

uma lista de operadoras de turismo autorizadas no Butão, podem ser obtidas no Conselho 

de Turismo do Butão.   

https://www.bhutan.travel/ 

O Conselho de Turismo do Butão define uma tarifa diária mínima não negociável para todos 

os visitantes do Butão. A tarifa inclui todas as acomodações, todas as refeições, transporte, 

serviços de guias licenciados e carregadores. Os programas culturais, onde e quando 

disponíveis, serão organizados mediante pagamento. 

Se você estiver viajando a negócios ou por outros motivos não turísticos, deverá 

providenciar seu visto por meio de sua organização patrocinadora no Butão. 

O programa nacional de vacinação do Butão começou em março de 2021 com a vacina 

AstraZeneca. 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

CABO VERDE 

================================= 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus 

 

Entrada para Cabo Verde 

 

As fronteiras aéreas e marítimas de Cabo Verde estão abertas. Você precisará de um 

certificado COVID de Cabo Verde ou um teste de esfregaço nasal COVID-19 RT PCR ou um 

teste de antígeno (Ag-RDT) para entrar em Cabo Verde. O teste deve ser feito nas últimas 72 

horas antes da viagem. Se você não apresentar o teste COVID-19 realizado nas últimas 72 

horas, você não terá permissão para embarcar no vôo. Crianças menores de 7 anos não 

precisam apresentar o teste COVID-19. 

 

Você não deve usar o serviço de teste do NHS para fazer um teste a fim de facilitar sua 

viagem para outro país. Você deve fazer um teste particular. 

 

Antes de sua viagem, você precisará preencher e enviar: 

 

https://www.bhutan.travel/


o Airport Security Tax Form (TSA) no site da EASE e pagam 3.400 escudos (cerca de £ 30). 

Isto não se aplica a visitantes com menos de 2 anos de idade ou que residam normalmente 

em Cabo Verde. Se você estiver viajando com uma operadora de turismo, verifique se o 

custo do TSA está incluso no pacote. 

 

https://registration.cv.zetes.com/(S(j5swosq42kyannb1zderrdjh))/Pages/CapeVerde/Pers

onalInfo.aspx 

 

https://igrp.gov.cv/IGRP/app/webapps?r=controle_sanitario/FichaVigilanciaControleSan

itario/index&dad=controle_sanitario&p_fwl_toolsbar_2=en_lang&target=_blank&isPublic=

1 

 

um Formulário de Viagem Internacional no site da Covid19.cv . 

 

Triagem na chegada 

 

A sua temperatura será medida à chegada a Cabo Verde. Se estiver alto, você será levado a 

uma área designada no aeroporto, onde será medido novamente. Se a sua temperatura 

permanecer elevada, as autoridades de Cabo Verde podem exigir que faça um teste COVID-

19. 

 

Se chegar a Cabo Verde sem o teste COVID-19 negativo, não poderá desembarcar. Em 

circunstâncias excepcionais, as autoridades de Cabo Verde podem autorizar a sua entrada, 

mas terá de fazer o teste COVID-19 às suas próprias custas. 

 

Verifique os requisitos para viajar para Cabo Verde com sua companhia aérea antes de 

reservar um voo. 

 

Viajando entre as ilhas 

 

Os voos internos entre as ilhas e as balsas de passageiros estão operacionais. Se estiver 

viajando entre as ilhas, você precisará preencher um formulário de vigilância de saúde 

online e apresentar um certificado COVID ou um RT-PCR negativo ou teste de antígeno 

feito 72 antes da partida. 

 

https://survey123.arcgis.com/share/af3188749dbe4bfe898deca41009a72c 

 

Crianças menores de 12 anos estão isentas deste requisito. 

 

Você deve cumprir todas as medidas de triagem adicionais implementadas pelas 

autoridades. 

 

Vistos 

 

https://registration.cv.zetes.com/(S(j5swosq42kyannb1zderrdjh))/Pages/CapeVerde/PersonalInfo.aspx
https://registration.cv.zetes.com/(S(j5swosq42kyannb1zderrdjh))/Pages/CapeVerde/PersonalInfo.aspx
https://igrp.gov.cv/IGRP/app/webapps?r=controle_sanitario/FichaVigilanciaControleSanitario/index&dad=controle_sanitario&p_fwl_toolsbar_2=en_lang&target=_blank&isPublic=1
https://igrp.gov.cv/IGRP/app/webapps?r=controle_sanitario/FichaVigilanciaControleSanitario/index&dad=controle_sanitario&p_fwl_toolsbar_2=en_lang&target=_blank&isPublic=1
https://igrp.gov.cv/IGRP/app/webapps?r=controle_sanitario/FichaVigilanciaControleSanitario/index&dad=controle_sanitario&p_fwl_toolsbar_2=en_lang&target=_blank&isPublic=1
https://survey123.arcgis.com/share/af3188749dbe4bfe898deca41009a72c


Se precisar de mais informações sobre os requisitos de entrada, contacte as autoridades 

locais de imigração ou a embaixada cabo-verdiana mais próxima. Você também deve 

consultar sua companhia aérea ou agência de viagens para obter as informações mais 

recentes. 

 

Viagem em Cabo Verde 

 

Viagem inter-ilhas 

Existem ligações de ferry e de avião operando entre as ilhas. Se estiver viajando entre as 

ilhas, você precisará preencher um formulário de vigilância de saúde online e apresentar um 

certificado COVID ou um RT-PCR negativo ou teste de antígeno feito 72 antes da partida. 

Crianças até 12 anos estão isentas deste requisito. 

 

Viagem internacional 

 

Para viagens internacionais saindo de Cabo Verde, você precisará apresentar um teste 

COVID-19 (RT-PCR ou Ag-RDT) feito nas últimas 72 horas antes da sua viagem. Você pode 

reservar seu teste online em algumas das ilhas. Isso não se aplica a crianças menores de 12 

anos. 

 

Os testes estão disponíveis nos centros de saúde e custam 6500 CV escudos (cerca de £ 55). 

Você pode encontrar uma lista de centros de saúde online. 

 

Se você estiver viajando para ou de Cabo Verde e em trânsito para outros países, você 

precisará verificar as páginas de conselhos de viagem desse país. Você também deve 

verificar com sua companhia aérea ou provedor de viagens sobre os requisitos de entrada ao 

transitar para outros países. 

 

Alojamento 

 

Encontre um alojamento adequado às suas necessidades. Algumas acomodações de hotel 

estão abertas e há acomodações independentes disponíveis. Procure hotéis que tenham 

obtido a certificação “Cabo Verde - Turismo Seguro”. 

 

Locais e serviços públicos 

 

Cabo Verde encontra-se em 'estado de contingência'. O governo de Cabo Verde começou a 

flexibilizar algumas das medidas restritivas anteriormente em vigor, mantendo a 

necessidade de observar as regras de distanciamento social e higiene: 

 

mantenha uma distância social de pelo menos 2m 

 

lave suas mãos regularmente 

 



respeitar as regras de ocupação máxima em lojas e serviços, restaurantes, cafés e transportes 

públicos 

 

Se seu teste for positivo para COVID-19, ainda é obrigatório isolar-se em sua acomodação 

por 14 dias. 

 

Com efeito imediato: 

 

As lojas e armazéns encerram às 20h30, com exceção das farmácias e padarias que encerram 

às 21h00. 

 

Bares, cafés ao ar livre que vendem bebidas alcoólicas, restaurantes, lanchonetes e delivery 

fecham às 12h 

 

Os bares lounge fecham às 12h durante a semana e às 2h nos fins de semana e feriados 

Festas e encontros sociais são restritos a grupos familiares de até no máximo 10 

 

São permitidas atividades culturais, recreativas, desportivas, de lazer e eventos familiares, 

como casamentos e baptizados, respeitadas as regras de distanciamento social e higiene. 

 

As praias são abertas mas o acesso pode ser condicionado e regras de lotação máxima em 

vigor 

 

Uso de certificados COVID e resultados de teste negativos 

 

O governo de Cabo Verde introduziu o uso de certificados COVID e resultados de testes 

negativos para acessar serviços e atividades, incluindo: 

 

entrar em bares e lounge bares na véspera de feriados e no fim de semana a partir das 19h às 

sextas-feiras 

 

usar academias 

 

para fazer check-in em hotéis e outras acomodações turísticas (com exceção de crianças até 

18 anos quando acompanhadas pelos pais ou responsável) 

 

participar de eventos culturais, esportivos, corporativos, recreativos e familiares (com 

exceção de crianças de até 18 anos quando acompanhadas por um dos pais ou responsável) 

 

a partir de 1 de setembro, para comer em restaurantes nas vésperas de feriados e nos fins de 

semana a partir das 19h às sextas-feiras 

 

a partir de 1º de outubro, para entrar em boates e salões de dança 

 



Existem três certificados COVID de Cabo Verde - um prova que o titular foi vacinado, um 

prova que o titular recuperou do COVID-19 e um mostra evidências de um teste COVID 

negativo. 

 

Se é residente em Cabo Verde, verifique se é elegível para um certificado COVID no site do 

governo de Cabo Verde . 

 

Se não for elegível para um certificado COVID de Cabo Verde, pode apresentar um 

resultado negativo do teste COVID, obtido por um dos seguintes meios: 

 

Teste PCR certificado realizado nas 72 horas anteriores 

 

Teste de antígeno certificado feito nas 72 horas anteriores 

 

Coberturas de rosto 

 

Você deve usar máscara facial em locais fechados, como lojas e supermercados, centros de 

saúde, escolas, aeroportos e portos, cafés e restaurantes e nos transportes públicos. Você 

deve usar cobertura para o rosto ao entrar no prédio e mantê-la até sair. Em cafés e 

restaurantes, mantenha a máscara até se sentar. 

 

Você também deve usar uma máscara facial ao ar livre, onde não seja possível manter uma 

distância social de 2 m de pessoas fora do seu grupo familiar. 

 

Essas medidas se aplicam a todas as pessoas com mais de 10 anos. 

 

Você pode estar isento do uso de máscara facial por motivos médicos, se autorizado pelas 

autoridades de saúde. 

 

Saúde em Cabo Verde 

 

Se você tiver sintomas de COVID-19, deve isolar-se em sua acomodação por 14 dias. O 

governo de Cabo Verde criou uma linha de apoio gratuita, para a qual pode ligar se tiver 

alguma dúvida sobre o COVID-19: +238 (0) 800 1112. Esta linha de apoio está disponível 

apenas em português. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

CAMARÕES 

================================= 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 



 

Entrada para Camarões 

 

Existem várias opções de voos comerciais para entrar e sair dos Camarões.  

 

O acesso através das fronteiras terrestres e marítimas dos Camarões é atualmente restrito. 

 

A prova de um teste recente de coronavírus negativo (não mais de três dias antes do pedido) 

deve ser fornecida para obter um visto. 

 

Separadamente, você deve ter prova de um recente teste negativo de coronavírus (não mais 

do que três dias antes do primeiro embarque) para embarcar em seu voo para Camarões e 

para entrar nos aeroportos de Yaoundé ou Douala.  

 

O resultado negativo do seu teste de coronavírus deve estar em formato PDF, indicando 

claramente a data do teste e o tipo de teste (que deve ser PCR). 

 

Você não deve usar o serviço de teste do NHS para fazer um teste a fim de facilitar sua 

viagem para outro país. Você deve fazer um teste particular. 

 

Teste / triagem na chegada 

 

Em 29 de outubro, as autoridades camaronesas decretaram que os passageiros provenientes 

de alguns países particularmente afetados pelo COVID-19 (descritos como 'zona vermelha', 

mas sem maiores esclarecimentos) serão submetidos a testes extras para COVID-19 na 

chegada a Yaoundé e aeroportos internacionais de Douala. Este é o teste de fluxo rápido.  

 

No momento, isso inclui todos os passageiros que chegam da Europa e Américas. Esses 

testes são obrigatórios. Os resultados são retornados enquanto os passageiros estão no 

aeroporto. Não há taxa. 

 

Isto é um acréscimo ao requisito de ter um teste negativo 72 horas antes do embarque na 

primeira etapa de sua viagem para Camarões. 

 

Requisitos de quarentena 

 

Se você tiver uma prova de um teste de coronavírus negativo recente (não mais do que três 

dias antes do embarque), normalmente não terá que se isolar.  

 

Qualquer pessoa que tenha desenvolvido sintomas do Coronavírus em sua viagem ou teste 

positivo na chegada ao aeroporto de Yaoundé ou Douala deve ficar em quarentena em um 

hotel monitorado pelo governo por 14 dias. Esses requisitos estão evoluindo regularmente. 

 

Viagem internacional 



 

Os voos comerciais de e para Camarões permanecem limitados. Consulte sua agência de 

viagens para obter as informações mais recentes.  

 

Em 16 de dezembro de 2020, o Governo dos Camarões comunicou que agora é necessário 

um teste COVID-19 negativo para a saída de todos os voos internacionais, 

independentemente do destino. 

 

Para organizar um teste COVID, você deve ligar para 1510 para obter conselhos sobre o local 

de teste mais próximo. Testes gratuitos estão disponíveis e normalmente são devolvidos em 

48 horas. 

 

Turismo nos Camarões 

As viagens dentro do país devem ser limitadas apenas às viagens essenciais. As autoridades 

proibiram o transporte público (táxis, ônibus, motocicletas) de levar mais passageiros do que 

assentos. 

 

Você deve usar uma máscara ou cobertura facial para poder entrar em qualquer aeroporto 

nos Camarões. 

 

Alojamento 

As acomodações geralmente estão abertas no momento. 

 

Locais e serviços públicos 

 

Reuniões de mais de 50 pessoas são proibidas. As restrições a bares, restaurantes e locais de 

entretenimento foram suspensas. 

 

As visitas a instituições públicas, incluindo edifícios governamentais, foram limitadas. 

 

Você deve usar uma máscara facial em espaços públicos e há punições ocasionais para as 

pessoas que violaram as restrições e quaisquer medidas de confinamento que lhes sejam 

impostas. 

 

Escolas e outros estabelecimentos de ensino foram reabertos após o fechamento durante o 

verão de 2020. No entanto, nas regiões Noroeste e Sudoeste, muitos permanecem fechados 

devido ao conflito em curso. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

CAMBODJA 

================================= 



 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Detalhes completos sobre os requisitos de entrada podem ser encontrados no site do 

Ministério das Relações Exteriores e Cooperação Internacional. 

 

Entrada para o Camboja 

 

Se você deseja entrar no Camboja, você precisará: 

 

obter um visto antes da chegada - a política de isenção de visto, visto na chegada e acordos 

de visto eletrônico são suspensos indefinidamente 

 

Obtenha um atestado médico, no máximo 72 horas antes da data da viagem, de uma 

autoridade de saúde competente, informando que você não tem COVID-19.  

 

Este certificado deve conter o carimbo da instituição que o emitiu e ser assinado por um 

médico qualificado para certificar o resultado do teste. Você não deve usar o serviço de teste 

do NHS para fazer um teste a fim de facilitar sua viagem para outro país. Você deve fazer 

um teste privado 

 

ter comprovante de seguro que inclua um mínimo de US $ 50.000 para cobertura médica 

 

Trânsito Camboja 

 

Atualmente não é possível entrar ou sair do Camboja através das fronteiras terrestres, pois 

as fronteiras terrestres Camboja-Laos, Camboja-Tailândia e Camboja-Vietnã estão fechadas. 

 

Teste / triagem na chegada 

 

Todos os estrangeiros que chegam ao Camboja agora estarão sujeitos a um teste COVID-19 

na chegada (além de exigir um teste COVID negativo antes de voar). Você precisará 

permanecer em um hotel ou instalação governamental até que os resultados sejam 

conhecidos, o que pode incluir pernoite. 

 

O governo agora está cobrando taxas de chegada de estrangeiros por exames laboratoriais, 

tratamento médico e acomodação de acordo com medidas de saúde para prevenir uma 

segunda onda de transmissão de COVID-19 no Camboja. 

 

Todos os passageiros estrangeiros precisam depositar US $ 2.000 para as taxas de serviço 

COVID-19 no aeroporto no momento da chegada. Assim que as deduções pelos serviços 

forem feitas, o restante do depósito será devolvido. Isso pode ser pago em dinheiro ou 

cartão de crédito. 

 



As taxas de serviço estão listadas a seguir: 

 

US $ 5 para transporte do aeroporto para o centro de espera, US $ 100 para um teste COVID-

19, US $ 30 para pernoite em hotel ou centro de espera e US $ 30 para 3 refeições por dia 

enquanto espera pelo resultado do teste. 

 

Se um dos passageiros for positivo para COVID-19, todos os que estiverem no mesmo voo 

ficarão em quarentena por 14 dias. Cada passageiro terá que pagar US $ 100 por um teste 

COVID-19 e US $ 84 por dia para pagar a estadia em um hotel ou instalação de quarentena 

(a taxa inclui alimentação, lavanderia, serviços sanitários, médicos e serviços de segurança). 

 

Para um paciente COVID-19 positivo, serão cobrados US $ 100 por teste COVID-19 (máximo 

de quatro testes) e US $ 225 por dia para quarto de hospital, serviço de tratamento médico, 

alimentação, lavanderia e serviços sanitários. Além disso, em caso de morte, a taxa de 

serviço de cremação é de US $ 1.500. 

 

Se for necessária a emissão de um certificado de saúde COVID-19, por exemplo, para 

viagens futuras, os estrangeiros deverão pagar US $ 100 por um teste de laboratório e US $ 

30 pelo certificado. 

 

Requisitos de quarentena 

 

A partir de 12 de dezembro de 2020, a implementação do esquema de patrocínio para 

viajantes estrangeiros será temporariamente suspensa. Todos os viajantes para o Camboja 

serão testados na chegada e, em seguida, serão colocados em quarentena por 14 dias em 

uma instalação designada pelo governo cambojano.  

 

Isso pode ser em um hotel (por sua própria conta) ou em uma instalação do governo. As 

condições nas instalações do governo são muito básicas e não há garantia de que as famílias 

serão mantidas juntas. 

 

Espera-se que você cumpra esses requisitos independentemente de quaisquer necessidades 

médicas existentes que possa ter. Se você não puder se submeter a esses requisitos, deve 

pensar cuidadosamente se deve viajar para o Camboja neste momento. 

 

Todos os viajantes devem fazer um teste COVID-19 no 13º dia de quarentena no Khmer-

Soviet Friendship Hospital em Phnom Penh ou na Chak Angre Clinic em Phnom Penh. 

 

Qualquer teste positivo para COVID-19 será admitido no Hospital da Amizade Khmer-

Soviética para monitoramento e tratamento. Sua identidade também será divulgada 

publicamente para facilitar os mecanismos de rastreamento e rastreamento. 

 

Vistos 

 



O Departamento Geral de Imigração do Ministério do Interior negará extensões de visto 

para estrangeiros que não estejam registrados no Sistema de Estrangeiros Presente no 

Camboja (FPCS).  

 

As informações mais recentes sobre acordos de extensão de visto das autoridades relevantes 

são: 

 

visto de turista: para todos os visitantes de curto prazo que chegaram em ou após 1 de 

janeiro de 2020, o visto de turista será automaticamente prorrogado e quaisquer multas de 

estada excedente serão dispensadas.  

 

Você não precisa ir ao escritório do departamento de imigração para obter qualquer tipo de 

visto / carimbo de saída antes de partir. Você pode seguir diretamente para o aeroporto 

para partir pelos canais normais de imigração 

 

outros vistos: para vistos não turísticos, como os vistos EG, não há prorrogação automática e 

podem ser renovados a qualquer momento no wa usual. 

 

Viagem no Camboja 

 

Em 22 de maio, o governo real do Camboja relaxou as medidas do COVID-19 em Phnom 

Penh, suspendendo o toque de recolher nas zonas amarelas e permitindo jantares em 

restaurantes e vendas de bebidas alcoólicas. 

 

O toque de recolher em Siem Reap foi prorrogado até 4 de junho. 

 

Espera-se que você use uma cobertura facial em locais públicos. Pode ser aplicada uma 

multa àqueles que recusarem. 

 

Alojamento 

 

Alojamento em hotel e aluguel privado está disponível em todo o Camboja. Alguns hotéis 

fecharam e assim permanecem, e aconselhamos que você entre em contato diretamente com 

os hotéis no momento da reserva.  

 

A maioria dos hotéis pedirá para medir sua temperatura na chegada e preencher uma 

declaração em relação ao seu histórico de viagens recentes e se você tem algum sintoma 

relacionado ao COVID-19. 

 

Alguns serviços e instalações em hotéis podem não estar disponíveis, por exemplo, 

instalações de lazer. 

 

Locais e serviços públicos 

 



Muitos locais e serviços públicos, como academias, cassinos, salas de karaokê e casas 

noturnas, permanecem fechados até novo aviso. Você deve entrar em contato com os locais 

antes dos eventos. 

 

Recomendamos fortemente que você use máscaras, limpe as mãos e mantenha o 

distanciamento social em todos os locais públicos. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

CANADÁ 

================================= 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

Entrada para o Canadá 

As autoridades canadenses estão proibindo a entrada no Canadá, inclusive em sua fronteira 

com os Estados Unidos, para a maioria dos cidadãos estrangeiros, inclusive britânicos. Esta 

exclusão não se aplica a trabalhadores estrangeiros temporários, a maioria dos estudantes 

internacionais, cidadãos canadenses e residentes permanentes ou suas famílias imediatas e 

extensas. Indivíduos podem usar a ferramenta online, “Descubra se você pode viajar para o 

Canadá” no site do Governo do Canadá para descobrir se eles podem ser qualificados para 

entrar no Canadá. Mais detalhes estão disponíveis no site da Imigração, Refugiados e 

Cidadania do Canadá ou ligue para a linha de ajuda da Agência de Serviço de Fronteiras do 

Canadá: 1 800 461 9999. 

https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/wizard-start 

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/coronavirus-

covid19.html 

O governo canadense exige que todos os viajantes com idade igual ou superior a cinco anos 

que chegam ao Canadá por via terrestre ou aérea forneçam prova de um teste molecular 

COVID-19 negativo feito 72 horas após o voo programado ou chegada ao cruzamento da 

fronteira terrestre.  

Passageiros sem teste negativo terão o embarque ou a entrada negados. Se você estiver 

viajando de um país onde o teste molecular não está disponível, você deverá se reportar a 

uma instalação de quarentena designada da Agência de Saúde Pública do Canadá durante 

https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/wizard-start
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/coronavirus-covid19.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/coronavirus-covid19.html


sua quarentena obrigatória de 14 dias. Atrasos na obtenção dos resultados dos testes não se 

aplicam. 

Como alternativa, os viajantes devem fornecer prova de um teste COVID-19 positivo feito 

entre 14 e 90 dias antes do voo programado ou da chegada na passagem de fronteira 

terrestre. 

Mais detalhes estão disponíveis no site da Public Health Canada . 

https://www.canada.ca/en/public-health/news/2021/06/backgrounder-phase-1-of-

easing-border-measures-for-travellers-entering-canada.html 

No ponto de partida, os operadores aéreos devem fazer uma avaliação básica de saúde de 

cada passageiro. Nenhum passageiro (independente da cidadania) que apresentar sintomas 

de coronavírus poderá embarcar. Máscaras faciais ou coberturas faciais não médicas são 

necessárias para todos os voos de e para aeroportos canadenses e dentro de terminais de 

aeroporto. Qualquer pessoa que não puder usar máscara facial por motivos médicos deve 

possuir um atestado médico. 

Todos os viajantes cujo destino final seja o Canadá devem enviar suas informações 

digitalmente por meio do aplicativo ArriveCAN do Canadá até 72 horas antes de sua 

chegada ao Canadá. Isso inclui viagens e informações de contato, plano de quarentena, auto 

avaliação de sintomas do COVID-19 e informações sobre vacinas. Você deve estar pronto 

para mostrar o recibo da ArriveCAN ao buscar entrada no Canadá, bem como a prova de 

que enviou seus dados digitalmente. Mais informações estão disponíveis no site da Agência 

de Saúde Pública do Canadá.  

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-

19/arrivecan.html 

Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com o Alto Comissariado, Embaixada ou 

Consulado Canadense mais próximo. 

Apenas Toronto Pearson (YYZ), Montreal Pierre Elliott Trudeau (YUL), Aeroporto 

Internacional de Calgary (YYC) e Aeroporto Internacional de Vancouver (YVR) operam voos 

internacionais. Mais detalhes estão disponíveis no site da Transport Canada.   

https://www.canada.ca/en/transport-canada/news/2021/01/government-of-canada-

introduces-further-restrictions-on-international-travel.html 

https://www.canada.ca/en/public-health/news/2021/06/backgrounder-phase-1-of-easing-border-measures-for-travellers-entering-canada.html
https://www.canada.ca/en/public-health/news/2021/06/backgrounder-phase-1-of-easing-border-measures-for-travellers-entering-canada.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/arrivecan.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/arrivecan.html
https://www.canada.ca/en/transport-canada/news/2021/01/government-of-canada-introduces-further-restrictions-on-international-travel.html
https://www.canada.ca/en/transport-canada/news/2021/01/government-of-canada-introduces-further-restrictions-on-international-travel.html


Você deve verificar com sua companhia aérea antes de viajar para obter as informações mais 

atualizadas: 

● British Airways (1 800 247 9297) 

● Air Canada (1 888 246 2262) 

● Air Transat (1 877 872 6728) 

● WestJet (1 888 937 8538) 

Os navios de cruzeiro com pernoite com permissão para transportar mais de 100 passageiros 

estão proibidos de operar em águas canadenses até 31 de outubro de 2021.  

Se você já está no Canadá e seu visto expirou ou está prestes a expirar, consulte as 

orientações no site da Imigração, Refugiados e Cidadania do Canadá.  

Trânsito Canadá 

Se estiver planejando fazer um trânsito pelo Canadá para chegar ao Brasil, você deve estar 

ciente de que há exceções. Uma pessoa 'em trânsito' significa que: 

chegar e partir do mesmo aeroporto dentro de um prazo razoável (as autoridades 

canadenses aconselham que isso signifique o mais curto possível, e certamente menos de 24 

horas) 

permanecer no lado do ar ou área estéril do aeroporto 

não precisam passar pela alfândega e entrar formalmente no Canadá e pegar suas malas 

para que possam pegar o próximo voo 

não se mova entre terminais em um aeroporto, a menos que possam fazer isso sem passar 

pela alfândega e entrar formalmente no Canadá 



não tome um voo doméstico para chegar a outro aeroporto para que eles possam pegar seu 

próximo voo internacional 

As autoridades canadenses exigem que os passageiros usem uma cobertura facial em voos 

de e para o Canadá e nos terminais de aeroportos no Canadá. Os passageiros que chegam ou 

partem de aeroportos canadenses devem demonstrar que possuem a máscara ou cobertura 

facial necessária durante o processo de embarque, caso contrário, serão impedidos de 

continuar sua viagem. Qualquer pessoa que não puder usar máscara facial por motivos 

médicos deve possuir um atestado médico.  

As autoridades canadenses exigem que os visitantes em trânsito pelo Canadá obtenham 

uma Autorização Eletrônica de Viagem (eTA), , a menos que você esteja de outra forma 

isento (por exemplo, se você tiver um visto canadense válido ou um cartão de residente 

permanente). 

Em caso de dúvidas, entre em contato com sua companhia aérea, , ou com a alta comissão, 

embaixada ou consulado canadense mais próximo. 

Teste / triagem na chegada 

Todos os passageiros aéreos devem usar uma máscara não médica ou cobertura facial 

durante a viagem, dentro dos terminais do aeroporto e para seu local de auto-isolamento. 

Além dos testes obrigatórios antes da partida, a menos que sejam isentos, todos os viajantes 

que chegam ao Canadá por via terrestre ou aérea devem fazer um teste adicional na chegada 

e um teste adicional no 8º dia de seu período de auto-isolamento de 14 dias. 

Você deve cumprir todas as medidas de triagem adicionais implementadas pelas 

autoridades. 

Requisitos de quarentena 

A menos que estejam isentos, todos os que chegam ao Canadá são legalmente obrigados a 

isolar-se por 14 dias. Penalidades pesadas se aplicam se você não cumprir. Você também 

deve produzir um plano de auto-isolamento confiável. Um plano inadequado incluiria 

cenários como planejar ficar com familiares idosos ou não ter um destino definido. Os 

viajantes que não conseguirem produzir um plano confiável serão colocados em um local de 

quarentena, como um hotel, por um período de 2 semanas. 



A menos que sejam isentos, os passageiros aéreos são obrigados a reservar, antes de 

embarcar para o Canadá, uma estadia de 3 noites em um hotel autorizado pelo governo por 

conta própria.  

A partir das 23h59 EDT do dia 5 de julho, os viajantes totalmente vacinados que são 

elegíveis para entrar no Canadá não precisarão mais entrar em quarentena na chegada ou 

completar um teste do dia 8. Eles devem ter recebido a série completa de uma vacina - ou 

uma combinação de vacinas - aceita pelo Governo do Canadá pelo menos 14 dias antes de 

entrar no Canadá; 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-

industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines.html 

Os viajantes totalmente vacinados ainda deverão produzir um teste válido antes da partida, 

fazer um teste na chegada e produzir um plano de quarentena, bem como estar preparados 

para a quarentena caso seja determinado na fronteira que eles não atendem aos requisitos 

necessários . Eles também deverão carregar informações e documentação relevantes para o 

aplicativo ArriveCAN antes da chegada ao Canadá.  

O Governo do Canadá anunciou que haverá novas regras de entrada para cidadãos 

americanos totalmente vacinados e residentes permanentes a partir de 9 de agosto de 2021, e 

de outros lugares a partir de 7 de setembro de 2021. 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

CAZAQUISTÃO 

================================= 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para o Cazaquistão 

 

A maioria dos estrangeiros, estão atualmente impedidos de viajar para o Cazaquistão. Para 

obter detalhes sobre as exceções, consulte o site do governo do Cazaquistão 

 

https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa-london/press/news/details/travel-

info?lang=en 

 

Teste / triagem na chegada 

 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines.html
https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa-london/press/news/details/travel-info?lang=en
https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa-london/press/news/details/travel-info?lang=en


Os viajantes precisam mostrar um certificado gratuito de coronavírus emitido dentro de três 

dias da chegada. 

 

Se você precisar de mais informações sobre os requisitos de entrada, entre em contato com 

as autoridades locais de imigração ou com a embaixada do Cazaquistão mais próxima. Você 

também deve consultar sua companhia aérea ou agência de viagens para obter as 

informações mais recentes. 

 

Requisitos de quarentena 

 

Os viajantes que entram no Cazaquistão com teste positivo para coronavírus atualmente 

precisam se isolar por 14 dias. Aqueles que precisam de assistência médica podem ser 

confinados em instalações estaduais. 

 

Coleção de dados 

 

Os viajantes precisam fornecer detalhes sobre onde estão hospedados no Cazaquistão e 

confirmar que obedecerão a todas as restrições ao coronavírus. 

 

Teste na partida 

 

Os viajantes serão examinados por meio de medição de temperatura e avaliação de outros 

sintomas do coronavírus na partida do Cazaquistão. 

 

Viagem no Cazaquistão 

 

Existem algumas restrições locais e bloqueios localizados em vigor; você deve usar uma 

cobertura facial em espaços públicos, inclusive em veículos. Violações de regulamentos 

podem resultar em multas ou, eventualmente, prisão. 

 

Alojamento 

 

A maioria dos hotéis está aberta, embora alguns fechem em curto prazo devido à baixa 

demanda. 

 

Locais e serviços públicos 

 

Algumas restrições de quarentena permanecem em vigor, principalmente nos fins de 

semana, quando muitos estabelecimentos de varejo e hospitalidade estão fechados. Os 

regulamentos locais, incluindo o uso de máscaras faciais, devem ser sempre observados. 

 

Saúde no Cazaquistão 

 



Conforme aconselhado pelas autoridades locais, qualquer pessoa que tenha sintomas 

semelhantes ao COVID-19 não deve ir ao hospital; em vez disso, você deve chamar a 

ambulância 103 ou o hospital em que você está registrado, explicando claramente os 

sintomas. Na maior parte do país, os pacientes infectados com COVID-19 não são 

hospitalizados, a menos que haja risco grave para a saúde, mas em Almaty qualquer pessoa 

com teste positivo para COVID-19 pode ser hospitalizado. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

CHADE 

================================= 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para o Chade 

 

Desde 5 de julho de 2021, não há mais proibição (relacionada à variante Alpha do COVID-

19) para viajantes do Reino Unido que entram no Chade. 

 

Todos os viajantes internacionais precisam apresentar um certificado de teste de PCR 

COVID-19 negativo datado de no máximo 72 horas antes da chegada ao Chade.  

 

A partir de 5 de julho de 2021, os viajantes que chegarem de avião terão suas temperaturas 

medidas e serão obrigados a fazer um teste de antígeno ou RT-PCR no aeroporto antes de 

entrar na cidade. Haverá uma cobrança de 20.000 FCFA (40 dólares americanos ou 30 euros) 

para este teste. 

 

Se você entrar no Chade e estiver planejando ficar por 7 dias ou mais, também precisará 

fazer um teste de PCR COVID-19 no sétimo dia. 

 

A partir de 5 de julho de 2021, os titulares de certificados de vacinação COVID-19 do Chade, 

indicando que foram totalmente vacinados contra COVID-19 no Chade, podem estar isentos 

de alguns ou de todos esses requisitos 

 

Saindo do Chad 

 

É provável que você seja solicitado a apresentar um teste COVID-19 negativo (menos de 72 

horas) ao partir do Chade. 

 

Viagem no Chade 

 

Quarentena e toque de recolher 



 

O Governo alargou a emergência sanitária, que inclui medidas como o uso obrigatório de 

máscaras faciais em espaços públicos fechados. Existem penalidades, incluindo potencial 

prisão, para o incumprimento. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

CHILE 

================================= 

 

Viagem internacional 

A partir de 26 de julho, o novo plano do governo chileno 'Fronteras Protegidas' (Fronteiras 

Protegidas) estará em vigor. Os viajantes de / para o Aeroporto de Santiago devem levar em 

consideração que: 

Você tem permissão para sair do Chile se: 

um chileno ou um estrangeiro residente que detém 

Um Pase de Movilidad - 'Mobility Pass' válido. https://mevacuno.gob.cl/ 

Crianças que não possuem um 'Passe de Mobilidade'. Eles podem solicitar uma licença 

especial (Autorización Excepcional al Extranjero) no site virtual da Comissaria 

https://interior.cerofilas.gob.cl/etapas/ver/25961508/0 

Você deve estar ciente de que o Passe de Mobilidade está disponível apenas para cidadãos 

estrangeiros chilenos e residentes que foram vacinados no Chile; ou 

Uma licença especial (Autorización Excepcional Viaje al Extranjero) emitida no site da 

virtual da Comissaria ; ou se você é 

https://mevacuno.gob.cl/
https://interior.cerofilas.gob.cl/etapas/ver/25961508/0


um estrangeiro não residente portador de um passaporte válido do seu país de origem. 

Você tem permissão para entrar no Chile se: 

um cidadão chileno ou um estrangeiro residente; ou 

um estrangeiro não residente apenas se você 

possuir uma Autorização de Entrada Especial (Salvo Conduto) emitida por um Consulado 

do Chile . 

ou você se enquadra em uma das 'exceções' listadas no Decreto 139 . 

https://saludresponde.minsal.cl/viajeros-extranjeros-2/ 

Todos os outros estrangeiros não residentes estão autorizados a entrar no Chile até novo 

aviso. 

Medidas de saúde pública na chegada ao Chile 

Todos os viajantes (incluindo chilenos, estrangeiros residentes e não residentes autorizados) 

exigem um teste PCR SARS-COV2 negativo (PCR rápido ou testes de antígeno não serão 

aceitos) feito dentro de 72 horas do embarque no vôo para entrar no Chile. 

Além disso, uma declaração juramentada deve ser preenchida antes da entrada. Isso irá 

gerar um código QR por e-mail separado, que deve ser mostrado na chegada.  

https://c19.cl/llegada-internacional.html 

Na chegada, os viajantes podem ser obrigados a fazer um teste de PCR ou antígeno, mesmo 

que possam apresentar um resultado negativo do teste de PCR. Todos os passageiros devem 

ter sua temperatura medida na chegada. 

https://saludresponde.minsal.cl/viajeros-extranjeros-2/
https://c19.cl/llegada-internacional.html


Você deve estar ciente de que as autoridades chilenas exigem o uso de máscaras faciais em 

todos os espaços públicos, inclusive no aeroporto e no transporte público. Você corre o risco 

de uma multa significativa por não usar máscara em público. 

Todos os viajantes (incluindo chilenos, estrangeiros residentes e não residentes) devem 

preencher uma quarentena obrigatória de 10 dias na chegada ao Chile e as autoridades de 

saúde no aeroporto de Santiago exigirão o preenchimento de um formulário de e-mail de 

acompanhamento por 14 dias a partir da data de chegada. 

Os viajantes devem completar a quarentena obrigatória em sua residência privada ou em 

um hotel de 'trânsito' dependendo de suas circunstâncias. 

Em residências privadas: 

apenas viajantes portadores de um 'Passe de Mobilidade' (Pase de Mobilidad) válido e 

famílias com crianças menores de idade. O último grupo deve fornecer o mesmo endereço 

para todos os membros da família. 

todos os viajantes devem usar transporte particular para chegar ao endereço registrado 

diretamente em no máximo 5 horas. Você tem permissão para pegar táxis e ônibus (não 

compartilhando além do seu grupo de viajantes) que sejam afiliados ao Aeroporto de 

Santiago. Você deve estar ciente de que é proibido o uso de transporte público coletivo, 

incluindo ônibus, trem e aviões. 

todos os outros residentes no endereço de quarentena registrado também devem ficar em 

quarentena por 10 dias, junto com os viajantes. 

Todos os dados dos residentes no endereço de quarentena também devem ser registrados na 

declaração juramentada antes da entrada.  

No hotel de trânsito : 



Obrigatório para adultos que não possuam um Passe de Movilidad válido no momento da 

entrada. 

Viajantes portando um Mobility Pass que não tenham um endereço de quarentena dentro de 

5 horas de viagem em transporte privado. 

Você pode reservar um hotel de trânsito na declaração juramentada que você deve 

preencher antes de sua partida para o Chile. 

O custo da estadia em um hotel de trânsito deve ser pago pelo viajante, mesmo que você 

tenha saído do Chile antes do dia 28 de março. 

Os viajantes serão transferidos para o hotel de trânsito escolhido pelas autoridades de saúde 

(SEREMI) no aeroporto. 

Viajantes (incluindo chilenos, cidadãos residentes e não residentes autorizados) que foram 

vacinados no exterior não podem solicitar um Passe de Mobilidade e devem ficar em 

quarentena em um hotel de trânsito. 

Observe que as autoridades chilenas podem fazer verificações inesperadas em sua 

residência de quarentena para garantir o cumprimento. Eles também podem solicitar que 

você faça mais testes durante o período de quarentena e, se positivo, exigirão que você se 

isole em um hotel de trânsito. 

Consulte o site oficial do Aeroporto de Santiago (em espanhol) para mais informações. 

https://www.nuevopudahuel.cl/covid-19?language=es 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus 

A partir de 26 de julho, você terá permissão para entrar no Chile se: 

um cidadão chileno ou um estrangeiro residente; ou 

https://www.nuevopudahuel.cl/covid-19?language=es


um estrangeiro não residente apenas se você 

possuir uma Autorização de Entrada Especial (Salvo Conduto) emitida por um Consulado 

do Chile.   

ou você se enquadra em uma das 'exceções' listadas no Decreto 139 . 

Todos os outros estrangeiros não residentes estão autorizados a entrar no Chile até novo 

aviso. 

Todos os viajantes devem cumprir as seguintes medidas sanitárias: 

teste PCR SARS-COV-2 negativo (testes rápidos e antígenos não são aceitos), realizado no 

máximo 72 horas antes do embarque no vôo final para Santiago. 

uma declaração juramentada , completada até 48 horas antes do embarque. Isso irá gerar um 

código QR por e-mail separado, que deve ser mostrado na entrada. As autoridades de saúde 

no aeroporto de Santiago podem exigir o preenchimento de um formulário de e-mail de 

acompanhamento por 14 dias a partir da data de chegada. . 

Apenas para estrangeiros não residentes autorizados: seguro saúde ou viagem que cobre 

cuidados médicos relacionados ao COVID até um mínimo de US $ 30.000 durante a sua 

visita 

quarentena obrigatória de 10 dias a partir da data de chegada. 

Você não deve usar o serviço de teste do NHS para fazer um teste a fim de facilitar sua 

viagem para outro país. Você deve fazer um teste particular. 

Todos os passageiros deverão ter sua temperatura medida na chegada. 



Para obter mais detalhes, entre em contato com o chileno COVID Health-line 6003607777 

opção 0. 

As autoridades chilenas fecharam todos os portos aos navios de cruzeiro. 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

CHINA 

================================= 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

Entrada e trânsito 

Você precisará de um visto válido para entrar na China. Os centros de solicitação de vistos 

chineses estão funcionando, mas com horários de funcionamento limitados.  

As autoridades chinesas suspenderam todos os voos diretos do Brasil. Esta medida estará 

sujeita a revisão, mas nenhuma data foi anunciada. As restrições a viagens de outros países 

para a China e os requisitos necessários podem ser diferentes. Cidadãos brasileiros que 

viajam de um país terceiro para a China devem seguir as instruções no site da embaixada ou 

consulado chinês local para requisitos deste país. 

Para receber um Formulário de Declaração de Saúde da Embaixada da China, você deve 

fornecer evidências de testes de ácido nucléico e anticorpos IgM negativos para COVID-19 

feitos no máximo 48 horas antes da viagem. 

Os relatórios de seus testes de ácido nucléico (COVID-19) e IgM (anticorpos) devem vir do 

mesmo provedor de serviços. Isso não significa que o provedor deve realizar os dois testes, 

mas que o provedor deve garantir ambos os relatórios de teste. Você não deve usar o serviço 

de teste do NHS para fazer um teste a fim de facilitar sua viagem para outro país. Você deve 

fazer um teste particular. 

Um número limitado de voos internacionais de outros países está chegando a Pequim. 

Outros voos internacionais de passageiros para Pequim continuam a ser desviados para 16 

aeroportos designados em Chengdu, Changsha, Hefei, Lanzhou, Tianjin, Shijiazhuang, 

Taiyuan, Hohhot, Jinan, Qingdao, Nanjing, Shenyang, Dalian, Zhengzhou, Xi'an e Wuhan. 



Um pequeno número de voos internacionais também opera diretamente entre cidades 

europeias e Xangai, Guangzhou e Qingdao. 

A maioria dos viajantes do Brasil não terá permissão para entrar na China. 

 
Informações de entrada e exceções em China 

As isenções se aplicam a: 

-Vistos diplomáticos, de serviço, de cortesia ou do tipo C; 

-Os viajantes internacionais que vêm à China para atividades econômicas, comerciais, 

científicas ou tecnológicas necessárias ou por necessidades humanitárias de emergência 

podem solicitar vistos na China, embaixada ou consulados. 

-Cidadãos chineses 

 
Viagem de ida para China 

Viajando do Brasil para China 

Requisitos de teste COVID-19 

Tipo de teste 

Viajantes do Brasil precisam apresentar um teste RT-PCR (NAAT) negativo feito até 48 horas 

antes de partir para a China. 

Requisitos de quarentena 

Viajantes do Brasil precisam ficar em quarentena por 14 dias ao chegar em China 

 
Viagem de volta 

Retornando para o Brasil de China 

Requisitos de teste COVID-19 

Tipo de teste 

Viajantes retornando da China precisam apresentar um teste RT-PCR (NAAT) negativo feito 

até 72 horas antes de partir para o Brasil. 

Detalhes e exceções 



Crianças menores de 12 anos acompanhadas estão isentas deste requisito de teste, desde que 

o(s) acompanhante(s) forneçam um resultado negativo do teste RT-PCR para COVID-19. 

Requisitos de quarentena 

Viajantes retornando da China para o Brasil não precisam ficar em quarentena. 

Visitantes totalmente vacinados com certificados de vacinação aprovados não precisam ficar 

em quarentena. 

Detalhes e exceções 

Cidadãos brasileiros e seus cônjuges, companheiros, filhos, pais ou tutores de um nacional 

do Brasil e viajantes com autorização de residência permanente emitida pelo Brasil que 

tenham estado ou tenham transitado pela África do Sul ou Reino Unido nos últimos 14 dias 

estão sujeitos à quarentena por 14 dias. 

 
Outras restrições relacionadas à COVID-19 em China 

Máscaras:Obrigatório em espaços públicos e ambientes fechados. 

Restaurantes:Aberto com restrições 

Bares:Aberto com restrições 

Verificações de saúde na chegada 

Todas as chegadas de passageiros no exterior estão sujeitas a exames de saúde na chegada 

(provavelmente envolvendo ácido nucléico ou testes de esfregaço). Aqueles que falharem 

nos exames de saúde podem ser enviados a um hospital designado para tratamento. 

Os regulamentos de saúde relativos aos passageiros que chegam do exterior estão em 

constante mudança. Você deve entrar em contato com a Embaixada da China  antes de viajar 

se tiver alguma dúvida sobre esses requisitos de entrada, regras de quarentena ou requisitos 

para cidades individuais. 

Requisitos de quarentena 

Após os exames de saúde na chegada, você precisará entrar em quarentena por pelo menos 

14 dias. Em alguns pontos de entrada, crianças com 14 anos ou mais serão obrigadas a 

quarentena sozinhas, independentemente de terem teste positivo ou negativo para COVID. 



Você será separado de seu filho se um de vocês der positivo para coronavírus. Se isso 

acontecer com você, você pode ligar para +86 (0) 10 8529 6600 para obter assistência consular 

urgente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os não residentes podem ser cobrados por seus 

cuidados.  

A quarentena geralmente é gasta em um hotel central do governo (com custos cobertos pelo 

viajante) ou em sua casa. Os requisitos de quarentena podem mudar a curto prazo e podem 

variar de província para província. 

É provável que ocorram testes de acompanhamento com esfregaço durante o período de 

quarentena. Os familiares de alguém com resultado positivo, ou aqueles que estiveram em 

contato próximo, precisarão ser internados em um hospital de quarentena do governo. 

Para todos os arranjos de quarentena na China: 

● a menos que seja orientado pelas autoridades, você não tem permissão para 

deixar o local designado de quarentena por 14 dias. Isso significa que você 

também não pode deixar a China durante a quarentena 

● dependendo do local da quarentena, as instalações podem ser básicas: pode não 

haver geladeira, ar-condicionado e acesso limitado ou sem internet / wi-fi 

● durante a sua estadia você será responsável pela limpeza do quarto 

● se as refeições não estiverem disponíveis no local de quarentena, você precisará 

organizar os pedidos de comida para entrega de fora 

● famílias maiores com dois pais podem ser separadas em 2 quartos. 

● se estiver sob prescrição de medicamentos, certifique-se de trazer o suficiente para 

durar pelo menos 3 a 4 semanas, juntamente com documentos médicos que 

atestem que você precisa tomar este medicamento.  

O não cumprimento das condições de quarentena ou dos testes aplicados, ou qualquer 

tentativa de ocultar deliberadamente as condições de saúde pode resultar em pena de até 

três anos de prisão. Isso se aplica a cidadãos chineses e estrangeiros. 

● https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjbxw/t1761867.shtml 

● https://china.usembassy-china.org.cn/covid-19-information/ 

● https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/china/entry-requirements 

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjbxw/t1761867.shtml
https://china.usembassy-china.org.cn/covid-19-information/
https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/china/entry-requirements


Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

CHIPRE 

================================= 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para Chipre 

O Brasil entrou na categoria vermelha de Chipre. 

Os viajantes com prova de duas vacinações COVID-19 não são obrigados a fazer um teste 

PCR antes da partida ou na chegada. Se você recebeu duas vacinas, ainda precisará obter um 

passe de voo para o Chipre.  

Você deve verificar o site do Cyprus Flight Pass para obter informações sobre quais vacinas 

são aceitáveis e o tempo que deve ter decorrido entre a sua última dose e a data da viagem.  

https://cyprusflightpass.gov.cy/en/vaccinated-passengers 

Passageiros vindos de países da Categoria Vermelha sem prova de duas vacinas COVID-19 

devem se submeter a um teste PCR 72 horas antes da partida e fornecer prova de resultado 

negativo. Você deve então passar por outro teste PCR ao chegar aos aeroportos de Larnaca 

ou Paphos.  

Os resultados dos testes devem estar disponíveis em até três horas por meio da plataforma 

online. O custo de ambos os testes é de responsabilidade do passageiro. 

https://www.covid-testcyprus.com/ 

Observe que, conforme declarado na seção "Espaços públicos e serviços" do Conselho de 

Viagem, a partir de 1º de agosto, os visitantes de Chipre são obrigados a fazer um teste de 

PCR ou antígeno (rápido) a cada 7 dias após a chegada ao país, a menos que possam 

comprovar: ter recebido duas doses da vacina; ou ter contraído coronavírus nos últimos 6 

meses. 

Os resultados do teste PCR feito antes da viagem podem ser na forma de um e-mail ou SMS, 

mas o próprio resultado e / ou a carta de nomeação devem incluir a data e a hora em que o 

https://cyprusflightpass.gov.cy/en/vaccinated-passengers
https://www.covid-testcyprus.com/


teste foi feito. Você não deve usar o serviço de teste do NHS para fazer um teste a fim de 

facilitar sua viagem para outro país. Você deve fazer um teste particular. 

As crianças que chegam à República de Chipre antes do seu 12º aniversário estão isentas do 

requisito de teste. 

A partir de 1 de agosto, os cidadãos e familiares cipriotas (cônjuges estrangeiros e seus filhos 

menores) e as pessoas que residem legalmente na República têm a opção de fazer o teste 

apenas à chegada à República de Chipre, desde que; Receberam pelo menos a primeira dose 

de uma vacina de duas doses aceita pela República de Chipre; têm entre 12 e 15 anos; não 

pode ser vacinado por razões médicas comprovadas.  

Se você atender a essas condições e escolher esta opção, deverá permanecer em auto-

isolamento obrigatório por 72 horas após a chegada. No final do período de 72 horas, você 

deve se submeter a outro teste PCR. Se o teste de repetição for negativo, você pode encerrar 

o isolamento. O resultado do teste deve ser enviado para o seguinte endereço de e-mail: 

monada@mphs.moh.gov.cy . O custo de ambos os testes é de responsabilidade do 

passageiro. 

Todos os viajantes devem preencher um Cyprus Flight Pass antes de sua viagem, disponível 

no site do Cyprus Flight Pass. Quando relevante, você será responsável por garantir que o 

resultado do seu teste de PCR seja enviado para o Cyprus Flight Pass dentro de 24 horas da 

sua partida.  

Se precisar fornecer sua carta de nomeação, você pode enviar os dois documentos em uma 

única foto. Além de obter o Cyprus Flight Pass, os passageiros devem levar consigo, em 

papel ou eletronicamente, cópias desses documentos. Será solicitado que você apresente seu 

passe de voo antes do embarque e na chegada à imigração. 

O governo do Chipre tem um help desk para ajudar os viajantes com dúvidas sobre o uso do 

Cyprus Flight Pass. Este serviço é acessível pelo telefone + (357) 2484 1234 e através da 

plataforma eletrônica Cyprus Flight Pass.  

Os viajantes que chegam ou visitam o norte de Chipre vindos do Brasil serão obrigados a se 

submeter a um teste PCR dentro de 72 horas antes de entrar no norte e apresentar um 

resultado negativo na entrada.  

Se você completou o programa de vacinação e / ou já teve COVID-19, não será obrigado a 

entrar em quarentena após a entrada. Todos os outros viajantes devem ficar em quarentena 

por 7 dias em acomodações designadas pela autoridade. 



Viagem em Chipre 

De acordo com uma declaração da ONU , todos os pontos de passagem entre a República e o 

norte foram reabertos em 4 de junho de 2021, sujeitos a um sistema de categorização em 

Vermelho, Laranja e Verde.  

Nas condições atuais, aplica-se o status Orange, o que significa que todas as categorias de 

viajantes devem apresentar resultado negativo do PCR ou do teste de Antígeno (rápido), 

realizado nos últimos 7 dias, para fazer o cruzamento. 

Se você esteve no Brasil no prazo de 14 dias antes da viagem para Chipre e deseja cruzar 

para o norte, outras condições se aplicam.   

Espaços públicos e serviços 

O uso de máscara facial é obrigatório em todos os espaços públicos internos e externos da 

República de Chipre. O não cumprimento das restrições pode resultar em multa de € 300. 

Você precisará de um SafePass para entrar em áreas específicas, incluindo shoppings, 

estabelecimentos de alimentação, algumas instalações esportivas, etc. O SafePass exige que 

os indivíduos forneçam prova de: um teste negativo feito em 72 horas; pelo menos uma dose 

da vacina recebida pelo menos 3 semanas antes; ou ter contraído coronavírus nos últimos 6 

meses. 

A partir de 1 de agosto, os visitantes de Chipre são obrigados a fazer um teste de PCR ou 

antígeno (rápido) a cada 7 dias após a chegada ao país, a menos que possam fornecer provas 

de: ter recebido duas doses da vacina; ou ter contraído coronavírus nos últimos 6 meses. 

Você pode encontrar detalhes completos sobre as medidas mais recentes introduzidas pelas 

autoridades cipriotas, incluindo SafePass / CoronaPass, no site do Escritório de Imprensa e 

Informação . 

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/eng 

Norte de Chipre 

As máscaras devem ser usadas em público o tempo todo. Existe um toque de recolher diário 

entre as 12h e as 5h. 

Saúde em Chipre 

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/eng


Consulte o site do Ministério da Saúde de Chipre para obter informações sobre o 

coronavírus das autoridades cipriotas. Se você desenvolver febre e / ou sintomas 

respiratórios, como falta de ar ou tosse, o Governo de Chipre recomenda que você fique em 

casa e entre imediatamente em contato com a linha de saúde pública do Ministério da Saúde: 

1420. 

Se o teste for positivo para coronavírus enquanto estiver em Chipre, você deve isolar-se por 

14 dias a partir do início dos sintomas ou, se for assintomático, a partir do dia do teste. 

Se você não conseguir se isolar na sua acomodação atual, as autoridades cipriotas solicitarão 

que você e seus contatos próximos se mudem para um hotel de quarentena. O custo de 

acomodação em hotel de quarentena nesta situação é coberto pelo governo cipriota. Mais 

orientações, inclusive para pessoas que estiveram em contato próximo com alguém com 

teste positivo para coronavírus, estão disponíveis na linha telefônica de saúde pública do 

Ministério da Saúde: (+357) 1420 e no site do Gabinete de Imprensa e Informação Pública . 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

COLÔMBIA 
=========================================== 
 
Regras de entrada em resposta ao coronavírus 

Entrada para a colômbia 

As chegadas à Colômbia estão sujeitas aos requisitos de entrada obrigatórios: 

você não pode entrar na Colômbia se tiver sintomas de COVID-19, se tiver um teste positivo 

ou tiver estado em contato próximo com alguém que teve um teste positivo nos últimos 14 

dias 

entre 24 horas e 1 hora antes da partida, você deve preencher o formulário “Check-Mig”, 

disponível no site da Migración Colombia. Você receberá um e-mail de confirmação que 

deverá apresentar na chegada à Colômbia. 



https://apps.migracioncolombia.gov.co/pre-registro/public/preregistro.jsf 

Máscaras cirúrgicas devem ser utilizadas por todos os passageiros maiores de 2 anos em 

toda a viagem, desde a entrada no terminal aéreo, durante o voo e no porto de chegada. As 

máscaras N95 são recomendadas para passageiros com mais de 60 anos e aqueles com 

problemas de saúde pré-existentes. 

A Colômbia reabriu todas as fronteiras terrestres, marítimas e fluviais. Os países vizinhos 

ainda podem estar implementando o fechamento de suas próprias fronteiras. 

Saindo da Colômbia 

Entre 24 horas e 1 hora antes da partida, você deve preencher novamente o formulário 

“Check-Mig” , disponível no site da Migración Colombia. 

Os passageiros de voos internacionais terão permissão para entrar no aeroporto 3 horas 

antes da partida, enquanto os passageiros de voos domésticos podem entrar 2 horas antes da 

partida. 

Verifique os requisitos de saúde do país de destino, como quarentenas ou testes. 

Locais e serviços públicos 

A emergência sanitária foi prorrogada até 31 de agosto de 2021. 

O uso de máscaras é obrigatório em público (inclusive em transportes públicos e táxis). 

É proibida qualquer aglomeração onde não seja possível manter 1 metro de distanciamento 

social entre cada pessoa. 

O consumo de bebidas alcoólicas é proibido em espaços públicos. 

As autoridades regionais, departamentais e municipais podem estar implementando 

medidas locais, incluindo restrições com base no sexo e / ou números de identificação, 

toques de recolher e bloqueios.  

https://apps.migracioncolombia.gov.co/pre-registro/public/preregistro.jsf


Eles podem ser introduzidos a curto prazo. Você deve verificar a orientação oficial da 

autoridade local relevante (consulte os sites das principais cidades abaixo), bem como os 

regulamentos nacionais COVID-19 e atualizações do MinSalud (Ministério da Saúde).  

https://covid19.minsalud.gov.co/ 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

COMORES 
================================= 

 

Requisitos de entrada  

 

Vistos 

 

Você precisará de um visto para entrar nas Comores. Você pode obter um visto na chegada 

ao aeroporto de Hahaya ou em outros pontos de entrada por € 30. Os detalhes estão 

disponíveis no site do aeroporto de Hahaya  (em francês). 

 

http://www.comores-online.com/mwezinet/pratique/arrivee.htm 

 

Viagem nas Comores 

 

As autoridades em Comores introduziram medidas, incluindo procedimentos de triagem 

aprimorados, para prevenir a propagação do coronavírus dentro de Comores, incluindo 

entre as ilhas de Grande Comore, Moheli e Anjouan. 

 

O número de passageiros no transporte público é limitado (10 em ônibus, 4 em táxis). Você 

deve usar uma máscara facial em todos os locais públicos, incluindo mercados, bancos e 

lojas e nos transportes públicos. 

 

Alojamento 

 

Algumas acomodações em hotéis e pensões estão abertas, embora muitas permaneçam 

fechadas. Aconselhamos que você entre em contato com seu provedor de hospedagem antes 

de viajar. 

 

Locais e serviços públicos 

 

Celebrações de casamento, comemorações e encontros políticos foram proibidos até novo 

aviso. Escolas e universidades permanecem fechadas. 

https://covid19.minsalud.gov.co/
http://www.comores-online.com/mwezinet/pratique/arrivee.htm


 

Você deve usar uma máscara facial em todos os lugares públicos, incluindo mercados, 

bancos e lojas e nos transportes públicos. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

CONGO 
================================= 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para a República do Congo 

 

Todos os passageiros que chegam à República do Congo em voos comerciais devem 

apresentar prova de um teste de coronavírus negativo (COVID-19) realizado dentro de 72 

horas após a entrada, com exceção de crianças menores de 11 anos de idade. Você não deve 

usar o serviço de teste do NHS para fazer um teste a fim de facilitar sua viagem para outro 

país. Você deve fazer um teste particular. 

 

Os passageiros que não apresentarem teste COVID-19 negativo na entrada farão o teste 

COVID-19 no aeroporto, e precisam se isolar por 14 dias, enquanto se aguardam os 

resultados. 

 

Você não deve usar o serviço de teste do NHS para fazer um teste a fim de facilitar sua 

viagem para outro país. Você deve fazer um teste particular. 

 

Triagem na chegada 

 

Os viajantes que entram na República do Congo podem ser submetidos a exames, incluindo 

verificações de temperatura. 

 

Coleção de dados 

 

Atualmente não há requisitos de rastreamento e rastreamento para chegadas. 

 

Teste na partida 

 

Todos os passageiros que partem da República do Congo em voos comerciais precisam 

apresentar prova de um teste de coronavírus negativo, realizado 72 horas antes da partida, 

com exceção de crianças menores de 11 anos de idade. 

 



Os viajantes que saem da República do Congo podem ser submetidos a exames, incluindo 

verificações de temperatura. 

 

As medidas de saúde pública e os requisitos de entrada podem mudar a curto prazo e você 

deve monitorar a mídia local para os desenvolvimentos mais recentes. 

 

Viagem na República do Congo 

 

As seguintes medidas estão em vigor e podem ser alteradas a curto prazo: 

 

um toque de recolher permanece em vigor em Pointe-Noire e Brazzaville das 23h às 5h 

máscaras devem ser usadas em todos os lugares públicos 

 

Locais e serviços públicos 

 

Máscaras faciais devem ser usadas em todos os lugares públicos. 

 

São proibidos encontros de mais de 50 pessoas, com exceção dos mercados públicos, que 

funcionam durante a semana (exceto quarta-feira) e sábado. 

 

Bares e boates estão fechados. 

 

As autoridades da República do Congo mobilizaram forças de defesa e segurança para 

garantir o cumprimento das medidas de bloqueio, na entrada e saída de todas as cidades do 

país. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

CORÉIA DO NORTE 
================================= 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Todas as rotas aéreas e ferroviárias de e para a Coreia do Norte estão temporariamente 

suspensas a partir de 31 de janeiro de 2020. 

 

Requisitos de quarentena 

 

Os estrangeiros que viajaram para a Coreia do Norte vindos de países afetados pelo vírus 

estão sujeitos a um período de quarentena de 30 dias e supervisão médica. 

 



Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

CORÉIA DO SUL 
================================= 
Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

Trânsito na Coréia do Sul 

Todos os passageiros em trânsito recebem uma verificação de temperatura na chegada à 

Coréia. Indivíduos sintomáticos serão submetidos a um teste COVID-19 e hospitalização se 

for positivo.  

Os passageiros que não apresentem sintomas e / ou teste negativo podem continuar a 

viagem. Os passageiros em trânsito no Aeroporto de Seul Incheon precisam de um bilhete / 

cartão de embarque para o voo de ida até o destino final.  

Eles devem confirmar com a (s) companhia (s) aérea (s) antes da partida se suas malas foram 

despachadas até o destino final (uma vez que os passageiros em trânsito não podem coletar 

e despachar novamente a bagagem na chegada ao aeroporto de Incheon). 

Os hotéis de trânsito estão disponíveis nos terminais 1 e 2 do aeroporto de Incheon. 

Teste / triagem na chegada 

Todos os estrangeiros que chegam à Coreia do Sul são obrigados a fornecer uma declaração 

negativa do teste PCR, emitida dentro de 72 horas antes da partida.  

Todas as chegadas - independentemente da nacionalidade e tempo de permanência - 

também devem ser testadas para coronavírus (COVID-19) depois de entrar na Coreia do Sul. 

As chegadas serão tomadas para teste e devem permanecer nas instalações de teste até que 

um resultado negativo seja obtido. 

Se você foi totalmente vacinado contra COVID-19, pode solicitar uma 'isenção de 

quarentena', que permite contornar a quarentena ao entrar na Coreia do Sul. O processo de 

solicitação de isenção de quarentena varia dependendo de onde você foi vacinado e do 

propósito de sua viagem.  



Se você tiver um certificado oficial de vacinação aprovado pelo governo coreano mostrando 

que recebeu duas doses da vacina na Coreia do Sul mais de 14 dias antes de partir da Coreia 

do Sul, você pode ser isento da quarentena obrigatória em seu retorno. As chegadas da 

África do Sul e do Brasil não são elegíveis para esta isenção. 

Se você foi vacinado fora da Coreia do Sul e está viajando para fins “humanitários” (para 

comparecer a um funeral ou visitar a família) a partir de 1º de julho, você pode solicitar uma 

isenção de quarentena na Embaixada da Coreia no país onde foi vacinado.  

Mesmo se você tiver uma isenção de quarentena, ao chegar na Coréia, você precisará enviar 

um teste PCR negativo emitido dentro de 72 horas antes da partida.  

Você também precisará fazer testes de PCR na chegada e no dia 6 ou 7, e cumprir o 

monitoramento de saúde ativo por meio do aplicativo do governo coreano. 

A quarentena é obrigatória se você não tiver uma isenção de quarentena. Cidadãos coreanos 

e visitantes estrangeiros de longo prazo com um cartão de registro de estrangeiro e 

residência coreana podem ficar em quarentena em casa por 14 dias.  

Todos os outros viajantes estrangeiros de curto prazo devem ficar em quarentena em uma 

instalação designada pelo governo por 14 dias. Os indivíduos são obrigados a pagar uma 

taxa diária de 120.000 KRW enquanto estiverem nas instalações de quarentena do governo. 

Atualmente, não há cobrança para tratamento em hospital / centro comunitário para 

cidadãos brasileiros com teste positivo para COVID-19. É importante notar que os 

indivíduos com teste positivo na chegada podem passar mais de um mês em hospitais / 

centros de tratamento da comunidade antes de apresentarem resultado negativo e 

receberem alta. 

Todos os viajantes que apresentarem sintomas ou apresentarem um resultado de teste 

positivo para COVID-19 devem cumprir as instruções de auto-quarentena e tratamento 

emitidas pelas autoridades coreanas.  

Não fazer isso pode resultar em prisão, deportação, revogação de vistos ou autorizações de 

residência e proibição de entrada, e o indivíduo pode ser responsabilizado por perdas 

econômicas incorridas por transmissão posterior do vírus.  

O Ministério da Justiça deixou claro que essa política se aplica tanto a residentes 

estrangeiros quanto a visitantes de curto prazo. 



Para obter mais informações, entre em contato com a Agência de Prevenção e Controle de 

Doenças da Coreia pelo telefone 1339 (o suporte está disponível em inglês). 

Coleção de dados 

Indivíduos do Brasil serão testados para COVID-19 na chegada e precisarão participar de 

um sistema de monitoramento ativo por meio de ligações regulares com um especialista em 

saúde e um aplicativo móvel especializado. 

Certifique-se de que tem consigo um telemóvel com a função de roaming activada e / ou o 

número de telefone de um amigo, familiar ou contacto que possa actualizar diariamente as 

autoridades sobre o seu estado de saúde. Um número de telefone do hotel não será aceito.  

As autoridades de imigração farão uma ligação de teste antes de os viajantes deixarem o 

aeroporto, e qualquer indivíduo que não consiga verificar seus dados de contato poderá ter 

sua entrada negada na Coreia do Sul. 

Informações sobre as restrições de voo da Korean Air podem ser encontradas na página 

Covid-19 Flight Status  

https://www.koreanair.com/us/en/travel-update/covid19/schedule 

Espaços públicos e serviços 

As máscaras faciais são obrigatórias em locais públicos e nos transportes públicos. O não uso 

de máscara pode resultar em uma multa de até 100.000 won coreanos.  

Há uma exceção limitada a esta regra se você recebeu pelo menos uma injeção de vacina, 

está fora, pode manter uma distância de pelo menos 2 metros de outras pessoas e está fora 

de Seul, Incheon e Gyeonggi. 

A Coreia do Sul tem atualmente uma escala de distanciamento social nacional de quatro 

níveis. 

Para obter detalhes completos sobre as restrições e requisitos atuais, você deve verificar o 

site do Ministério da Saúde e Bem-estar (em inglês).  

http://ncov.mohw.go.kr/en/ 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

https://www.koreanair.com/us/en/travel-update/covid19/schedule
https://www.koreanair.com/us/en/travel-update/covid19/schedule
http://ncov.mohw.go.kr/en/


 

================================= 

COSTA DO MARFIM 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus 

 

Entrada para a Costa do Marfim 

 

Os serviços de visto biométrico presencial na Embaixada da Costa do Marfim em Londres 

estão suspensos devido ao COVID-19. Qualquer pessoa que pretenda entrar na Costa do 

Marfim e ainda não tenha um visto deve fazer o seu pedido de visto através do serviço de e-

visa online antes de viajar, disponível em inglês. Se você não é um cidadão da CEDEAO, 

você deve possuir um visto válido ou ter seu pedido de visto eletrônico aprovado para a 

Costa do Marfim antes de viajar. 

 

https://snedai.com/e-visa/ 

 

Depois de se registrar e pagar online, você poderá retirar seu visto na chegada ao aeroporto 

de Abidjan. Você precisará solicitar o e-visa online vários dias antes da data da viagem para 

dar tempo para que seu pedido seja processado. Certifique-se de seguir as instruções do site 

cuidadosamente para evitar dificuldades com companhias aéreas ou autoridades de 

imigração. 

 

Teste / triagem para chegadas 

 

Se você estiver chegando na Costa do Marfim, deverá comprovar um resultado negativo do 

teste COVID-19, com no máximo 5 dias antes da viagem, antes de poder embarcar em seu 

voo. Você não deve usar o serviço de teste do NHS para fazer um teste a fim de facilitar sua 

viagem para outro país. Você deve fazer um teste particular. 

 

Você também precisará preencher o formulário DDVA antes da chegada a um custo de 2.000 

XOF, disponível online . Você precisará entregar este formulário na chegada e cumprir o 

sistema de monitoramento médico que foi implementado pelas autoridades para qualquer 

pessoa que chegue de fora da Costa do Marfim. Isso inclui fornecer leituras de temperatura e 

registrar seus dados de contato.  

 

https://deplacement-aerien.gouv.ci/#/home 

 

Se você tiver uma temperatura abaixo de 38 graus e um resultado de teste COVID-19 

negativo válido, você poderá entrar na Costa do Marfim. Você será monitorado por 

rastreamento de SMS por 14 dias. Se você tiver uma temperatura superior a 38 graus e / ou 

um resultado de teste COVID-19 inválido na chegada, você deverá fazer um teste COVID-19 

por sua própria conta. 

https://snedai.com/e-visa/
https://deplacement-aerien.gouv.ci/#/home


 

As medidas estão sujeitas a revisões frequentes, portanto, podem ser alteradas a curto prazo. 

 

Saindo da Costa do Marfim 

 

Se você estiver partindo da Costa do Marfim, precisará preencher o formulário DDVA 

online a um custo de 2.000 XOF. Todos os viajantes com 11 anos ou mais que partem da 

Costa do Marfim também precisarão pagar 48.000 XOF online para um teste COVID-19 em 

um centro de testes COVID-19. 

 

Depois de fazer o teste COVID-19, você receberá um SMS em 48 horas se os resultados 

forem negativos. O teste deve ser feito no máximo 5 dias antes da data e hora de partida. O 

Ministério da Saúde e Higiene Pública emitirá um certificado de teste COVID-19 negativo 

para os passageiros, que estará disponível online para download. Você deve apresentar este 

certificado no aeroporto no dia da viagem. 

 

Se você retornar um teste COVID-19 positivo, não terá permissão para viajar por um período 

de 14 dias. 

 

Transitando Costa do Marfim 

 

Você não precisará de visto para qualquer trânsito aeroportuário. 

 

Requisitos de quarentena 

 

Você pode ser aconselhado a se isolar em sua própria acomodação por 14 dias na chegada à 

Costa do Marfim. 

 

Coleção de dados 

 

Na chegada, você deverá registrar seus dados de contato antes de sair do aeroporto nas 

instalações 'Stop COVID-19'. 

 

Teste / triagem na partida 

 

Para partidas, você precisará preencher o formulário DDVA (declaração de viagem aérea) a 

um custo de 2.000 XOF. Se você tiver 11 anos ou mais, também precisará pagar 48.000 XOF 

online para um teste COVID-19 em qualquer um dos centros de teste aprovados em Abidjan, 

incluindo: 

 

Centro de Cocody St. Jean: Dr. Kragbé - 09 02 87 49 

 

Centro de Marcory: Dr. Vé - 49 35 57 33 

 



Centre du Plateau: Dr. Méné - 09 72 39 54 

 

Centro de Yopougon: Dr. Diakité - 07 75 65 47 

 

Centre du CHU de Treichville (SMIT): Pr. Eholié - 08 641 080 

 

O teste deve ser feito no máximo 5 dias antes da data e hora de partida. Se estiver partindo 

da Costa do Marfim, você receberá um SMS em 48 horas se os resultados do seu teste 

COVID-19 forem negativos. O Ministério da Saúde e Higiene Pública também emitirá um 

certificado de teste COVID-19 negativo para os passageiros, que estará disponível online 

para download. 

 

Você deve trazer este certificado com você ao aeroporto quando viajar. Sua temperatura 

pode ser verificada no aeroporto. Se a leitura da temperatura for superior a 38 graus, os 

passageiros serão transferidos para as instalações médicas do aeroporto para uma 

investigação mais aprofundada. 

 

Vistos 

 

Todos aqueles que precisam de visto deverão se inscrever por meio do serviço de e-visa 

online . Os vistos biométricos presenciais na Embaixada da Costa do Marfim em Londres 

estão suspensos devido ao COVID-19. 

 

Se você já está na Costa do Marfim e seu visto está prestes a expirar, pagando uma taxa, você 

pode solicitar uma prorrogação pessoalmente no escritório da Sûreté Nationale no distrito 

de Plateau em Abidjan. O horário de funcionamento é das 8h às 14h, de segunda a sexta-

feira. 

 

Turismo na Costa do Marfim 

A proibição de todos os movimentos de e para Abidjan foi levantada em 15 de julho. 

 

Alojamento 

A maioria dos hotéis e outras acomodações já estão abertos. Todos são obrigados a usar 

máscaras faciais nas áreas públicas. 

 

Locais e serviços públicos 

A maioria das restrições relacionadas ao COVID-19 foi suspensa; no entanto, você precisa 

usar máscaras faciais em locais públicos. Existem instalações para lavagem das mãos e / ou 

gel antibacteriano antes de entrar na maioria dos prédios públicos e restaurantes. 

 

Escolas, restaurantes, bares, boates, cinemas e teatros estão abertos. 

 

Saúde 

 



Se você acha que esteve em contato com alguém com COVID-19 ou se você mesmo 

apresenta sintomas, deve isolar-se por 14 dias. 

 

O teste COVID-19 está disponível nos centros de teste em Abidjan e em todo o país. Os 

resultados levarão pelo menos 24 horas, mas podem demorar mais. 

 

Muitos itens que exigem receita médica no Brasil não exigem receita médica na Costa do 

Marfim. Para itens que exigem receita na Costa do Marfim, as receitas do Reino Unido serão 

aceitas, mas o médico de plantão na farmácia pode precisar autorizar a compra. As 

farmácias são geralmente identificadas por uma cruz verde do lado de fora e exibirão uma 

lista mostrando quais farmácias estão de serviço ('de garde') fora do horário. 

 

O governo da Côte d'Ivoire está encorajando aqueles que buscam informações ou que 

tenham preocupações sobre o coronavírus a ligar para os números de atendimento local 

gratuitos: 143 ou 101. Você também pode enviar uma mensagem de texto para 1336 para 

receber informações sobre o coronavírus por texto. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

COSTA RICA 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus 

 

Entrada para a Costa Rica 

A partir de 1º de novembro de 2020, todos os viajantes procedentes de qualquer país serão 

admitidos na Costa Rica, desde que cumpram os requisitos abaixo. 

A partir de 26 de outubro de 2020, você não precisará mais ter um certificado COVID-19 

negativo 72 horas antes da partida ou isolar-se por 14 dias.  

No entanto, você ainda precisará adquirir um seguro com requisitos de cobertura específicos 

e preencher um formulário de informações epidemiológicas antecipadas . É provável que 

esses requisitos sejam rigorosamente cumpridos. Se você tiver dúvidas sobre esses 

requisitos, deve consultar sua companhia aérea. 

https://www.visitcostarica.com/en/costa-rica/planning-your-trip/entry-requirements 

https://salud.go.cr/ 

https://www.visitcostarica.com/en/costa-rica/planning-your-trip/entry-requirements
https://salud.go.cr/


Transitando Costa Rica 

As autoridades estão permitindo trânsito no mesmo dia pelo ar, com reserva confirmada. 

Requisitos de quarentena 

Cidadãos costarriquenhos e residentes legais que entram no país podem ser obrigados a 

isolar-se por 14 dias. Eles devem preencher o formulário de informações epidemiológicas 

que especificará as ações exatas a serem tomadas. Os turistas que entrarem a partir de 1º de 

agosto, de acordo com as restrições alteradas mencionadas acima, não serão obrigados a 

isolar-se. 

Vistos de turista 

Os turistas que entraram na Costa Rica após 17 de dezembro de 2019 podem permanecer 

legalmente no país até 2 de junho de 2021. Para isso, é obrigatório ter um seguro médico que 

cubra os riscos especificados, principalmente questões relacionadas ao COVID, incluindo 

tratamento médico até US $ 50.000 e isolamento. acomodação custa até US $ 2.000.  

Também é possível usar outra política internacional, mas ela deve cobrir esses requisitos 

mínimos. Todas as apólices, locais ou internacionais, devem ser enviadas por e-mail com a 

confirmação da compra para seguros@ict.go.cr para que a extensão seja válida. 

Viagem internacional 

Os voos comerciais não estão funcionando normalmente. United Airlines, Iberia, Air France 

e Lufthansa estão operando alguns voos e outras companhias aéreas estão retomando as 

operações em determinadas datas. Verifique com as companhias aéreas ou um agente de 

viagens.  

Turismo na Costa Rica 

O uso de veículos particulares atualmente é restrito a todo o país. As restrições variam 

conforme os níveis de risco do COVID-19 mudam. As restrições geralmente são baseadas no 

último número da placa do carro.  

Você pode dirigir na Costa Rica com uma carteira de motorista do Reino Unido ou uma 

carteira de motorista internacional enquanto estiver visitando como turista (máximo de 90 

dias). Devido ao COVID-19, aqueles que entraram no país desde 17 de dezembro de 2019 



tiveram sua permissão para usar a carteira de motorista do Reino Unido prorrogada 

enquanto estiverem legalmente no país. 

Se for residente por períodos mais longos, pode ser necessário obter uma licença da Costa 

Rica. Os motoristas devem apresentar sua carteira de motorista e passaporte se solicitados a 

fazê-lo por um policial. 

Há uma exigência para o uso de máscaras faciais no transporte público, que pode variar com 

os níveis de risco do COVID-19. Verifique as informações oficiais . 

https://sites.google.com/presidencia.go.cr/alertas/transporte-p%C3%BAblico 

A oferta de carros alugados pode ser reduzida, uma vez que as locadoras foram solicitadas a 

emprestar seus veículos para entrega de equipamentos médicos e mercadorias. O transporte 

público está operacional com algumas restrições. Os táxis funcionam a qualquer hora. 

Alojamento 

Você deve encontrar uma acomodação adequada às suas necessidades. Hotéis e muitos 

outros tipos de estabelecimento estão agora sendo autorizados a operar em vários níveis de 

capacidade (em 50 ou 100%), dependendo do nível de alerta COVID-19 em sua localização 

Verifique as informações locais. Para obter informações turísticas, incluindo hospedagem e 

viagens, ligue para + 506-2299-5827 ou pelo WhatsApp no número + 506-8628-3247. 

Espaços públicos e serviços 

Existem restrições em praias, restaurantes, bares e outros locais onde as pessoas se reúnem. 

Eles estão sujeitos a alterações conforme os níveis de risco do COVID-19 variam. Tome nota 

dos conselhos e informações oficiais . 

https://sites.google.com/presidencia.go.cr/alertas/regulaci%C3%B3n-de-establecimientos 

Saúde na Costa Rica 

Se você acha que tem sintomas de COVID-19, deve ligar para 1322, um número de telefone 

nacional, e seguir as recomendações das autoridades. 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

 

https://sites.google.com/presidencia.go.cr/alertas/transporte-p%C3%BAblico
https://sites.google.com/presidencia.go.cr/alertas/transporte-p%C3%BAblico
https://sites.google.com/presidencia.go.cr/alertas/regulaci%C3%B3n-de-establecimientos


================================= 

CROÁCIA 

================================= 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus 

Entrada para a Croácia 

Para ter permissão de entrada na Croácia, todos os viajantes do Brasil, independentemente 

de seu status de vacinação, devem apresentar um teste de antígeno COVID-19 negativo, que 

não deve ter mais de 48 horas, ou um teste PCR negativo, não mais de 72 horas na chegada . 

Pessoas que viajam do Brasil para a Croácia não têm permissão para fazer esses testes na 

chegada à Croácia. Os passageiros que chegarem sem um certificado de teste válido terão 

sua entrada negada na Croácia. 

Cidadãos do Brasil podem apresentar um dos seguintes documentos na chegada: 

um antígeno COVID-19 negativo com não mais de 48 horas, ou; 

um resultado de teste de PCR negativo com não mais de 72 horas, ou; 

comprovante de vacinação, ou; 

um atestado médico de recuperação após um resultado de teste positivo entre 11 e 180 dias 

antes).  

Crianças menores de 12 anos e acompanhadas por um dos pais / responsável estão isentas 

da obrigação de apresentar resultado negativo no teste, e de se auto-isolar, se o pai ou 

responsável tiver um dos documentos acima indicados. Os detalhes de outras isenções dos 

requisitos estabelecidos acima estão disponíveis no site e incluem, por exemplo, passageiros 

em trânsito pela Croácia em menos de 12 horas. 

https://www.koronavirus.hr/recommendations-and-instructions-for-crossing-the-state-

border/736?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_f682e902f3bb8e56eb846a098ccb066dcb02a6f6-

1628053706-0-gqNtZGzNAmKjcnBszQjO 

https://www.koronavirus.hr/recommendations-and-instructions-for-crossing-the-state-border/736?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_f682e902f3bb8e56eb846a098ccb066dcb02a6f6-1628053706-0-gqNtZGzNAmKjcnBszQjO
https://www.koronavirus.hr/recommendations-and-instructions-for-crossing-the-state-border/736?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_f682e902f3bb8e56eb846a098ccb066dcb02a6f6-1628053706-0-gqNtZGzNAmKjcnBszQjO
https://www.koronavirus.hr/recommendations-and-instructions-for-crossing-the-state-border/736?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_f682e902f3bb8e56eb846a098ccb066dcb02a6f6-1628053706-0-gqNtZGzNAmKjcnBszQjO


Se você estiver chegando à Croácia destes países, Chipre, Rússia, África do Sul, Brasil ou 

Zanzibar e não tiver um dos documentos listados acima, e não estiver sujeito a uma isenção 

específica, você deverá tirar um Teste PCR ou teste rápido de antígeno na chegada à Croácia. 

Você precisa isolar-se até que os resultados de um teste negativo sejam recebidos.  

Após a entrada na Croácia, você receberá instruções sobre as condições de auto-isolamento, 

que incluirão detalhes sobre como terminar seu auto-isolamento por meio de um teste 

negativo. Veja mais informações sobre os centros de teste na Croácia.   

https://www.koronavirus.hr/testing-centers-in-croatia/764 

Se você viajar para outro país após receber um teste PCR negativo (validade de 72 horas) ou 

teste rápido de antígeno (validade de 48 horas) na Croácia e retornar à Croácia em menos de 

48 ou 72 horas (para PCR) a partir da data do teste, você não precisará fornecer um novo 

teste do país para o qual viajou. 

Documentos adicionais para entrada 

Você precisará preencher um formulário de inscrições online antes de viajar para a Croácia. 

https://entercroatia.mup.hr/ 

Quando chegar à Croácia, deverá levar consigo uma cópia da sua reserva de alojamento ou o 

comprovativo de propriedade de uma casa / barco de férias. Se você estiver viajando para a 

Croácia a negócios, deverá levar consigo um comprovante de convite de negócios ou 

reuniões. 

Demonstrando seu status de vacinação COVID-19 

A Croácia aceitará o certificado de conclusão de um curso de vacina de duas doses (Pfizer, 

Moderna, AstraZeneca, Gamaleya, Sinopharm) ou um certificado de recebimento de uma 

vacina de uma dose (Janssen, Johnson & Johnson).  

Em ambos os casos, a imunização deve ter sido concluída 14 dias antes da chegada. Como 

alternativa, a Croácia aceitará um certificado médico de recuperação nos 6 meses anteriores, 

juntamente com a prova de uma primeira dose de Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Gamaleya, 

Sinopharm, se administrada menos de 180 dias antes da chegada. 

Viajar para a Croácia vindo da África do Sul, Brasil ou Zanzibar 

https://www.koronavirus.hr/testing-centers-in-croatia/764
https://entercroatia.mup.hr/


Existem restrições adicionais  se você estiver viajando para a Croácia vindo da África do Sul, 

Brasil ou Zanzibar. Além de terem um resultado de teste PCR negativo obtido 48 horas antes 

da chegada, os viajantes permitidos também devem passar por um período de auto-

isolamento obrigatório de 14 dias na chegada à Croácia. O período de isolamento pode ser 

reduzido para 7 dias se um teste de PCR subsequente confirmar um resultado negativo. 

Detalhes de elegibilidade para viajar, possíveis isenções e instruções para chegadas, 

incluindo testes rápidos de antígenos aprovados,  estão disponíveis no Ministério do Interior 

da Croácia .  

https://mup.gov.hr/uzg-covid/english/286212 

Os testes PCR estão disponíveis na maioria dos aeroportos croatas - os viajantes devem 

verificar isso com os aeroportos específicos para os quais viajam.  

Aqueles que desejam fazer um teste na chegada precisarão entrar em contato com uma 

clínica diretamente e podem deixar temporariamente suas acomodações para comparecer a 

uma consulta de teste.  

Os testes custam aproximadamente 700 Kuna Croatas e os resultados geralmente estão 

disponíveis em 48 horas. 

Entrando se você possui uma propriedade na Croácia 

Se você possui uma propriedade na Croácia, você terá permissão para entrar na Croácia se 

tiver uma escritura de propriedade (ou contrato de compra, outra prova escrita de 

propriedade, embarcações ancoradas na Croácia) e um Certificado Digital COVID da UE, 

um resultado de teste PCR negativo não mais antigo do que 72 horas (da amostragem à 

chegada ao ponto de passagem da fronteira) ou um resultado do teste rápido do antígeno 

para COVID-19 não mais do que 48 horas (da amostragem à chegada ao ponto de passagem 

da fronteira); ou se você realizar PCR ou teste rápido de antígeno imediatamente após a 

chegada na Croácia e ficar em auto-isolamento até receber um resultado de teste negativo. 

Turismo na Croácia 

Não há restrições às viagens regionais dentro da Croácia. 

Máscaras 

https://mup.gov.hr/uzg-covid/english/286212


É obrigatório que os passageiros usem máscaras nos transportes públicos, táxis, lojas e 

outros estabelecimentos comerciais. 

Locais e serviços públicos 

Houve relatos de vários casos de coronavírus associados a visitas a bares e outros locais 

movimentados. Você deve ter cuidado e seguir as regras de distanciamento social ao 

frequentar locais movimentados. 

Saúde 

Se achar que tem sintomas de coronavírus, você deve entrar em contato com a linha direta 

COVID19 do governo croata no telefone 113. Alternativamente, você deve entrar em contato 

com a clínica especializada mais próxima  

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

CUBA 

================================= 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus 

 

Entrada para Cuba 

 

A partir de 10 de janeiro de 2021, todos os que viajam a Cuba devem ter uma prova 

certificada de um resultado negativo de um teste PCR feito nas 72 horas anteriores à viagem 

em um centro de testes credenciado no Reino Unido ou no país de onde você está viajando. 

As crianças não estão isentas. Você não deve usar os serviços de teste do NHS para fazer um 

teste a fim de facilitar sua viagem para outro país. Você deve fazer um teste particular. Você 

ainda fará um teste de PCR ao chegar em Cuba. 

 

Todos têm que preencher uma Declaração de Saúde (com o endereço de onde ficarão) e fazer 

um teste PCR. A partir de 1º de dezembro, todas as passagens aéreas terão uma taxa 

sanitária de $ 30 incluída. Se você tiver que pagar por um teste PCR, por exemplo, chegando 

de barco, o custo deve ser pago com cartão de crédito ou em dólares americanos ou libras 

esterlinas ou euros em dinheiro. O resultado do teste deve ser comunicado dentro de 48 

horas. É necessário um seguro de viagem com cobertura para COVID-19. 

 

Triagem e quarentena 

 



Os turistas que chegam em voos fretados de férias farão um teste PCR na chegada. Em 

seguida, você será transferido para seus hotéis e será informado sobre as regras de 

isolamento e outros exames médicos ou testes no hotel. 

 

Os não residentes farão um teste de PCR na chegada e terão que ficar em um centro de 

isolamento designado (pode ser um hotel) até que tenham um segundo teste de PCR 

negativo (o teste pode ser no quinto dia). Os custos de estadia, teste (s) e transporte de e para 

o alojamento têm de ser pagos por si, com cartão de crédito. Recomenda-se trazer dinheiro 

caso o seu cartão de crédito não funcione. 

 

Os cidadãos cubanos também terão que permanecer em um centro de isolamento designado 

até o segundo resultado negativo do teste PCR. Assim como os estrangeiros residentes em 

Cuba. O local de isolamento designado para residentes estrangeiros será especificado pelo 

Ministério competente, por exemplo, MINCEX no caso de funcionários de negócios 

estrangeiros, MINREX para mídia estrangeira e Ministério de Educação Superior (MES) para 

estudantes estrangeiros. 

 

Se o seu primeiro teste de PCR for positivo (mesmo que você tenha chegado com um 

certificado de teste de PCR negativo obtido nas 72 horas de sua partida para Cuba), você 

deverá ser internado em um hospital ou centro administrado pelo Ministério de Saúde 

Pública. 

 

Os custos de internação no hospital ou centro (e qualquer medicamento) devem ser pagos 

com cartão de crédito no momento da alta, ou o pagamento deverá ser providenciado 

diretamente pela sua seguradora de viagens. Como contingência, vale a pena trazer dinheiro 

(libras esterlinas, dólares americanos ou euros) para pagar a conta (um guia aproximado é 

de £ 160 por dia). 

 

Viagem em Cuba 

As viagens e os transportes dentro e entre as Províncias variam de acordo com as medidas 

em vigor. Qualquer mudança na situação em uma província ou município pode significar 

que as ligações de transporte interprovinciais ou municipais também mudem. 

 

As viagens de entrada e saída de Havana são restritas a partir de 12 de janeiro de 2021 por 

meio de pontos de verificação específicos com controle sanitário, e os serviços de transporte 

(público e privado) em Havana só funcionarão entre 5h e 21h. 

 

A partir de sexta-feira, 5 de fevereiro de 2021, haverá um toque de recolher em Havana entre 

21h e 5h, que se aplica a qualquer movimento de veículos e pessoas. As únicas exceções 

permitidas são para o transporte de trabalhadores e suprimentos essenciais e algumas outras 

categorias com permissão oficial. 

 

Máscaras faciais devem ser usadas sempre que viajar em ônibus, táxis e veículos particulares 

de aluguel. 



 

Os visitantes podem alugar carros (ver informações importantes na seção Viagem rodoviária 

), mas devem verificar com as locadoras se eles estão abertos, têm carros disponíveis e ver 

onde você pode dirigir de acordo com as medidas atuais do COVID-19, antes de fazer 

planos. 

 

Verifique com o seu operador turístico e procure aconselhamento local se tiver dúvidas 

sobre excursões a outras partes de Cuba, incluindo se o aluguel de automóveis é permitido. 

 

Alojamento 

 

Hotéis e casas de hóspedes estão abertos, mas para uma ocupação limitada. Os hóspedes 

podem ter que usar máscaras em algumas áreas e instalações do hotel. 

 

Os parques de campismo também estão abertos a uma capacidade limitada. 

 

As equipes médicas dos hotéis farão o acompanhamento da saúde dos hóspedes, incluindo a 

medição da temperatura, e estarão à disposição dos hóspedes que não se sintam bem entre 

as visitas. Representantes médicos locais visitarão acampamentos e “casas particulares”.  

 

Qualquer pessoa com sintomas respiratórios pode ser transferida para uma clínica ou centro 

de isolamento e terá que pagar pelo (s) teste (s) PCR e serviços médicos com cartão de 

crédito. Qualquer companheiro de viagem pode ser obrigado a isolar-se em sua acomodação 

até um resultado negativo do teste de PCR ou fazer o teste. 

 

Os hotéis podem limitar o número de pessoas que usam as instalações a qualquer momento, 

especialmente piscinas (se abertas) e elevadores. 

 

Espaços públicos e serviços 

 

O uso de máscara facial em público é obrigatório ou corre-se o risco de ser multado, assim 

como o distanciamento social de no mínimo 1,5 metros. 

 

As lojas em todas as províncias podem abrir, mas devem limitar o número de clientes dentro 

da loja. Isso significa que há filas para entrar nas lojas. 

 

A partir de 13 de janeiro, as lojas em Havana só poderão abrir das 9h às 17h de segunda a 

sábado e das 9h às 13h no domingo. As lojas só podem abrir para vender alimentos 

essenciais e produtos de higiene. 

 

Cafés, bares e restaurantes (exceto em Havana a partir de 13 de janeiro) podem abrir, mas 

devem limitar o horário, o número de clientes e as mesas separadas em 1,5 metros. Os 

pontos de venda em Havana só podem servir comida para take-away. Não é permitido 

beber álcool em público ou hospedar ou participar de uma festa em Havana. 



 

Além disso: 

 

Os parques públicos podem abrir, mas atualmente apenas entre 5h e 19h em Havana 

Clubes sociais, ginásios, museus, jardins, teatros, etc. podem abrir (exceto em Havana) para 

uma capacidade limitada e os visitantes devem observar o distanciamento social 

 

As piscinas podem abrir para uma capacidade limitada e em horários restritos de visita, para 

permitir a limpeza para os próximos horários. A partir de 10 de janeiro de 2021, as piscinas 

públicas em Havana estarão fechadas 

 

Praias em Havana estão fechadas. As praias fora de Havana estão abertas, mas um número 

limitado de pessoas pode ser permitido e pode haver pessoal nas praias para gerenciar o 

acesso 

 

Praticar exercícios nas vias públicas de Havana não é permitido no momento, nem o uso de 

academias ou campos esportivos 

 

Não são permitidas reuniões religiosas em Havana. Em outros lugares, as igrejas podem se 

abrir para cultos, seguindo conselhos governamentais de saúde e distanciamento 

As agências de viagens podem ser fechadas e as excursões turísticas suspensas. Verifique 

com seu operador turístico 

 

Quem não seguir as regras locais pode ser multado ou até processado. 

 

Saúde em Cuba 

 

Se você acha que tem sintomas de COVID-19, deve entrar em contato com uma clínica local 

imediatamente. Se você estiver hospedado em um hotel, a recepção do hotel poderá entrar 

em contato com a equipe médica para você. Os proprietários de “casas particulares” 

poderão ajudá-lo a contactar os serviços médicos locais. 

 

Se o seu teste de PCR for positivo (mesmo que você tenha chegado com um certificado de 

teste negativo de PCR obtido nas 72 horas de sua partida para Cuba), você deverá ir ao 

hospital ou centro administrado pelo Ministério da Saúde. Você pode não ter nenhum ou 

muito acesso à Internet. O roaming do seu celular pode não funcionar em Cuba. 

 

Se você precisar permanecer no hospital ou sob cuidados médicos, deverá pagar a conta com 

cartão de crédito ao receber alta ou providenciar o pagamento diretamente com sua 

seguradora de viagem. O pagamento em dinheiro (libras esterlinas, dólares americanos ou 

euros) também é permitido se os cartões de crédito não funcionarem, portanto, é 

recomendável fazer planos de contingência para trazer dinheiro com você. 

 



Se o seu teste de PCR for positivo, qualquer acompanhante de viagem com você terá que se 

isolar na acomodação e ser testado novamente. 

 

As autoridades cubanas pretendem obter os resultados dos testes PCR em 48 horas, mas isso 

nem sempre é possível devido ao elevado volume de testes. 

 

Se você estiver hospedado em uma casa particular ou em um hotel, é provável que receba 

exames domiciliares regulares de representantes médicos (conhecidos como “pesquisia”). 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

CURAÇAO 

================================= 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para Curaçao 

 

Os requisitos de entrada para Curaçao e os detalhes dos requisitos de teste e quarentena 

para viajantes podem ser encontrados no site do conselho de turismo de Curaçao . 

 

https://www.curacao.com/en/article/travel-updates 

 

Viagem em Curaçao 

 

O Governo de Curaçao implementou medidas em resposta à pandemia do coronavírus. 

Todas as medidas e atualizações podem ser encontradas no site do Governo de Curaçao . 

 

https://gobiernu.cw/corona-virus-english-updates/ 

 

Saúde em Curaçao 

 

Se você acha que tem sintomas de COVID-19, entre em contato com a autoridade de saúde 

(GGD) pelo telefone 9345. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

DINAMARCA 

================================= 

 

https://www.curacao.com/en/article/travel-updates
https://gobiernu.cw/corona-virus-english-updates/


Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

A entrada na Dinamarca é avaliada pelo nível de risco do país de origem da viagem. Isso é 

classificado por classificações verde, amarelo, laranja e vermelho. As autoridades 

dinamarquesas irão rever o nível de risco semanalmente. 

Se você está planejando uma viagem para a Dinamarca, verifique as regras de viagem mais 

recentes antes de viajar . 

https://en.coronasmitte.dk/covidtravelrules 

Entrada para a Dinamarca - não totalmente vacinado 

Se você for residente no Brasil, poderá entrar na Dinamarca se tiver um propósito digno. 

Você pode ver a lista de finalidades valiosas    no site do coronavírus dinamarquês. 

Você precisará fornecer evidências de seu propósito digno e deve seguir os requisitos de 

teste e auto-isolamento descritos abaixo. 

Entrada para a Dinamarca - totalmente vacinado 

Os residentes do Brasil totalmente vacinados podem entrar na Dinamarca para todos os fins, 

mas você deve seguir os requisitos de teste e auto-isolamento descritos abaixo. Devem ter 

passado duas semanas desde a sua segunda dose e a vacina deve ser uma aprovada pela 

Agência Europeia de Medicamentos. 

Requisitos de teste e auto-isolamento se estiver viajando de um aeroporto / porto de área 

vermelha 

Você deve ter: 

Um propósito digno ou ser totalmente vacinado 

Um teste PCR negativo 72 horas antes da entrada 

Um teste na chegada 

https://en.coronasmitte.dk/covidtravelrules


Para isolar-se na chegada por 10 dias (com a opção de teste para liberação após quatro dias) 

Passageiros previamente infectados com COVID-19 e crianças com 15 anos ou menos estão 

isentos de testes de pré-entrada e na chegada. 

Para obter detalhes sobre isenções para viajantes elegíveis, consulte o site das autoridades 

dinamarquesas sobre coronavírus . 

Pode consultar as autoridades dinamarquesas na sua linha de apoio (+45 7020 6044) para 

obter aconselhamento sobre as condições de entrada para estrangeiros. Você também pode 

se manter atualizado no site do coronavírus dinamarquês.      

Máscaras faciais em aeroportos dinamarqueses 

Passou a ser obrigatório o uso de máscaras faciais em voos com várias companhias aéreas. 

Você deve verificar com sua companhia aérea antes de viajar. Os passageiros são 

responsáveis por fornecer suas próprias máscaras faciais.  

É obrigatório o uso de máscara em todos os terminais dos aeroportos dinamarqueses. Você 

deve usar máscara médica desde o momento de sua entrada nos terminais, a bordo do avião, 

e até sua saída novamente na chegada. É recomendado pelas autoridades de saúde 

dinamarquesas mudar a máscara a cada 3 a 4 horas. 

Viajar para as Ilhas Faroe 

Você deve ter um teste COVID-19 negativo pelo menos 72 horas antes da partida. Você 

também deve isolar-se por 10 dias após a chegada às Ilhas Faroe. Você deve isolar mesmo se 

o teste feito na chegada for negativo. O isolamento pode terminar após um teste de PCR 

negativo feito não antes do quarto dia após a entrada. 

Se você estiver totalmente vacinado, consulte as orientações no site oficial das Ilhas Faroé . 

https://corona.fo/travel?_l=en 

Se necessitar de mais orientações ou informações sobre o COVID-19 nas Ilhas Faroé, pode 

visitar o website dedicado às Ilhas Faroé ou ligar para a Linha Direta da Corona Faroese no 

+298 30 40 40 (aberto de segunda a quinta das 10h00 às 15h00). 

https://corona.fo/ 

https://corona.fo/travel?_l=en
https://corona.fo/


Viagem para a Groenlândia 

Você pode entrar na Groenlândia pela Dinamarca. Pode haver capacidade de vôo limitada 

por um período de tempo. 

Todos os viajantes devem ter um teste PCR negativo de um país nórdico (Dinamarca, 

Finlândia, Islândia, Noruega ou Suécia), que deve ter no máximo 48 horas no check-in. 

Se você não foi vacinado, deve ir diretamente para a quarentena no destino final e ser 

testado novamente no quinto dia de quarentena. 

Se você estiver totalmente vacinado, poderá fazer o teste no dia seguinte à entrada na 

Groenlândia (se o centro de teste estiver aberto). Se o teste for negativo, você será liberado 

da quarentena. 

Os acompanhantes de 2 a 11 anos têm a mesma oferta de vacinação do seu companheiro de 

viagem. Isso significa que os pais vacinados que chegam e seus filhos que viajam podem ser 

testados no dia seguinte à entrada, mesmo que seus filhos não tenham sido vacinados. 

Esteja ciente de que as restrições à entrada na Groenlândia podem ser restabelecidas a 

qualquer momento, dependendo da disseminação nacional e global do COVID-19. 

Para obter mais informações sobre viagens da Dinamarca para a Groenlândia, você pode 

entrar em contato com o Secretariado Corona da Groenlândia em corona@nanoq.gl . Você 

pode se manter atualizado com as dicas de viagem da Visit Greenland.  

https://visitgreenland.com/articles/corona-virus-status/#traveladvice 

Espaços públicos e serviços 

O limite externo para reuniões é de 500 pessoas, e o interno é de 250 pessoas. 

Restaurantes e cafés estão abertos. Para refeições dentro de casa, você precisará de um 'passe 

corona' (vacinação completa, um teste negativo feito em 72 horas, um teste positivo feito 

entre 14 dias e 12 semanas atrás). Para refeições ao ar livre, não é necessário um 'passe 

corona'. 

Atrações ao ar livre, museus, bibliotecas, cinemas, salas de concertos e academias estão 

abertas, mas você precisará de um 'passe corona' para entrar. As boates permanecem 

fechadas. 

https://visitgreenland.com/articles/corona-virus-status/#traveladvice


Você deve seguir as diretrizes dinamarquesas sobre distanciamento físico, proteção à saúde 

e horário de funcionamento. 

As autoridades dinamarquesas emitiram recomendações para viajantes que utilizam 

transportes públicos.  Você deve usar uma máscara em todos os transportes públicos, 

incluindo táxis e balsas e em todos os espaços públicos para evitar multas. A partir de 14 de 

junho, isso só se aplica a passageiros de pé. 

Saúde na Dinamarca 

A autoridade de saúde dinamarquesa (Sundhedsstyrelsen) abriu uma linha direta do 

Coronavirus no telefone +45 70 20 02 33, os operadores falam inglês e dinamarquês.  

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

DJIBUTI 
================================= 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para Djibouti 

 

A partir de 21 de junho, todos os passageiros que chegarem a Djibouti que não apresentem 

evidências de terem sido vacinados, terão que passar 10 dias em quarentena em seu próprio 

alojamento. 

 

Quer chegue por via aérea, terrestre ou marítima, se tiver mais de 11 anos de idade, também 

terá de apresentar um certificado de teste PCR do país onde iniciou a sua viagem. O teste 

deve ser feito no prazo de 72 horas antes do início da viagem e 120 horas antes da chegada a 

Djibouti. 

 

Passageiros que iniciaram suas viagens ou transitaram pela África do Sul, Índia ou Brasil 

não terão permissão para entrar em Djibuti devido à crescente preocupação com as variantes 

do COVID-19. Cidadãos do Djibuti não estão autorizados a viajar para esses países. Os 

residentes do Djibuti devem verificar com suas companhias aéreas antes de planejarem 

viajar para esses países. 

 

Na chegada a todos os pontos de entrada (terrestres, aéreos ou marítimos), se você tiver 

mais de 11 anos, fará o teste de COVID-19, que pode levar até uma hora. Você não deve 

comer nada 30 minutos antes de sua chegada ao ponto de entrada. Terá de pagar o teste ou 



com cartão de crédito, mas como as máquinas de cartão de crédito nem sempre funcionam, o 

dinheiro (aceites dólares, euros) é um meio de pagamento mais fiável.  

 

Se o resultado do teste for positivo, os viajantes estrangeiros terão que entrar em quarentena, 

por conta própria, em um hotel acordado com os que realizaram o teste ou se apresentarem 

sintomas no hospital, até que o teste seja negativo. Cidadãos do Djibuti com teste positivo 

podem escolher ir para um local de isolamento do governo sem nenhum custo ou pagar os 

custos de hospedagem em um hotel. Você não deve usar o serviço de teste do NHS para 

fazer um teste a fim de facilitar sua viagem para outro país. Você deve fazer um teste 

particular. 

 

Regras de saída em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Todos os viajantes devem apresentar um teste PCR negativo ao deixar Djibouti. A partir de 

21 de junho, ao deixar Djibouti, os residentes estrangeiros de Djibouti (bem como os 

nacionais do Djibouti) devem mostrar evidências de terem recebido pelo menos uma dose 

de uma vacina contra o coronavírus ou evidência de uma consulta no exterior para uma 

vacina ou fornecer evidências de isenção médica de receber a vacina. 

 

Medida local 

 

A cobertura facial deve ser usada em espaços públicos e privados onde o distanciamento 

social não é possível. Restaurantes e lojas estão abertos com medidas de distanciamento 

social em vigor. 

 

Alojamento 

 

Os hotéis foram autorizados a reabrir a partir de 30 de junho de 2020 com medidas de 

distanciamento social em vigor. 

 

Locais e serviços públicos 

 

Reuniões de mais de 10 pessoas são proibidas. Os escritórios do governo e locais de culto 

foram reabertos com o distanciamento social. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

DOMINICA 

================================= 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 



Entrada para Dominica 

 

Borders e o aeroporto Douglas Charles agora estão abertos para nacionais e estrangeiros que 

chegam à Dominica. 

 

Requisitos de pré-chegada 

 

Os passageiros que chegam devem preencher um questionário online 24 horas antes da 

chegada e fazer um teste de esfregaço PCR com resultado negativo obtido até 72 horas antes 

da chegada. Este resultado deve ser carregado e enviado com o questionário para que sua 

chegada seja aprovada por e-mail do Ministério da Saúde dominicano. Sem este e-mail, você 

não terá permissão para embarcar no vôo com destino a Dominica. 

 

https://dominica.gov.dm/coronavirus-contact-us 

 

Você não deve usar o serviço de teste do NHS para fazer um teste a fim de facilitar sua 

viagem para outro país. Você deve fazer um teste particular. 

 

Triagem na chegada 

 

Um teste rápido de diagnóstico de picada de agulha (RDT) será feito na chegada. Se o RDT 

for negativo, o viajante deve isolar-se em uma instalação operada pelo governo ou 

certificada pelo governo por cinco dias antes de realizar um novo teste de PCR. Se o RDT for 

positivo, será realizado um novo teste de esfregaço de PCR. Isso será feito às custas do 

viajante. Mais informações podem ser encontradas em 

https://discoverdominica.com/en/travel-advisory-for-dominica . 

 

Se o teste de PCR for positivo, será necessária uma quarentena obrigatória de 14 dias, em 

uma instalação do governo para a qual serão cobradas taxas. 

 

Os resultados do segundo teste de PCR devem demorar pelo menos 48 horas. Assim que um 

teste negativo for recebido, os próximos sete dias podem ser passados em instalações não 

certificadas, mas o viajante deve permanecer dentro de casa e monitorar sua temperatura. 

Atividades turísticas gerenciadas são possíveis com supervisão estrita de operadores 

certificados. 

 

Consulte o site do governo da Dominica para obter informações atualizadas sobre como 

chegar e sair da Dominica. 

 

Turismo na Dominica 

 

Na chegada e nos primeiros sete dias no país, você deve pegar transporte apenas de um 

operador de táxi COVID-19 certificado. 

 

https://dominica.gov.dm/coronavirus-contact-us


Há táxis particulares e aluguel de carros disponíveis nos aeroportos Douglas Charles e 

Canefield e em outros lugares. O aluguel de carros deve ser providenciado com 

antecedência.  

 

Você deverá usar máscara facial o tempo todo nos transportes públicos na Dominica. Você 

deve manter uma distância de 6 pés das outras pessoas, e a higienização frequente das mãos 

é obrigatória. 

 

Alojamento 

 

Vários hotéis e pousadas estão reabrindo de forma limitada para negócios. Cada um será 

certificado por inspetores de saúde do governo de que está em conformidade com os 

protocolos de saúde recém-introduzidos. Alguns operadores turísticos reabriram para 

negócios.  

 

Você só pode ficar em acomodações com certificação 'Safe in Nature' ou em quarentena 

operada pelo governo durante os primeiros sete dias no país. Uma estrutura de taxas está 

em vigor. 

 

Espaços públicos e serviços 

 

Comércios, lojas, escritórios, igrejas, quadras esportivas e salões de beleza passaram a 

funcionar normalmente sem restrições, exceto nos protocolos de saúde (distanciamento 

físico, higienização das mãos, uso de máscaras faciais).  

 

Um máximo de 199 pessoas podem se reunir a qualquer momento, uma vez que o 

organizador tenha recebido as licenças e aprovação. Visitantes solteiros são permitidos a 

pacientes de hospitais e residentes de lares de idosos.  

 

Praias e rios podem ser acessados livremente e atividades esportivas permitidas. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

EGITO 

================================= 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para o egito 

 



Desde 1º de julho de 2020, o governo egípcio permite voos internacionais de e para 

aeroportos egípcios. Algumas companhias aéreas estão impondo requisitos especiais, como 

o uso de máscaras faciais. Você deve verificar com sua companhia aérea antes de viajar. 

 

As autoridades egípcias informaram que todas as chegadas ao Egito estarão sujeitas a 

medidas de saúde.  

 

Os passageiros de todos os países deverão preencher um cartão de monitoramento com 

dados pessoais e fornecer a confirmação da apólice de seguro de saúde válida às autoridades 

aeroportuárias.  

 

Os passageiros que chegam de países onde variantes C19 preocupantes foram identificadas 

podem ser solicitados a realizar um teste rápido COVID-19 (ID NOW) na chegada. 

 

Teste antes da chegada 

 

A partir de 1 de setembro de 2020, todas as pessoas (incluindo aquelas que possuem 

nacionalidade egípcia) que chegam do exterior, para qualquer parte do Egito, serão 

obrigadas a apresentar um certificado de teste PCR negativo na chegada e uma indicação de 

quando o teste foi feito.  

 

As autoridades egípcias informaram que os testes de PCR devem ser realizados no máximo 

72 horas antes da partida do voo. Os passageiros que chegam de Heathrow em Londres só 

têm permissão para realizar o teste PCR no máximo 96 horas antes da partida do voo. 

Crianças menores de 6 anos estão isentas de fornecer certificados de teste PCR negativos. 

 

Os requisitos de entrada do COVID-19 podem mudar a curto prazo. Você deve verificar com 

sua companhia aérea para confirmar os requisitos específicos, incluindo testes de PCR, bem 

antes da viagem. 

 

Você não deve usar o serviço de teste do NHS para fazer um teste a fim de facilitar sua 

viagem para outro país. Você deve fazer um teste particular. 

 

Testes em províncias costeiras 

 

Os turistas que chegarem aos aeroportos das províncias costeiras do Mar Vermelho 

(Hurghada), Sinai do Sul (Sharm El Sheikh) e Marsa Matrouh que não apresentarem 

evidências aceitáveis de um teste PCR negativo precisarão se submeter ao teste na chegada 

por uma taxa de USD30. Após o teste, você deverá isolar-se no hotel até receber o resultado 

do teste.  

 

As autoridades egípcias entrarão em contato e aconselharão se você precisa continuar a 

isolar-se. Espera-se que os resultados dos testes estejam disponíveis dentro de 12-24 horas. 

 



Se o resultado do seu teste for positivo, as autoridades egípcias provavelmente pedirão que 

você se auto-isole por até 14 dias em uma sala separada alocada para quarentena dentro do 

seu hotel. Se os sintomas persistirem, você pode ser transferido para um hospital público.  

 

Você também pode optar por ir a um hospital privado, sob supervisão do Ministério da 

Saúde. Durante a pandemia COVID-19, é mais importante do que nunca obter um seguro de 

viagem e verificar se ele oferece cobertura suficiente.  

 

Você deve cumprir todas as instruções fornecidas pelas autoridades egípcias. Não fazer isso 

pode resultar na recusa de sua permissão para entrar no Egito e / ou na aplicação legal. 

 

Espaços públicos e serviços 

 

Todos devem cumprir as medidas estabelecidas no Egito para limitar a disseminação do 

coronavírus (COVID-19). 

 

A resposta das autoridades egípcias ao coronavírus está evoluindo, e as medidas locais 

podem mudar e novas restrições serem introduzidas em curto prazo e sem aviso prévio. 

 

Atualmente, existem restrições ao transporte público operando da meia-noite às 4h. Existem 

também restrições para escolas, universidades, cafés, bares, clubes, hotéis e locais turísticos 

que operam com capacidade reduzida. As autoridades podem anunciar o encerramento de 

espaços públicos, incluindo parques e praias a curto prazo, especialmente em feriados. Você 

deve seguir as orientações das autoridades locais.  

 

O uso de máscaras é obrigatório em espaços públicos fechados, incluindo prédios 

governamentais, escritórios privados, shoppings, lojas de varejo e transporte público, 

incluindo táxis privados. Penalidades legais podem ser aplicadas em caso de não 

conformidade. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================== 

EL SALVADOR 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para El Salvador 

 

As autoridades locais informaram que, a partir de 24 de março, as pessoas que desejam 

entrar em El Salvador devem ser capazes de mostrar, inclusive à companhia aérea ou 

agência de viagens relevante, que um dos seguintes requisitos COVID-19 foi atendido: 



 

Que você foi vacinado contra COVID-19, incluindo ambas as doses, se apropriado para essa 

marca de vacina. 

 

Que você tem um certificado de teste COVID-19 PCR, NAAT ou LAMP negativo emitido em 

um período de no máximo 72 horas antes de sua chegada em El Salvador. 

 

Você deve entrar em contato com a Embaixada de El Salvador em Londres para obter 

informações sobre outros requisitos de migração e documentação que você pode precisar 

antes de viajar. 

 

Turismo em El Salvador 

 

A maioria das empresas e serviços estão operando. No entanto, algumas restrições COVID-

19 e outras medidas permanecem em vigor. 

 

Qualquer pessoa que saia de sua acomodação deve usar uma cobertura facial. Outras 

medidas podem ser introduzidas com pouco ou nenhum aviso. Você deve se familiarizar 

com quaisquer medidas ou restrições locais e cumprir estas e quaisquer outras medidas de 

emergência. 

 

Alojamento 

 

Antes de viajar, verifique se a acomodação planejada está disponível e se alguma restrição 

COVID-19 está sendo aplicada. 

 

Espaços públicos e serviços 

 

Os principais serviços (incluindo a maioria das lojas, bancos, postos de gasolina e 

restaurantes / serviços de entrega de alimentos para viagem / entrega em domicílio) estão 

abertos; controles de entrada, verificações de temperatura, medidas de distanciamento social 

e limites no número de clientes são comuns. Escolas e universidades e algumas empresas e 

organizações, incluindo algumas instalações para visitantes turísticos, permanecem fechadas 

ou requerem marcação prévia. Grandes reuniões são desencorajadas. 

 

Saúde 

 

As prescrições emitidas pelo Brasil não podem ser usadas localmente. Para encontrar uma 

farmácia (“farmacia”) procure uma das grandes redes nacionais como Farmacia San Nicolas, 

Farmacias UNO ou Farmacias Economicas, entre outras; uma rápida pesquisa online deve 

ajudá-lo a identificar o mais próximo aberto. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 



 

================================= 

EMIRADO ÁRABES UNIDOS 

================================= 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Teste antes da chegada 

 

Os requisitos de entrada do COVID-19 podem ser alterados a curto prazo, e os viajantes para 

os Emirados Árabes Unidos são fortemente encorajados a verificar os detalhes, incluindo os 

prazos para a realização dos testes PCR do COVID-19 antes da partida com sua companhia 

aérea antes de viajar. Mais detalhes estão disponíveis nos sites da British Airways , Emirates 

e Etihad , incluindo informações sobre o que essas companhias aéreas aceitam como prova 

de um teste negativo. 

 

https://www.britishairways.com/en-gb/information/incident/coronavirus/latest-

information 

 

https://www.emirates.com/uk/english/help/covid-19/dubai-travel-requirements/ 

 

https://www.etihad.com/en-gb/travel-updates/all-destinations-travel-guides 

 

Residentes, turistas e visitantes que viajam de ou através do Brasil e que chegam em Dubai e 

Abu Dhabi devem ter um teste de PCR COVID-19 negativo, que foi feito no máximo 72 

horas antes da partida, e apresentar o certificado no check-in.  

 

Viajantes que chegam em Abu Dhabi também será necessário realizar um teste de PCR 

COVID-19 na chegada. Os viajantes que chegam a Dubai podem ser solicitados a realizar um 

novo teste de PCR de COVID-19 na chegada e terão que isolar enquanto o resultado do teste 

de PCR de COVID-19 for obtido.  

 

Se seu teste de COVID-19 for positivo na chegada, dependendo de seus sintomas e seus 

planos de acomodação, você pode ser obrigado a isolar-se em uma instalação 

governamental, um hospital, seu hotel ou acomodação privada por pelo menos 10 dias. 

 

Se você estiver em trânsito pelos Emirados Árabes Unidos para um país que exige um teste 

de PCR COVID-19 na chegada, você deve obter um teste de PCR COVID-19 negativo antes 

de viajar. 

 

Em todas as circunstâncias, o teste deve ser um teste de esfregaço de PCR COVID-19. Outros 

resultados de testes, incluindo testes de anticorpos, não são aceitos. 

 

https://www.britishairways.com/en-gb/information/incident/coronavirus/latest-information
https://www.britishairways.com/en-gb/information/incident/coronavirus/latest-information
https://www.emirates.com/uk/english/help/covid-19/dubai-travel-requirements/
https://www.etihad.com/en-gb/travel-updates/all-destinations-travel-guides


Mais informações sobre o teste COVID-19 para viajantes estão disponíveis no site da 

Autoridade Nacional de Gerenciamento de Crises e Desastres de Emergência . Crianças 

menores de 12 anos e aquelas com deficiências severas e moderadas estarão isentas da 

exigência do teste. Aqueles que entrarem no país também podem ser solicitados a fazer 

outro teste de PCR COVID-19 na chegada e a completar um período de auto-isolamento ou 

quarentena. 

 

https://covid19.ncema.gov.ae/en/News/Details/1393 

 

Você não deve usar o serviço de teste do NHS para fazer um teste a fim de facilitar sua 

viagem para outro país. Você deve fazer um teste particular. 

 

Entrada para Abu Dhabi 

 

Os visitantes podem viajar para Abu Dhabi por estrada, mas devem ter tido um teste de 

PCR COVID-19 negativo ou teste de interferometria de fase difrativa (DPI) com base em 

laser antes da viagem.  

 

Também é necessário fazer mais testes se os visitantes e residentes permanecerem em Abu 

Dhabi por 3 dias ou mais.  

 

As regras para entrar e permanecer em Abu Dhabi mudam regularmente e outras mudanças 

entrarão em vigor a partir de 19 de julho de 2021. Estas incluem a introdução de toques de 

recolher durante a noite estritamente impostos e regimes de esterilização (saneamento), 

incluindo viagens sendo permitidas apenas por razões essenciais durante determinados 

horários . Você deve verificar os requisitos atuais no site do Abu Dhabi Media Office e no 

site da Emirates News Agency . 

 

https://www.mediaoffice.abudhabi/en/topic/abu-dhabi-emergency-crisis-and-disasters-

committee/ 

 

https://www.wam.ae/en 

 

Todas as chegadas em Abu Dhabi devem ser isoladas por até 12 dias na chegada, 

dependendo de seu status de vacinação, embora as chegadas de certos países listados no site 

Visit Abu Dhabi não sejam obrigados a isolar.  

 

https://visitabudhabi.ae/en/plan-your-trip/covid-safe-travel 

 

O Brasil foi removido desta lista em 13 de junho de 2021. Isso significa que todas as 

chegadas de Abu Dhabi vindas do Brasil serão obrigadas a usar uma pulseira medicamente 

aprovada durante a quarentena. A pulseira será fornecida no aeroporto de Abu Dhabi após 

a liberação da imigração. Chegados com menos de 18 anos, com mais de 60 anos, diplomatas 

ou portadores de doença crónica ficam dispensados do uso de pulseira. 

https://covid19.ncema.gov.ae/en/News/Details/1393
https://www.mediaoffice.abudhabi/en/topic/abu-dhabi-emergency-crisis-and-disasters-committee/
https://www.mediaoffice.abudhabi/en/topic/abu-dhabi-emergency-crisis-and-disasters-committee/
https://www.wam.ae/en
https://visitabudhabi.ae/en/plan-your-trip/covid-safe-travel


 

Os viajantes que chegarem a Abu Dhabi também deverão realizar um teste de PCR COVID-

19 na chegada, completar um período de auto-isolamento ou quarentena e, dependendo da 

duração de sua estadia e status de vacinação, têm até mais dois COVID-19 Testes de PCR. 

Mais informações sobre quarentena e requisitos de teste para viajantes a Abu Dhabi estão 

disponíveis no Portal do Governo dos Emirados Árabes Unidos e no site do Abu Dhabi 

Media Office . Mais informações também estão disponíveis no site da Etihad Airlines, 

incluindo um guia para chegadas em Abu Dhabi. 

 

https://u.ae/en/information-and-services/justice-safety-and-the-law/handling-the-covid-

19-outbreak/travelling-amid-covid-19/quarantine-guidelines-for-travellers-to-the-uae 

 

https://www.mediaoffice.abudhabi/ar/health/abu-dhabi-emergency-crisis-and-disasters-

committee-updates-travel-procedures-for-citizens-and-residents/ 

 

Residentes de Dubai retornando ou saindo de Dubai 

 

Mais informações sobre o que os residentes que retornam precisam fazer antes de viajar e o 

que acontecerá na chegada a Dubai estão disponíveis no site do Governo de Dubai, 

incluindo informações sobre testes na chegada e quarentena. 

 

https://mediaoffice.ae/en/news/2020/June/21-06/Supreme-Committee-of-Crisis-and-

Disaster-Management-announces-new-air-travel-protocols 

 

Os residentes de Dubai devem solicitar uma autorização de retorno no site da Diretoria 

Geral de Residência e Assuntos Estrangeiros do Governo de Dubai . Mais informações sobre 

como reservar um voo para residentes que retornam estão disponíveis no site da Emirates 

Airline . 

 

https://smart.gdrfad.gov.ae/Smart_OTCServicesPortal/ReturnPermitServiceForm.aspx 

 

Em seu retorno a Dubai, os residentes que retornarem terão que registrar seus dados no 

aplicativo COVID-19 DXB. 

 

Visitantes de Dubai 

 

Mais informações sobre o que os visitantes precisam fazer antes de viajar e o que acontecerá 

na chegada a Dubai estão disponíveis no site do Governo de Dubai, incluindo informações 

sobre testes antes da partida, na chegada e quarentena. Mais informações para visitantes de 

Dubai estão disponíveis no site da Emirates Airline . 

 

Os visitantes de Dubai também deverão registrar seus dados no aplicativo COVID-19 DXB. 

 

https://u.ae/en/information-and-services/justice-safety-and-the-law/handling-the-covid-19-outbreak/travelling-amid-covid-19/quarantine-guidelines-for-travellers-to-the-uae
https://u.ae/en/information-and-services/justice-safety-and-the-law/handling-the-covid-19-outbreak/travelling-amid-covid-19/quarantine-guidelines-for-travellers-to-the-uae
https://www.mediaoffice.abudhabi/ar/health/abu-dhabi-emergency-crisis-and-disasters-committee-updates-travel-procedures-for-citizens-and-residents/
https://www.mediaoffice.abudhabi/ar/health/abu-dhabi-emergency-crisis-and-disasters-committee-updates-travel-procedures-for-citizens-and-residents/
https://mediaoffice.ae/en/news/2020/June/21-06/Supreme-Committee-of-Crisis-and-Disaster-Management-announces-new-air-travel-protocols
https://mediaoffice.ae/en/news/2020/June/21-06/Supreme-Committee-of-Crisis-and-Disaster-Management-announces-new-air-travel-protocols
https://smart.gdrfad.gov.ae/Smart_OTCServicesPortal/ReturnPermitServiceForm.aspx


Antes de voar para Dubai, os visitantes também deverão preencher um Formulário de 

Declaração de Saúde e um Formulário de Quarentena .  

 

health-declaration-e-form .pdf 

 

dubai-arrivals-quarantine-procedure-declaration-form .pdf 

 

Ambos os formulários devem ser impressos, preenchidos e entregues à equipe da 

Autoridade de Saúde de Dubai na chegada. Os visitantes de Dubai também deverão 

registrar seus dados no aplicativo COVID-19 DXB. 

 

Os visitantes devem ter seguro saúde internacional antes de viajar. 

 

Todos os visitantes de Dubai devem aderir a todas as medidas de saúde pública emitidas 

pelas autoridades de Dubai, incluindo quaisquer requisitos de quarentena. 

 

Requisitos de quarentena 

 

Restrições de entrada rigorosas permanecem em vigor na chegada em todos os aeroportos 

dos Emirados Árabes Unidos, que podem incluir, mas não estão limitados a, um teste de 

PCR COVID-19 da Autoridade de Saúde na chegada, período de quarentena obrigatório, 

geralmente por meio de auto-isolamento em um endereço privado, se adequado , ou um 

hotel ou instalação governamental e teste de acompanhamento antes de poder concluir a 

quarentena. Assim que o período de quarentena for concluído, você deve continuar a 

cumprir todas as medidas estabelecidas pelas autoridades dos Emirados Árabes Unidos 

para evitar a propagação do COVID-19. 

 

Chegadas de países que as autoridades dos Emirados Árabes Unidos consideram de alto 

risco, e / ou para os quais as autoridades avaliam acomodação privada nos Emirados 

Árabes Unidos como inadequada, provavelmente serão obrigadas a quarentena em uma 

instalação de quarentena do governo. 

 

Cruzeiros 

 

Atualmente, os cruzeiros de passageiros não estão autorizados a atracar nos Emirados 

Árabes Unidos em decorrência das medidas tomadas para combater o COVID-19. Foi 

emitido um aviso aos marinheiros em todos os Emirados Árabes Unidos. 

 

A Cruise Line International Association (CLIA) adotou uma política de saúde para membros 

aprimorada que todas as empresas de cruzeiros marítimos membros da CLIA devem seguir 

para tratar do COVID-19. 

 

https://cruising.org/en/news-and-research/press-room/2020/april/clia-covid-19-toolkit 

 

https://cruising.org/en/news-and-research/press-room/2020/april/clia-covid-19-toolkit


Se você está planejando viajar em um cruzeiro internacional que deverá fazer escala em 

qualquer porto dos Emirados Árabes Unidos, entre em contato com sua agência de viagens 

para obter as informações mais recentes. 

 

Vistos 

 

O Ministério de Relações Exteriores e Cooperação Internacional dos Emirados Árabes 

Unidos (MOFAIC) tem uma linha direta para vistos: +971 (0) 9 208 3344. 

 

Se você tiver alguma dúvida sobre a validade ou expiração do seu visto, entre em contato 

diretamente com a Imigração dos Emirados Árabes Unidos.  

 

Você pode encontrar mais informações sobre vistos no site da Direção Geral de Residência e 

Negócios Estrangeiros de Dubai ou no site da Autoridade Federal para Identidade e 

Cidadania para o resto dos Emirados Árabes Unidos. 

 

https://www.gdrfad.gov.ae/en 

 

https://smartservices.ica.gov.ae/echannels/web/client/default.html#/login 

 

 

Se você mora fora dos Emirados Árabes Unidos, entre em contato com a Embaixada dos 

Emirados Árabes Unidos mais próxima para obter orientação. 

 

Todos os indivíduos que desejam permanecer nos Emirados Árabes Unidos além da 

validade de seus vistos devem entrar em contato com o site da Direção Geral de Residência e 

Negócios Estrangeiros de Dubai ou o site da Autoridade Federal para Identidade e 

Cidadania para o resto dos Emirados Árabes Unidos com bastante antecedência ou podem 

ser sujeito a multas por estadia prolongada. 

 

Regras de saída em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

A partir de 1º de agosto de 2020, todos os viajantes que partem de Abu Dhabi para a UE 

precisarão ter um resultado negativo do teste de PCR COVID-19 96 horas antes de sua 

partida.  

 

Este também é um requisito para viajantes a outros países que exigem um teste de PCR 

COVID-19 negativo antes da chegada. Crianças menores de 12 anos e aquelas com 

deficiências severas e moderadas estarão isentas da exigência do teste. 

 

Passageiros em trânsito de alguns países devem realizar um teste PCR COVID-19 antes de 

embarcar para Dubai. O teste de pré-viagem também é obrigatório para passageiros em 

trânsito, se o país de destino assim exigir. Mais informações estão disponíveis no site do 

Dubai Media Office 

https://www.gdrfad.gov.ae/en
https://smartservices.ica.gov.ae/echannels/web/client/default.html#/login


 

Viagem nos Emirados Árabes Unidos 

 

Casos de COVID-19 continuam a ser registrados nos Emirados Árabes Unidos e medidas de 

saúde pública estão em vigor em resposta ao surto. Isso pode variar entre os Emirados e a 

facilidade de movimento entre as regiões é afetada. As regras locais podem mudar, inclusive 

a curto prazo. Você deve verificá-los cuidadosamente antes de viajar e enquanto estiver nos 

Emirados Árabes Unidos e certificar-se de que está em conformidade. 

 

As autoridades dos Emirados Árabes Unidos declararam que qualquer violação das 

instruções e procedimentos estabelecidos para limitar a disseminação do COVID-19 será 

tratada como um crime punível por lei. 

 

Desde 2 de junho de 2020, as viagens por terra para o Emirado de Abu Dhabi foram restritas, 

embora o movimento dentro do Emirado de Abu Dhabi seja permitido.  

 

As regras para entrar e permanecer em Abu Dhabi mudam regularmente e outras mudanças 

entrarão em vigor a partir de 19 de julho de 2021. Estas incluem a introdução de toques de 

recolher durante a noite estritamente impostos e regimes de esterilização (saneamento), 

incluindo viagens sendo permitidas apenas por razões essenciais durante determinados 

horários . Você deve verificar os requisitos atuais no site do Abu Dhabi Media Office e no 

site da Emirates News Agency . 

 

Espaços públicos e serviços 

 

A maioria das lojas, restaurantes, atrações turísticas e estabelecimentos religiosos estão 

abertos, mas existem restrições e requisitos para ajudar a conter a doença.  

 

O distanciamento social e o uso de máscaras faciais são obrigatórios quando você estiver 

fora de casa. Isso também se aplica a visitantes que se hospedam em hotéis quando não 

estão em seus quartos. 

 

A maioria das escolas nos Emirados Árabes Unidos reabriu no início do ano acadêmico de 

2020/21 com uma série de medidas COVID-19 em vigor. Alguns, desde então, fecharam 

temporariamente após surtos de COVID-19.  

 

Todas as escolas em Abu Dhabi e algumas escolas em Dubai mudaram para o ensino à 

distância no início de 2021, embora a maioria já tenha reaberto com as medidas do COVID-

19 em vigor. 

 

A introdução do 'Green Pass' no aplicativo 'Al HOSN' para acesso a locais públicos em Abu 

Dhabi foi temporariamente suspensa. Mais informações estão disponíveis no site do Abu 

Dhabi Media Office . 

 



https://www.mediaoffice.abudhabi/ar/health/notice-from-abudhabi-emergency-crisis-

committee-on-usage-of-alhosn-app-for-green-pass/ 

 

Saúde nos Emirados Árabes Unidos 

 

Você deve se manter atualizado com as medidas locais de saúde pública e cumprir as 

instruções. Se não o fizer, corre o risco de ser multado ou preso. 

 

Informações sobre a abordagem dos Emirados Árabes Unidos podem ser encontradas no 

site do Ministério da Saúde e Prevenção, por meio do Centro de Informações COVID-19 .  

 

https://www.mohap.gov.ae/en/AwarenessCenter/Pages/COVID19-Information-

Center.aspx 

 

Você também pode se manter atualizado com as informações por meio de fontes oficiais, 

como o Portal do Governo dos Emirados Árabes Unidos , o Dubai Media Office e a Emirates 

News Agency . 

 

https://wam.ae/en 

 

Se desenvolver sintomas de coronavírus nos Emirados Árabes Unidos, você deve entrar em 

contato com o seu seguro de viagem ou provedor de saúde para obter mais informações. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

EQUADOR 

================================= 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para o Equador 

 

Todas as fronteiras terrestres com a Colômbia e o Peru permanecem fechadas até novo aviso. 

No entanto, os equatorianos e residentes estrangeiros podem ter permissão para entrar no 

Equador, através das fronteiras norte e sul de Rumichaca e Huaquillas. Todas as portas 

permanecem fechadas. 

 

Em 1º de junho de 2020, os voos comerciais internacionais retomaram as operações de e para 

o Equador. No entanto, após a identificação de uma nova variante do Coronavirus, é 

altamente recomendável entrar em contato com sua companhia aérea / agência de viagens 

para verificar seu itinerário de viagem. 

 

https://www.mediaoffice.abudhabi/ar/health/notice-from-abudhabi-emergency-crisis-committee-on-usage-of-alhosn-app-for-green-pass/
https://www.mediaoffice.abudhabi/ar/health/notice-from-abudhabi-emergency-crisis-committee-on-usage-of-alhosn-app-for-green-pass/
https://www.mohap.gov.ae/en/AwarenessCenter/Pages/COVID19-Information-Center.aspx
https://www.mohap.gov.ae/en/AwarenessCenter/Pages/COVID19-Information-Center.aspx
https://wam.ae/en


Teste / triagem na chegada 

 

Na chegada, todos os passageiros deverão assinar um formulário de declaração de saúde 

com seu itinerário e dados de contato locais. Você também deve apresentar um teste 

qualitativo de Reação em Cadeia da Polimerase em Tempo Real (RT-PCR) negativo para 

COVID-19, feito até 72 horas antes de sua chegada ao país. Este é um requisito obrigatório, 

que as companhias aéreas são responsáveis por cumprir para permitir o embarque dos 

passageiros. 

 

Os passageiros em trânsito não estão sujeitos ao envio do teste COVID-19 ou do cartão de 

vacinação acima. 

 

A partir de 22 de março de 2021, os viajantes que receberam a vacinação COVID-19 

completa (ou seja, ambas as doses para as vacinas que consistem em duas doses), recebidas 

pelo menos 14 dias antes da data do voo, podem apresentar seu cartão de vacinação, ou seu 

equivalente, em vez do RT-PCR negativo acima. No entanto, o uso de “Certificados de 

Imunidade ou Certificados / Cartões de Vacinação” de passageiros estrangeiros estará 

sujeito a revisão constante.  

 

Você não deve usar o serviço de teste do NHS para fazer um teste a fim de facilitar sua 

viagem para outro país. Você deve fazer um teste particular. 

 

Apenas tripulantes de companhias aéreas, crianças menores de 2 anos e passageiros em 

trânsito para outros países estão isentos do teste RT-PCR ou da exigência do certificado de 

vacinação COVID-19. 

 

Se, na chegada, um passageiro apresentar sintomas relacionados ao COVID-19, ele será 

avaliado por um profissional de saúde MSP, antes de sua entrada na área de imigração, e, se 

necessário, um teste rápido do Antigen será providenciado. Se o resultado for positivo, os 

protocolos COVID-19 serão ativados e o passageiro será instruído a se isolar. 

 

A partir das 23h59 do dia 15 de julho, todos os passageiros que chegam do Brasil ou da 

Índia, mesmo que apenas tenham transitado nesses países, devem apresentar o teste RT-PCR 

negativo, feito até 72 horas antes do embarque, independentemente de estarem estão 

totalmente vacinados ou não.  

 

Esses passageiros devem se isolar por 10 dias em uma casa particular ou em um hotel, por 

conta própria. O Ministério da Saúde Pública (MSP) é responsável pelo acompanhamento 

desta exigência. 

 

Requisitos de quarentena 

 

Os passageiros que apresentarem resultado positivo no teste de antígeno realizado no 

aeroporto precisarão se auto-isolar por 10 dias, a partir da data do teste. O auto-isolamento 



para não residentes pode ser realizado em qualquer hotel, por sua conta. O endereço 

completo de onde o passageiro irá se isolar deve ser incluído no Formulário de Declaração 

de Status de Saúde. 

 

Residentes locais e pessoas qualificadas como “grupos de atenção prioritária”, como pessoas 

com mais de 65 anos, crianças e mulheres grávidas, poderão se isolar em suas casas. 

 

O Ministério da Saúde Pública publicou mais informações sobre os protocolos do 

coronavírus, que também permitem o envio de mensagens diretas ao Ministério (somente 

em espanhol). 

 

https://www.coronavirusecuador.com/ 

 

Se precisar encontrar acomodação de emergência para seguir o protocolo de auto-isolamento 

obrigatório, você pode acessar as opções no site do Ministério da Saúde Pública 

 

https://www.salud.gob.ec/aislamiento-preventivo-obligatorio-apo-documentos-

normativos-covid19/ 

 

O Governo vai acompanhar a situação em outros países com alto risco de contágio para 

evitar a chegada de voos. 

 

Viagem de e para Galápagos 

 

A partir de 1º de julho, as atividades turísticas são permitidas nas Ilhas Galápagos. Os voos 

comerciais que conectam as ilhas foram retomados em 3 de agosto. As autoridades locais 

criaram um “corredor seguro de viagem” para viagens às Ilhas Galápagos. 

 

A partir das 23h59 de 30 de junho, os estrangeiros que desejam entrar nas ilhas devem 

apresentar um teste de reação em cadeia da polimerase (PCR) negativo para COVID-19, feito 

72 horas antes da data de chegada às ilhas Galápagos, ou apresentar um COVID- 19 cartão 

de vacinação, ou equivalente, com dose final administrada pelo menos 14 dias antes da 

viagem. 

 

Os visitantes com diagnóstico de COVID-19 e que, ao fim de um mês, continuem com o 

resultado positivo no teste RT-PCR, podem entrar nas ilhas desde que sejam assintomáticos 

e apresentem um atestado médico emitido no país de origem que ateste a sua condição de 

saúde. 

 

Todos os passageiros que apresentarem sintomas relacionados ao COVID-19 terão a entrada 

negada nas ilhas e uma equipe do Ministério da Saúde ativará os protocolos pertinentes. 

 

Os turistas nacionais e estrangeiros também devem apresentar comprovante de voo de volta, 

bem como o Cartão de Controle de Trânsito de Galápagos, a ser preenchido online pelo 

https://www.coronavirusecuador.com/
https://www.salud.gob.ec/aislamiento-preventivo-obligatorio-apo-documentos-normativos-covid19/
https://www.salud.gob.ec/aislamiento-preventivo-obligatorio-apo-documentos-normativos-covid19/


menos 24 horas antes do voo. Não é mais necessário um documento de passagem segura 

('salvoconducto'). O seguro saúde em viagens é obrigatório para turistas estrangeiros. 

 

Extensões Visa 

 

O Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Mobilidade Humana (MFA) autorizou uma 

nova prorrogação do visto de 30 dias para aquelas pessoas cujo visto expirou entre 19 de 

março de 2020 e 21 de janeiro de 2021. Isso está previsto no Decreto Ministerial 127 de 30 de 

dezembro de 2020, que substituiu o decreto 035 A partir de 21 de janeiro de 2021, os 

visitantes estrangeiros tinham até 19 de fevereiro de 2021 para deixar o país, sem pagar 

multa, ou solicitar um visto temporário, mediante apresentação de um pedido formal.  

 

O MFA implementou um sistema de nomeação online (“sistema agendamiento citas”) e os 

funcionários de controle de imigração têm acesso à plataforma de nomeação do MFA para 

verificar o status dos candidatos. 

 

O MFA está encorajando os clientes a não se aproximarem de seus escritórios em todo o país 

sem uma nomeação confirmada (incluindo para renovação de visto de residência e outros 

serviços). Siga a conta de mídia social do MFA para mais informações: Cancilleria Equador . 

Para orientação geral, entre em contato com: consejeria@cancilleria.gob.ec / 

citasvisas@cancilleriga.gob.ec /.  

 

O período máximo de prorrogação para permanecer no Equador sem visto formal é de 180 

dias. Para qualquer esclarecimento geral contacte:  

servicios.migratorios@ministeriodegobierno.gob.ec . Para solicitar uma prorrogação de visto 

(conhecido como “prórroga”) online  

 

https://www.gob.ec/tramites/11237/webform 

 

Viagem no Equador 

 

O governo equatoriano fornece informações relacionadas ao coronavírus no site 

Coronavirus Equador . O Ministério da Saúde Pública (MSP) também fornece uma página 

de informações . No entanto, as informações mais atualizadas podem ser acessadas por meio 

de sua conta no Twitter . 

 

https://www.salud.gob.ec/coronavirus-covid-19/ 

 

https://mobile.twitter.com/salud_ec 

 

Espaços públicos e serviços 

 

https://www.gob.ec/tramites/11237/webform
https://www.salud.gob.ec/coronavirus-covid-19/
https://mobile.twitter.com/salud_ec


O poder de impor restrições ao tráfego e controles em eventos sociais está nas mãos dos 

municípios locais e outras autoridades competentes, em conjunto com o Comitê Nacional de 

Operações de Emergência (COE) do Equador. 

 

Verifique informações mais detalhadas com as autoridades locais - detalhes abaixo - para 

garantir que você cumpra todas as restrições locais, incluindo as restrições de circulação de 

veículos em sua área. 

 

As medidas gerais de biossegurança em todo o país incluem: 

 

precaução extra aconselhada para pessoas com mais de 60 anos e aqueles cujas condições 

médicas os tornam vulneráveis ao COVID-19 

 

uso obrigatório de máscaras faciais em espaços públicos. 

 

todos os indivíduos devem cumprir as medidas de distanciamento social e praticar a 

lavagem frequente das mãos 

 

as aulas presenciais foram suspensas desde 2020. As aulas combinadas voluntárias (mistura 

de presenciais e online) serão progressivamente autorizadas a ocorrer, a partir de 7 de junho 

de 2021, se o plano de ação COVID da escola tiver sido devidamente aprovado pelo 

Conselho Nacional Comitê de Operações de Emergência (COE) 

 

o trabalho remoto continua a ser incentivado 

reuniões públicas e eventos de massa são proibidos 

 

a reabertura de praias continuará a ser monitorada através do app “Distancia2”. 

 

laboratórios autorizados para realizar testes COVID-19 

 

um aplicativo de rastreamento nacional ( ̔ASI Equador̕) está disponível para alertar as 

pessoas se elas estiveram em contato com um caso COVID-19 confirmado durante os 

últimos 15 dias. O aplicativo é compatível com Bluetooth e mantém a confidencialidade dos 

usuários 

 

as fronteiras terrestres com a Colômbia e o Peru permanecem fechadas até novo aviso. No 

entanto, os equatorianos e residentes estrangeiros podem ter permissão para entrar no 

Equador através das fronteiras norte e sul de Rumichaca e Huaquillas. 

 

portos permanecem fechados para atividades de viagens / turismo. Somente serviços de 

carga são permitidos 

Não há mais medidas de bloqueio e toque de recolher de fim de semana em vigor. 

 



O Comitê Nacional de Operações de Emergência (COE) do Equador anunciou que, a partir 

de sexta-feira, 21 de maio, todos os eventos sociais de massa e reuniões públicas continuarão 

suspensos e que os ônibus interprovinciais poderão operar com 75% da capacidade. Em 29 

de junho, o COE aprovou um plano de retorno progressivo e seguro para as atividades de 

trabalho presencial.  

 

Da mesma forma, a partir de 1º de julho, os funcionários do setor público estão autorizados 

a retornar ao trabalho presencial no escritório 14 dias após a última dose da vacinação 

COVID-19. Em 14 de julho, o COE incentivou os governos municipais a regulamentar o 

transporte público com 50% da capacidade. 

 

O poder de impor outras restrições, incluindo toque de recolher, trânsito e outros controles 

em reuniões sociais, cabe aos municípios locais e outras autoridades competentes, em 

conjunto com o Comitê Nacional de Operações de Emergência (COE) do Equador. 

 

Verifique informações mais detalhadas com as autoridades locais - detalhes abaixo - para 

garantir que você cumpra todas as restrições locais, incluindo as restrições de circulação de 

veículos em sua área. 

 

As restrições não se aplicam a setores-chave, como saúde pública e privada, segurança, 

serviços públicos básicos, resposta a emergências, setores de produção e aqueles que 

precisam transportar bens e alimentos. Também estão isentos pessoas que transportam 

passageiros de / para o aeroporto (exibindo passagens aéreas), emergências médicas 

verificadas e consultas. 

 

Restrições 

 

O sistema de alerta “vermelho, âmbar, verde” do governo central não está mais em vigor. 

No entanto, será utilizado como ferramenta de gestão interna para monitoramento 

epidemiológico. 

 

Cada governo municipal é responsável por determinar suas próprias restrições específicas, 

incluindo, mas não se limitando a, capacidade máxima para transporte público, circulação 

de veículos particulares com base em placas, protocolos de prevenção de saúde para todas 

as empresas e indústrias e venda e consumo de álcool. 

 

Recomendamos fortemente que você siga os canais de mídia social dos municípios locais 

para obter as notificações mais atualizadas, mas lembre-se de que elas podem mudar a 

qualquer momento: 

 

Quito: @MunicipioQuito; Guayaquil: @alcaldiagye; Cuenca: @MunicipioCuenca; Galápagos: 

@CGGalapagos 

 



O Comitê Nacional de Operações de Emergência (COE) do Equador tem um site com suas 

resoluções oficiais (somente em espanhol). 

 

https://www.gestionderiesgos.gob.ec/resoluciones-coe/ 

 

Dentro da emergência sanitária nacional, o Ministério da Saúde equatoriano continuará 

emitindo as medidas de prevenção sanitária necessárias, incluindo testes de PCR e 

quaisquer requisitos obrigatórios de auto-isolamento (Aislamiento Preventivo Obligatorio - 

APO). 

 

Restrições em Quito 

 

O município de Quito continua com sua campanha para aumentar os testes e a triagem. 

Além de aderir às medidas gerais de biossegurança padrão, você também deve portar uma 

carteira de identidade o tempo todo. 

 

Todas as medidas do COVID-19 continuarão a ser aplicadas com rigor e as infrações serão 

tratadas pelas autoridades competentes relevantes. 

 

O sistema de restrição de circulação de veículos particulares “Hoy No Circula” foi reativado 

a partir de 21 de maio. 

 

Os veículos com matrículas terminadas nos seguintes números não podem circular nos 

seguintes dias: 

 

Segunda-feira: 0, 1, 2, 3 

 

Terça-feira: 2, 3, 4, 5 

 

Quarta-feira: 4, 5, 6, 7 

 

Quinta-feira: 6, 7, 8, 9 

 

Sexta-feira: 8, 9, 0, 1 

 

A partir de 1º de julho de 2021, de segunda a sexta-feira, a restrição de veículos “Hoy No 

Circula” está em vigor das 7h às 19h. Isso é aplicável apenas para as áreas urbanas do 

Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Todas as placas de veículos podem circular durante todo o dia nos finais de semana e 

feriados oficiais. 

 

https://www.gestionderiesgos.gob.ec/resoluciones-coe/


As restrições de circulação de veículos não se aplicam a emergências médicas e consultas 

verificadas; para traslados para o aeroporto (mostrando passagens aéreas) e para setores-

chave com documentos de passagem segura. 

 

Além disso, as pessoas que trabalham em determinados setores vitais, como saúde, 

alimentação, financeiro e emergências, poderão circular nos dias em que normalmente não 

seria permitida a circulação da matrícula do veículo. Você deve apresentar credenciais 

válidas ou prova de emergência se for interrompido por uma autoridade local.  

 

A emissão de documentos especiais de passagem segura (“salvoconductos”) foi reintegrada 

para veículos particulares que possam justificar sua necessidade de circular dentro das 

restrições “Hoy No Circula”. 

 

https://secretariademovilidad.quito.gob.ec/index.php/hoy-no-circula-2021 

 

Todas as reuniões públicas e sociais são proibidas. Pubs e boates estão fechados até novo 

aviso. Todas as atividades esportivas que não cumpram os requisitos mínimos de 

distanciamento também são suspensas temporariamente. 

 

Você será multado em 50% do salário mínimo se for flagrado bebendo em locais públicos 

(inclusive dentro de veículos). 

 

Os transportes públicos, terminais rodoviários e transportes turísticos podem operar com 

uma capacidade máxima de 50%. A partir de 26 de julho, centros comerciais, bancos, 

cinemas, teatros, restaurantes, ginásios (cumprindo os requisitos de distanciamento mínimo) 

e centros de entretenimento podem funcionar com uma capacidade máxima de 50%. Os 

eventos acadêmicos ao ar livre podem ser realizados com 70% da capacidade. 

 

Visite o site do Aeroporto Internacional “Mariscal Sucre” de Quito para obter detalhes sobre 

seus protocolos COVID-19 e medidas de saúde para os passageiros. 

 

https://www.aeropuertoquito.aero/en/covid-19-protocol.html 

 

Visite o site do Aeroporto Internacional “Jose Joaquin de Olmedo” de Guayaquil para obter 

informações gerais sobre as medidas COVID-19 e perguntas frequentes relacionadas (em 

espanhol). 

 

http://www.tagsa.aero/en_aeropuertojjo.html 

 

http://www.tagsa.aero/preguntas-covid.html 

 

Saúde no Equador 

 

https://secretariademovilidad.quito.gob.ec/index.php/hoy-no-circula-2021
https://www.aeropuertoquito.aero/en/covid-19-protocol.html
http://www.tagsa.aero/en_aeropuertojjo.html
http://www.tagsa.aero/preguntas-covid.html


Se você apresentar sintomas enquanto estiver no Equador, deve ligar para 171 (somente em 

espanhol) e será atendido por pessoal treinado do Ministério de Saúde Pública (MSP). Você 

também pode ligar para o 911, que possui alguns operadores que falam inglês. Para mais 

informações (em espanhol), siga os canais oficiais de mídia social do Ministério da Saúde 

Pública @Salud_Ec . 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

ERITREIA 

================================= 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para a Eritreia 

 

Todas as fronteiras terrestres estão fechadas e não se espera que reabram no futuro próximo. 

 

Turismo na Eritreia 

 

Uma proibição de viagens internas foi levantada. Os pontos de verificação estão instalados 

entre as cidades principais. O transporte público (ônibus e táxis) está operando 

normalmente. Veículos particulares são permitidos nas estradas. 

 

Todos os estrangeiros, incluindo diplomatas, devem solicitar antecipadamente uma 

autorização de viagem para deixar a região de Asmara. 

 

Alojamento 

 

Os hotéis estão abertos. 

 

Locais e serviços públicos 

 

A maioria das lojas e negócios reabriram após a flexibilização do bloqueio. Os cinemas e as 

casas noturnas permanecem fechados. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

ESLOVÁQUIA 

================================= 

 



Regras de entrada em resposta ao coronavírus 

 

Entrada para a Eslováquia 

 

Existem restrições de viagem para viajantes da maioria dos países.  

 

Novos requisitos de entrada em vigor a partir de 19 de julho 

 

Se você estiver viajando diretamente do Reino Unido ou de qualquer outro país não-

Schengen para a Eslováquia, os cidadãos do Brasil que não foram totalmente vacinados só 

podem entrar se você for um dos seguintes: 

 

um residente na Eslováquia 

um parente próximo de um residente ou de um cidadão eslovaco (ou seja, cônjuge, filho 

menor ou pai de um filho menor) 

pessoal de transporte comercial 

um estudante estudando na Eslováquia 

totalmente vacinado com uma vacina aprovada pela UE 

 

você se enquadra em certas isenções limitadas. 

 

Para obter detalhes completos sobre os critérios para entrar na Eslováquia e a definição de 

parente próximo, consulte o site do Ministério do Interior da Eslováquia ou as páginas de 

informações da Organização Internacional para Migração . 

 

https://www.minv.sk/?entry-of-foreigners-into-the-territory-of-the-slovak-republic-

during-an-emergency-situation 

 

https://www.mic.iom.sk/en/news/637-covid-19-measures.html 

 

Todos os maiores de 12 anos que chegam de todos os países por todos os meios de 

transporte devem se registrar antes da viagem, preenchendo o formulário “Ehranica” no site 

do governo eslovaco . Após o registo receberá uma confirmação que deverá apresentar na 

fronteira e levar consigo durante a sua estadia, caso as autoridades o solicitem. 

 

https://korona.gov.sk/en/ehranica/ 

 

Requisitos adicionais para entrada na Eslováquia por via aérea 

 

Todos os passageiros aéreos devem preencher o formulário de localização de passageiros do 

governo eslovaco , além do formulário Ehranica . Você deve levar uma confirmação 

impressa com você para mostrar aos oficiais da companhia aérea ou de fronteira. 

 

https://www.mindop.sk/covid/forms/edit/8f504ad726b7f560fb41942b34b7c08dc6d8 

https://www.minv.sk/?entry-of-foreigners-into-the-territory-of-the-slovak-republic-during-an-emergency-situation
https://www.minv.sk/?entry-of-foreigners-into-the-territory-of-the-slovak-republic-during-an-emergency-situation
https://www.mic.iom.sk/en/news/637-covid-19-measures.html
https://korona.gov.sk/en/ehranica/
https://www.mindop.sk/covid/forms/edit/8f504ad726b7f560fb41942b34b7c08dc6d8


 

Se você chegar de avião do Reino Unido ou de outro país não listado no Anexo 1 do decreto 

do governo eslovaco relevante (apenas em eslovaco) , você também deve ser capaz de 

apresentar um resultado de teste PCR negativo com não mais de 72 horas, 

independentemente da sua vacinação status. Crianças menores de 12 anos não precisam 

apresentar um resultado negativo no teste de PCR. 

 

Definição de indivíduo totalmente vacinado 

 

O governo eslovaco define uma pessoa como totalmente vacinada se tiver sido vacinada 

com uma vacina aprovada pela Agência Europeia de Medicamentos, ou seja, Pfizer / 

BioNTech, Moderna, AstraZeneca ou Johnson & Johnson e: 

 

para vacinas de duas doses: 14 dias se passaram desde o recebimento da segunda dose (mas 

não mais do que um ano) 

 

para vacinas de dose única: 21 dias se passaram desde o recebimento da vacina (mas não 

mais do que um ano) 

 

14 dias se passaram desde o recebimento da primeira dose de qualquer vacina dentro de 180 

dias após a recuperação de COVID-19 (mas não mais do que um ano). Pessoas totalmente 

vacinadas devem ser capazes de mostrar um certificado comprovando seu status de 

vacinação em eslovaco, tcheco ou inglês . Eles também podem mostrar o Certificado Digital 

COVID da UE. 

 

Demonstrando seu status de vacinação COVID-19 

 

Requisitos de auto-isolamento 

 

Todos os que entrarem na Eslováquia devem se isolar por 14 dias. Dependendo do seu 

estado de vacinação, você pode terminar o seu auto-isolamento mais cedo. 

 

Você pode encerrar o seu auto-isolamento mais cedo se receber um resultado negativo no 

teste PCR feito na Eslováquia. Você pode fazer o teste gratuitamente no quinto dia de auto-

isolamento, no mínimo.  

 

Você precisa reservar o teste no site do governo eslovaco . Crianças menores de 12 anos que 

não apresentam nenhum sintoma de COVID-19 podem terminar seu auto-isolamento ao 

mesmo tempo que todas as outras pessoas em sua casa. Aqueles na mesma casa também 

devem isolar-se até que o período de auto-isolamento de todos seja concluído. 

 

https://korona.gov.sk/en/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19-en/ 

 

As isenções do requisito de auto-isolamento incluem: 

https://korona.gov.sk/en/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19-en/


 

pessoas totalmente vacinadas, conforme definido pelo governo eslovaco 

 

crianças de 12 a 18 anos (esta isenção será válida apenas até 9 de agosto) 

 

pessoas que trabalham na Eslováquia e residem em um país da UE, Islândia, Noruega, 

Lichtenstein, Suíça ou Ucrânia (se você residir na Ucrânia a 100 km da fronteira com a 

Eslováquia) 

 

pessoas que residem na Eslováquia, mas trabalham em um país da UE, Islândia, Noruega, 

Lichtenstein, Suíça ou Ucrânia.  

 

(Devem ter passado os 14 dias anteriores apenas nestes países. Se tiverem mais de 12 anos, 

devem ser capazes de apresentar um teste PCR negativo com mais de 7 dias) (esta isenção é 

válida até 1 de setembro) 

 

estudantes residentes em países vizinhos que estudam na Eslováquia ou residentes na 

Eslováquia que estudam em um país vizinho. (Se eles tiverem mais de 12 anos, eles devem 

ser capazes de mostrar um PCR negativo ou teste de antígeno com não mais de 7 dias) 

 

aqueles que estão em trânsito na Eslováquia, levando alguém de / para um aeroporto em 

um país vizinho, trabalhando no transporte de carga, funeral e / ou pessoal médico, militar 

e / ou diplomático, comparecendo a funerais ou cuidando de parentes próximos 

 

Para obter detalhes completos sobre os novos requisitos de entrada válidos a partir de 19 de 

julho, consulte o decreto do governo eslovaco (apenas em eslovaco) e no site do Ministério 

do Interior da Eslováquia (apenas em eslovaco) . 

 

Trabalhadores transfronteiriços 

 

A definição de um passageiro transfronteiriço de um país vizinho inclui aqueles que vivem a 

menos de 100 km da fronteira mais próxima com a Eslováquia. Os detalhes completos estão 

no site do governo eslovaco. 

 

Os trabalhadores transfronteiriços não vacinados, até 1 de setembro, devem pré-registrar-se 

no site do governo eslovaco . Eles estão isentos do auto-isolamento se puderem apresentar 

um teste PCR negativo com não mais de sete dias e evidência de seu empregador de que eles 

são cruzados. passageiros de fronteira. 

 

Para trabalhadores transfronteiriços totalmente vacinados, o registro no site do governo 

eslovaco é válido por 6 meses. Eles não precisam se isolar e não precisam apresentar um 

resultado de teste de PCR negativo. Para obter mais informações, consulte o site do 

Ministério do Interior da Eslováquia . 

 



Reentrar na Eslováquia depois de levar alguém a um aeroporto internacional em um país 

vizinho 

 

Pessoas que levam outras pessoas de e para aeroportos internacionais na República Tcheca, 

Polônia, Hungria e Áustria não precisam se isolar no retorno à Eslováquia, mas devem se 

registrar com antecedência no site do Ministério das Relações Exteriores da Eslováquia 

(apenas em eslovaco) e mostrar na fronteira eslovaca a confirmação deste registro e uma 

cópia da passagem aérea do passageiro. Não são permitidas paragens, a não ser as para 

reabastecimento e o tempo que o passageiro necessita para entrar ou sair do reabastecimento 

do veículo. 

 

https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=rezim-na-hraniciach-od-19-jula 

 

Transitando na Eslováquia 

 

Você pode transitar na Eslováquia, desde que a sua viagem de trânsito seja inferior a 8 horas 

e você não pare além de reabastecer, ou se você não deixar as instalações do aeroporto. A 

partir de 9 de julho, você deve usar as rotas selecionadas para o trânsito, conforme descrito 

no site do governo eslovaco (a tradução para o inglês começa na página 11). 

 

https://korona.gov.sk/cestovanie-do-sr/ 

 

Você também deve verificar os requisitos de entrada para os países vizinhos relevantes em 

sua rota no FCDO Travel Advice . 

 

Transporte 

 

Os aeroportos internacionais da Eslováquia em Bratislava, Kosice e Poprad estão 

operacionais com voos para determinados destinos permitidos. 

 

Travessias de fronteira 

 

A maioria das principais rotas entre a Eslováquia e a Áustria, Hungria, Polônia e República 

Tcheca estão operacionais, mas os controles de fronteira estão aumentando. 

 

Continuam a existir controlos de fronteira completos com a Ucrânia. A entrada da Ucrânia 

para a Eslováquia é limitada à passagem de fronteira Vysne Nemecke - Uzhgorod entre 7h00 

e 19h00. Para obter mais informações sobre como cruzar a fronteira com a Ucrânia, consulte 

o site do Ministério das Relações Exteriores da Eslováquia (somente em eslovaco). 

 

https://naletisko.mzv.sk/ 

 

https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach#ukrajina 

 

https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=rezim-na-hraniciach-od-19-jula
https://korona.gov.sk/cestovanie-do-sr/
https://naletisko.mzv.sk/
https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach#ukrajina


Os países vizinhos podem alterar seus requisitos de entrada em curto prazo. Você deve 

verificar o FCDO Travel Advice para todos os países em sua rota. 

 

Espaços públicos e serviços 

 

O governo eslovaco atenuou muitas das restrições à vida pública que foram impostas para 

conter a propagação da COVID-19. 

 

As medidas e restrições em um determinado distrito, incluindo requisitos para máscaras 

faciais e testes COVID-19 negativos para certas atividades, podem mudar de acordo com a 

situação epidemiológica local, conforme estabelecido em uma estrutura codificada por cores 

conhecida como 'Covid Automat'.  

 

Disponibilidade de serviços e regras sobre eventos também são abordadas. Os detalhes 

podem ser encontrados no site do governo eslovaco (apenas em eslovaco). Você pode 

verificar as restrições locais em cada distrito digitando seu nome na ferramenta de pesquisa 

online do governo eslovaco .  

 

https://korona.gov.sk/koronavirus-na-slovensku-v-cislach/ 

 

https://automat.gov.sk/ 

 

Você pode querer usar uma ferramenta de tradução online, pois as páginas em inglês não 

são atualizadas regularmente. Você também pode encontrar detalhes sobre as restrições 

mais recentes no site da mídia local em inglês, o Espectador Eslovaco . 

 

https://spectator.sme.sk/ 

 

Para obter mais informações, consulte a Autoridade de Saúde Pública da Eslováquia (apenas 

em eslovaco) . A Organização Internacional para as Migrações (IOM) também possui 

informações em inglês. Você também deve monitorar a evolução da mídia local em inglês, 

como a Radio Slovakia International e The Slovak Spectator . 

 

https://www.uvzsr.sk/ 

 

https://enrsi.rtvs.sk/articles/coronavirus 

 

Saúde na Eslováquia 

 

Se você estiver na Eslováquia e estiver preocupado com os sintomas do coronavírus, deve 

seguir o conselho das autoridades eslovacas e entrar em contato com o seu provedor de 

saúde habitual por telefone ou e-mail, não pessoalmente. Se os seus sintomas forem graves, 

você deve ligar para 155 ou 112, onde alguns operadores podem falar inglês. 

 

https://korona.gov.sk/koronavirus-na-slovensku-v-cislach/
https://automat.gov.sk/
https://spectator.sme.sk/
https://www.uvzsr.sk/
https://enrsi.rtvs.sk/articles/coronavirus


O site do governo eslovaco   contém informações em inglês e conselhos sobre como fazer o 

teste do Covid-19 (atualmente apenas em eslovaco). Você também pode consultar o 

escritório regional mais próximo da Autoridade de Saúde Pública da   Eslováquia no site 

deles. 

 

https://korona.gov.sk/en/ 

 

https://www.uvzsr.sk/en/ 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

ESLOVÊNIA 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para a Eslovênia 

 

Os aeroportos na Eslovênia continuam abertos para voos de passageiros. Você deve 

consultar as companhias aéreas para obter detalhes sobre as opções de voos de e para a 

Eslovênia. 

 

As conexões internacionais de trem de passageiros estão abertas. Você deve visitar o site da 

Deutsche Bahn para obter a programação mais recente. 

 

Se você estiver viajando para a Eslovênia indiretamente, consulte o Conselho de Viagem 

para os países pelos quais você estará em trânsito. 

 

Requisitos de quarentena 

 

A partir de 15 de julho de 2021, a Eslovênia aboliu as listas vermelho escuro, vermelho, 

âmbar e verde. A partir desta data, as regras de entrada serão aplicadas a todos os países. 

 

A entrada na Eslovênia só será permitida se um dos seguintes itens for fornecido no 

momento da chegada: 

 

Um teste de PCR com não mais de 72 horas. 

 

Um teste rápido de antígeno com não mais de 48 horas. 

 

Um teste PCR positivo com mais de 10 dias, mas não com mais de 6 meses, confirmando que 

o viajante teve Covid-19 e não mais de 6 meses se passaram desde os primeiros sintomas. 

https://korona.gov.sk/en/
https://www.uvzsr.sk/en/


 

Prova de vacinação contra Covid-19 da seguinte forma: 

 

- Uma 2ª dose de Pfizer / BioNtech mais pelo menos 7 dias 

 

- Uma 2ª dose de Moderna mais pelo menos 14 dias 

 

-Uma primeira dose de AstraZeneca mais pelo menos 21 dias 

 

- Uma dose de Janssen da Johnson & Johnson / Jansse-Cilag mais pelo menos 14 dias 

 

- Uma primeira dose de Covishield pelo Serum Institute of India / AstraZeneca mais pelo 

menos 21 dias 

 

- Uma 2ª dose de Sputnik V mais pelo menos 14 dias 

 

- Uma 2ª dose de Coronavac da Sinovac Biotech mais pelo menos 14 dias 

 

Um atestado de doença e prova de que em um período máximo de 8 meses a partir do 

resultado positivo de um teste PCR ou início dos sintomas, o viajante foi vacinado com pelo 

menos uma dose das vacinas descritas acima. 

 

Um certificado digital europeu em formato digital ou papel, acompanhado de um código 

QR, contendo detalhes de um PCR negativo, Teste Rápido de Antígeno ou certificado de 

vacinação, certificado de morbidade ou recuperação. 

 

Um certificado digital de um país terceiro em formato digital ou em papel, incluindo um 

código QR e contendo as mesmas informações que o certificado digital da UE descrito acima 

e emitido em inglês. 

 

Qualquer pessoa que pretenda entrar na Eslovênia e não apresentar um dos documentos 

descritos acima será enviada para quarentena em casa por dez dias. Se o viajante não tiver 

residência permanente ou temporária na Eslovênia, ele só poderá entrar na Eslovênia e se 

submeter a 10 dias de quarentena se puder provar que tem um local para fazer essa 

quarentena. 

 

As autoridades eslovenas não permitirão a entrada de pessoas que não tenham residência 

permanente ou temporária na Eslovénia se estas não puderem sair da Eslovénia devido às 

medidas em vigor nos países vizinhos. 

 

A quarentena pode ser encerrada com um teste de PCR negativo no dia 5. 

 



Pessoas sem residência permanente ou temporária na Eslovênia terão a entrada negada se 

declararem que são positivas para Covid-19 ou mostrarem sinais óbvios de infecção por 

Covid-19.  

 

Eles serão autorizados a transitar pela Eslovênia se, ao entrarem, puderem provar 

inequivocamente que o motivo da entrada é o trânsito pela Eslovênia. 

 

Os testes PCR e os testes rápidos de antígeno, certificados de vacinação e certificados de 

doença realizados no Reino Unido são aceitos pelas autoridades eslovenas. 

 

Existem quatro isenções pelas quais as pessoas não serão obrigadas a quarentena na entrada: 

 

Crianças com menos de 15 anos que acompanham um familiar próximo e cujo familiar 

próximo pode fornecer um dos documentos descritos acima e, portanto, não está entrando 

em quarentena na Eslovênia ou não teve sua entrada negada de outra forma. 

 

Dois proprietários ou inquilinos de terra na área de fronteira ou em ambos os lados da 

fronteira estadual que cruzam a fronteira com um país vizinho para fins de execução de 

trabalhos agrícolas ou florestais e retornam pela fronteira não menos de 10 horas após a 

travessia.  

 

Esta isenção também se aplica a membros da família imediata e outras pessoas que tenham 

registrado residência com o indivíduo no mesmo endereço quando viajam juntos 

 

Pessoas que trabalham no setor de transporte internacional 

 

Pessoas em trânsito pela Eslovênia, que partirão em até 12 horas após a entrada no país. 

 

Qualquer pessoa obrigada a entrar em quarentena precisará fornecer um endereço (onde 

ficará hospedado) para as autoridades de fronteira. Caso contrário, as autoridades de 

fronteira podem negar sua entrada na Eslovênia. Durante o auto-isolamento, você deve 

permanecer em sua acomodação e não se socializar fora de sua casa.  

 

Você pode fazer caminhadas curtas para se exercitar, mas deve manter o distanciamento 

social e não se envolver com pessoas de fora de sua casa. A municipalidade local pode 

providenciar a entrega de suprimentos essenciais se amigos ou familiares não puderem 

sustentá-lo. 

 

Todos os viajantes que chegam receberão conselhos na fronteira sobre as medidas que 

podem precisar tomar. 

 

Os pontos de controle internos nas fronteiras Schengen com a Itália, Áustria e Hungria 

foram removidos. 

 



Se você estiver viajando para países vizinhos, consulte as dicas de viagem para obter as 

informações mais recentes sobre como entrar nesses países.  

 

Se permanecer na Eslovénia, deve estar ciente de que, para estadias superiores a 90 dias, terá 

de se registar como Residente Temporário. Entre em contato com a Uprava Enota (o 

departamento que lida com esses aplicativos) em +386 1 306 3034 ou ue.ljubljana@gov.si . O 

departamento funciona de segunda a quinta-feira das 8h às 18h e às sextas-feiras das 8h às 

14h. 

 

Movendo-se na Eslovênia 

 

O movimento entre todas as regiões estatísticas é permitido. 

 

Espaços públicos e outras medidas 

 

Máscaras de proteção devem ser usadas em todos os espaços públicos fechados, em 

transporte público, em locais abertos e externos onde uma distância de 1,5 metros não pode 

ser mantida e em veículos particulares quando viajar com membros de outras famílias para 

fins de trabalho. 

 

As máscaras não são obrigatórias para crianças menores de seis anos, alunos do ensino 

fundamental até a 5ª série quando em sala de aula e pessoas que praticam esportes sem 

contato, se uma distância de 3 metros puder ser mantida. 

 

https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/ 

 

Muitas das regras se aplicam a toda a Eslovênia, mas algumas regras são específicas para 

regiões, dependendo de sua classificação Covid. Você pode encontrar o status de uma região 

estatística específica no site do governo esloveno . 

 

https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/measures-to-contain-the-

spread-of-covid-19-infections/ 

 

Salvo indicação em contrário, as regras abaixo se aplicam a toda a Eslovênia. Mais detalhes 

podem ser encontrados no site do governo esloveno COVID-19 . 

 

O número de pessoas que podem assistir às reuniões públicas organizadas é limitado a 100 

participantes. Reuniões sobre esse número só são permitidas para pessoas vacinadas. testado 

ou recuperado. São permitidas reuniões privadas de até 50 pessoas de diferentes famílias, 

tanto internas quanto externas. Essas reuniões devem seguir os requisitos do Instituto 

Nacional de Saúde Pública e as máscaras devem ser usadas em ambientes fechados. 

Consulte o site do governo esloveno para obter mais detalhes (em esloveno) 

 

https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/
https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/measures-to-contain-the-spread-of-covid-19-infections/
https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/measures-to-contain-the-spread-of-covid-19-infections/


Todos os negócios e serviços podem ser abertos. Os consumidores não são obrigados a 

fornecer um teste COVID-19 negativo para acessar quaisquer serviços que estejam abertos, 

mas as empresas são obrigadas a garantir 10 m² por cliente, distanciamento social de 1,5 me 

máscaras faciais em ambientes internos. 

 

Os hotéis podem abrir com um máximo de 50% da capacidade. Os parques de campismo 

estão autorizados a abrir, com um máximo de 70% da capacidade. Os hóspedes do hotel 

devem fornecer evidências de um teste negativo ou comprovante de recuperação ou 

vacinação do COVID-19. 

 

Restaurantes e bares podem funcionar entre as 5h e as 22h. Bares e restaurantes também 

podem atender clientes em ambientes fechados. Os clientes precisam fornecer evidências de 

um teste negativo ou comprovante de recuperação ou vacinação de COVID-19 

 

Os serviços de take away são abertos e permitidos. 

 

As instalações esportivas internas estão abertas, e exercícios em grupo de até 10 pessoas são 

permitidos para esportes sem contato, onde uma distância mínima de 2 metros pode ser 

mantida. 

 

As visitas a lares de idosos e hospitais são somente com hora marcada. Você deve entrar em 

contato com a casa de saúde ou hospital que deseja visitar para obter detalhes completos 

sobre as opções de visita, observando que essas opções estão sujeitas a alterações em curto 

prazo. 

 

Você não deve comparecer a hospitais ou clínicas odontológicas por motivos não essenciais, 

a menos que tenha uma consulta marcada. 

 

Todos os estabelecimentos de ensino agora oferecem aulas presenciais. 

 

Todas as bibliotecas, museus, galerias e locais de patrimônio cultural ao ar livre estão 

abertos. As instalações de cultura interna podem operar com até 50% da capacidade, sendo 

que os clientes internos precisam apresentar evidências de um teste PCR negativo, 

recuperação ou vacinação. 

 

Todos os serviços dentro da administração pública eslovena são somente com hora marcada. 

 

Reuniões religiosas agora são permitidas, limitadas a até 50% da capacidade ou 50 pessoas 

ao ar livre, desde que sigam as diretrizes do NIJZ. 

 

O governo esloveno fornece orientações e atualizações sobre o coronavírus em inglês . 

 

https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/ 

 

https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/


Saúde na Eslovênia 

 

Se estiver visitando a Eslovênia e achar que tem sintomas de COVID-19, você deve 

permanecer em casa e entrar em contato com a linha direta da COVID pelo telefone +386 (0) 

80 1404. Você não deve sair de casa antes de falar com as autoridades e receber mais 

instruções . 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

ESPANHA 

================================= 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para a Espanha 

 

O governo espanhol exige que todas as chegadas à Espanha provenientes do Brasil 

apresentem na entrada um formulário de declaração pré-viagem e um dos seguintes: um 

teste COVID-19 negativo; ou comprovante de vacinação.  

 

Todos os viajantes devem seguir os conselhos das autoridades locais sobre a melhor forma 

de se proteger e proteger outras pessoas, incluindo quaisquer medidas que adotem para 

controlar o vírus.  

 

Planeje com antecedência caso apresente sintomas ou teste positivo para COVID-19 durante 

a sua estadia na Espanha. 

 

O governo espanhol exige que todas as chegadas do Brasil à Espanha (exceto crianças 

menores de 12 anos) apresentem na entrada um dos seguintes itens: 

 

documentação certificando que você realizou um teste de amplificação de ácido nucléico 

COVID-19 (NAAT - por exemplo, PCR, TMA, LAMP ou NEAR) dentro de 72 horas antes da 

chegada à Espanha e teve resultado negativo.  

 

Os testes de antígeno só podem ser usados em certas circunstâncias limitadas (conforme 

descrito na seção 'k' dos 'Requisitos de entrada para entrada na Espanha de países terceiros' 

na página 'Viagens e COVID-19' do Ministério da Saúde espanhol ) e não são aceitos se você 

estiver viajando do Brasil para a Espanha para fins turísticos . 

 

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/s

pth.htm 

 

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm


prova de estar totalmente vacinado pelo menos 14 dias antes da chegada à Espanha (deve 

(m) indicar a (s) data (s) da vacinação), com vacina autorizada pela Agência Europeia de 

Medicamentos ou pela Organização Mundial de Saúde .  

 

O seu cartão de nomeação do NHS dos centros de vacinação não foi concebido para ser 

usado como prova de vacinação e não deve ser usado para demonstrar o seu estado de 

vacina. 

 

Certificados de recuperação - um documento médico que atesta que você se recuperou do 

COVID-19 nos últimos 6 meses antes da viagem - não é atualmente aceito para chegadas do 

Brasil. 

 

Os documentos podem ser em inglês, espanhol, francês ou alemão e em papel ou em 

formato eletrônico. Todos os documentos devem especificar o nome e sobrenome do 

passageiro. Consulte a seção 'k.' na página 'Viagens e COVID-19' do Ministério da Saúde da 

Espanha para obter detalhes sobre a prova de vacinação e os tipos de testes de diagnóstico 

que podem ser apresentados ao viajar do Brasil para a Espanha. 

 

Todos os passageiros (incluindo crianças menores de 12 anos) viajando de avião ou mar 

devem preencher e assinar um Formulário de Controle de Saúde online no máximo 48 horas 

antes da viagem.  

 

Outras regras podem ser aplicadas se você tiver viajado para um país na lista de países de 

'risco' da Espanha nos 14 dias anteriores à viagem para a Espanha.  

 

Motivo para viajar para a Espanha 

 

Os requisitos de entrada e o tipo de testes de diagnóstico que você pode apresentar podem 

variar se o motivo da sua viagem para a Espanha se enquadrar em uma das categorias 

listadas em 'Requisitos de entrada para entrada na Espanha de países terceiros' - seção 'a' a 'i' 

- na página 'Viagens e COVID-19' do Ministério da Saúde da Espanha . Isso inclui residentes 

da Espanha. Se uma das isenções listadas se aplicar a você, um teste de antígeno feito dentro 

de 48 horas após a chegada pode ser apresentado na entrada como uma alternativa a um 

certificado de vacinação, um teste de amplificação de ácido nucleico negativo (como PCR, 

LAMP, TMA etc.) tomadas 72 horas antes da chegada, ou um certificado de recuperação. 

 

Os testes de antígeno não são aceitos se você estiver viajando do Brasil para a Espanha para 

fins turísticos. 

 

Requisitos de teste e vacinação se viajar para a Espanha . 

 

O governo espanhol publica e analisa sua lista de 'países de risco' a cada 7 dias. Todos os 

passageiros (exceto crianças com idade inferior a 12 anos) que viajam para a Espanha que 



tenham visitado um "país de risco" nos 14 dias anteriores devem estar preparados para 

apresentar evidências de um dos seguintes itens na entrada: 

 

documentação que certifica que você realizou um teste de amplificação de ácido nucleico 

(NAAT) COVID-19 (por exemplo, PCR, TMA, LAMP ou NEAR) dentro de 72 horas antes da 

chegada à Espanha, ou um teste de antígeno feito 48 horas após a chegada, e o teste foi 

negativo . 

 

um certificado ou documento certificando que você está totalmente vacinado contra COVID-

19.  

 

um atestado médico atestando que você se recuperou do COVID-19 nos últimos 6 meses 

antes da viagem.  

 

Pode ser aplicada uma multa mínima de € 3000 a quem não cumprir este requisito. 

 

Viajar para as Ilhas Baleares e Canárias 

 

Se você estiver viajando para as ilhas Canárias ou Baleares da Espanha continental, pode ser 

necessário apresentar um teste COVID negativo, dependendo da região de onde você está 

viajando. Você deve consultar sua operadora de viagens e as autoridades locais em seu 

destino final para obter orientação sobre os requisitos de entrada doméstica. 

 

Para obter informações específicas sobre viagens para as Ilhas Baleares, consulte o Conselho 

de Turismo das Ilhas Baleares . 

 

http://safetourism.illesbalears.travel/en 

 

Em algumas partes de Espanha, independentemente do seu país de origem, os fornecedores 

de alojamento turístico podem exigir que apresente provas de um teste negativo, de estar 

totalmente vacinado ou de ter tido e recuperado de COVID-19 nos últimos 6 meses. Isso se 

aplica atualmente às Ilhas Canárias.  

 

Consulte o site do conselho de turismo das Ilhas Canárias para obter detalhes.  

 

https://www.hellocanaryislands.com/ 

 

Crianças menores de 12 anos estão isentas de testes. Os testes permitidos são PCR (RT-PCR 

para COVID-19), Amplificação mediada por transcrição (TMA) e testes de antígeno. Você 

deve verificar com seu provedor de hospedagem antes de viajar. 

 

Chegada por via aérea ou marítima 

 

http://safetourism.illesbalears.travel/en
https://www.hellocanaryislands.com/


Antes de viajar para a Espanha, todos os passageiros (incluindo crianças menores de 12 

anos) viajando de avião ou mar devem preencher e assinar um Formulário de Controle de 

Saúde online no máximo 48 horas antes da viagem, declarando qualquer histórico conhecido 

de exposição ao COVID-19 e dando contato detalhes. 

 

https://www.spth.gob.es/ 

 

Qualquer pessoa que não tenha preenchido este formulário eletronicamente através do site 

ou aplicativo da Spain Travel Health , pode enviá-lo em papel antes do embarque. 

 

Na chegada aos portos e aeroportos espanhóis, você pode estar sujeito aos seguintes 

requisitos no ponto de entrada: 

 

Apresente o código QR (em papel ou digital) emitido no preenchimento do Formulário de 

Controle de Saúde online antes da viagem. 

 

Passar por uma verificação de temperatura 

 

Faça uma avaliação de saúde visual 

 

Todos os passageiros (exceto crianças com idade inferior a 12 anos) viajando para aeroportos 

e portos espanhóis do Reino Unido devem estar preparados para apresentar evidências de 

um teste negativo feito 72 horas antes da chegada, de estarem totalmente vacinados.  

 

Todos os passageiros (excluindo crianças com idade inferior a 12 anos) que cheguem à 

Espanha e que tenham visitado um 'país de risco' nos 14 dias anteriores devem apresentar 

provas de um teste de diagnóstico, vacinação ou certificado de recuperação.  

 

Se viajar de um país onde a Espanha tem restrições de viagem, você deve verificar com a 

Embaixada da Espanha nesse país antes de viajar para a Espanha. Devido às restrições de 

viagem atuais, esteja ciente de que você pode ser questionado na chegada pelas autoridades 

de fronteira espanholas para garantir que você atenda aos requisitos legais de entrada. As 

autoridades de fronteira espanholas só concederão a entrada se considerarem que você 

atende aos requisitos de entrada e se reservam o direito de negar a passagem. 

 

Qualquer pessoa que apresentar sintomas ou não cumprir um dos requisitos acima será 

submetida a um teste na chegada e será obrigada a observar os protocolos COVID-19 em 

vigor, conforme determinado pelas autoridades locais de seu destino na Espanha. 

 

Os passageiros também podem ser contatados e solicitados a realizar um teste PCR, TMA ou 

LAMP a qualquer momento até 48 horas após sua chegada à Espanha. 

 

Trânsito Aéreo 

 

https://www.spth.gob.es/


Se você estiver em trânsito na Espanha de avião do Brasil, não está sujeito a requisitos de 

teste, no entanto, todos os passageiros (incluindo crianças menores de 12 anos) são 

obrigados a preencher e assinar um Formulário de Controle de Saúde online no máximo 48 

horas antes da viagem, declarando qualquer histórico conhecido de exposição ao COVID-19 

e fornecer detalhes de contato.  

 

Você deve verificar com sua operadora de viagens e as autoridades em seu destino final se 

um teste negativo é necessário na entrada. 

 

Viagem terrestre e trânsito 

 

As fronteiras terrestres da Espanha estão abertas, no entanto, restrições de viagem, controles 

de fronteira e requisitos de teste podem estar em vigor, dependendo do país de onde você 

está viajando. Viajantes da França por via terrestre (excluindo crianças menores de 12 anos) 

que desejam entrar na Espanha por estrada ou trem, podem ser solicitados a apresentar um 

dos seguintes documentos na entrada: 

 

um certificado ou documento certificando que você está totalmente vacinado contra COVID-

19 

 

documentação que certifica que você realizou um teste de diagnóstico (por exemplo, PCR, 

LAMP, TMA ou teste de antígeno) e teve resultado negativo 48 horas antes de cruzar a 

fronteira com a Espanha 

um atestado médico atestando que você se recuperou do COVID-19 nos últimos 6 meses 

antes da viagem 

 

Os seguintes grupos estão isentos deste requisito: 

 

Trabalhadores de transporte 

Trabalhadores fronteiriços 

Residentes de regiões de fronteira em um raio de 30 km 

 

Embora esses requisitos de teste não se apliquem a viajantes terrestres de Portugal, Andorra 

e Gibraltar, as viagens para a Espanha de todos os locais podem ser limitadas. Os controles 

nas fronteiras terrestres de Portugal com a Espanha foram suspensos.   

 

Se você estiver viajando para a Espanha via Gibraltar, verifique os requisitos de entrada 

mais recentes  

 

A viagem inter-regional é permitida, desde que o seu ponto de origem e destino não esteja 

dentro de uma área confinada onde as restrições de entrada e saída existam. O trânsito em 

áreas confinadas para chegar ao seu destino final é permitido; no entanto, você deve estar 

preparado para mostrar evidências de sua jornada adiante, como passagens de trem ou de 

avião para o seu destino final.  



 

Se viajar com pessoas que não sejam da mesma casa, todos os passageiros devem usar uma 

máscara facial cobrindo o nariz e a boca. Penalidades podem ser impostas se você não 

cumprir.  

 

Viagem na Espanha 

 

Você deve seguir os conselhos das autoridades locais sobre a melhor forma de se proteger e 

proteger outras pessoas, incluindo quaisquer medidas que adotem para controlar o vírus. 

 

Embora o estado de emergência nacional declarado pelo governo espanhol em 25 de 

outubro de 2020 tenha terminado em 9 de maio de 2021, algumas restrições e toques de 

recolher continuam em vigor e podem variar entre as regiões.  

 

A higiene da lavagem das mãos, as regras de ventilação do ar e o uso de máscaras faciais em 

espaços públicos fechados e em alguns cenários específicos ao ar livre devem continuar a ser 

observados em todos os momentos.  

 

Os governos regionais detêm poderes legais para facilitar ou restringir as restrições dentro 

de sua região, se necessário para controlar a propagação do vírus (por exemplo, bloqueios 

parciais; limitação da capacidade e horário de funcionamento do varejo, estabelecimentos de 

hospitalidade e eventos públicos). 

 

Restrições locais e regionais podem ser introduzidas em curto prazo. Você deve consultar os 

níveis de incidência regionais , consultar as autoridades locais em seu destino e certificar-se 

de que está ciente das medidas específicas em vigor antes de viajar. 

 

A utilização de coberturas faciais continua a ser obrigatória para maiores de 6 anos em todos 

os meios de transporte público em Espanha, em qualquer espaço fechado aberto ao público e 

ao ar livre onde não se observe um distanciamento social de 1,5 metros.  

 

As regras específicas sobre o uso de máscaras faciais podem variar de acordo com a região.  

 

Viagem rodoviária 

 

As fronteiras terrestres estão abertas. 

 

O governo espanhol implementou requisitos de teste para aqueles que viajam por terra da 

França para a Espanha por rodovia ou ferrovia.  

 

Os controles nas fronteiras terrestres de Portugal com a Espanha foram suspensos.  

 



As viagens inter-regionais podem ser restritas se o seu ponto de origem e destino estiver 

dentro de uma área confinada onde as restrições de entrada e saída estão em vigor. Você 

deve verificar os conselhos das autoridades locais em seu destino antes de viajar. 

 

O trânsito em áreas confinadas é permitido; no entanto, você deve estar preparado para 

mostrar evidências de sua jornada, como passagens de trem ou de avião para seu destino 

final. 

 

Se precisar viajar durante o horário do toque de recolher, você deve levar consigo evidências 

do motivo da viagem, como um atestado do seu empregador, comprovante de consulta 

médica ou comprovante de continuação da viagem, como passagens de trem ou de avião. 

Para saber mais sobre isenções específicas, você deve consultar as orientações das 

autoridades locais. 

 

Se viajar com pessoas que não sejam da mesma casa, todos os passageiros devem usar uma 

máscara facial cobrindo o nariz e a boca. Penalidades podem ser impostas se você não 

cumprir.  

 

Espaços públicos e serviços 

 

Medidas de distanciamento social e outras precauções de segurança devem continuar a ser 

observadas em todos os momentos. 

 

Embora o estado de emergência nacional declarado pelo governo espanhol em 25 de 

outubro de 2020 tenha terminado em 9 de maio de 2021, algumas restrições e toques de 

recolher continuam em vigor e podem variar entre as regiões.  

 

Muitas autoridades municipais e regionais introduziram outros tipos de medidas, como 

limitar o horário e a capacidade de bares e restaurantes, e em alguns locais estes 

permanecem fechados até novo aviso. Você deve consultar as autoridades locais para 

quaisquer medidas adicionais onde você estiver, pois isso pode variar de uma região para 

outra. 

 

Você deve continuar a observar as seguintes regras, independentemente do seu paradeiro na 

Espanha: 

 

distanciamento social de 1,5 metros 

uso obrigatório de máscaras faciais em espaços públicos fechados ou ao ar livre onde não 

seja observado distanciamento social de 1,5 metros v (respeitar todas as medidas de 

segurança postas em prática por estabelecimentos como hotéis, bares, lojas e restaurantes 

para reduzir o risco de COVID-19 

 

lave bem as mãos com frequência e use gel desinfetante para as mãos onde não houver água 

e sabão disponíveis 



 

As autoridades regionais espanholas também podem impor as seguintes medidas restritivas 

adicionais: 

 

um toque de recolher noturno (os horários específicos do toque de recolher variam entre as 

regiões) 

 

as reuniões sociais podem ser limitadas (por exemplo, no máximo 6 pessoas ao ar livre e no 

máximo 4 pessoas em restaurantes e bares) 

 

pessoas de diferentes famílias podem não ter permissão para se reunir dentro de casa em 

casas particulares (a menos que tenham responsabilidades de cuidar de um dependente) 

 

restrições de capacidade em praias ou outras áreas públicas, como o delineamento de 

terrenos e o uso de sistemas de reserva. Você deve consultar as autoridades locais para obter 

informações sobre as medidas em vigor 

 

se os visitantes testarem positivo ou desenvolverem sintomas durante a sua estadia na 

Espanha, eles podem ser movidos para acomodações designadas específicas para evitar uma 

propagação posterior 

 

Essas medidas podem variar entre as regiões. Você deve consultar as autoridades locais e 

regionais para obter aconselhamento. 

 

Uso de máscaras faciais 

 

A partir de 26 de junho, deixará de ser obrigatório o uso de máscara facial em exteriores 

onde se observe um distanciamento social de 1,5 metro. No entanto, o uso de máscara facial 

permanece obrigatório para qualquer pessoa com idade superior a 6 anos nas seguintes 

circunstâncias: 

 

Em qualquer espaço fechado aberto ao público (por exemplo, lojas, restaurantes, hotéis, 

hospitais, etc.) 

 

Em qualquer espaço interno onde pessoas que não são da mesma família se misturem 

Em qualquer espaço ao ar livre onde não seja possível observar um distanciamento social de 

1,5m (por exemplo, ruas movimentadas, concertos, manifestações públicas etc.) 

 

Em todas as formas de transporte público, incluindo aviões, trens, bondes, ônibus e metrô, 

bem como todas as estações de transporte, plataformas e aeroportos. 

 

Regras específicas sobre o uso de máscaras faciais podem variar entre as regiões. Você deve 

consultar as autoridades locais para obter informações específicas sobre os requisitos de 

cobertura facial e quaisquer exceções onde você estiver. 



 

Penalidades podem ser impostas se você não cumprir. 

 

Pessoas com problemas respiratórios ou incapazes de usar máscara devido a outras 

condições de saúde ou deficiência estão isentas desta regra.  

 

Embora não seja obrigatório, o uso de máscaras faciais em crianças entre 3 e 5 anos de idade 

é recomendado nos cenários listados acima. 

 

As máscaras devem cobrir o nariz e a boca. 

 

Saúde na Espanha 

 

Desenvolvendo sintomas de COVID-19 enquanto na Espanha 

 

Se você acha que tem sintomas, incluindo febre ou dificuldades respiratórias, como falta de 

ar ou tosse, deve ficar em sua acomodação e ligar para a linha direta regional .  

 

A maioria das linhas diretas regionais listadas tem funcionários que falam inglês. Algumas 

regiões oferecem números de linha de apoio alternativos para aqueles que ligam de telefones 

celulares não espanhóis: 

 

Andaluzia: tel. +34 955 545 060 

Ilhas Baleares: tel. +34 971 211 991 

Ilhas Canárias: tel. +34 928 301012 para a província de Gran Canaria ou +34 922 470012 para 

a província de Santa Cruz de Tenerife 

Catalunha: tel. +34 933 039 944 

 

Se você estiver hospedado em um hotel ou resort, seu provedor de hospedagem pode ter 

uma lista de médicos particulares para os quais eles podem ligar para avaliar seus sintomas 

e conduzir um teste COVID-19. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

ESTADOS UNIDOS   
================================= 

 
 
THIAGO QUEIROZ 

Advogado Previdenciário;Pós graduado em Direito e Processo do Trabalho;Presidente da 

Comissão de Ciência e Tecnologia da OAB Santos 

 



 

A PREVIDÊNCIA NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 

 

Artigo XVI.  Toda pessoa tem direito à previdência social de modo a ficar 

protegida contra as consequências do desemprego, da velhice e da 

incapacidade que, provenientes de qualquer causa alheia à sua vontade, a 

impossibilitem física ou mentalmente de obter meios de subsistência. 

Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem (Aprovada na Nona 

Conferência Internacional Americana, Bogotá, 1948) 

 

A Previdência norte-americana se revela relativamente rigorosa com relação a tempo de 

contribuição, espécies de prestações e períodos contributivos mínimos, bem como para 

resgate de valores. 

Existem dois sistemas principais: 

- o regime público (previdência social), denominado “Social Security”; e 

- o privado, chamado de “401K” (em referência ao código fiscal no qual o plano se 

enquadra). 

 

O regime privado (“401K”): 
Empregadores e empregados são filiados a esse sistema. A empresa pode se utilizar da 

quantia que recolheria aos cofres públicos a título de tributo (à receita federal) e vertê-la 

como contribuição, na mesma proporção (porcentagem), ao “fundo 401k" em nome de seu 

colaborador. 

Os recursos, administrados por um gestor, são aplicados em fundos de investimento de risco 

moderado, alterando para baixo risco quando próximo ao resgate. 

No 401K, os funcionários têm de respeitar o prazo mínimo de resgate. Há uma penalidade 

para quem retirar seus recursos em prazo menor ao estipulado: multas administrativas de 

cerca de 10%, além do imposto. 

 

O regime público (“Social Security”): 

Sistema de filiação obrigatória, solidário e de repartição simples (como o brasileiro). Os 

contribuintes financiam a aposentadoria dos beneficiários contemporâneos, em um regime 

que promove a cooperação entre gerações. 

Funciona pelo acúmulo de créditos: um crédito a cada 3 meses trabalhados. Para receber a 

aposentadoria, são necessários 40 créditos (ou o mínimo de 10 anos). 

“Salário base”: próximo ao salário-mínimo; corrigido anualmente; índice: o mesmo da 

inflação americama (Cunsumer Price Index). 

Seguridade Social: não é destinada apenas aos aposentados; garante também pensão ao 

cônjuge e filhos no caso de morte do segurado, bem como benefícios para a hipótese de 

desemprego, invalidez e outros casos. 

 

Requisitos e detalhes: 

As regras de aposentadoria nos EUA exigem tempo de contribuição e idade mínima. 

Idade mínima: 67 anos (tanto para homens quanto para mulheres); pode ser antecipada para 

62, com desconto. 

Tempo mínimo de contribuição: 10 anos. 

Ao contrário do regime brasileiro (INSS), que aceita contribuições na qualidade de “segurado 

facultativo”, qual seja, aquele que não aufere renda mas integra a Previdência Social, no 

sistema público norte-americano (“Social Security”) não se admite a contribuição sem o 

efetivo exercício de atividade laborativa. 



Alíquota: 6,2% da renda mensal do empregado para o empregador e 6,2% para o trabalhador 

(12,4% no total). 

Valor: proporcional ao tempo de contribuição, calculado por uma fórmula progressiva cujas 

variáveis são: as contribuições feitas pelo trabalhador e sua renda média (base dessa média: 

salários apurados dentro dos 35 anos de maior renda). 

Valor máximo da aposentadoria: conforme a idade em que é feito o 

requerimento. Atualmente: 

● U$ 3.790,00: aposentadoria aos 70 anos de idade; 

● U$ 3.011,00: aos 67 anos; 

● U$ 2.265,00: aos 62 anos; 

Há também benefício previsto para a hipótese de acidente de trabalho. 

 

DO ACORDO INTERNACIONAL PREVIDÊNCIA BRASIL – E.U.A.: 

Segundo o IBGE, hoje há mais de 1,4 milhões de brasileiros vivendo nos EUA. 

Dos diversos serviços oferecidos virtualmente pelo INSS, 19 são relativos a acordos 

internacionais de previdência (aposentadorias por idade e por tempo, atualização de dados, 

certificados, pensão por morte, reativação de benefício, revisão de renda mensal, 

transferência de benefício em manutenção...). 

O Poder Executivo é responsável pela negociação e assinatura dos acordos de Previdência 

Social, que são submetidos à apreciação do Congresso Nacional para ratificação e 

promulgação (pois tais atos dependem de lei que o legitimem, eis que a Previdência, assim 

como qualquer atividade da administração pública, deve observar o princípio da legalidade). 

Dentre os objetivos desses acordos, o principal é garantir a totalização do tempo de 

contribuição e sua posterior utilização, seja de outro país, para obter o benefício no Brasil, 

seja oriundo do Sistema brasileiro, visando benefício estrangeiro, tanto para fins de carência 

(tempo mínimo para adquirir o direito a alguma espécie de prestação) quanto para os demais 

requisitos para o pagamento, conforme a lei (local ou externa). 

A decisão do respectivo órgão de previdência quanto à concessão deve observar a legislação 

do país onde o requerimento é requerido. O mesmo se aplica à relação Brasil-E.U.A.. 

O Brasil mantém acordo de utilização do tempo de contribuição com os E.U.A. na espécie 

“bilateral”, desde 01.10.2018 (entrada em vigor). 

Os beneficiários são os trabalhadores e seus familiares – no Brasil, os vinculados ao Regime 

Geral (iniciativa privada) e ao Regime Próprio (servidores públicos). Nos Estados Unidos, 

aqueles vinculados ao regime previdenciário lá regulamentado. 

Os benefícios previdenciários cujo pagamento é previsto nesta avença são: por idade 

avançada, invalidez e morte. 

Os termos do acordo são disponibilizados no sítio eletrônico da previdência social: 

http://www.previdencia.gov.br/a-previdencia/ assuntos-internacionais/ 

Para viabilizar a soma do período norte-americano de trabalho ao brasileiro (INSS) é preciso 

ostentar, ao menos, 18 contribuições mensais naquele Sistema. 

 

================================ 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para os EUA 

 

Não é possível para a maioria dos cidadãos estrangeiros entrarem nos EUA se eles estiveram 

no Reino Unido, Irlanda, zona Schengen, Irã, Brasil, China, África do Sul ou Índia nos 14 

dias anteriores. Aqueles que chegarem de fora dessas áreas precisarão obter um visto ou 



isenção de visto do Sistema Eletrônico de Autorização de Viagem (ESTA) para entrar ou 

transitar nos EUA como visitante. Você deve consultar o site do Departamento de Estado dos 

EUA para determinar o que será necessário. 

 

https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas.html 

 

Cidadãos norte-americanos e residentes permanentes dos Estados Unidos, certos parentes 

próximos especificados e outras categorias limitadas de titulares de vistos (como funcionários 

da ONU e diplomatas) estão isentos. Eles ainda poderão entrar nos EUA, sujeito aos 

requisitos normais de entrada. Mais detalhes estão no site da Embaixada dos EUA . 

 

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA recomenda que todos os 

passageiros aéreos que chegam aos EUA vindos de um país estrangeiro façam um teste 

COVID no máximo 3 dias antes da partida do voo e apresentem um resultado negativo ou 

documentação de recuperação do COVID- 19 para a companhia aérea antes de embarcar no 

voo.  

 

Se você está totalmente vacinado com uma vacina autorizada pelo FDA ou uma vacina 

autorizada para uso de emergência pela Organização Mundial de Saúde, você também deve 

fazer um teste viral 3 a 5 dias após a viagem. Pessoas não vacinadas devem ser testadas com 

um teste viral 3 a 5 dias após a viagem e auto-quarentena por 7 dias completos após a 

viagem.  

 

Aqueles que se recuperaram de uma infecção documentada por COVID-19 nos últimos 3 

meses, devem seguir todos os requisitos e recomendações para viajantes totalmente 

vacinados, exceto que você não é obrigado a fazer um teste 3 a 5 dias após a viagem, a menos 

que seja sintomático. Além disso, todos devem seguir todas as diretrizes estaduais e locais. 

Mais detalhes estão noSite do Centro dos EUA para Controle e Prevenção de Doenças . 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/testing-international-air-travelers.html 

 

Em 21 de janeiro de 2021, o presidente Biden assinou uma Ordem Executiva exigindo o uso 

de máscaras em aeronaves, trens, ônibus e aeroportos. 

 

Requisitos de quarentena 

 

Para chegadas internacionais, o CDC exige que os passageiros não vacinados sejam testados 

dentro de 3 a 5 dias após a viagem e auto-quarentena por 7 dias após a viagem. Os 

passageiros totalmente vacinados com uma vacina aprovada pelo FDA ou pela OMS não 

precisam ser colocados em quarentena, mas precisam fazer um teste viral de 3 a 5 dias após a 

chegada.  

 

Se você estiver viajando internamente nos Estados Unidos, determinados estados e territórios 

podem ter seus próprios requisitos de quarentena. Uma lista completa dos requisitos locais de 

quarentena está disponível no site do CDC . Você deve verificar a lista com freqüência, pois é 

provável que mude, às vezes diariamente, conforme as taxas de transmissão de COVID-19 

aumentam ou diminuem. 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-during-covid19.html 

 

https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/testing-international-air-travelers.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-during-covid19.html


Entrada para Green Card e Detentores de Visto Atuais 

 

Cartões verdes novos e renovados (um cartão de residente permanente) não estão sendo 

emitidos no momento. No entanto, os Green Cards existentes permanecem válidos, embora 

os indivíduos que estiveram fora dos EUA por um período substancial de tempo devam 

verificar sua validade com a Embaixada ou Consulado dos EUA mais próximo antes de 

viajar. Mais detalhes estão no site dos Serviços de Cidadãos e Imigração dos EUA . 

 

https://www.uscis.gov/green-card/after-we-grant-your-green-card 

 

Aqueles com visto existente permanecem válidos enquanto os titulares estiverem nos EUA. 

Todos os atuais portadores de visto baseados nos EUA que desejam viajar para o outro país 

coberto pela Proclamação Presidencial são fortemente aconselhados a verificar antes de viajar 

se precisam de uma exceção para voltar a entrar nos EUA.  

 

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/01/25/proclamation-on-

the-suspension-of-entry-as-immigrants-and-non-immigrants-of-certain-additional-persons-

who-pose-a-risk-of-transmitting-coronavirus-disease/ 

 

As autoridades dos Estados Unidos só consideram as inscrições depois de você deixar os 

Estados Unidos, portanto, inscrevê-las antes de viajar não é possível. 

 

Novos vistos e exceções humanitárias 

 

As autoridades dos EUA estão fornecendo apenas serviços de vistos de emergência e de 

missão crítica no momento e as marcações para vistos permanecem limitadas. Devido ao 

impacto do COVID-19, seus serviços de visto e restrições de viagem podem mudar 

rapidamente. Se você tiver uma necessidade urgente de viajar, pode entrar em contato com a 

Embaixada dos Estados Unidos para verificar se você se qualifica para um interesse 

econômico, humanitário ou outra exceção. No entanto, os critérios para essas exceções são 

muito rígidos e você deve estar pronto para fornecer o máximo de informações possível para 

apoiar sua inscrição, caso solicite uma.  

 

Caso você não atenda aos critérios atuais para uma exceção, as nomeações existentes para 

vistos não urgentes de não imigrante podem ser canceladas em curto prazo. Você deve 

continuar a verificar o site da Embaixada dos EUA para quaisquer alterações. 

 

Mais informações estão disponíveis no site da Embaixada dos Estados Unidos . 

 

Em trânsito nos EUA 

 

Você não pode entrar ou transitar nos EUA se tiver estado no Reino Unido, Irlanda, zona 

Schengen, Irã, Brasil, China ou África do Sul nos 14 dias anteriores. Para obter mais 

informações, consulte os conselhos do site da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA . 

Aqueles em trânsito para os EUA de fora dessas áreas precisarão obter um visto ou uma 

isenção de visto do Sistema Eletrônico para Autorização de Viagem (ESTA).  

 

https://esta.cbp.dhs.gov/ 

 

https://www.uscis.gov/green-card/after-we-grant-your-green-card
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/01/25/proclamation-on-the-suspension-of-entry-as-immigrants-and-non-immigrants-of-certain-additional-persons-who-pose-a-risk-of-transmitting-coronavirus-disease/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/01/25/proclamation-on-the-suspension-of-entry-as-immigrants-and-non-immigrants-of-certain-additional-persons-who-pose-a-risk-of-transmitting-coronavirus-disease/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/01/25/proclamation-on-the-suspension-of-entry-as-immigrants-and-non-immigrants-of-certain-additional-persons-who-pose-a-risk-of-transmitting-coronavirus-disease/
https://esta.cbp.dhs.gov/


Você deve consultar o site do Departamento de Estado dos EUA para determinar o que será 

necessário. Cidadãos norte-americanos e residentes permanentes dos Estados Unidos, certos 

parentes próximos especificados e outras categorias limitadas de portadores de visto (como 

funcionários da ONU e diplomatas) estão isentos. Eles ainda poderão entrar nos EUA, sujeito 

aos requisitos normais de entrada. 

 

Todos os passageiros em trânsito nos EUA de avião devem fazer um teste COVID 1-3 dias 

antes de viajar. Todos os passageiros devem seguir os requisitos de segurança locais e 

estaduais da COVID, incluindo uso de máscara e distanciamento social. 

 

Viagem nos EUA 

 

Muitos aeroportos nos EUA implementaram medidas de segurança destinadas a limitar a 

disseminação do COVID-19. Você deve verificar o site do aeroporto para o qual está voando 

ou em trânsito para ver como isso pode afetá-lo. 

 

Em 21 de janeiro de 2021, o presidente Biden assinou uma Ordem Executiva exigindo o uso 

de máscaras em aviões, trens, ônibus e aeroportos. 

 

Alguns estados têm regras em vigor que exigem que viajantes de outros estados, com altas 

taxas de COVID-19, fiquem em quarentena por 14 dias ou forneçam prova de um teste 

COVID-19 negativo. Antes de viajar, você deve verificar os sites dos governos estaduais 

relevantes. Mais informações podem ser encontradas no site do CDC . 

 

Vários estados dos EUA determinaram o uso de máscaras e coberturas faciais em público. 

Isso vai variar de estado para estado. Você deve consultar o site do estado para o qual está 

viajando. Os detalhes de contato podem ser encontrados no site US.GOV . 

 

https://www.usa.gov/states-and-territories 

 

Outras restrições variam localmente, com alguns estados relaxando os procedimentos de 

bloqueio enquanto outros pausam ou revertem suas reaberturas. 

 

As penalidades por violações de regulamentos variam entre cada estado e, às vezes, podem 

variar em diferentes áreas do mesmo estado. 

 

Alojamento 

 

Os hotéis estão reabrindo nos EUA, mas estarão operando em capacidades ditadas pelas 

regras e regulamentos locais. 

 

Locais e serviços públicos 

 

Os regulamentos locais sobre lojas, restaurantes, bares, praias e outras atividades de lazer 

provavelmente seguirão medidas destinadas a limitar a disseminação do COVID-19. Você 

deve estar ciente de que os locais públicos com probabilidade de atrair grandes multidões 

podem ser fechados a curto prazo. Você deve seguir a mídia local e qualquer orientação 

emitida pelas autoridades locais. 

 

https://www.usa.gov/states-and-territories


Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 
================================= 

 

ESTÔNIA   
================================== 

 

Mudando para Estônia  

 

Quais documentos preciso levar? 

 

Para quem é solteiro e está querendo ir para Estônia com intuito de trabalhar, você precisará 

apenas do seu passaporte. Isso mesmo! Só seu passaporte e nada mais. Mas, se você é uma 

pessoa casada e sua companheira está indo junto, você irá precisar providenciar para o casal: 

 

Segunda via da certidão de nascimento 

Certidão de casamento 

Tradução juramentada para o inglês de ambos documentos 

Apostilamento de Haia (uma espécie de certificação que vários países aceitam como um 

documento válido) 

 

União estável brasileira não é considerado um casamento válido na Estônia. Se estiver nessa 

situação, você precisará se casar no Brasil ou na Estônia.  

  

Nesse caso, além da certidão de nascimento juramentada e apostilada, você precisará de 

uma declaração de estado civil. Você precisa de um documento do seu país de origem 

dizendo que você é solteiro e que nada te impede de casar, levar duas testemunhas para 

algum cartório, reconhecer firma, fazer uma tradução juramentada e o apostilamento de 

Haia ou Você precisa entregar a declaração de estado civil na embaixada brasileira em 

Tallinn, lá eles vão te fornecer o documento que o governo declara seu estado civil. 

 

Não precisa de visto, mas precisa 

 

A Estônia não tem embaixada no Brasil, isso significa que não tem como tirar um visto de 

trabalho previamente, mas isso não é problema. Todos os brasileiros podem visitar os países 

da Schengen Area como turistas sem nenhum visto por até 3 meses. Isso significa que você 

tem que ir para Estônia como turista e fazer sua permissão de residência no território deles.  

 

Para poder entrar como turista nos países da Schengen Area, você precisa estar com a 

passagem de volta comprada ou nada feito. Saia do Brasil com as passagens de retorno, 

mesmo que seja para mudar a data de retorno ou cancelar depois. 

 



Uma curiosidade sobre Tallinn: alguns landlords (donos dos imóveis) preferem o 

pagamento em dinheiro vivo para evitar alguns impostos. Para assinar o contrato é 

necessário pagar 1 mês de aluguel de depósito (reembolsável ao final do contrato). 

 

Abrir uma conta bancária na Estônia é bem simples e de graça quando você tem uma 

empresa ou trabalha para alguma, porém o cartão de débito demora pelo menos uns 5 dias 

úteis para chegar. Para usar internet banking você precisa de um ID-Card  

 

Transferir dinheiro para Estônia é simples pelo TransferWise.  

 

Só vale ir para Estônia se você for um E Residency Estônia ou tenha intenção de ser um 

nômade digital  

 

Você pode trabalhar de qualquer lugar, desde que tenha acesso à internet? Precisa de uma 

mudança de cenário? Considere a Estônia, onde o custo de vida é 30% menor que o dos EUA 

 

O país báltico e o membro da UE são os mais recentes em alguns países a criar o chamado 

"visto nômade digital" na esperança de atrair trabalhadores remotos para viver - e, é claro, 

gastar dinheiro - dentro de suas fronteiras.  

 

Para os candidatos, o principal critério é demonstrar renda remota estável. A vantagem para 

a Estônia é um afluxo potencial de recém-chegados que gastarão seus euros suados e 

ajudarão a economia local, sem aceitar empregos de cidadãos nativos. 

 

Com mais trabalhadores remotos no mundo do que em qualquer outro momento da 

história, alguns países estão vendo os benefícios de cortejar pessoas que são remuneradas, 

com conhecimento digital, com alto salário e capazes de trabalhar de qualquer lugar. 

 

O governo da Estônia votou em emendar sua Lei de Estrangeiros para permitir um visto 

nômade digital para estadias de até um ano - nove meses a mais do que o visto de turista de 

três meses permite. 

 

Um visto nômade digital fortalece a imagem da Estônia como um estado eletrônico e, 

portanto, permite que a Estônia tenha uma voz mais eficaz em escala internacional. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

================================= 

 

Restrições em resposta ao coronavírus 

 

Restrições de viagens e fronteiras 

 



Todos os passageiros que chegam à Estônia devem seguir os regulamentos COVID-19 do 

governo da Estônia que se aplicam ao país de partida. 

 

https://vm.ee/en/information-countries-and-self-isolation-requirements-passengers 

 

Os viajantes que chegam do Brasil devem se isolar por 10 dias. 

 

Para encurtar o período de auto-isolamento, um teste PCR COVID-19 negativo precisa ser 

feito no máximo 72 horas antes da partida ou um teste feito na chegada à Estônia. Um 

segundo teste negativo não antes de 6 dias após o teste inicial permitirá que você saia do 

auto-isolamento.  

 

https://vm.ee/en/coronavirus-2019-ncov 

 

Aqueles isentos dos requisitos de auto-isolamento e teste incluem: 

 

indivíduos com teste positivo para COVID-19 e declarados curados há menos de seis meses; 

ou indivíduos que foram submetidos a um curso completo de vacinação COVID-19 e não 

mais de um ano desde a sua conclusão ou chegadas de um país da União Europeia, Espaço 

Económico Europeu e Espaço Schengen com uma taxa de infecção inferior a 150 pessoas por 

100.000 habitantes nos 14 dias anteriores. 

 

Consulte o Ministério de Relações Exteriores da Estônia para obter a lista completa de 

inscrições permitidas , incluindo do Reino Unido e alguns outros países não pertencentes à 

UE ou EEE. 

 

Todos os passageiros que chegam à Estônia devem enviar um formulário de localização de 

clientes. Isso pode ser feito no porto de entrada ou eletronicamente por meio do portal do 

Conselho de Saúde antes da chegada. 

 

https://iseteenindus.terviseamet.ee/ 

 

Requisitos de quarentena 

 

Os viajantes sem sintomas que chegam de países onde a taxa de infecção de COVID-19 é de 

150 casos ou menos por 100.000 pessoas nos 14 dias anteriores à chegada não precisam fazer 

a auto-quarentena na entrada. 

 

Se você estiver chegando à Estônia vindo do Brasil, precisará isolar-se por 10 dias. 

 

Para encurtar o período de auto-isolamento, um teste PCR COVID-19 negativo precisa ser 

feito no máximo 72 horas antes da partida ou um teste feito na chegada à Estônia. Um 

segundo teste negativo não antes de 6 dias após o teste inicial permitirá que você saia do 

https://vm.ee/en/information-countries-and-self-isolation-requirements-passengers
https://vm.ee/en/coronavirus-2019-ncov
https://iseteenindus.terviseamet.ee/


auto-isolamento. Leia mais informações sobre as condições que se aplicam aos certificados 

de teste . 

 

https://www.terviseamet.ee/en/testing-virus 

 

Aqueles isentos dos requisitos de auto-isolamento e teste incluem: 

 

indivíduos com teste positivo para COVID-19 e declarados curados há menos de seis meses; 

ou indivíduos que foram submetidos a um curso completo de vacinação COVID-19 e não 

mais de um ano desde a sua conclusão 

 

Detalhes completos sobre o teste de coronavírus na Estônia podem ser encontrados no site 

do Conselho de Saúde da Estônia. Veja também informações sobre como organizar testes 

privados na Estônia . 

 

Você não deve usar o serviço de teste do NHS para fazer um teste a fim de facilitar sua 

viagem para outro país. Você deve fazer um teste particular. 

 

Informações sobre restrições de movimento e requisitos de quarentena, juntamente com uma 

lista de países dos quais as chegadas não são obrigadas a se auto-quarentenar, estão 

disponíveis no site do Ministério de Relações Exteriores da Estônia e são atualizadas todas 

as sextas-feiras. 

 

Você deve seguir as medidas de quarentena locais do país em que está. 

 

Se precisar de mais informações sobre os requisitos de entrada, entre em contato com a 

Polícia da Estônia e o Conselho da Guarda de Fronteira , atendimento ao cliente +372 

6123000 ou a embaixada ou consulado da Estônia mais próximo. Você também deve 

consultar sua companhia aérea ou agência de viagens para obter as informações mais 

recentes. 

 

https://www.politsei.ee/en/questions-about-crossing-the-border/ 

 

Turismo na Estônia 

 

Informações sobre as restrições nacionais relacionadas ao coronavírus estão disponíveis no 

site de crise da Estônia 

 

https://www.kriis.ee/en/public-services-and-everyday-life 

 

Você deve ler a lista completa de restrições nacionais. 

 

https://www.kriis.ee/en/restrictions-force-estonia-starting-march-11 

 

https://www.terviseamet.ee/en/testing-virus
https://www.politsei.ee/en/questions-about-crossing-the-border/
https://www.kriis.ee/en/public-services-and-everyday-life
https://www.kriis.ee/en/restrictions-force-estonia-starting-march-11


Saúde 

 

Verifique o site do Conselho de Saúde da Estônia para obter informações atualizadas em 

inglês sobre o coronavírus na Estônia. As informações neste site incluem conselhos sobre: 

 

https://www.terviseamet.ee/en/covid19 

 

como se proteger de infecções 

Sintomas e disseminação de COVID-19 

o que fazer em caso de suspeita de infecção enquanto estiver na Estônia 

o que fazer se você foi diagnosticado com COVID-19 

o que fazer se você estiver em contato próximo com uma pessoa diagnosticada com COVID-

19 

teste para o coronavírus 

 

Se você tiver sintomas de coronavírus, o Conselho de Saúde da Estônia aconselha ligar para 

a linha de aconselhamento do médico de família no número + 372 634 6630 ou 1220 se 

estiver discando dentro da Estônia (o serviço em inglês é fornecido das 15h00 às 17h00 todos 

os dias). 

 

https://www.1220.ee/about-the-advice-line/ 

 

Se você tiver dificuldades respiratórias ou falta de ar, ligue para o número de emergência: 

112. Se você tiver alguma dúvida relacionada ao coronavírus, ligue para a linha de 

emergência 24 horas gratuita do Rescue Board: +372 600 1247 ou 1247 se estiver discando da 

Estônia. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================== 

FILIPINAS 

================================== 

 

Regras de entrada e saída em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Condições específicas devem ser atendidas para entrar no Eswatini: 

 

Um teste COVID-19 deve ser realizado no máximo 72 horas antes da partida e você deve ser 

capaz de demonstrar um resultado de teste negativo na entrada 

 

Ao chegar em Eswatini, você será examinado para sintomas de COVID-19 e questionado 

sobre seu país de origem e quaisquer paradas de trânsito 

 

https://www.terviseamet.ee/en/covid19
https://www.1220.ee/about-the-advice-line/


Se você não apresentar um resultado COVID-19 negativo na entrada, ou se exibir sintomas 

de COVID-19, será necessário fazer um teste COVID-19 na chegada, por sua própria conta 

 

Você pode ser obrigado a passar por um período de quarentena não superior a 14 dias, ou 

isolamento conforme recomendado pelos oficiais de saúde do porto 

 

Você não deve usar o serviço de teste do NHS para fazer um teste a fim de facilitar sua 

viagem para outro país. Você deve fazer um teste particular. 

 

Além disso, as condições se aplicam na saída de Eswatini: 

 

Você deve providenciar um teste COVID-19 no máximo 72 horas antes da viagem. O teste 

será feito por sua própria conta em um laboratório particular. 

 

Você deve ser capaz de demonstrar um resultado negativo do teste COVID-19 ao sair do 

país. 

 

Ao sair, você será examinado quanto a sintomas de COVID-19 e terá detalhes sobre seu país 

de destino e quaisquer paradas de trânsito. 

 

Se você exibir sintomas de COVID-19, não terá permissão para sair do país. 

 

"Viajantes essenciais", como viajantes diários (por exemplo, acadêmicos, professores e 

motoristas de caminhão) que fizeram viagens transfronteiriças durante o período de 

restrição de viagem, continuarão a poder viajar seguindo os protocolos que usaram 

anteriormente 

 

Viagem em Eswatini 

 

Viajar dentro de Eswatini é possível, mas bloqueios de estradas ou protestos inesperados e 

bloqueios de estradas podem ocorrer. Você deve continuar a evitar protestos, manifestações 

ou marchas. Fique alerta para sinais de distúrbios. Não é permitido viajar após as 18h 

enquanto o toque de recolher estiver em vigor. 

 

É obrigatório o uso de máscara em todos os lugares, mesmo quando estiver sozinho em um 

veículo. Existe um requisito de 1,5 metros de distância social com outras pessoas. 

 

Alojamento 

 

Alguns hotéis estão abertos para negócios, apesar do bloqueio parcial. Medidas de higiene 

rígidas estão em vigor para garantir a segurança dos hóspedes. 

 

Locais e serviços públicos 

 



Um toque de recolher foi introduzido das 18h às 5h em resposta aos distúrbios civis. 

Ninguém deve estar na rua depois das 18h. 

 

A partir de 14 de junho de 2021, todos os varejistas fecharão após as 19h. 

 

As reuniões permanecem proibidas, exceto para funerais, reuniões comunitárias, 

casamentos, esportes profissionais de baixo contato e serviços religiosos. As reuniões são 

limitadas a 2,5 horas, com um máximo de 50 pessoas em ambientes internos e 100 pessoas 

em ambientes externos. 

 

Apenas atividades artísticas e de entretenimento ao ar livre são permitidas. O número 

máximo de pessoas permitidas em um evento de entretenimento ao ar livre foi reduzido 

para 200. 

 

É obrigatório o uso de máscara em todos os lugares, mesmo quando estiver sozinho em um 

veículo. Existe um requisito de 1,5 metros de distância social com outras pessoas. 

 

Saúde em Eswatini 

 

Se você acha que tem sintomas de COVID-19, deve ligar para a linha direta de coronavírus 

do governo de Eswatini para obter mais informações sobre o 977. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

ETIÓPIA 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para a Etiópia 

 

Existem medidas especiais em vigor em todas as fronteiras ao entrar na Etiópia. 

 

A prova de um resultado negativo do teste COVID-19 RT PCR emitido nas 120 horas 

anteriores (5 dias), a partir do momento em que a amostra é fornecida, é necessária para 

todos os passageiros aéreos com idade superior a 10 anos que entram na Etiópia. As 

chegadas devem então completar 7 dias de auto-quarentena obrigatória. 

 

A Etiópia anunciou sua intenção de usar o processo Africa Union Trusted Travel para 

validar os testes do Covid-19 para passageiros. Todos os passageiros que chegam, partem ou 

em trânsito na Etiópia devem validar seu teste de PCR COVID-19 RT por meio dos sistemas 

Africa Union Trusted Travel ou UNDP Global Haven (você precisará registrar uma conta em 



um desses sites). Esses sistemas irão gerar um código de referência digital Trusted Travel 

para o seu teste, que deve ser apresentado mediante solicitação. 

 

https://trustedtravel.panabios.org/trusted-testing/signup/ 

 

https://globalhaven.org/travel-guide/ 

 

Você não deve usar o serviço de teste do NHS para fazer um teste a fim de facilitar sua 

viagem para outro país. Você deve fazer um teste particular. 

 

Trânsito da Etiópia 

 

Se você está planejando viajar pela Etiópia para chegar ao Reino Unido, deve estar ciente de 

que existem restrições. Os passageiros em trânsito são aqueles com uma passagem de ida 

para outro destino, que não entram formalmente na Etiópia. Os passageiros em trânsito 

estão isentos das atuais restrições de quarentena para COVID-19. O tempo máximo de 

trânsito é de 72 horas. 

 

Passageiros em trânsito por 24 horas ou menos podem permanecer na sala de embarque do 

aeroporto. Para trânsitos de mais de 24 horas, você será levado a um hotel designado para 

trânsito durante sua estadia. Na chegada ao Aeroporto Internacional Bole de Addis Abeba, 

você deve se apresentar ao balcão de trânsito para confirmar os detalhes do seu hotel. Após 

o exame de saúde e imigração, você precisará apresentar os detalhes do seu hotel e 

passaporte no balcão marcado como “ônibus de transporte público”, de onde você será 

levado ao hotel. Você não poderá deixar o hotel durante o seu trânsito. Na medida em que 

os horários das companhias aéreas permitirem, você deve minimizar a duração do seu 

trânsito em Adis Abeba. 

 

Os passageiros em trânsito no Aeroporto Internacional de Addis Ababa Bole estão sujeitos 

às medidas de triagem COVID-19 durante o trânsito.  

 

Se você tiver mais perguntas, entre em contato com sua companhia aérea. 

 

Triagem na chegada 

 

O Aeroporto Internacional Bole de Addis Abeba (e outros aeroportos internacionais) 

implementaram medidas para rastrear os passageiros que chegam, partem ou transitam pela 

Etiópia. Os passageiros que chegam devem apresentar um certificado de teste RT PCR 

COVID-19 negativo com código de referência digital antes da entrada (consulte Entrada 

para a Etiópia). A triagem adicional pode incluir medições de temperatura, preenchimento 

de um questionário de triagem de saúde e respostas a perguntas de autoridades de saúde. 

Isso incluirá verificações sobre viagens recentes às áreas afetadas e os detalhes de sua 

acomodação para seu auto-isolamento (consulte os requisitos de quarentena abaixo). 

 

https://trustedtravel.panabios.org/trusted-testing/signup/
https://globalhaven.org/travel-guide/


Qualquer pessoa com suspeita de ter COVID-19 será levada a um centro de isolamento 

designado pelo governo, onde receberá o acompanhamento adequado e será testada. 

Qualquer pessoa com teste positivo para COVID-19 será proibida de entrar na Etiópia. 

 

Qualquer pessoa com uma condição pré-existente que exija medicamentos regulares deve 

trazer quantidades suficientes para cobrir uma possível estadia adicional não planejada de 2 

semanas. 

 

Requisitos de quarentena 

 

Todos os passageiros que chegam ao país (exceto diplomatas) são obrigados a apresentar um 

certificado de teste RT PCR COVID-19 negativo, com data das 120 horas anteriores (5 dias). 

Somente testes RT 2PCR serão aceitos. Você pode precisar demonstrar que possui esse 

certificado de teste antes de embarcar em seu voo. 

 

Todos os passageiros estarão sujeitos ao auto-isolamento obrigatório de 7 dias. Você deve 

fornecer o endereço para seu isolamento na chegada. 

 

Os diplomatas são incentivados a apresentar um certificado de teste RT PCR COVID-19 

negativo conforme acima. Se não apresentarem um certificado de teste negativo, eles serão 

obrigados a isolar-se por 14 dias. 

 

Quarentena de fronteira terrestre 

 

As medidas estão em vigor ao chegar ao país através das fronteiras terrestres. 

 

Aqueles que cruzarem com um certificado de teste RT PCR COVID-19 negativo datado das 

120 horas anteriores (5 dias) com código de referência digital (consulte Entrada para a 

Etiópia) serão examinados quanto a sintomas e obrigados a isolar-se em casa por 7 dias. 

Aqueles que não apresentarem um certificado de teste negativo serão examinados e 

solicitados a isolar-se por 14 dias. Somente testes de PCR serão aceitos. 

 

Qualquer pessoa com suspeita de ter COVID-19 será levada a um centro de isolamento 

designado pelo governo, onde receberá os cuidados de acompanhamento adequados e um 

novo teste. O padrão dos centros de isolamento varia significativamente em todo o país. 

 

Você deve verificar as informações mais recentes com as autoridades locais antes de viajar 

para a fronteira. 

 

Viagem na Etiópia 

 

Viagem para o aeroporto 

 



Você deve chegar ao aeroporto pelo menos duas horas antes da hora de partida 

programada. Você precisará de uma cópia impressa do seu itinerário, bilhete eletrônico ou 

cartão de embarque para poder entrar no terminal do aeroporto. Você deve verificar se 

precisa de um teste COVID-19 negativo para viajar para o seu destino; isso pode ser 

solicitado antes de sua partida. Você deve cumprir todas as restrições locais. 

 

Medidas locais de coronavírus 

 

As diretrizes governamentais para ajudar a limitar a disseminação de COVID-19 atualmente 

incluem: 

 

Qualquer pessoa sabidamente infectada pelo coronavírus está proibida de entrar no país, se 

misturar ou se encontrar com outras pessoas de qualquer forma que possa espalhar o vírus 

 

As reuniões (incluindo reuniões religiosas, casamentos e funerais) são limitadas a 50 

pessoas. Reuniões de mais de 50 pessoas devem ser autorizadas pela autoridade competente. 

Os organizadores e participantes devem cumprir todas as medidas descritas na Diretriz do 

Ministério da Saúde , a partir da página 20. Reuniões pessoais em casa, como festas de 

aniversário, podem incluir apenas membros da família. 

 

O contato físico deliberado é proibido, incluindo saudações por aperto de mão 

O uso de máscaras faciais é obrigatório em todos os locais públicos (exceto para crianças 

menores de 6 anos ou aqueles com uma condição comprovável relevante) 

 

Espera-se que os indivíduos garantam que estão separados por 2 passadas adultas em todos 

os momentos 

 

Escolas, universidades e creches estão proibidas de funcionar até que as medidas de 

segurança adequadas sejam acordadas 

 

Qualquer pessoa que suspeitar de ter COVID-19 deve se reportar ao Ministério da Saúde ou 

ao Instituto de Saúde Pública da Etiópia (ligue 8335 ou 952) para fazer o teste 

Todos os setores e empresas (incluindo hotéis, cinemas, operadoras de turismo) devem 

fornecer o material de higienização e informações necessárias aos clientes e funcionários, 

manter a distância de 2 passos quando apropriado e manter a limpeza de suas instalações.  

 

Os cafés, bares e restaurantes estão limitados a servir três pessoas por mesa. Os limites de 

ocupação estão em vigor para casas noturnas, bem como as regras de nenhum contato. Os 

esportes podem ser realizados em conformidade com as medidas do coronavírus, mas não 

são permitidos espectadores além dos participantes 

 

As visitas a lares de idosos são proibidas. As visitas às prisões devem cumprir as medidas 

do coronavírus 

 



Os fornecedores de transporte público devem cumprir as medidas de coronavírus 

relevantes, incluindo redução da carga de passageiros, uso de máscara e ventilação 

Aqueles que devem se isolar em casa devem seguir os procedimentos corretos (página 13, 

Diretriz do Ministério da Saúde ) 

 

O não cumprimento dessas medidas é punível pela lei penal. Você deve cumprir todas as 

medidas, usar uma máscara em público e monitorar a mídia local para atualizações futuras. 

 

Pode haver restrições locais ao transporte público para ajudar a limitar a disseminação do 

coronavírus. Você deve seguir os conselhos das autoridades locais. Para obter mais 

informações, consulte Local Travel 

 

Alojamento 

 

A maioria dos hotéis e acomodações permanecem abertos. Você deve seguir as medidas 

nacionais de coronavírus. Veja 'medidas locais contra o coronavírus' em Viagem na Etiópia. 

 

Locais e serviços públicos 

 

Existem restrições para os espaços públicos, incluindo distanciamento social, concentração 

limitada e uso de máscaras faciais. Veja 'medidas locais contra o coronavírus' em Viagem na 

Etiópia. 

 

Saúde 

 

O que fazer se você tiver sintomas 

 

Os residentes e pessoas que já estão na Etiópia que começam a sentir os sintomas devem 

isolar-se e ligar para as linhas de ajuda do coronavírus etíope no número 8335 ou 952. Serão 

feitas algumas perguntas e talvez seja necessário fazer o teste. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

================================== 

FIJI 
================================== 

 

O governo de Fiji anunciou mudanças nas viagens internacionais devido ao COVID-19. A 

fronteira com Fiji permanece fechada para turistas britânicos. Apenas residentes e cidadãos 

de Fiji podem retornar a Fiji. 

 



Fiji também não está permitindo nenhum trânsito de passageiros de qualquer outro país. 

 

Antes da viagem, residentes que retornam e cidadãos não pertencentes às Fiji devem 

solicitar a aprovação do Gabinete do Primeiro Ministro para entrada (por via aérea ou 

marítima) em Fiji. Contate o Gabinete do Primeiro Ministro por e-mail: 

borderrequest@immi.gov.fj . Mais informações podem ser encontradas no site do governo de 

Fiji . 

 

Todos os estrangeiros que estão atualmente presos em Fiji foram aconselhados a entrar em 

contato com o Escritório de Imigração de Fiji para que pudessem ser devidamente 

orientados para manter seu status legal. Isso se aplica a todas as categorias de titulares de 

licenças. 

 

Essas restrições substituem os requisitos de entrada regulares estabelecidos abaixo, que se 

referem aos requisitos de Fiji que existiam antes da fronteira ser fechada. 

 

Viagem em Fiji 

 

Restrições de viagens estão em vigor em Fiji após um surto de COVID-19. Os voos regulares 

de passageiros internacionais e domésticos foram suspensos, embora alguns “voos 

especiais” de saída estejam sendo operados pela Fiji Airways.  

 

A ilha principal de Viti Levu tem duas “zonas de contenção”, uma cobrindo a área da 

Grande Suva e outra cobrindo a área de Nadi / Lautoka no oeste. O deslocamento para 

dentro e para fora dessas zonas é restrito.  

 

O Governo de Fiji continua com a meta de bloqueio de áreas onde existem clusters de 

COVID-19.  

 

Alguns serviços de barco de e para Viti Levu permanecem suspensos, mas algumas viagens 

foram aprovadas sob controles rígidos. 

 

Apenas pessoas com um passe emitido pelo Ministério da Saúde são permitidos nos postos 

de controle entre as zonas. O transporte público dentro das zonas está disponível, mas 

limitado a 50 por cento da capacidade de assentos. O uso de máscara em transporte público 

é obrigatório e as pessoas podem ser multadas por não conformidade. 

 

O governo de Fiji está incentivando a maioria das pessoas a trabalhar em casa e a sair de 

casa apenas se for necessário. 

 

Um toque de recolher em todo o país está em vigor das 18h às 4h todas as noites. Mais 

informações sobre as restrições mais recentes estão disponíveis no site do governo de Fiji . 

 

https://www.fiji.gov.fj/Media-Centre/News 

https://www.fiji.gov.fj/Media-Centre/News


 

Alojamento 

 

Alguns hotéis e acomodações para aluguel estão abertos com os protocolos COVID-19, 

incluindo medidas de distanciamento social em vigor. 

 

Locais e serviços públicos 

 

A maioria dos locais públicos em Viti Levu está fechada, exceto negócios essenciais, como 

supermercados e farmácias. As casas noturnas permanecem fechadas e você deve cumprir o 

toque de recolher em todo o país, que exige que você permaneça em sua casa ou 

acomodação entre 18h e 4h. 

 

As restrições ao movimento permanecem em vigor em Viti Levu. A capital, Suva, faz parte 

de uma grande área de contenção que chega a Nausori, onde existem restrições.  

 

Algumas empresas não essenciais retomaram as operações junto com empresas essenciais 

após a aprovação do governo, desde que sigam os protocolos de segurança COVID-19.  

 

Fijians e residentes são obrigados a exibir seu aplicativo care Fiji ou registrar seus dados 

para fins de rastreamento de contato, por exemplo, ao entrar em supermercados ou lojas.  

 

O governo de Fiji introduziu regulamentos que exigem que todos os empregadores e 

funcionários do setor público e privado obtenham a vacinação COVID-19.  

 

Muitas pessoas continuam a trabalhar em casa devido aos altos níveis de transmissão na 

comunidade. As escolas permaneceram fechadas e as instituições de ensino superior 

permaneceram fechadas e retomaram as aulas online. 

 

Saúde em Fiji 

 

Se você começar a se sentir mal, isole-se ao ficar em casa, mesmo com sintomas leves como 

dor de cabeça, febre baixa (37,3 C ou mais) e rinorreia leve, até se recuperar. Se for essencial 

que alguém lhe traga suprimentos ou saia, por exemplo, para comprar comida, use uma 

máscara para evitar infectar outras pessoas. 

 

Se você desenvolver sintomas de COVID-19, incluindo febre, tosse e dificuldade para 

respirar, procure orientação médica imediatamente, pois isso pode ser devido a uma 

infecção respiratória ou outra condição grave.  

 

O Ministério da Saúde e Serviços Médicos tem uma linha direta (telefone 158) para fornecer 

ajuda. Eles poderão encaminhá-lo para a unidade de saúde certa. Para mais informações, 

consulte o site do Ministério da Saúde e Serviços Médicos . 

 



https://www.health.gov.fj/ 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================== 

FILIPINAS 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para as Filipinas 

 

A Força-Tarefa Interinstitucional das Filipinas para o Gerenciamento de Doenças Infecciosas 

Emergentes anunciou que, a partir de 1º de maio, os seguintes passageiros terão permissão 

para entrar nas Filipinas: 

 

Cidadãos filipinos, incluindo aqueles com um Certificado de Identificação (IC) como prova 

de reconhecimento como cidadão filipino ou como prova de retenção / reaquisição de 

cidadania filipina sob RA9225; 

Estrangeiros com visto válido e existente no momento da entrada; 

 

É permitida a entrada de cidadãos estrangeiros ao abrigo do Programa Balikbayan (RA6768) 

desde que sejam nacionais de países não exigidos pelo visto ao abrigo do EO408: a) Ex-

cidadãos filipinos, juntamente com os seus cônjuges estrangeiros e filhos 

independentemente da idade, que viajam com eles; eb) cônjuges e filhos de cidadãos 

filipinos, independentemente da idade, que viajem com eles 

 

Cidadãos estrangeiros que são titulares de visto especial de residente e aposentados (SRRV) 

válido e existente. 

 

Estrangeiros titulares de visto válido da Seção 9 (a), desde que apresentem, no momento da 

chegada, documento de isenção de entrada emitido pelo Ministério das Relações Exteriores. 

 

O Governo também anunciou que a partir de 1º de agosto, cônjuges estrangeiros, pais e / ou 

filhos de cidadãos filipinos que possuam vistos 9 (a) válidos terão permissão para entrar no 

país sem a necessidade de um documento de isenção de entrada. 

 

A entrada de todos os estrangeiros estará sujeita às seguintes condições: 

 

Todos os viajantes que chegam devem passar por 14 dias de quarentena na chegada, a 

menos que tenham sido totalmente vacinados nas Filipinas, onde será aplicada uma 

quarentena de 7 dias.  

 

https://www.health.gov.fj/


Para aqueles que não estão totalmente vacinados, os primeiros 10 dias de quarentena devem 

ser pré-reservados em um hotel / instalação de quarentena credenciada.  

 

Os 4 dias finais podem ser concluídos em quarentena domiciliar em seu destino (sujeito a 

testes COVID-19 no hotel / instalação de quarentena no sétimo dia a partir da data de 

chegada). 

 

Você é considerado totalmente vacinado duas ou mais semanas após receber a segunda dose 

de uma série de 2 doses, ou duas ou mais semanas após receber uma vacina de dose única.  

 

Um indivíduo totalmente vacinado deve verificar seu certificado de vacinação antes da 

partida e deve apresentá-lo a um representante do Bureau of Quarantine (BOQ) para nova 

verificação no One-Stop Shop do Departamento de Transporte (DOTr) na chegada às 

Filipinas.  

 

https://immigration.gov.ph/47-clearance/309-ecc-tourist-more-than-six-months 

 

A acomodação pré-reservada em hotel quarentena credenciado pelo Departamento de 

Turismo deverá ser apresentada para verificação inicial nos balcões de imigração. Aqueles 

que não apresentarem comprovante de acomodação pré-reservada terão a entrada negada e 

correrão o risco de serem embarcados imediatamente no próximo voo de volta. 

 

Cidadãos estrangeiros que foram liberados para entrada, mas posteriormente considerados 

como tendo apresentado acomodação pré-agendada falsificada ou fraudulenta após 

validação pelo Departamento de Turismo, ou aqueles que violarem os protocolos de teste e 

quarentena do Departamento de Saúde, estão sujeitos à deportação. 

 

Todos os viajantes vindos de, ou que tenham visitado os seguintes países nos últimos 14 

dias, terão a entrada negada nas Filipinas: 

 

Bangladesh, Índia, Malásia, Nepal, Omã, Paquistão, Sri Lanka, Tailândia e Emirados Árabes 

Unidos. 

 

Requisitos de quarentena 

 

Os passageiros que chegam a qualquer porto internacional de entrada podem ser 

submetidos à quarentena obrigatória (por um máximo de 14 dias) e / ou precisam se 

submeter ao teste COVID-19 na chegada ou no sexto dia de quarentena na instalação de 

quarentena ou em um laboratório designado . Espera-se que você pague os custos de sua 

quarentena e / ou teste COVID-19. 

 

Vistos 

 

https://immigration.gov.ph/47-clearance/309-ecc-tourist-more-than-six-months


Contanto que você tenha um visto válido, você terá permissão para permanecer no país, mas 

precisará observar as regras do governo local se seu local atual estiver em quarentena. 

 

Se o seu visto de turista expirou durante o período ECQ 

 

Você pode solicitar uma extensão, sem penalidade, até 30 dias após o cancelamento da 

Quarentena de comunidade aprimorada (ECQ). Se você ultrapassou o prazo e está tentando 

deixar o país, pode providenciar uma prorrogação do visto nos aeroportos internacionais. 

Pode haver uma taxa padrão para estender o visto, mas nenhuma penalidade será aplicada. 

 

Se o seu visto expirou antes do ECQ e você está nas Filipinas há mais de 12 meses 

 

Quaisquer multas e penalidades deverão ser resolvidas em um sub-escritório do Bureau of 

Immigration (BI). A lista de sub-escritórios do BI pode ser encontrada no site do Bureau of 

Immigration . 

 

Se o seu visto expirou antes do ECQ e você está nas Filipinas há menos de 12 meses 

 

Quaisquer multas e penalidades podem ser liquidadas no aeroporto antes da sua partida. 

 

Certificado de liberação de emigração (ECC) 

Você deve consultar o site do Bureau of Immigration para verificar se precisa pagar por um 

ECC. Instruções e uma lista de verificação também podem ser encontradas no site do Bureau 

of Immigration . Você pode resolver isso no aeroporto antes da sua partida. 

 

Todos os titulares do cartão ACR I geralmente precisam pagar pelo ECC no momento da 

partida. Aqueles com visto aprovado, mas que ainda não receberam o cartão ACR I, podem 

apresentar o recibo no aeroporto. Estrangeiros com pedidos de visto aprovados que ainda 

não foram emitidos podem apresentar seu passaporte válido, endosso do DOJ ou 

Certificação do escritório de aprovação e recibo. 

 

Passe de viagem 

 

A partir de 1º de março de 2021, qualquer pessoa com visto emitido pelo Departamento de 

Justiça (DoJ), Conselho de Investimentos (BoI), Autoridade de Aposentadoria das Filipinas 

(PRA) e Autoridade da Zona Econômica das Filipinas (PEZA) deve obter um passe de 

viagem do Departamento que emitiu o visto para deixar as Filipinas.  

 

Qualquer portador de um ECC emitido pelo Bureau of Immigration está isento deste 

requisito. 

 

Viagem nas Filipinas 

 



Medidas foram introduzidas pelo governo filipino para prevenir a disseminação do 

coronavírus; estes diferem em todo o país. 

 

As restrições de quarentena da comunidade permanecem em vigor em muitos locais. A 

Região da Capital Nacional (Metro Manila) estará sujeita à Quarentena da Comunidade 

Aprimorada, de 6 a 20 de agosto.  

 

Este é o nível de quarentena mais estrito da comunidade, com restrições impostas aos 

movimentos fora de casa, ao fechamento de restaurantes para clientes que fazem as refeições 

e ao toque de recolher mais longo. Você deve verificar com a Força-Tarefa Interinstitucional 

e sua Unidade de Governo Local para obter as informações mais recentes sobre as restrições 

de onde você está. 

 

https://iatf.doh.gov.ph/ 

 

O uso de protetores faciais nos transportes públicos e privados agora é obrigatório. Isso 

inclui, mas não se limita a trens, ônibus, jeepneys, táxis, barcos e navios.  

 

O pedido também inclui aviões. Você deve verificar com sua companhia aérea com 

antecedência se ela fornecerá um escudo ou se você precisa trazer o seu próprio. 

 

Você deve monitorar de perto os anúncios das autoridades locais para entender as restrições 

e regulamentações mais recentes de onde você está situado e o impacto delas em sua 

capacidade de viajar e acessar serviços essenciais. Verifique os requisitos de sua autoridade 

local, como autorização de barangay, certificado de saúde ou autoridade de viagem para 

qualquer viagem fora de sua residência, incluindo para o aeroporto. Para obter mais 

informações sobre as regras e restrições relacionadas às classificações de quarentena. 

 

Viagem para o aeroporto 

 

Desde novembro de 2020, alguns aeroportos, incluindo o Aeroporto Internacional Ninoy 

Aquino (NAIA), exigem que os passageiros baixem o aplicativo 'Traze Contact Tracing' 

antes da entrada.  

 

O governo filipino confirmou que os estrangeiros poderão deixar as Filipinas a qualquer 

momento durante o período de quarentena reforçada. Consulte os requisitos de entrada . 

 

Há interrupções nas rotas de viagem tanto no mercado interno quanto na região. Verifique 

as atualizações com seu provedor de viagens. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

https://iatf.doh.gov.ph/


FINLÂNDIA 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada na Finlândia - totalmente vacinado ou com um certificado de recuperação do 

COVID-19 nos últimos 6 meses 

 

Se você estiver viajando do Brasil para a Finlândia, precisará de: 

 

Prova de estar totalmente vacinado pelo menos 14 dias antes da chegada ou um certificado 

de recuperação nos últimos 6 meses 

 

Entrada na Finlândia - não totalmente vacinado 

 

Se você estiver viajando do Brasil para a Finlândia, precisará de: 

 

Evidência de uma razão essencial ou compassiva para a entrada na Finlândia.  

 

https://raja.fi/en/guidelines-for-border-traffic-during-pandemic 

 

Visite o site da Guarda de Fronteira Finlandesa (Seção 3.2 - Entrada na Finlândia de países e 

regiões para os quais as restrições ainda são aplicadas) para obter detalhes completos 

 

Se você recebeu um teste COVID-19 negativo 72 horas antes da chegada e / ou uma 

primeira dose de uma vacina COVID-19 recebida pelo menos 2 semanas antes da chegada, 

você precisará fazer um teste COVID-19 entre os dias 3 -5 na Finlândia. Você deve evitar o 

contato com outras pessoas e permanecer em casa ou em sua acomodação, até receber um 

resultado de teste negativo 

 

Se você não tiver prova de uma dose de vacinação ou teste COVID-19 negativo feito antes da 

chegada, você precisará fazer um teste COVID-19 no máximo 24 horas após a chegada. Você 

também precisará fazer um teste COVID-19 entre os dias 3-5 na Finlândia e deve isolar-se 

até receber um resultado de teste negativo 

 

Trânsito na Finlândia 

 

Não há restrições finlandesas ao tráfego transfronteiriço com outros estados no espaço 

Schengen para transporte regional e outro tráfego essencial. As restrições para outros 

viajantes permanecem em vigor. Consulte o site da Guarda de Fronteira da Finlândia para 

obter mais informações. 

 

https://raja.fi/en/covid19-info 

 

https://raja.fi/en/guidelines-for-border-traffic-during-pandemic
https://raja.fi/en/covid19-info


Os passageiros estão autorizados a transitar pelo Aeroporto de Helsinque, desde que 

possam verificar a aceitação em seu destino final. A Finavia recomenda fortemente que os 

passageiros usem máscaras quando viajam nos aeroportos da Finlândia, e a Finnair tornou o 

uso de máscaras obrigatório para passageiros com sete anos ou mais em seus voos. Verifique 

os requisitos da sua operadora antes de viajar. 

 

Turismo na Finlândia 

As autoridades finlandesas introduziram uma série de medidas para limitar a propagação 

do vírus. Essas medidas incluem alguns controles sobre as pessoas que chegam do exterior. 

Consulte o site da Guarda de Fronteira da Finlândia para obter mais detalhes. A partir de 29 

de março, isso incluirá o direito de solicitar um exame de saúde obrigatório, que pode 

incluir um teste COVID-19, na chegada. 

 

Viajar pela Finlândia ainda é permitido, com algumas restrições ao horário de 

funcionamento de restaurantes, cafés e bares em algumas regiões.  

 

Visite o site da THL para obter detalhes sobre as restrições regionais. As autoridades 

finlandesas recomendam o uso de máscaras faciais ao viajar em transportes públicos e em 

outras situações em que não é possível manter distâncias seguras.  

 

O uso de máscaras nos trens e em outros transportes públicos em algumas áreas (incluindo 

Helsinque) agora é obrigatório. Por favor, verifique os detalhes antes de viajar. Também 

existem restrições a locais e eventos públicos.  

 

https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-

covid-19-latest-updates/situation-update-on-coronavirus/the-covid-19-epidemic-regional-

situation-recommendations-and-

restrictions#Epidemian_vaihe_sairaanhoitopiireitt%C3%A4in 

 

Verifique o site da cidade de Helsinque para obter mais detalhes e orientações sobre as 

restrições. A situação do coronavírus na Finlândia pode variar amplamente, portanto, as 

recomendações locais devem ser seguidas. 

 

https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-

covid-19-latest-updates/transmission-and-protection-coronavirus/recommendation-on-the-

use-of-face-masks-for-citizens 

 

https://www.hel.fi/helsinki/coronavirus-en/information/recommendations-and-

restrictions-effective 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 
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FRANÇA 

================================== 

 

Requisitos de entrada do COVID-19 

 

A França introduziu um novo sistema que rege as viagens internacionais de e para a França. 

Existem três categorias de medidas: verde, âmbar e vermelho. Você deve verificar 

regularmente o status do país para o qual está viajando no site do governo francês . 

 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements 

 

Aqueles que não foram totalmente vacinados também deverão apresentar os seguintes 

documentos: 

 

um Certificado de Viagem Internacional preenchido para confirmar o motivo essencial da 

viagem. Em circunstâncias excepcionais, o Consulado da França em Londres pode ajudar 

com a viagem por um motivo essencial não listado no Certificado de Viagem Internacional 

 

um formulário de 'declaração juramentada' (déclaration sur l'honneur) preenchido, 

certificando que não estão sofrendo de sintomas associados ao coronavírus e não estiveram 

em contato com casos confirmados na quinzena anterior, e que irão se isolar por sete dias 

após a chegada. Isso pode ser encontrado no site do governo francês . 

 

https://mobile.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-

deplacement-et-de-voyage 

 

Os viajantes que não foram totalmente vacinados precisarão se auto-isolar por 7 dias após a 

chegada e, em seguida, fazer outro teste PCR após este período de auto-isolamento. 

 

Crianças com idade igual ou superior a 12 anos que viajam com um adulto totalmente 

vacinado devem apresentar resultado negativo no teste (PCR ou antígeno). No entanto, eles 

não precisam fornecer um motivo essencial para a viagem, nem precisam isolar-se na 

chegada. 

 

Crianças com 12 anos ou mais que não foram vacinadas e viajando sozinhas estão sujeitas às 

mesmas condições dos adultos que não estão totalmente vacinados. Crianças com 11 anos ou 

menos não precisam apresentar teste negativo para viajar. 

 

Os viajantes que estão totalmente vacinados não precisam de um motivo essencial para 

viajar para a França e não precisam se isolar na chegada. A partir de 18 de julho, os adultos 

totalmente vacinados não precisam mais apresentar evidências de um resultado de teste 

negativo antes da viagem. Viajantes totalmente vacinados deverão apresentar os seguintes 

documentos: 

 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements
https://mobile.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage
https://mobile.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage


um formulário de 'declaração juramentada' (déclaration sur l'honneur) preenchido, 

certificando que não estão sofrendo de sintomas associados ao coronavírus e que não 

entraram em contato com casos confirmados na quinzena anterior. Isso pode ser encontrado 

no site do governo francês 

 

prova do estado de vacinação 

 

Mais detalhes sobre quem é considerado totalmente vacinado pelo governo francês, e como 

você pode provar seu status, podem ser encontrados abaixo em 'status de vacinação'. 

 

Se você está totalmente vacinado, não precisa preencher o certificado para deixar a França 

metropolitana, a menos que esteja viajando para um país na lista vermelha da França. 

 

Países da lista verde: 

 

O espaço europeu (definido pelo governo francês como Estados-Membros da UE, Andorra, 

Santa Sé, Islândia, Liechtenstein, Mônaco, Noruega, São Marino e Suíça) está atualmente na 

lista verde francesa. A lista completa dos países da lista verde está disponível no governo 

francês . 

 

Se viajarem de um país da lista verde , os viajantes não precisarão ter um motivo essencial 

para entrar na França ou se isolar. 

 

Se você estiver totalmente vacinado, não precisará de um teste antes da partida. 

 

Se você não estiver totalmente vacinado, deverá apresentar um resultado negativo de PCR 

ou teste de antígeno em até 72 horas antes da partida. Isso pode variar em alguns países - 

verifique o site do governo francês antes de viajar. 

 

Todas as chegadas precisarão de um formulário de 'declaração juramentada' (déclaration sur 

l'honneur) preenchido, certificando-se de que não sofrem de sintomas associados ao 

coronavírus e não entraram em contato com casos confirmados na quinzena anterior. Isso 

pode ser encontrado no site do governo francês . 

 

O governo francês não impõe restrições aos viajantes que saem da França para um país de 

sua lista verde. 

 

Países da lista vermelha: 

 

A lista completa dos países na lista vermelha francesa está disponível no governo francês . 

Uma lista completa dos documentos que você precisará preencher pode ser encontrada no 

site do governo francês . 

 



https://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/coronavirus-advice-for-foreign-

nationals-in-france/#sommaire_1 

 

https://mobile.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-

international-travel 

 

Se não estiver totalmente vacinado, você precisará de um motivo essencial para a viagem e 

terá que se isolar por 10 dias, podendo estar sujeito a verificações de segurança. 

 

Status de vacinação 

 

O governo francês reconhece as seguintes vacinas: Pfizer, Moderna, Oxford / AstraZeneca e 

Johnson & Johnson (as vacinas reconhecidas pela Agência Médica Europeia). “Totalmente 

vacinado” é definido pelo cumprimento de um calendário de vacinação, especificamente: 

 

1 semana após a segunda dose de Pfizer, Moderna, Oxford / AstraZeneca 

4 semanas após a dose única de Johnson & Johnson 

 

1 semana após a dose única de qualquer uma das vacinas acima, se você já testou positivo 

para COVID-19 

 

Viajar para territórios franceses ultramarinos 

 

Os voos regulares entre a França metropolitana e seus territórios ultramarinos foram 

retomados no final de junho de 2020. 

 

Existem diferentes restrições, dependendo do território ultramarino para o qual você está 

indo. Consulte o site do governo francês para verificar as medidas em vigor em cada 

território. 

 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/outre-mer 

 

Consulte também as páginas de conselhos de viagem para o território francês ultramarino 

que você está visitando . 

 

Viagem na França 

 

Máscaras faciais são necessárias em todos os espaços públicos fechados. Não é mais 

necessário usar máscara em todos os espaços públicos ao ar livre, com algumas exceções, 

incluindo reuniões, filas, mercados e estádios.  

 

O uso de máscaras nos transportes públicos é obrigatório para todos os usuários com 11 

anos ou mais, com multa para aqueles que não cumpram. As máscaras também são 

obrigatórias em táxis e veículos particulares de aluguel sem tela de acrílico. 

https://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/coronavirus-advice-for-foreign-nationals-in-france/#sommaire_1
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/coronavirus-advice-for-foreign-nationals-in-france/#sommaire_1
https://mobile.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-international-travel
https://mobile.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-international-travel
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/outre-mer


 

Algumas operadoras de viagens, como companhias aéreas, podem especificar os tipos de 

máscaras a serem usados a bordo, por exemplo, máscaras cirúrgicas, e podem encorajá-lo a 

levar peças sobressalentes para viagens longas. Por favor, verifique com sua operadora de 

viagens antes de viajar. 

 

A partir de 9 de agosto, certos meios de transporte, como trens cross country, exigirão que os 

passageiros demonstrem seu status COVID-19 por meio do “pass sanitaire”. Para obter mais 

detalhes sobre o que isso envolve, consulte a seção 'espaços públicos e serviços' abaixo. 

Desde 20 de junho, não há toque de recolher em todo o território francês e não há restrições 

de viagens internas. Você deve visitar o site do Ministério do Interior francês ou usar o 

aplicativo digital 'Tous anti-Covid' para obter mais informações. 

 

https://mobile.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-

deplacement 

 

Estas medidas podem ser alteradas a curto prazo, tanto a nível nacional como local. Você 

deve verificar as orientações locais para obter mais informações. 

 

Informações completas sobre as restrições na França podem ser encontradas aqui . 

 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

 

Espaços públicos e serviços 

 

Os participantes de eventos e espaços culturais com mais de 50 pessoas deverão comprovar 

seu status COVID-19 por meio do “passe sanitaire”. Isso pode ser adquirido pelo 

cumprimento de um dos três critérios a seguir: 

 

1) Um certificado de vacinação, em conformidade com a estrutura de Certificação Digital 

Covid da UE, ilustrando que você está totalmente vacinado com uma vacina autorizada pela 

Autoridade Médica Europeia. Isso significa: 

 

7 dias após uma segunda dose de Oxford / AstraZeneca, Pfizer / BioNTech, Moderna 

28 dias após uma única dose de Johnson & Johnson 

 

7 dias após uma única injeção para aqueles capazes de demonstrar que já foram infectados 

(isso se aplica apenas aos vacinados na França) 

 

2) Um resultado de PCR ou teste de antígeno negativo nas últimas 48 horas. 

 

3) Um documento (datado de mais de 11 dias atrás e menos de seis meses atrás) provando 

que você se recuperou recentemente do COVID. 

 

https://mobile.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement
https://mobile.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus


A partir de 9 de agosto, você precisará dele para acessar uma variedade de serviços e locais, 

incluindo instalações de lazer (bares, restaurantes, museus, cinemas), hospitais, lares de 

idosos e meios de transporte, como viagens de trem e ônibus de longa distância e aviões. 

Pessoas de 12 a 17 anos só estarão sujeitas a essa exigência a partir de 30 de setembro. 

 

Você pode encontrar mais informações sobre como acessar o “pass sanitaire” do governo 

francês . 

 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire 

 

Saúde na França 

 

O governo francês recomenda que aqueles com possíveis sintomas de coronavírus liguem 

para o 112. Você não deve ir diretamente ao médico ou aos serviços de emergência. 

 

O programa nacional de vacinação da França começou em dezembro de 2020 e está usando 

as vacinas AstraZeneca, Janssen (Johnson e Johnson), Pfizer-BioNTech e Moderna. O 

governo francês afirmou que os residentes na França, independentemente da sua 

nacionalidade, terão acesso à vacina na França. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================== 

GABÃO 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para o Gabão 

 

As restrições de voos foram facilitadas para permitir dois voos por companhia aérea, por 

semana. As fronteiras terrestres e marítimas estão fechadas. 

 

Cidadãos do Brasil devem receber autorização do Ministério de Relações Exteriores do 

Gabão antes de viajar para o Gabão. A autorização pode ser obtida enviando um e-mail para 

o 'Ministro' ou 'Secretário Geral' para o seguinte endereço de e-mail: 

ginetedzang2@gmail.com . 

 

Todos os passageiros que viajam para o Gabão devem apresentar um teste de reação em 

cadeia da polimerase (PCR) negativo válido com no máximo 3 dias ou um certificado de 

vacinação COVID-19 válido para entrada no Gabão.  

 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire


Na chegada, todos os passageiros devem fazer um teste obrigatório para COVID-19 no 

aeroporto de Libreville. Os passageiros são então solicitados a isolar-se por 24 horas em 

hotéis designados às suas próprias custas, enquanto o teste COVID-19 está sendo 

processado.  

 

Os passaportes serão retidos pelas autoridades de imigração durante este período e 

devolvidos após a conclusão bem-sucedida do período de isolamento. Se o teste COVID-19 

for negativo, os passageiros receberão um certificado de teste, que é válido por 14 dias e 

pode ser renovado ao final deste período após a realização de outro teste. Os titulares de 

certificados de vacinação estão isentos da realização de testes obrigatórios e do auto-

isolamento. 

 

Se um teste COVID-19 feito no aeroporto for positivo, os passageiros devem continuar a se 

isolar e aguardar instruções específicas das autoridades de saúde do Gabão. Todos os testes 

COVID-19 feitos no Gabão substituem qualquer um que tenha sido feito antes da chegada ao 

Gabão. 

 

Vistos 

 

Todas as missões diplomáticas do Gabão no exterior estão proibidas de emitir vistos de 

entrada no Gabão sem autorização especial. Para obter informações completas sobre o 

processo de solicitação de visto, visite o site da Embaixada do Gabão no Brasil . 

 

O Governo do Gabão confirmou que não penalizaria os cidadãos brasileiros cujos vistos 

tenham expirado enquanto não puderam sair do país durante o encerramento das fronteiras. 

Agora que os voos comerciais estão funcionando, se o seu visto expirou, você deve pensar 

em deixar o país. 

 

Turismo no Gabão 

 

O governo do Gabão estendeu o estado de emergência de saúde por tempo indeterminado. 

As restrições aos voos domésticos foram atenuadas para permitir dois voos semanais por 

companhia aérea. Os testes de PCR com até 14 dias são necessários para os residentes do 

Gabão que desejam viajar dentro do país. Os mercados reabriram normalmente. 

 

A área de Grand (Greater) Libreville, que compreende os três municípios de Libreville, 

Owendo, Akanda e Ntoum, está em confinamento ou confinamento. É proibido entrar e sair 

da área de Grand Libreville. Os portadores de certificados de vacinação COVID-19 podem 

viajar dentro da Grande Libreville sem restrições durante o horário de toque de recolher. 

 

Há um toque de recolher diário das 21h às 5h. A partir de 26 de outubro, os titulares de um 

Laissez-Passer (um passe emitido para pessoas que realizam serviços essenciais durante o 

toque de recolher) terão de renová-lo por meio de uma nova plataforma de Internet 



laissezpassercovid19@gouv.ga . Em breve estarão disponíveis novos passes com um código 

QR, para evitar a falsificação. 

 

Você deve usar uma máscara nas áreas públicas. 

 

Os táxis só podem transportar até três passageiros. 

 

O não cumprimento das medidas acima constituirá uma infração penal e pode resultar em 

multas ou serviços comunitários. Existem pontos de verificação ao longo das estradas para 

fazer cumprir as medidas acima. 

 

Alojamento 

 

Os hotéis reabriram. 

 

Locais e serviços públicos 

 

Os mercados reabriram normalmente. 

 

Os restaurantes com esplanada reabriram. Um teste COVID-19 ou certificado de vacinação 

negativo válido é obrigatório para o acesso a um restaurante. Os testes padrão agora são 

gratuitos, mas os resultados são divulgados após 3-5 dias. Existe uma opção VIP mais rápida 

por CFA 20.000, aproximadamente £ 27,00, com resultados disponíveis em 24 horas. 

 

Reuniões de mais de 30 pessoas são proibidas, no entanto, o parlamento e as instituições de 

ensino estão isentos deste limite. 

 

Todos os locais de culto só podem abrir um dia por semana. Locais de culto com um 

máximo de 30 pessoas devem observar o 'protocolo sanitário' que inclui o uso obrigatório de 

máscaras, higienização das mãos e distanciamento social. 

 

As escolas fecharão às 15h00 todos os dias para cumprir o toque de recolher geral. As visitas 

ao hospital são proibidas sem autorização das autoridades médicas. 

 

Os bares e motéis reabrem até às 20h30. 

 

O acesso a restaurantes e locais de culto está sujeito à apresentação de teste PCR negativo ou 

certificado de vacinação COVID-19 válido. 

 

O uso de máscaras em público é obrigatório a partir dos 5 anos de idade. 

 

Saúde no Gabão 

 

Farmácias e centros de saúde continuam abertos. 



 

O conselho do governo do Gabão para qualquer pessoa que apresentar os sintomas de 

Covid-19 é evitar ir imediatamente ao hospital e, em vez disso, discar um número gratuito 

(1410) e seguir suas instruções. Se houver suspeita de Covid-19, uma ambulância será 

enviada para recolher o paciente e levá-lo a um dos hospitais Covid-19 designados. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================== 

GÂMBIA 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para a Gâmbia 

 

Os voos comerciais de e para a Gâmbia permanecem muito limitados. Consulte sua agência 

de viagens para obter as informações mais recentes. A fronteira terrestre com o Senegal está 

aberta. 

 

Para entrar na Gâmbia, você precisará apresentar aos funcionários do Ministério da Saúde 

um teste PCR COVID-19 negativo, feito no máximo 72 horas antes de sua chegada à Gâmbia. 

Se vier do Reino Unido, espera-se que faça um teste de diagnóstico rápido obrigatório 

COVID-19 na chegada. Se os seus resultados forem negativos, você poderá viajar para o seu 

destino com conselhos para relatar às autoridades de saúde se algum sintoma surgir. 

 

Requisitos de quarentena 

 

A não apresentação de um teste de PCR COVID-19 negativo feito no máximo 72 horas antes 

de sua chegada à Gâmbia aos funcionários do Ministério da Saúde ou um teste positivo na 

chegada resultará em você ser testado e colocado em quarentena por 14 dias às suas próprias 

custas. 

 

Triagem na chegada 

 

Mecanismos adicionais de vigilância e detecção foram implementados no Aeroporto 

Internacional de Banjul e em vários pontos de entrada ao longo da fronteira com a Gâmbia. 

 

Viagem na Gâmbia 

 

Os voos comerciais de e para a Gâmbia permanecem muito limitados. Consulte sua agência 

de viagens para obter as informações mais recentes. A fronteira terrestre com o Senegal está 

aberta. 



 

Mecanismos adicionais de vigilância e detecção foram implementados no Aeroporto 

Internacional de Banjul e em vários pontos de entrada ao longo da fronteira com a Gâmbia. 

 

Locais e serviços públicos 

 

Todas as instalações na Gâmbia estão abertas. 

 

Devem ser aplicadas medidas de distanciamento social. Você deve verificar com as 

autoridades locais sobre as restrições atuais. 

 

Saúde na Gâmbia 

 

O governo da Gâmbia criou uma linha de ajuda “1025” para qualquer pessoa com 

informações ou preocupações sobre o coronavírus. Se você acha que tem sintomas de 

COVID-19, deve permanecer no local e ligar para “1025”. 

 

Os testes COVID-19 fornecidos pelo governo podem ser realizados gratuitamente no 

Independence Stadium Bakau, Brusubi Turntable (próximo à Petroleum House) e no 

Mbollet Market, Brikama. 

 

Na Gâmbia, você precisará ir a uma farmácia para obter a maioria dos medicamentos sem 

receita. Apenas uma seleção muito limitada está disponível em supermercados ou outras 

lojas.  

 

Nem todos os medicamentos disponíveis no Brasil estarão disponíveis na Gâmbia. Os 

viajantes que precisam de medicação especializada devem verificar a disponibilidade antes 

da viagem ou providenciar o transporte de seus medicamentos.  

 

Os símbolos mais usados são uma cruz verde ou uma 'tigela de Hygieia' verde (um cálice ou 

xícara com uma cobra enroscada em volta) 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================== 

GANA 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao Coronavirus 

 

Entrada para Gana 

 



O Aeroporto Internacional de Kotoka está aberto. Vôos comerciais estão operando de e para 

Gana. Consulte sua agência de viagens para obter as informações mais recentes. As 

fronteiras terrestres e marítimas permanecem fechadas.  

 

Os protocolos COVID-19 no aeroporto podem estar sujeitos a alterações à medida que o 

novo processo de triagem evolui. Consulte as orientações da Autoridade de Aviação Civil de 

Gana . 

 

http://www.gcaa.com.gh/web/?page_id=1172 

 

Os passageiros que viajam para Gana devem se submeter a um teste COVID 72 horas antes 

da partida; preencher formulários adicionais de declaração de saúde na chegada; e passar 

por mais um teste COVID na chegada: 

 

Testes de coronavírus antes da partida 

 

Em 21 de abril, o Governo do Gana introduziu a digitalização obrigatória de todos os testes 

COVID-19 para viagens aéreas internacionais, com a implementação do Trusted Travel 

Scheme. Os passageiros que viajam para Gana agora são obrigados a: 

 

Faça um teste COVID de reação em cadeia de polimerização (PCR) com um dos 

fornecedores listados dentro de 72 horas antes da partida. Visite 

https://africacdc.org/trusted-travel/ para obter uma lista de fornecedores certificados. 

Você não deve usar o serviço de teste do NHS para fazer um teste a fim de facilitar sua 

viagem para outro país. 

 

Crie uma conta em https://trustedtravel.panabios.org/ com o mesmo endereço de e-mail e 

número de celular que você forneceu ao seu provedor de teste de PCR. Faça logon e 

selecione check-in; selecione Brasil e Gana como seus países de partida e destino; selecionar 

testes de laboratório (TT); selecione o teste de laboratório correspondente nas opções 

suspensas; clique em salvar; forneça os detalhes do seu voo e passaporte conforme 

solicitado; clique em salvar para gerar um Código de Viagem (TC); seu código TC é gerado 

para você copiar ou fazer download. 

 

Se o seu provedor não puder fazer o upload do seu certificado de teste em seu nome, você 

deve inserir o código TT ou BIOMARS do seu certificado PCR ou fazer o upload do 

certificado você mesmo. 

 

Embora o sistema permaneça novo, também recomendamos que você viaje com uma cópia 

impressa do resultado do teste COVID-19 negativo da Reação em Cadeia de Polimerização 

(PCR), para apresentar na chegada. 

 

Crianças menores de 5 anos estão isentas. Para passageiros que transitaram em outros países 

antes de chegar a Gana, o primeiro país de saída será o ponto de referência. 

http://www.gcaa.com.gh/web/?page_id=1172


 

Os mesmos acordos se aplicam a passageiros com 11 anos ou mais que partem de Gana para 

o Reino Unido, e você pode não ser autorizado a embarcar em voos sem fazer o upload de 

um teste COVID de reação em cadeia de polimerização (PCR) certificado.  

 

Visite https://africacdc.org/trusted-travel/ para obter uma lista certificada de provedores 

em Gana. Embora o sistema permaneça novo, também recomendamos que você viaje com 

uma cópia impressa do resultado do teste COVID-19 negativo da Reação em Cadeia de 

Polimerização (PCR), para apresentar na partida. 

 

Se o Brasil for o seu destino final, a equipe de check-in também confirmará que seu 

formulário de localização de passageiros no Brasil foi preenchido e se todos os passageiros 

com idade igual ou superior a 5 anos têm evidências dos testes dos dias 2 e 8 reservados no 

Brasil. 

 

Formulários adicionais e cheques na chegada 

Na chegada a Gana, os passageiros também são obrigados pelo Governo de Gana a: 

 

Preencha um formulário de declaração de saúde online antes da partida. Todos os 

passageiros também podem ser solicitados a preencher formulários de autodeclaração em 

papel durante o voo, confirmando que estão aptos para viajar e fornecendo detalhes para 

facilitar a localização de contatos. 

 

https://www.ghs-hdf.org/ 

 

Use uma máscara facial durante o voo e ao pousar em Accra. 

 

Faça uma verificação de temperatura na chegada. 

 

Na chegada, todos os passageiros estarão sujeitos a um teste COVID-19 obrigatório no 

aeroporto Internacional de Kotoka. O teste é um teste de imunoensaio com antígeno 

fluorescente e será realizado antes que a bagagem seja coletada, a um custo de $ 150 por 

passageiro. O pagamento deve ser feito online antes do embarque. Crianças menores de 

cinco anos estão isentas. 

 

Durante o período de maior movimento, quando pode haver um grande número de 

passageiros desembarcando ao mesmo tempo, a área de teste pode ficar ocupada. Os 

resultados dos testes normalmente ficam prontos dentro de uma hora, dependendo da 

movimentação do aeroporto. A área de pré-embarque, onde os resultados dos testes são 

coletados, também pode ficar ocupada. Você pode verificar seus resultados online enquanto 

espera. Esteja preparado para mais tempo para se deslocar e sair do aeroporto. 

 

Requisitos de quarentena 

 

https://www.ghs-hdf.org/


Todos os passageiros que chegam devem estar preparados para cumprir os protocolos de 

saúde COVID-19 de Gana. Isso pode, dependendo do resultado do teste de indivíduos ou 

outras pessoas no voo, envolver tempo em quarentena ou em uma unidade de saúde do 

governo.  

 

Os custos de quarentena e / ou médicos podem ser caros, por isso é importante que todos os 

passageiros cheguem com acesso adequado a recursos financeiros. Se o seu teste for positivo 

na chegada e entrar em quarentena, um teste de PCR é realizado no segundo ou terceiro dia. 

O resultado do teste normalmente estará pronto em 48 horas. O processo de quarentena é 

gerenciado pelo Serviço de Saúde de Gana. 

 

O Governo de Gana também informa que todas as chegadas devem ter um seguro válido. É 

mais importante do que nunca obter um seguro de viagem e verificar se ele oferece 

cobertura suficiente.  

 

Transitando Gana 

 

Os passageiros em trânsito, exceto quando permanecerem no aeroporto durante todo o 

tempo ou aqueles que foram desviados para Accra em uma emergência, também estarão 

sujeitos aos testes COVID-19 obrigatórios conforme descrito acima. 

 

Vistos 

 

Gana não concedeu nenhuma isenção de visto ou prorrogação para visitantes durante a 

pandemia, então todos os cidadãos britânicos precisarão visitar o escritório do Serviço de 

Imigração de Gana (GIS) pessoalmente para prorrogar seus vistos. Não é possível ligar para 

um caso individual ou marcar uma consulta com antecedência. O horário de funcionamento 

do escritório é das 8h às 17h. O escritório do GIS fica próximo ao viaduto Ako Adjei, na 

Avenida da Independência, em Accra. 

 

Turismo em Gana 

 

Os voos domésticos e os sistemas de transporte público estão operando normalmente. 

 

Os sistemas de transporte público estão operando normalmente. 

 

Alojamento 

 

A maioria dos hotéis e outros alojamentos alugados estão agora abertos e implementando 

medidas de saúde e segurança COVID-19. Entre em contato direto com a acomodação 

escolhida para confirmar os detalhes. 

 

Espaços públicos e serviços 

 



O governo de Gana atenuou algumas restrições sociais da COVID-19, mas elas podem ser 

alteradas em curto prazo. Você deve estar ciente de que: 

 

O Governo de Gana recomenda o uso do serviço de take-away sempre que possível e que as 

pessoas não se sentem para comer em restaurantes. 

 

Pubs, cinemas e boates estão fechados. 

 

As praias estão fechadas, mas alguns locais turísticos permanecem abertos. 

 

Casamentos, concertos, festas, apresentações teatrais e funerais são proibidos (enterros 

privados com até 25 participantes são permitidos). 

 

O uso de máscaras faciais passou a ser uma exigência legal, inclusive ao sair ou retornar ao 

local de residência e ao viajar em veículos com mais de um ocupante. Avisos de 'sem 

máscara, sem entrada' são exibidos em pontos de observação, incluindo escritórios, lojas, 

mercados, shoppings, bancos e farmácias. O Serviço de Polícia de Gana recebeu uma extensa 

lista de locais onde podem efetuar a prisão, que inclui espaços ao ar livre, como 

estacionamentos, mercados e ruas. 

 

De acordo com os protocolos locais COVID-19, as pessoas são fortemente aconselhadas a 

lavar as mãos, usar desinfetante para as mãos e evitar apertar as mãos umas das outras. As 

pessoas estão sendo aconselhadas a continuar a aderir a um distanciamento social estrito. 

 

Saúde em Gana 

 

O Ministério da Saúde de Gana informa que se você desenvolver febre, tosse ou dificuldade 

para respirar e retornar recentemente de uma área afetada por COVID-19 ou tiver entrado 

em contato com uma pessoa com COVID-19 confirmada, você deve ligar para qualquer um 

dos seguintes pedágios- números gratuitos: 112, +233 50 949 7700 e +233 558 439 868. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================== 

GIBRALTAR 

================================== 

 

Requisitos de entrada 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 



Os requisitos de entrada em Gibraltar dependem de se você está totalmente vacinado ou 

não, dos países que visitou nos 10 dias anteriores à sua chegada e se eles estão nas listas 

verde, âmbar ou vermelha. 

 

https://www.gibraltar.gov.gi/press-releases/technical-notice-updated-covid-19-testing-

and-self-isolation-requirements-4892021-7062 

 

Consulte o Aviso Técnico do Governo de Gibraltar, que define os requisitos de entrada na 

íntegra. 

 

Além disso, o site oficial do Conselho de Turismo de Gibraltar lista os países incluídos nas 

listas verde, âmbar e vermelha e fornece informações abrangentes sobre os requisitos em 

relação ao COVID-19 para viajar a Gibraltar, incluindo informações sobre como reservar 

seus testes COVID-19 antes de você chegar. O site também fornece informações para 

viajantes que entram por mar e cruzam a fronteira terrestre para Gibraltar. 

 

Se você esteve apenas em países ou territórios na lista verde nos 10 dias anteriores à sua 

chegada a Gibraltar por via aérea e está totalmente vacinado, você deve carregar seu 

certificado de vacinação no Formulário de localização de passageiros. Você deve reservar 

um teste de fluxo lateral COVID-19 antes de chegar a Gibraltar.  

 

Este teste deve ser realizado dentro de 24 horas após a chegada. Se você ficar por mais de 7 

dias, você também deve fazer um segundo teste no dia 5. 

 

Se você só esteve em países da lista verde nos 10 dias anteriores à chegada e não foi 

vacinado, você deve fazer um teste de fluxo lateral COVID-19 antes do voo, no máximo 48 

horas antes do seu voo para Gibraltar. Antes de viajar para Gibraltar, você também deve 

reservar um teste de fluxo lateral COVID-19, a ser feito em Gibraltar no prazo de 24 horas 

após a sua chegada. Se você ficar em Gibraltar por mais de 7 dias, você também deve fazer 

um terceiro teste no dia 5. 

 

Se você esteve em um país da lista âmbar nos 10 dias anteriores à sua chegada por via aérea 

a Gibraltar e está totalmente vacinado, você deve carregar seu certificado de vacinação no 

Formulário de localização de passageiros e deve fazer um fluxo lateral COVID-19 teste 

imediatamente à chegada a Gibraltar. Você também deve fazer um segundo teste no dia 5 

após a chegada. 

 

Se você esteve em um país da lista âmbar nos 10 dias anteriores à chegada e não foi 

vacinado, deve fazer um teste COVID-19 antes do voo, no máximo 48 horas antes do seu voo 

para Gibraltar. Uma vez em Gibraltar, você deverá se auto-isolar por 5 dias e fazer um teste 

de PCR COVID-19 no dia de sua chegada e no dia 5. Você deve permanecer se auto-isolando 

até que o teste do dia 5 seja realizado. 

 

https://www.gibraltar.gov.gi/press-releases/technical-notice-updated-covid-19-testing-and-self-isolation-requirements-4892021-7062
https://www.gibraltar.gov.gi/press-releases/technical-notice-updated-covid-19-testing-and-self-isolation-requirements-4892021-7062


Se você esteve em um país na lista vermelha nos 10 dias anteriores, não tem permissão para 

entrar em Gibraltar, a menos que atenda a uma das categorias de isenção especificadas. As 

categorias de isenção estão listadas neste Aviso Técnico do Governo de Gibraltar . 

 

Se você atender às categorias de isenção da lista vermelha para entrar em Gibraltar por via 

aérea e estiver totalmente vacinado, deverá carregar seu certificado de vacinação no 

Formulário de localização de passageiros. Você deve ter um teste COVID-19 antes do voo 

realizado no máximo 48 horas antes do seu voo para Gibraltar.  

 

Você também deve fazer um teste de PCR COVID-19 imediatamente após a chegada. Se 

você permanecer em Gibraltar por mais de 7 dias, também deverá fazer outro teste PCR 

COVID-19 no dia 5. 

 

Se você atender às categorias de isenção da lista vermelha para entrar em Gibraltar por via 

aérea e não estiver vacinado, deverá fazer um teste COVID-19 antes do voo, realizado no 

máximo 48 horas antes do seu voo para Gibraltar.  

 

Uma vez em Gibraltar, você deverá se auto-isolar por 10 dias e fazer um teste de PCR 

COVID-19 no dia de sua chegada e no Dia 10. Você deve se auto-isolar até que o teste do dia 

10 seja realizado. 

 

Em todos os casos, você deve preencher um formulário de localização de passageiros. Os 

detalhes dos testes COVID-19 adequados antes do voo são descritos no Anexo B do Aviso 

Técnico do Governo de Gibraltar . 

 

Locais e serviços públicos 

 

A maioria das restrições de bloqueio em Gibraltar foram levantadas, no entanto, algumas 

ainda permanecem em vigor. Os pontos principais são: 

 

As máscaras devem ser usadas em lojas e no transporte público 

 

As lojas agora estão todas autorizadas a abrir, sujeitas às regras de saúde pública 

 

Abertura de ginásios e salões de cabeleireiro e beleza 

 

Os locais de culto são abertos e os serviços religiosos organizados são permitidos 

 

Bares e restaurantes com abertura permitida sem exigência de uso de máscaras pelos 

clientes. Não há limite para o número de pessoas permitidas em uma mesa 

 

Se alguém em Gibraltar apresentar algum dos sintomas de COVID-19, deve isolar-se e não 

deve visitar nenhum amigo ou parente, nem deve permitir que ninguém o visite até que 

tenha feito o teste e seja negativo para o vírus. 



 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================== 

GRANADA 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus 

 

Entrada para Granada 

 

A partir de 31 de julho, apenas visitantes totalmente vacinados terão permissão para entrar 

em Granada, com algumas exceções. Consulte a lista de isenção aqui para obter mais 

detalhes.  

 

https://covid19.gov.gd/ 

 

As pessoas que apresentarem comprovação de vacinação completa somente serão obrigadas 

a quarentena por até 48 horas, enquanto se aguarda um resultado negativo de um teste de 

PCR, administrado na entrada e pago antecipadamente.  

 

Um é considerado totalmente vacinado duas semanas após sua segunda dose de uma vacina 

de duas doses ou duas semanas após uma vacina de uma dose. Crianças de 13 anos ou 

menos, viajando com seus pais / responsáveis vacinados, podem ficar em quarentena por 

até 48 horas. Menores não vacinados entre 14 e 18 anos podem viajar para Granada com seus 

tutores vacinados.  

 

Todo o grupo de viagem será tratado como não vacinado e deverá ficar em quarentena por 

até 7 dias. 

 

Os protocolos de saúde de entrada do Governo de Granada significam que todos os 

viajantes devem pré-reservar acomodações aprovadas para quarentena na chegada, pré-

pagar para o teste COVID, solicitar um Certificado Pure Safe Travel e obter um resultado 

negativo do teste COVID PCR dentro de 3 dias antes da viagem.  

 

O link para detalhes completos está no site do Ministério da Saúde . Essas regras estão 

sujeitas a alterações e devem ser verificadas regularmente. Você não deve usar o serviço de 

teste do NHS para fazer um teste a fim de facilitar sua viagem para outro país. Você deve 

fazer um teste particular. 

 

Se você chegar em um iate, deverá se pré-registrar no Sailclear e completar a quarentena em 

seu iate antes de ser autorizado a entrar no país.  

 

https://covid19.gov.gd/


https://sailclear.com/ 

 

Os protocolos de entrada dos iates encontram-se no site do Ministério da Saúde . 

https://covid19.gov.gd/grenada-yacht-entry-protocol-december-2020/ 

 

Teste / triagem e quarentena na chegada 

 

Todas as chegadas precisam estar em conformidade com os protocolos de integridade de 

entrada atualizados regularmente, incluindo testes e quarentena. Detalhes completos estão 

disponíveis no site do Ministério da Saúde . 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================== 

GEÓRGIA 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para a Geórgia 

 

Os cidadãos estrangeiros agora podem entrar na Geórgia por via aérea nas seguintes 

condições: 

 

(1) Entrada irrestrita para cidadãos de qualquer país, que tenham prova documental de ter 

recebido um curso completo de vacinação COVID-19. 

 

(2) Outros cidadãos podem entrar na Geórgia, desde que sua viagem para a Geórgia tenha 

origem em um dos outros países listados no site do Ministério das Relações Exteriores . Você 

deve viajar direto de avião e enviar um histórico de viagens com antecedência, apresentar na 

chegada um teste PCR negativo feito nas 72 horas anteriores e fazer outro teste PCR por sua 

conta no terceiro dia na Geórgia. A quarentena obrigatória de 14 dias é imposta a qualquer 

pessoa que tenha estado na Índia nos 14 dias anteriores. 

 

https://www.geoconsul.gov.ge/ka/newsFeed/nId/291 

 

Autorizações de entrada e extensões 

 

As prorrogações da permissão de entrada concedidas por causa do COVID-19 terminaram 

em 1º de julho de 2021 e não serão renovadas. Se sua licença de visitante expirou, você deve 

deixar a Geórgia ou solicitar o status de residente. 

 

https://sailclear.com/
https://covid19.gov.gd/grenada-yacht-entry-protocol-december-2020/
https://www.geoconsul.gov.ge/ka/newsFeed/nId/291


Se você está trabalhando ou estudando na Geórgia e cumpre os requisitos para uma 

Autorização de Residência na Geórgia, deve solicitar isso através do Public Service Hall. 

Você não deve permanecer com a permissão de entrada de um visitante indefinidamente. 

 

Se você estiver na Geórgia por mais de 183 dias e aceitar qualquer forma de emprego 

remunerado, você é automaticamente responsável pelo imposto de renda e deve informar a 

Receita Federal sobre seu emprego, esteja você com permissão de visitante ou residente 

oficial. O descumprimento será multado. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

GRÉCIA 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para a Grécia 

 

Se você estiver viajando do Brasil, precisará de: 

 

Ter preenchido um Formulário de localização de passageiros (PLF) antes da chegada à 

Grécia.  

 

https://travel.gov.gr/#/ 

 

O formulário é obrigatório independentemente do meio de transporte que utiliza para viajar 

para a Grécia (incluindo ferry, estrada, comboio ou avião); e 

 

Prova de um teste de PCR COVID-19 negativo, realizado no período de 72 horas antes da 

chegada à Grécia; ou 

 

Prova de um teste rápido para antígeno COVID-19 negativo de um laboratório autorizado, 

realizado no período de 48 horas antes da sua chegada à Grécia; ou 

 

Prova de estar totalmente vacinado contra COVID-19 pelo menos 14 dias antes da viagem; 

 

A Grécia também aceitará prova de recuperação do COVID-19. Embora o NHS não forneça 

prova de registros de recuperação, a evidência de um resultado positivo do teste de PCR 

COVID-19 obtido entre 30 a 180 dias antes da data da viagem pode ser usada. 

 

Estes requisitos são obrigatórios para todos os viajantes com idade superior a 12 anos.  

 

https://travel.gov.gr/#/


Além disso, as chegadas à Grécia podem ser submetidas a um teste rápido COVID-19 à 

chegada. Se seu teste for positivo ao chegar à Grécia, você (e as pessoas com quem está 

viajando) terá que se isolar em hotéis de quarentena fornecidos pelo estado grego.  

 

O período de tempo que você precisa para isolar-se depende do seu estado de vacinação.  

 

Consulte a página 'Coronavírus' para obter detalhes sobre o que fazer se seu teste for 

positivo para COVID-19 enquanto estiver na Grécia.  

 

Você também deve estar ciente de que se outros passageiros em seu voo, ônibus, trem ou 

balsa obtiverem resultados positivos, você pode estar sujeito a requisitos de auto-

isolamento. Estes serão obrigatórios e você deve cumprir os requisitos das autoridades 

gregas. 

 

Consulte os conselhos das autoridades gregas para obter mais informações, incluindo 

orientações sobre o preenchimento do Formulário de localização de passageiros e a lista 

mais recente de países a partir dos quais a viagem para a Grécia é permitida. 

 

Restrições adicionais à entrada de avião 

 

As ligações aéreas com a Grécia estão sujeitas a suspensão ou alteração, por vezes a curto 

prazo. Se você planeja voar para ou da Grécia, deve entrar em contato com sua companhia 

aérea ou operadora para obter as informações mais recentes. 

 

Restrições adicionais à entrada por fronteiras terrestres 

 

As fronteiras terrestres da Grécia estão atualmente sujeitas a restrições. Monitorar as 

informações oficiais das autoridades gregas sobre quaisquer alterações aos arranjos 

fronteiriços. As chegadas devem ter preenchido um Formulário de localização de 

passageiros antes da viagem.  

 

Você também deve consultar as páginas do 'Coronavirus' para obter detalhes sobre como as 

medidas locais ou nacionais podem afetar as viagens através das fronteiras terrestres. 

 

Formulário de localização de passageiros 

 

Você deve preencher um Formulário de localização de passageiros (PLF) online antes de 

chegar à Grécia. O formulário está em inglês e é obrigatório independentemente do meio de 

transporte para a Grécia (incluindo ferry, estrada, comboio ou avião). O não cumprimento 

antecipado pode resultar em sua transportadora não permitir que você viaje, uma multa de 

500 euros na chegada ou as autoridades gregas não permitirão que você entre ou reentrada 

no país. 

 



Todos os viajantes, inclusive crianças, devem ter seus dados incluídos em uma PLF. Se você 

estiver viajando com outras pessoas fora de sua casa, todos devem preencher seu próprio 

formulário.  

 

Se você estiver viajando com a família, as autoridades gregas pedem que você preencha um 

formulário com todos os adultos e crianças incluídos. Você pode adicionar outros membros 

da sua família na parte superior do formulário antes de enviar. 

 

Algumas companhias aéreas podem exigir PLFs individuais para cada viajante com mais de 

18 anos da mesma residência. Verifique diretamente com sua companhia aérea o que você 

precisa mostrar para ter permissão para embarcar. 

 

Depois de preencher o formulário, você receberá um e-mail com um código QR. Ao receber 

o código, certifique-se de imprimi-lo ou exibi-lo no celular. Se você estiver viajando de avião 

para a Grécia, sua companhia aérea pedirá que você comprove que preencheu o formulário 

PLF. Você deve imprimir ou mostrar (por exemplo, no seu telefone) seu e-mail com o código 

QR que você recebeu.  

 

O não cumprimento desta recomendação pode resultar na recusa de embarque no voo. 

 

Se você estiver viajando de balsa para ou da Grécia, o operador da balsa solicitará que você 

preencha um formulário adicional ('Informações pré-embarque'), junto com seu PLF. Este 

formulário adicional será fornecido pelo operador da balsa, por meio de seu site ou nos 

escritórios de reservas: você deve contatá-los diretamente se precisar de mais informações.  

 

As verificações de temperatura também podem ser realizadas antes do embarque; e é 

obrigatório o uso de máscaras em todas as balsas, cuja capacidade é limitada para permitir o 

distanciamento social. 

 

Ao chegar à Grécia, você precisará mostrar seu código QR às autoridades gregas. Certifique-

se de ter uma cópia impressa do código ou mostre-o em seu telefone. O não fornecimento do 

formulário PLF / código QR resultará em multa ou poderá ser impedido de entrar na 

Grécia. 

 

O que fazer se seu teste for positivo enquanto estiver na Grécia 

 

O que você precisa fazer se seu teste for positivo para COVID-19 na Grécia dependerá do 

seu estado de vacinação. Se você foi totalmente vacinado por pelo menos 14 dias, precisará 

isolar-se por 7 dias. Se você não estiver totalmente vacinado ou não estiver há 14 dias, 

precisará se auto-isolar por 10 dias. 

 

Se você não estiver totalmente vacinado e tiver estado em contato próximo com alguém cujo 

teste foi positivo para COVID-19, você precisará isolar-se por 14 dias. 

 



Dependendo das circunstâncias, você poderá isolar-se em sua acomodação atual, ou as 

autoridades gregas solicitarão que você se isole em um hotel de quarentena fornecido pelo 

estado. As despesas de acomodação em hotéis de quarentena são cobertas pelo estado grego. 

As autoridades locais poderão oferecer mais conselhos sobre os requisitos de auto-

isolamento. 

 

Se você não se isolar ou colocar em quarentena quando necessário, poderá ser multado pela 

Polícia Helênica. A multa pode chegar a € 5.000. Você deve cumprir todos os requisitos para 

isolar-se ou colocar em quarentena. 

 

Planeje com antecedência e certifique-se de: 

 

pode acessar dinheiro 

entenda o que seu seguro cobrirá 

pode tomar providências para estender sua estadia e ficar longe por mais tempo do que o 

planejado 

 

Hotéis em quarentena 

 

Se seu teste for positivo para COVID-19, pode ser necessário entrar em um hotel de 

quarentena. O governo do Reino Unido não cobrirá os custos de quarentena obrigatórios 

para cidadãos britânicos. Na Grécia, as autoridades gregas pagarão o custo da quarentena. 

 

Os cartões EHIC ou GHIC não podem ser usados para cobrir quaisquer despesas adicionais 

em que você incorrer enquanto estiver hospedado em um hotel de quarentena. Certifique-se 

de ter acesso a recursos para custear as despesas ou fazer um seguro, verificando se a apólice 

tem cobertura adequada. 

 

Usando uma máscara 

 

Atualmente, é obrigatório o uso de máscara em todos os locais públicos fechados, em todas 

as áreas da Grécia. 

 

Restrições COVID-19 

 

Todas as restrições permanecem sob revisão regular. Em unidades regionais (περιφερειακές 

ενότητες) onde a disseminação de COVID-19 é particularmente alta e a capacidade 

hospitalar é limitada, as restrições podem ser mais rígidas ou reimpostas com aviso limitado. 

 

Apenas as medidas mais relevantes para os viajantes estão incluídas abaixo. Você deve se 

manter atualizado verificando esta página regularmente e seguindo os anúncios locais. 

 

Como as restrições podem variar, você deve verificar as orientações locais mais recentes. 

 



https://covid19.gov.gr/covid-map-en/ 

 

você deve usar uma máscara em todos os espaços públicos e comunitários internos, 

incluindo locais de trabalho e transporte público; 

 

números restritos estão em vigor para igrejas e serviços religiosos; 

 

A menos que todos os passageiros sejam membros da mesma família, um máximo de 3 

pessoas podem viajar em um táxi ou outro veículo privado com até 7 assentos, ou 4 pessoas 

em um veículo particular com até 9 assentos; 

 

Viagens interregionais são permitidas para a Grécia continental e as ilhas de Lefkada, Evia e 

Salamina (o uso de autotestes antes da viagem é altamente recomendado, mas não 

obrigatório). 

 

Viagens interregionais para o resto das ilhas são permitidas, mas apenas com: 

 

comprovante de vacinação e 14 dias desde a segunda dose (consulte Demonstrando seu 

status de vacinação COVID-19 ), ou 

 

um resultado negativo de um teste de PCR realizado até 72 horas antes da viagem; ou 

um resultado negativo de um teste rápido ou autoteste realizado até 24 horas antes da 

viagem; ou 

 

uma declaração de autoteste assinada menos de 24 horas antes da viagem; ou 

 

prova documental de ter se recuperado da Covid-19 (pelo menos 2 meses desde a infecção e 

não mais do que 9 meses) 

Viagem na Grécia 

 

As viagens dentro da Grécia entre as unidades regionais são permitidas, sujeitas à adesão às 

medidas de saúde pública descritas acima. Você deve usar uma máscara o tempo todo em 

todos os transportes públicos. 

 

Se você estiver viajando de balsa, deverá preencher um questionário de saúde e entregá-lo 

ao operador da balsa antes de embarcar. Os formulários necessários serão fornecidos pelo 

operador: você deve contatá-los diretamente se precisar de mais informações. As 

verificações de temperatura também podem ser realizadas antes do embarque. 

 

Se você estiver viajando em voos internos (domésticos), medidas específicas relacionadas a 

check-in, franquia de bagagem e outros detalhes estão em vigor para reduzir a propagação 

do coronavírus. Você deve consultar sua operadora diretamente para obter mais detalhes. 

 

Alojamento 

https://covid19.gov.gr/covid-map-en/


 

Todos os hotéis têm permissão para abrir e outros tipos de acomodação, incluindo, por 

exemplo, Airbnb, aluguéis privados e albergues, também estão disponíveis. No entanto, 

você deve notar que muitos operadores provavelmente reduzirão sua oferta e fecharão 

alguns alojamentos durante os meses de inverno, especialmente à luz das medidas postas 

em prática pelas autoridades gregas para combater a propagação do COVID-19. Você deve 

verificar diretamente com seu provedor de acomodação em caso de dúvidas relacionadas. 

 

Saúde na Grécia 

 

Se você acha que tem sintomas, incluindo febre ou dificuldades respiratórias, como falta de 

ar ou tosse, você deve evitar visitar as instalações de saúde locais, mas contate um médico 

remotamente para ver se um teste é recomendado. É provável que haja um custo associado a 

isso, para chamada, exame e teste, que você terá que pagar. 

 

Se você estiver hospedado em um hotel ou resort, o provedor de hospedagem terá uma lista 

de médicos particulares que eles irão ligar para avaliar seus sintomas e conduzir um teste 

COVID-19. 

 

Se você fizer o teste e o resultado for positivo, as autoridades gregas solicitarão que você 

coloque em quarentena até que seja informado o contrário.  

 

Você pode permanecer na acomodação existente ou ser obrigado a se transferir para um 

hospital estadual ou outra acomodação fornecida pelo governo.  

 

Os custos relacionados com a transferência para alojamento e tratamento alternativos em 

estabelecimentos de saúde estatais serão cobertos pelo Governo grego. A natureza da sua 

acomodação pode diferir das especificações do seu hotel pré-reservado, villa ou outro local 

de estadia.  

 

Dependendo dos arranjos locais, os viajantes em grupos podem ser obrigados a ficar em 

acomodações separadas (por exemplo, se um número suficiente de quartos não estiver 

disponível em um local, seu grupo pode estar espalhado por diferentes locais de 

acomodação). 

 

O programa nacional de vacinação da Grécia começou em dezembro de 2020 e usa as 

vacinas AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Janssen (Johnson & Johnson) e Moderna. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

GUADALUPE 
================================= 



 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Todos os viajantes com mais de 11 anos devem fazer um teste para COVID-19 dentro de 72 

horas antes da partida para Guadalupe. O teste é obrigatório e o viajante deve comprovar 

resultado negativo antes de embarcar. 

 

Os viajantes também devem fornecer um documento de autocertificação afirmando que não 

apresentam sintomas de COVID e que, até onde sabem, não entraram em contato com 

nenhuma pessoa confirmada como positivo nos últimos 14 dias. 

 

As companhias aéreas recusarão o embarque a quem não apresentar a prova de resultado 

negativo e o documento auto-certificado. 

 

O Governo francês delineou novas medidas para conter a propagação do coronavírus, que 

também se aplicam aos Territórios Ultramarinos Franceses. O site da prefeitura local terá 

detalhes sobre quaisquer outras restrições locais. Consulte o Travel Advice for France para 

obter mais informações sobre a Covid-19. 

 

https://www.guadeloupe.gouv.fr/ 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

GUATEMALA   
================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus 

 

Você deve seguir as regras de distanciamento social e usar máscara em todos os momentos, 

em todos os espaços públicos, inclusive no aeroporto. 

 

A Guatemala não permite a entrada de viajantes que estiveram no Reino Unido ou na África 

do Sul nos 14 dias anteriores à sua chegada. Em 16 de abril, a Guatemala incluiu o Brasil 

nesta disposição.  

 

Essas medidas não se aplicam a cidadãos guatemaltecos, diplomatas ou estrangeiros que 

residam legalmente no país, que devem se isolar por 10 dias em seu local de residência após 

o retorno. 

 

Para ser elegível para a entrada, você deve cumprir uma das seguintes opções: 

 

https://www.guadeloupe.gouv.fr/


uma. Você deve fornecer um COVID-19 PCR ou teste de antígeno negativo, datado de no 

máximo 3 dias antes da data de sua chegada na Guatemala.  

 

Os 3 dias começam a partir da data e hora em que o teste é realizado até o momento do 

check-in na companhia aérea ou da chegada na fronteira terrestre. 

 

b. Se você foi diagnosticado com COVID-19 nos últimos 3 meses, você deve apresentar um 

atestado médico do posto de saúde onde foi tratado, informando a data em que você foi 

diagnosticado com COVID-19 (incluindo a cópia do teste) e confirmação da sua recuperação. 

 

c. Se você recebeu a vacina COVID-19, deve apresentar evidências de que recebeu duas 

doses (uma dose se vacinado com a vacina Johnson & Johnson). A última dose deve ter sido 

administrada pelo menos 2 semanas antes da data da viagem. 

 

Os passageiros com viagens originadas ou em trânsito no Brasil, Reino Unido ou África do 

Sul não terão permissão para embarcar em voos para a Guatemala. 

 

A Guatemala não permite a entrada de viajantes que estiveram no Reino Unido, Brasil ou 

África do Sul nos 14 dias anteriores à sua chegada. 

 

As autoridades locais desaconselham viajar se sofrer de qualquer doença respiratória ou 

apresentar sintomas de COVID-19. 

 

Teste / triagem na chegada 

 

Você deve cumprir todas as medidas adicionais de triagem ou teste implementadas pelas 

autoridades. 

 

Requisitos de quarentena 

 

Não há requisitos de quarentena. Na chegada, você deve apresentar um teste COVID-19 

PCR ou antígeno negativo, datado de no máximo 72 horas antes do check-in no aeroporto ou 

da chegada na fronteira terrestre. 

 

Coleção de dados 

 

24 horas antes de sua chegada, você deve registrar seus dados no site do Passe de Saúde da 

Guatemala . 

 

Teste na partida 

 

No momento, não há teste na partida na Guatemala. Eles medirão sua temperatura na 

chegada ao aeroporto. 

 



Fronteira México-Guatemala 

 

Houve relatos de distúrbios e tensões na fronteira entre o México e a Guatemala. 

Encerramentos periódicos são possíveis e é recomendável verificar com as autoridades locais 

antes de tentar cruzar a fronteira terrestre. 

 

Viagem internacional 

 

Você deve seguir as regras de distanciamento social e usar máscara o tempo todo, em todos 

os espaços públicos, inclusive no aeroporto. 

 

A Guatemala não permite a entrada de viajantes que estiveram no Reino Unido, Brasil ou 

África do Sul nos 14 dias anteriores à sua chegada. Esta medida não se aplica a cidadãos 

guatemaltecos, diplomatas ou estrangeiros que residam legalmente no país, que devem se 

isolar por um período de 10 dias em seu local de residência após o retorno. 

 

Todas as pessoas com 10 anos ou mais que chegarem à Guatemala devem apresentar 

COVID-19 PCR ou teste de antígeno negativo, datado de no máximo 72 horas antes do 

check-in no aeroporto ou da chegada na fronteira terrestre. As companhias aéreas solicitarão 

prova de um teste negativo antes do embarque. Os protocolos de saúde estão em vigor nas 

portas de entrada para a triagem de passageiros que chegam e partem. Estrangeiros não 

residentes que apresentarem sintomas de COVID-19 na chegada podem ter sua entrada 

negada na Guatemala. Consulte os requisitos de entrada para obter mais informações 

 

Você deve se manter informado antes de fazer qualquer plano de viagem, confirmando com 

suas companhias aéreas e verificando o site do Governo da Guatemala (em espanhol). 

 

https://igm.gob.gt/ 

 

Viagem na Guatemala 

 

O presidente guatemalteco declarou um estado de prevenção de 14 a 29 de julho de 2021 

para evitar a propagação do Coronavírus. 

 

As restrições durante o estado de prevenção são: 

 

A venda de álcool é proibida. O consumo de álcool também é proibido em estabelecimentos 

públicos e comerciais abertos ao público. Essas restrições estão em vigor todos os dias das 

18h às 6h até 29 de julho 

 

Aplicação rigorosa das medidas de prevenção da propagação do coronavírus em eventos e 

reuniões ao ar livre; 

 

https://igm.gob.gt/


As manifestações públicas são permitidas desde que cumpram as medidas de biossegurança 

ordenadas pelas autoridades sanitárias; 

 

As autoridades locais têm ordens para dispersar sem avisar qualquer grupo ou manifestação 

pública realizada sem autorização.  

 

Reuniões autorizadas, grupos ou manifestações públicas que se tornam violentas ou onde 

armas estão envolvidas ou onde medidas sanitárias não são seguidas também podem ser 

dissolvidos sem aviso 

 

Apenas as Forças de Segurança terão o direito de porte de armas 

 

Os motoristas e passageiros devem seguir as medidas sanitárias quando em um veículo, 

esteja o veículo parado ou em movimento. 

 

Esteja preparado para responder a perguntas e cooperar com as autoridades locais 

 

Existem restrições para evitar a propagação do coronavírus. Se você está na Guatemala, 

deveria; 

 

respeitar distanciamento social de pelo menos 1,5 metros; 

 

o uso de máscaras é obrigatório para toda a população em público, inclusive na rua;  

 

também em estabelecimentos estaduais ou públicos, locais privados abertos ao público, 

locais privados de serviços de acesso restrito e qualquer tipo de transporte. Estão isentos 

deste imposto as crianças com menos de 2 anos e as que apresentem uma condição médica 

certificada por um profissional de saúde; 

 

as pessoas que se recuperaram do COVID-19 devem usar suas máscaras por 14 dias após a 

recuperação;  

 

e os que estiverem em quarentena deverão usar máscaras dentro de suas residências 

conforme instruções das autoridades sanitárias; 

 

lave as mãos com freqüência; 

 

higienização frequente e apropriada das mãos; 

 

Se você não cumprir essas medidas, poderá ser multado ou sofrer acusações criminais. As 

multas variam de £ 700 a £ 15.000. 

 

A partir de 30 de abril, as seguintes medidas contra COVID-19 entraram em vigor: 

 



Serão permitidas visitas a praias, lagos, rios, balneários e parques aquáticos de todo o país. 

Existem restrições à capacidade máxima. Os visitantes não podem ficar depois das 21h 

 

Feiras são permitidas, entretanto, festas, shows e “qualquer outra atividade que gere 

congregação de pessoas” nos municípios com alerta vermelho e laranja são proibidos.  

 

Para feiras, a restrição às 21h também se aplica 

 

Os shopping centers podem permanecer abertos para entrada até 21h 

 

Supermercados e lojas de alimentos podem funcionar até as 21h, mas devem limitar a 

capacidade em 50%. Os mercados devem fechar às 19h 

 

Restaurantes, bares e casas noturnas devem continuar fechando às 21h 

 

Concertos e eventos de massa ficam a critério das autoridades locais, mas devem respeitar o 

prazo de 21 horas. 

 

As igrejas podem ter atividades presenciais até as 20h 

 

A participação em funerais e enterros é limitada a um máximo de 10 participantes. Todos 

devem cumprir as medidas estabelecidas na Guatemala para limitar a disseminação do 

coronavírus (COVID-19). 

 

Embora o toque de recolher tenha terminado, as medidas de saúde permanecem em vigor, 

incluindo a manutenção do distanciamento social dentro das empresas e outras instalações 

públicas com base no nível de alerta de saúde em cada local.  

 

Cada cidade recebeu uma cor, que corresponde ao número de casos positivos de COVID-19 

relatados.  

 

Vermelho significa o maior número de casos, âmbar significa um alto número de casos, 

amarelo significa um número moderado de casos e verde significa um número menor de 

casos.  

 

Para obter informações sobre as restrições específicas em sua localidade, consulte o site do 

governo da Guatemala . 

 

https://covid19.gob.gt/ 

 

A lista de classificações de ameaça para cada departamento e município e as atividades 

permitidas em cada nível de ameaça podem ser encontradas no site do governo da 

Guatemala . 

 

https://covid19.gob.gt/


https://covid19.gob.gt/semaforo.html 

 

Você deve se familiarizar com o nível de ameaça na área em que vive e manter-se atualizado 

sobre quaisquer alterações. 

 

O transporte público foi reaberto na Guatemala, no entanto, há uma série de restrições de 

capacidade e o acesso ainda pode ser muito limitado.  

 

Se você deseja se deslocar de ou para o aeroporto, você deve contratar um táxi ou motorista 

particular. 

 

Para obter informações sobre como entrar na Guatemala, consulte Requisitos de entrada 

 

Ao viajar no país, siga as orientações das autoridades locais (PROATUR) e monitore a mídia 

local.  

 

Alojamento 

 

Se você está tentando encontrar um hotel na Guatemala, ligue com antecedência para 

confirmar se eles estão aceitando reservas e para ser informado de quaisquer medidas ou 

requisitos que possam ter. 

 

Saúde na Guatemala 

 

Muitos dos hospitais da Guatemala estão lotados devido à situação do COVID-19 no país. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

GUIANA 

================================== 

 

Restrições em resposta ao coronavírus 

 

Os passageiros que chegam à Guiana devem obter um teste de PCR COVID-19 negativo, 

feito no prazo de sete dias antes de sua chegada. Você não deve usar o serviço de teste do 

NHS para fazer um teste a fim de facilitar sua viagem para a Guiana.  

 

Você deve organizar um teste privado. Se você chegar com um teste concluído em 72 horas, 

terá permissão para entrar imediatamente na Guiana, sem restrições. 

 

Passageiros com testes dentro de quatro a sete dias antes da chegada à Guiana serão 

submetidos a um segundo teste PCR no ponto de entrada, mas poderão se isolar em seu 

https://covid19.gob.gt/semaforo.html


hotel ou casa até que um resultado negativo seja obtido. Você não será permitido no avião 

no ponto de partida se o seu teste tiver mais de 7 dias. O teste na chegada custa GY $ 16.000. 

 

Fronteiras 

 

Os governos do Brasil e do Suriname anunciaram o fechamento das fronteiras com os países 

vizinhos, incluindo a Guiana. Não há saída / entrada disponível para a Venezuela.  

 

Orientações para viajantes que chegam à Guiana de um país afetado pelo COVID-19 estão 

disponíveis no Ministério de Saúde Pública da Guiana. A linha direta do Ministério de 

Saúde Pública da Guiana é +592 624 3067 e +592 227 4986 ramal 215. 

 

Viagem internacional 

 

Existem voos regulares internacionais a partir do Aeroporto Internacional Cheddi Jagan em 

Timehri e do Aeroporto Eugene Correia em Ogle. 

 

As companhias aéreas operam agora voos regulares regulares entre a Guiana, Barbados e os 

EUA. 

 

O Governo da Guiana anunciou que todos os viajantes estrangeiros à Guiana devem estar 

totalmente vacinados e devem apresentar seu passaporte de vacinação / comprovante de 

vacinação para inspeção na chegada. Totalmente vacinado refere-se a ter um curso / regime 

de vacinação completo pelo menos duas semanas antes da viagem. Os viajantes com um 

regime de vacinação misto são considerados totalmente vacinados. 

 

Além disso, os passageiros que chegam à Guiana devem obter um teste de PCR COVID-19 

negativo, feito sete dias antes de sua chegada. Você não deve usar o serviço de teste do NHS 

para fazer um teste a fim de facilitar sua viagem para a Guiana.  

 

Você deve organizar um teste privado. Se você chegar com um teste concluído em 72 horas, 

terá permissão para entrar imediatamente na Guiana, sem restrições. Passageiros com testes 

dentro de quatro a sete dias antes da chegada à Guiana serão submetidos a um segundo 

teste PCR no ponto de entrada, mas poderão se isolar em seu hotel ou casa até que um 

resultado negativo seja obtido.  

 

Você não será permitido na aeronave no ponto de partida se o seu teste tiver mais de 7 dias. 

O teste na chegada custa GY $ 16.000. 

 

O fechamento da fronteira continua entre a Guiana e o vizinho Brasil. O serviço de balsa de 

Canawaima entre Moleson Creek na Guiana e South Drain, Suriname, foi retomado em 

fevereiro de 2021, no entanto, aplicam-se restrições a não residentes. 

 



Atualmente, os viajantes internacionais regulares não têm permissão para usar o serviço. As 

viagens aéreas entre a Guiana e o Suriname foram afetadas pela interrupção dos serviços a 

curto prazo. É recomendável entrar em contato com sua operadora para obter as 

informações mais recentes. Não há saída / entrada disponível para a Venezuela. 

 

Movendo-se na Guiana 

 

O Diretor Médico do Ministério de Saúde Pública da Guiana exortou as pessoas a exercerem 

o distanciamento social e a tomarem medidas para reduzir a disseminação do vírus. 

 

Medidas de emergência foram introduzidas pela Força-Tarefa Nacional COVID-19. Esses 

incluem: 

 

toque de recolher entre 22h30 e 4h 

 

qualquer membro do público não vacinado contra o vírus COVID-19 só pode acessar os 

serviços disponíveis nos departamentos e agências governamentais em pessoa com hora 

marcada 

 

exceto quando previsto nas Medidas de Emergência, cada pessoa deve permanecer 

confinada em sua própria casa 

 

existem restrições em todas as atividades sociais. Isso inclui atividades ao longo do paredão, 

frequentando bares, restaurantes e ginásios 

 

cinemas, casas de apostas e cassinos podem reabrir com 40% da capacidade, os clientes e 

funcionários, entretanto, devem mostrar evidências de que estão totalmente vacinados 

 

onde as reuniões são permitidas, não deve exceder mais de 10 pessoas 

 

Os restaurantes podem insistir em ver evidências de vacinação completa, juntamente com 

um comprovante de identidade. 

 

Esteja ciente de que violações da quarentena podem resultar em penalidades graves. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

GUIANA FRANCESA 
================================= 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 



Viagens para a Guiana Francesa estão severamente restritas até novo aviso. Os viajantes 

devem provar que a entrada é por motivos essenciais.  

 

Você também pode precisar solicitar permissão da Prefeitura para entrar. O formulário de 

solicitação de autorização está disponível no site da Prefeitura . 

 

https://www.guyane.gouv.fr/Politiques-publiques/COVID-19-Informations-arretes-

declarations/Informations-actes-d-engagement-evenements/COVID-19-Actes-d-

engagement-et-derogations 

 

Todos os viajantes com mais de 11 anos devem fazer um teste para COVID-19 dentro de 72 

horas antes da partida para a Guiana Francesa. O teste é obrigatório e o viajante deve 

comprovar resultado negativo antes de embarcar.  

 

As chegadas da maioria dos destinos também deverão isolar-se por sete dias, antes de fazer 

outro teste de PCR. Consulte o site da Prefeitura local para obter mais informações. 

 

https://www.guyane.gouv.fr/Politiques-publiques/COVID-19-Informations-arretes-

declarations/Deplacements-aeriens-Modalites-et-attestations/Modalites-aeriennes-et-

attestations 

 

Os viajantes também podem precisar apresentar um documento de autocertificação 

afirmando que não apresentam sintomas de COVID e que, pelo que sabem, não entraram 

em contato com nenhuma pessoa confirmada como positivo nos últimos 14 dias. Você deve 

verificar com seu operador de viagens e os conselhos da prefeitura local antes de viajar. 

 

https://dpi.gov.gy/tag/government-of-french-guiana/ 

 

Além disso, você deverá fornecer o "atestado" de viagem necessário preenchido, disponível 

no site do governo francês . 

 

A quarentena pode ser solicitada por autoridades em outros territórios se estiver viajando da 

Guiana Francesa.  

 

As companhias aéreas podem recusar o embarque a qualquer pessoa que não apresente a 

prova de resultado negativo e o documento autocertificado. 

 

Esses requisitos de entrada estão sujeitos a alterações. Para obter mais informações sobre as 

restrições de entrada em vigor para os Territórios Ultramarinos Franceses, consulte o site do 

governo francês antes de viajar. 

 

Vistos 

 

https://www.guyane.gouv.fr/Politiques-publiques/COVID-19-Informations-arretes-declarations/Informations-actes-d-engagement-evenements/COVID-19-Actes-d-engagement-et-derogations
https://www.guyane.gouv.fr/Politiques-publiques/COVID-19-Informations-arretes-declarations/Informations-actes-d-engagement-evenements/COVID-19-Actes-d-engagement-et-derogations
https://www.guyane.gouv.fr/Politiques-publiques/COVID-19-Informations-arretes-declarations/Informations-actes-d-engagement-evenements/COVID-19-Actes-d-engagement-et-derogations
https://www.guyane.gouv.fr/Politiques-publiques/COVID-19-Informations-arretes-declarations/Deplacements-aeriens-Modalites-et-attestations/Modalites-aeriennes-et-attestations
https://www.guyane.gouv.fr/Politiques-publiques/COVID-19-Informations-arretes-declarations/Deplacements-aeriens-Modalites-et-attestations/Modalites-aeriennes-et-attestations
https://www.guyane.gouv.fr/Politiques-publiques/COVID-19-Informations-arretes-declarations/Deplacements-aeriens-Modalites-et-attestations/Modalites-aeriennes-et-attestations
https://dpi.gov.gy/tag/government-of-french-guiana/


A Guiana Francesa é um Departamento Ultramarino da França (département d'outre-mer) e 

faz parte da União Europeia. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

GUINÉ 
================================= 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para a Guiné 

 

Em 27 de março de 2020, o presidente anunciou o estado de emergência, fechando as 

fronteiras. 

 

As fronteiras terrestres da Guiné estão fechadas. Em 18 de fevereiro, a fronteira com Serra 

Leoa foi aberta. 

 

Se precisar de mais informações sobre os requisitos de entrada, entre em contato com as 

autoridades locais de imigração ou a Embaixada da Guiné mais próxima. Você também deve 

consultar sua companhia aérea ou agência de viagens para obter as informações mais 

recentes. 

 

Teste / triagem na chegada e partida 

 

Todos os passageiros que chegam em Conakry devem mostrar um certificado COVID-19 

com um resultado negativo da reação em cadeia da polimerase (PCR) de um teste feito 

dentro de 72 horas de sua viagem para a Guiné, e os passageiros que partem também dentro 

de 72 horas após a partida.  

 

Após a identificação de uma nova cepa de COVID-19, os viajantes do Reino Unido também 

devem fazer um teste PCR suplementar na chegada ao aeroporto, a menos que tenham sido 

totalmente vacinados pelo menos duas semanas antes de sua chegada à Guiné.  

 

Os viajantes que não forem vacinados permanecerão no hotel Onomo em Conakry até o 

resultado do teste, o que pode demorar entre 48 e 72 horas. A alimentação e o alojamento 

ficarão a cargo dos passageiros. Os viajantes só poderão sair do hotel com certificado 

negativo. Os testes positivos serão levados a um centro de tratamento do governo. 

 

Você não deve usar o serviço de teste do NHS para fazer um teste a fim de facilitar sua 

viagem para outro país. Você deve fazer um teste particular. 

 



Máscaras são obrigatórias e os viajantes devem ter pelo menos três para a viagem. Haverá 

desembarque controlado de aviões. 

 

Verificações de temperatura e controles de saúde estão em vigor na partida e chegada ao 

aeroporto para todos os passageiros. 

 

Você pode ter que seguir requisitos especiais estabelecidos por sua companhia aérea. 

 

Todos os passageiros que partem de Conakry devem apresentar um certificado COVID-19 

com um resultado de teste PCR negativo dentro de 72 horas do vôo. 

 

Requisitos de quarentena 

 

Estão em vigor medidas de quarentena para o coronavírus. 

 

Após a identificação de uma nova cepa de COVID-19, os viajantes do Reino Unido também 

devem fazer um teste PCR suplementar na chegada e permanecer em quarentena até o 

resultado. Os testes positivos serão levados a um centro de tratamento do governo, onde as 

instalações médicas são precárias e o equipamento é muito básico. 

 

Se alguém mostrar sintomas de COVID-19, deve isolar-se e seguir as orientações da Agence 

Nationale Sécurité Santé (ANSS) e telefonar para 115. 

 

Viagem na Guiné 

 

Em 26 de maio, o presidente estendeu o estado de emergência de saúde por 30 dias e 

reduziu o toque de recolher para entre meia-noite e 4h. Bares e restaurantes devem fechar 

devido ao toque de recolher. Aqueles que viajarem de Conakry para as regiões precisarão 

portar um certificado de teste PCR negativo.  

 

O uso da máscara continua obrigatório, a distância deve ser mantida e a lavagem das mãos 

ao entrar e sair de estabelecimentos públicos e privados. 

 

Em 4 de março, o presidente emitiu um decreto para N'zérékoré e a área da Grande Conakry 

suspendendo todas as atividades culturais, proibindo eventos públicos e privados, incluindo 

casamentos, funerais e batismos. As casas noturnas também estão fechadas. 

 

Peritos nacionais e internacionais destacados para a Região de N'zérékoré requerem as 

vacinas COVID e Ebola e um Certificado de Teste de PCR negativo COVID-19 obtido no 

prazo de 72 horas.  

 

As autoridades também estão administrando verificações de temperatura antes de embarcar 

nos voos e os passageiros devem preencher formulários com seus dados de contato. As 



fronteiras da Guiné estão atualmente fechadas. A fronteira com Sierra Leonne foi 

inaugurada em 18 de fevereiro. 

 

Todos devem usar máscara e aqueles que não usam máscaras estão sujeitos a multa de 

30.000 GNF. 

 

Locais e serviços públicos 

 

Escolas e mesquitas reabriram 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

GUINÉ-BISSAU 
================================= 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para a Guiné-Bissau 

 

As fronteiras terrestres e marítimas foram reabertas e as ligações aéreas comerciais foram 

retomadas. 

 

Todos os ingressantes na Guiné-Bissau devem apresentar resultado negativo do teste PCR 

COVID-19 de instituição credenciada, realizado nos últimos cinco dias. Você não deve usar 

o serviço de teste do NHS para fazer um teste a fim de facilitar sua viagem para outro país. 

Você deve fazer um teste particular. 

 

Você também terá que fazer um teste COVID dentro de 72 horas de sua partida da Guiné-

Bissau a um custo de 30.000 CFA (cerca de £ 40). Os testes estão disponíveis apenas na 

capital, Bissau. 

 

Também pode ser necessário preencher um formulário com informações sobre sua origem e 

contatos. Se você apresentar quaisquer sintomas para COVID-19 na chegada, você será 

testado novamente e deverá permanecer isolado em seu local de residência até que os 

resultados sejam entregues. Se alguém em seu voo tiver COVID-19, pode ser necessário que 

você se isole em um local por 14 dias e seja monitorado pelas autoridades de saúde. 

 

Viagem na Guiné-Bissau 

 

O governo da Guiné-Bissau anunciou que o actual estado de alerta se manterá até 8 de 

agosto. 

 



Em estado de alerta, você deve usar máscara ou cobertura facial em público, inclusive no 

transporte público. A não adesão ao uso da máscara está sujeita à multa de 5000XOF (cerca 

de £ 7). As coletas em ambientes fechados são limitadas a 50% da capacidade, devendo ser 

respeitado o distanciamento social de 1 metro. 

 

O governo criou uma linha direta para o coronavírus para a qual você pode ligar: 1919 ou 

2020. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

GUINÉ-EQUATORIAL 
================================= 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para a Guiné Equatorial 

 

A Guiné Equatorial reabriu suas fronteiras para cidadãos, residentes, diplomatas e titulares 

de vistos que viajam por motivos de negócios ou com aprovação do governo. No entanto, a 

entrada na Guiné Equatorial é proibida para todos os passageiros (incluindo voos de escala) 

que viajam do Reino Unido e qualquer pessoa que viaje da Índia, independentemente do 

local de embarque original. 

 

Existem restrições ao número de voos. As transportadoras nacionais têm permissão para 

dois voos semanais e as internacionais têm permissão para um voo semanal.  

 

As missões diplomáticas e os organismos internacionais devem apresentar ao Ministério das 

Relações Exteriores e Cooperação, com antecedência, a relação do seu pessoal e / ou 

familiares que viajam para a Guiné Equatorial, comprovando a data de chegada, o número 

do voo e o local de origem. 

 

Na chegada, os passageiros devem passar por um teste rápido COVID-19. Você também 

deverá fornecer prova de um resultado negativo do teste de coronavírus (COVID-19), 

usando um teste de reação em cadeia da polimerase (PRC), feito nas últimas 48 horas. 

 

Todos os passageiros devem então ficar em quarentena por 4 dias, mesmo se o teste for 

negativo, e fazer um segundo teste após os 4 dias. Aqueles que apresentarem resultados 

negativos após o segundo teste estarão livres para deixar a quarentena.  

 

Os que apresentarem resultado positivo serão transferidos para um centro de saúde alocado 

pelo governo e ficarão em quarentena por mais 14 dias. As autoridades podem retirar 

passaportes de passageiros se um teste PCR inválido for apresentado. 



 

Você não deve usar o serviço de teste do NHS para fazer um teste a fim de facilitar sua 

viagem para outro país. Você deve fazer um teste particular. 

 

Triagem na chegada 

 

Sua temperatura será medida na chegada aos aeroportos e portos. 

 

Vistos 

 

Você precisará de um visto para visitar a Guiné Equatorial. As missões diplomáticas da 

Guiné Equatorial no estrangeiro podem emitir vistos diplomáticos e de entrada de negócios 

para a Guiné Equatorial, no entanto, estes são mantidos sob revisão. 

 

O Governo da Guiné Equatorial confirmou que não penalizará os cidadãos britânicos cujos 

vistos tenham expirado enquanto não puderem sair do país devido às restrições do 

coronavírus.  

 

Se esta for a sua situação, você deve escrever uma carta ao Ministério das Relações 

Exteriores (Seção de Vistos) informando-o, e manter uma cópia para futuros pedidos de 

visto. Você terá permissão para sair do país livremente quando puder, e isso não afetará 

suas chances de obter um visto no futuro. 

 

Viagem na Guiné Equatorial 

 

Você deve usar uma máscara em locais públicos. 

 

Os voos domésticos foram retomados, no entanto, de acordo com as novas diretrizes, os 

voos domésticos serão limitados a um por dia para prestadores de serviços domésticos. Os 

passageiros precisarão cumprir requisitos de teste adicionais para usar esses serviços. 

Certificados de teste PCR negativos com não mais de 48 horas são necessários para realizar 

viagens domésticas. 

 

Alojamento 

 

O setor hoteleiro já está aberto. O uso de máscaras em hotéis e outras acomodações é 

obrigatório. 

 

Locais e serviços públicos 

 

Há um toque de recolher diário das 22h às 6h em todo o país, exceto em Bata, onde funciona 

das 19h às 6h 

 



As máscaras são obrigatórias em todos os espaços abertos, edifícios públicos, nos transportes 

públicos e nos veículos privados, se acompanhados por outras pessoas. As autoridades 

conduzem patrulhas regulares e você pode ser multado se for pego sem usar máscara 

 

Mercados, bancos, restaurantes, locais de culto e eventos culturais retomaram as operações 

normais em todo o país 

 

Bares, discotecas, cassinos e outros locais de entretenimento foram fechados 

 

Casamentos, batismos e outros eventos comemorativos foram suspensos 

 

Os locais de culto devem seguir estritas diretrizes preventivas 

 

As escolas foram reabertas, mas com capacidade máxima de 50% 

 

Outras reuniões de massa não são permitidas 

 

Alguns locais medem a temperatura e fornecem desinfetante para as mãos 

Saúde na Guiné Equatorial 

 

Se você acha que tem sintomas do COVID-19, deve ligar para os números gratuitos 

fornecidos pelo governo (1112 para Bata e 1111 para Malabo) e será avisado sobre as 

próximas etapas. As clínicas de saúde e farmácias devem informar o Serviço de Resposta 

Rápida e as instalações hospitalares mais próximas sobre quaisquer indivíduos com 

sintomas de Covid-19. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================== 

HAITI 
================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para o Haiti 

 

Se você viajar para o Haiti de avião, poderá ter sua temperatura medida na chegada. A 

partir de 9 de fevereiro, os indivíduos viajando para o Haiti deverão apresentar prova de um 

teste COVID-19 negativo antes do embarque nos voos. Pode ser um teste de Antígeno ou 

PCR e deve ter sido feito no máximo 72 horas antes do embarque. Você deverá preencher 

um formulário de declaração de saúde durante o voo, incluindo informações de contato e 

localização no Haiti, e apresentá-lo às autoridades de imigração na chegada. Você pode ser 

solicitado a se isolar por 14 dias em sua própria acomodação. 



 

Os procedimentos de entrada específicos podem mudar a curto prazo. Consulte o site do 

Ministério de Saúde Pública do Governo do Haiti ou sua companhia aérea para obter 

informações atualizadas. 

 

https://www.mspp.gouv.ht/ 

 

Viagem no Haiti 

 

As autoridades declararam estado de emergência até 30 de maio de 2021. As medidas atuais 

ainda em vigor destinadas a combater a propagação do coronavírus são: 

 

um toque de recolher entre 22h e 5h 

o uso de máscaras em locais públicos é obrigatório 

lavagem frequente das mãos / uso de desinfetante para as mãos 

distanciamento social 

um período de auto-isolamento de 14 dias para qualquer pessoa que entrar no país com 

sintomas de COVID-19. 

 

Alojamento 

 

A maioria dos hotéis foi reaberta. Medidas relacionadas ao distanciamento social, uso de 

desinfetante para as mãos e uso de máscaras estão em vigor. 

 

Locais e serviços públicos 

 

Reuniões de mais de 10 pessoas são proibidas. O uso de máscaras em locais públicos é 

obrigatório. 

 

Saúde no Haiti 

 

Os serviços médicos em todo o país são extremamente limitados, facilmente sobrecarregados 

e oferecem um padrão de atendimento precário. A resposta de emergência não é garantida, 

pois não há ambulâncias suficientes para fornecer um serviço adequado. As ambulâncias 

podem não ter os suprimentos médicos básicos necessários a bordo. Emergências com risco 

de vida podem exigir evacuação por ambulância aérea, o que pode ser muito caro, às custas 

do paciente. 

 

Se você acha que tem sintomas de COVID-19, peça em seu hotel para levá-lo a uma clínica 

médica particular. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

https://www.mspp.gouv.ht/


================================== 

HOLANDA 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

O governo holandês publicou uma lista de verificação para viagens à Holanda . O governo 

holandês classifica os países e regiões nas seguintes categorias: seguro; alto risco; risco muito 

alto; ou risco muito alto com uma variante de preocupação.  

 

O Brasil está atualmente listado como “risco muito alto. 

 

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-from-

abroad/checklist-entry 

 

Entrada para a Holanda 

 

O governo holandês implementou medidas que significam que cidadãos não pertencentes à 

UE / EEE e nacionais de países não Schengen vindos de fora do espaço Schengen, não terão 

permissão para entrar na Holanda para fins não essenciais devido à UE-Restrições COVID-

19 abrangentes.  

 

Visite o site do governo holandês para obter uma lista de isenções. Esta medida não se aplica 

a cidadãos do Brasil que residam legalmente na Holanda, que terão permissão para entrar 

novamente no país, mas precisarão demonstrar que possuem uma autorização de residência, 

um certificado de solicitação ou um documento com seu endereço, e podem ser 

questionados pelas autoridades fronteiriças holandesas quando chegarem aos Países Baixos.  

 

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-from-

abroad/exemptions-to-the-entry-ban 

 

Esta medida não se aplica a quem viaja para a Holanda a partir de um país que está na lista 

de países / regiões seguros , publicada pelo governo holandês. 

 

Familiares próximos de pacientes em estado grave ou terminal, ou aqueles que 

compareceram ao funeral de um parente próximo. Os viajantes devem preencher um 

formulário antes de viajar 

 

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-

19/documents/forms/2021/05/14/declaration-of-exemption-from-covid-19-entry-ban-for-

visiting-a-seriously-ill-family-member 

 

Avós visitando seus netos recém-nascidos. Os viajantes devem preencher um formulário 

antes de viajar. 
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https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-

19/documents/forms/2021/05/14/declaration-of-exemption-from-covid-19-entry-ban-

because-of-a-birth 

 

Pais divorciados visitando qualquer (s) filho (s) menor (es). Os viajantes devem preencher 

um formulário antes de viajar 

 

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-

19/documents/forms/2021/05/14/declaration-of-exemption-from-covid-19-entry-ban-for-

visiting-your-child-as-a-divorced-parent 

 

A partir de 1º de julho de 2021, os viajantes totalmente vacinados podem ficar isentos dessa 

proibição de entrada, a menos que estejam viajando de um país listado como de alto risco 

com uma variante de preocupação.  

 

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-from-

abroad/exemptions-to-the-entry-ban/eu-entry-ban-exemption-categories 

 

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-from-

abroad/requirements-for-proof-of-vaccination 

 

Atualmente, os viajantes do Brasil não estão isentos, mesmo que estejam totalmente 

vacinados.  

 

Visite o site do governo holandês para obter a lista completa de isenções à proibição de 

entrada na UE e provas de isenções , quando aplicável, para viajantes totalmente vacinados. 

 

Requisitos de teste 

 

Os requisitos de teste dependem da categoria do país de onde você está viajando. A 

Holanda classifica o Brasil como um país de risco muito alto com uma variante de 

preocupação. Assim, viajantes com 13 anos ou mais que chegam do Brasil de avião ou navio 

devem seguir uma das seguintes opções: 

 

mostrar um resultado de teste rápido negativo obtido não mais do que 24 horas antes da 

partida e não mais do que 48 horas antes da chegada na Holanda 

 

ou mostre os 2 resultados de teste a seguir: 

 

um resultado negativo do teste de PCR obtido no máximo 72 horas antes da chegada à 

Holanda ou um resultado negativo do teste do antígeno obtido no máximo 48 horas antes da 

chegada à Holanda; e 
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um resultado de teste rápido negativo obtido não mais do que 24 horas antes da partida. 

 

Viajantes com 13 anos ou mais que chegam do Brasil em carro de passageiros, trem ou 

ônibus têm as duas opções a seguir: 

 

para mostrar um resultado de teste de PCR negativo obtido não mais do que 72 horas antes 

da chegada à Holanda; 

 

ou para mostrar um resultado de teste de antígeno negativo com base em não mais de 48 

horas antes da chegada à Holanda. 

 

Os viajantes que chegam de um país da lista segura estão isentos de testes. O site do governo 

holandês também descreve certos critérios para isenções para aqueles que têm um 

comprovante de vacinação ou de recuperação (os requisitos são diferentes para chegadas na 

UE e fora da UE), viajando de países de alto risco. Mais informações sobre os requisitos de 

teste estão detalhadas no site do governo holandês . 

 

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-from-

abroad 

 

Os requisitos de teste não substituem o requisito de auto-isolamento por 10 dias após a 

chegada, exceto para categorias de isenção limitada. 

 

Teste / triagem na chegada 

 

Se você estiver viajando de ou para a Holanda de avião, você deve preencher um formulário 

de exame de saúde e tê-lo em mãos quando solicitado durante sua viagem, esteja você no 

aeroporto de partida, na aeronave ou no aeroporto de chegada.  

 

Este formulário não é necessário se você estiver viajando para a Holanda por estrada ou 

balsa. 

 

Você pode ter sua permissão recusada para viajar com base em seu formulário de exame de 

saúde. 

 

À chegada à Holanda, o seu formulário de rastreio de saúde será verificado pelas 

autoridades de saúde e segurança públicas. 

 

Requisitos de quarentena 

 

Como o Brasil é classificado como um país de risco muito alto com uma variante de 

preocupação, a auto-quarentena obrigatória de 10 dias se aplica a viajantes com 13 anos ou 

mais que chegam à Holanda vindos do Brasil.  

 

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-from-abroad
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-from-abroad


Há uma opção de teste e lançamento após 5 dias. Isso também se aplica a viajantes que 

foram vacinados. Crianças menores de 12 anos estão isentas da quarentena obrigatória. 

 

Os viajantes de países da lista segura do governo holandês estão isentos dos requisitos de 

quarentena. Mais detalhes sobre os requisitos de quarentena estão no site do governo 

holandês .  

 

Aqueles que não seguirem os requisitos de quarentena obrigatórios podem ser multados.  

 

Se você viajar para a Holanda vindo de um país que está na lista de risco muito alto ou na 

lista de risco muito alto devido a uma variante de preocupação, você precisa de um 

formulário de declaração de quarentena preenchido , além dos resultados de teste exigidos e 

declaração de saúde em caso de viagem de avião.  

 

O não cumprimento deste formulário pode resultar em multa. Os viajantes isentos de 

quarentena também devem portar um formulário de declaração de quarentena preenchido.  

 

Ao chegar ao seu endereço residencial ou acomodação, você deve permanecer em 

quarentena por 10 dias.  

 

Você também deve estar disponível no número de telefone fornecido: os funcionários 

verificarão. Se você não abrir a porta ou atender o telefone, poderá ser multado.  

 

A orientação de quarentena obrigatória se aplica a viajantes que chegam por todos os meios 

de transporte. Todas as informações sobre quarentena obrigatória, incluindo todas as 

isenções, podem ser encontradas aqui . 

 

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-

19/documents/publications/2021/05/26/quarantine-declaration 

 

Você pode deixar a quarentena para fazer um teste PCR no dia 5 após chegar à Holanda. Se 

o resultado for negativo, você pode encerrar sua quarentena naquele dia. Se o resultado do 

teste for positivo, você precisa continuar a quarentena e receberá mais instruções das 

autoridades de saúde locais.  

 

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-from-

abroad/self-quarantine/mandatory-quarantine 

 

Se você decidir não fazer o teste no dia 5, precisará completar 10 dias de auto-quarentena. 

Consulte o site do governo holandês para obter detalhes completos sobre os requisitos de 

quarentena . 

 

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-from-

abroad/self-quarantine/rules 
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O teste para encerrar a quarentena mais cedo só é possível se a sua estadia na Holanda for 

superior a 5 dias.  

 

Se a sua estadia for de 5 dias ou menos, você deve se isolar por toda a duração da sua 

estadia. Mesmo se o seu teste no dia 5 for negativo, o governo holandês aconselha você a 

tomar cuidado extra e evitar pessoas em grupos de alto risco até depois do dia 10. 

 

Você pode marcar uma consulta com antecedência para fazer o teste gratuitamente no 5º dia 

de autoisolamento ligando para o serviço municipal de saúde (GGD) no 0800 1202 (ou +31 

850 659 063 se estiver ligando de um telefone estrangeiro). Você também pode marcar uma 

consulta online , mas isso só é possível no dia do seu teste. 

 

Mais informações sobre o auto-isolamento na Holanda podem ser encontradas no site do 

governo holandês (em inglês). 

 

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-from-

abroad/self-quarantine 

 

Coleção de dados 

 

As autoridades de saúde locais podem usar os dados dos passageiros para rastrear os 

contatos dos passageiros que chegam de países de alto risco (laranja). 

 

Viagem na Holanda 

 

As informações mais recentes sobre as medidas do coronavírus doméstico holandês podem 

ser encontradas no site do governo holandês (em inglês). 

 

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-

the-netherlands 

 

Sempre que possível, o governo holandês aconselha evitar multidões e viajar fora dos 

horários de pico se usar o transporte público. 

 

A partir de 26 de junho de 2021, o uso de máscara facial não é mais obrigatório em espaços 

públicos internos.  

 

O governo holandês recomenda que você continue a usar máscara facial em situações em 

que não seja possível manter o distanciamento social de pelo menos 1,5 metro.  

 

As máscaras faciais devem ser usadas nos transportes públicos, nas estações, nas 

plataformas e nas paragens de autocarro, eléctrico ou metro se tiver 13 anos ou mais. 

 

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-from-abroad/self-quarantine
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Se você não usar uma máscara facial conforme as instruções, poderá ser multado em € 95. 

Você deve observar o distanciamento social de pelo menos 1,5 metros nas plataformas e nas 

estações. 

 

Para outros meios de transporte compartilhados, como táxis, vans e ônibus, você deve usar 

uma máscara facial, a menos que seja o único passageiro. Se você estiver viajando em um 

carro ou outro veículo particular, é aconselhável usar máscaras se houver duas ou mais 

pessoas no veículo que pertençam a famílias diferentes. Em outras formas de transporte, 

você deve se manter a 1,5 metros de distância, sempre que possível. 

 

Crianças menores de 13 anos não são obrigadas a usar máscara facial. 

 

Aeroportos de Schiphol, Eindhoven e Rotterdam 

 

Todos os passageiros e funcionários maiores de 13 anos devem usar máscaras faciais em 

todas as áreas desses aeroportos. Os terminais estão abertos apenas para passageiros e 

funcionários. Você não deve estar acompanhado até o aeroporto, a menos que seja 

absolutamente necessário para um viajante com mobilidade reduzida. 

 

Balsas 

DFDS 

 

Todos os viajantes devem usar coberturas faciais no momento do check-in, durante o 

embarque e durante o desembarque. Isso se aplica a passageiros a pé e de carro, bem como a 

motoristas de carga. Na rota Amsterdã - Newcastle, os passageiros devem usar coberturas 

faciais enquanto se movimentam no navio. Não é necessário usar coberturas faciais quando 

os viajantes estão em suas cabines, sentados de forma socialmente distanciada ou durante o 

distanciamento social em conveses externos. 

 

P&O 

 

Todos os viajantes devem usar máscara facial durante a viagem. 

 

Eurostar 

 

Todos os passageiros com 13 anos ou mais devem usar máscara facial nas estações do 

Eurostar e a bordo dos trens. Se você não tiver uma máscara, poderá ser impedido de viajar 

nos serviços do Eurostar. 

 

Espaços Públicos e Serviços 

 

Uma visão geral completa das medidas está disponível no site do governo holandês . A 

maioria das atividades externas e internas agora são permitidas, desde que seja observado 

um distanciamento social de 1,5 metros. 



 

Não há limites para o tamanho dos grupos em ambientes internos e externos, desde que seja 

observado um distanciamento social de 1,5 metro. Reservas obrigatórias, exames de saúde e 

limites máximos de capacidade estão em vigor para locais públicos, como restaurantes, 

cafés, museus, teatros, parques de diversões e zoológicos. 

 

Você deve ficar a 1,5 metros de distância de outras pessoas. Isso se aplica a todas as pessoas 

com mais de 18 anos, na rua, em lojas e outros edifícios. Não se aplica a membros da sua 

família e não se aplica se você estiver prestando assistência a alguém, por exemplo, 

empurrar uma cadeira de rodas.  

 

Se notar que está ficando difícil manter uma distância de 1,5 metros, você deve sair. O 

governo holandês continua aconselhando as pessoas a evitar lugares movimentados. Se uma 

reunião representar um risco à segurança ou à saúde pública, os policiais podem agir. 

 

Alojamento 

 

Os turistas não são obrigados a reservar alojamento de férias antes de viajar para a Holanda. 

Consulte o site do governo holandês para obter mais informações sobre viagens turísticas à 

Holanda. 

 

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-

the-netherlands/travel-and-holidays 

 

Saúde 

 

Se desenvolver sintomas durante a sua estadia na Holanda, você deve seguir os conselhos 

das autoridades locais. Informações sobre isso podem ser encontradas no site do Governo da 

Holanda . 

Você pode encontrar mais informações sobre as medidas mais recentes no Instituto Nacional 

Holandês de Saúde Pública (RIVM) e no governo holandês . 

 

https://www.rivm.nl/en 

 

O programa nacional de vacinação da Holanda começou em janeiro de 2021 e atualmente 

está usando as vacinas Pfizer-BioNTech e Moderna. Janssen (Johnson e Johnson) também 

pode estar disponível. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================== 

HONDURAS 

================================== 
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Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Honduras nega a entrada de viajantes que estiveram no Reino Unido ou na África do Sul 

nos 21 dias anteriores à sua chegada. Esta medida entrou em vigor em 23 de dezembro. Os 

viajantes que estiveram na América do Sul 15 dias antes de sua chegada não terão permissão 

para entrar em Honduras. 

 

Cidadãos hondurenhos, estrangeiros que residam legalmente no país e diplomatas que 

estiveram no Reino Unido, América do Sul ou África do Sul nas duas semanas anteriores à 

sua chegada terão permissão para entrar, no entanto, devem ficar em quarentena por um 

período de 14 dias em seu local de residência. 

 

As autoridades hondurenhas solicitam que as pessoas se mantenham atualizadas com as 

últimas restrições, visitando a seguinte página oficial, onde se encontram todas as 

informações importantes sobre a COVID-19, bem como todos os conselhos das autoridades 

hondurenhas.  

 

Entrada para Honduras 

 

Honduras nega a entrada de viajantes que estiveram no Reino Unido ou na África do Sul 

nos 21 dias anteriores à sua chegada. Os viajantes que estiveram na América do Sul 15 dias 

antes de sua chegada não terão permissão para entrar em Honduras. 

 

Para ser elegível para entrada, você deve apresentar na chegada: 

 

um COVID-19 PCR ou teste de antígeno negativo, datado de no máximo 72 horas antes da 

data de sua chegada a Honduras; ou 

 

evidência de que recebeu uma vacina COVID-19 (cartão de vacinação) indicando que 

recebeu duas doses (uma dose se vacinado com uma vacina de dose única). A última dose 

deve ter sido administrada mais de 14 dias antes da data da viagem. 

 

Todos os viajantes que entram ou saem de Honduras devem preencher o formulário de pré-

verificação da imigração em https://prechequeo.inm.gob.hn . Você receberá um e-mail de 

confirmação, que deverá imprimir e levar com você. 

 

Você deve seguir as regras de distanciamento social e usar máscara em todos os momentos 

em todos os locais públicos, inclusive no aeroporto. 

 

As autoridades locais aplicarão protocolos de saúde se um viajante apresentar sintomas de 

qualquer doença infecciosa, incluindo COVID-19. Você pode ser solicitado a fazer uma 

avaliação médica.  

 



Podem ser aplicadas regras de quarentena obrigatórias. Visite o site da autoridade de saúde 

e a página oficial do COVID-19 para obter mais informações. 

 

https://covid19honduras.org/ 

 

http://www.salud.gob.hn/site/ 

 

Todos os viajantes devem cumprir os requisitos de saída de Honduras, bem como os 

requisitos de entrada de seu país de destino. 

 

Você não deve usar o serviço de teste do NHS para fazer um teste a fim de facilitar sua 

viagem para outro país. Você deve fazer um teste particular. 

 

Mantenha-se atualizado com as informações de seu operador turístico, provedor de 

transporte ou alojamento sobre o impacto em quaisquer planos de viagem existentes. Se 

precisar de mais informações sobre os requisitos de entrada, entre em contato com as 

autoridades de imigração de Honduras ou com a Embaixada / Consulado de Honduras 

mais próximo. Você também deve consultar sua companhia aérea ou agência de viagens 

para obter as informações mais recentes. 

 

Teste / triagem na chegada 

 

Você deve cumprir todas as medidas adicionais de triagem ou teste implementadas pelas 

autoridades. 

 

Requisitos de quarentena 

 

Se você for elegível para entrar, deve isolar-se por 14 dias após a chegada. As autoridades 

locais fornecerão mais instruções sobre o local onde você deve concluir a quarentena. 

 

Coleção de dados 

 

Ao chegar em Honduras, você deverá preencher um formulário de imigração, no qual 

deverá fornecer o endereço onde ficará hospedado. As autoridades locais fornecerão mais 

instruções sobre quaisquer outros detalhes que você deve fornecer na chegada. 

 

Teste na partida 

 

No momento, não há teste na partida em Honduras. Eles medirão sua temperatura na 

chegada ao aeroporto. 

 

Turismo em honduras 

 

https://covid19honduras.org/
http://www.salud.gob.hn/site/


Não há transporte público disponível em Honduras. Se você deseja se deslocar de ou para o 

aeroporto, você deve contratar um táxi ou motorista particular. 

 

Há um toque de recolher diário das 22h às 5h em todo o país até 6 de junho. Compras e 

atividades essenciais serão permitidas das 5h às 22h, diariamente, independentemente do 

seu número de identificação, em todos os departamentos, exceto Olancho. Visite o site da 

Polícia de Honduras se estiver viajando para Olancho. Qualquer pessoa que circule durante 

o horário do toque de recolher será detida pelas autoridades locais. 

 

https://www.policianacional.gob.hn/comunicados/11326 

 

Bares, discotecas e centros de convenções permanecem fechados. 

 

Em bancos, supermercados, shopping centers (shoppings) e lojas, a capacidade não deve 

ultrapassar 50%. Haverá horários especiais para idosos, gestantes e pessoas com deficiência. 

As crianças estão proibidas de entrar nas lojas. 

 

A Polícia Nacional suspendeu o uso e validade das cartas Safe Passage ou “Salvoconductos”. 

As pessoas só podem viajar durante a janela autorizada. O Diretor-Geral da Polícia deu 

instruções aos Comandos da Polícia em todo o território hondurenho para coordenar, 

verificar e supervisionar o estrito cumprimento de todas as medidas de controle e segurança. 

 

Os cidadãos brasileiros devem respeitar o toque de recolher. É obrigatório o uso de máscara 

facial, gel sanitário e manter o distanciamento social em público. Certifique-se de ter os 

documentos para suas reservas de hotel, aluguel de carro, excursão ou passagem com você o 

tempo todo. As autoridades locais podem pará-lo e pedir documentos que confirmem seus 

planos de viagem. 

 

Você pode se manter atualizado com as restrições mais recentes visitando a página oficial, 

onde todas as informações importantes sobre o COVID-19, bem como todos os conselhos das 

autoridades hondurenhas, podem ser encontrados. 

 

Alojamento 

 

Alguns hotéis não estão abertos devido à situação atual. Se você está tentando encontrar um 

hotel em Honduras, por favor, ligue com antecedência para confirmar se eles estão aceitando 

reservas e para ser informado de quaisquer medidas ou requisitos que possam ter. 

 

Locais e serviços públicos 

 

Todos os eventos públicos permanecem suspensos. Todas as reuniões públicas permanecem 

suspensas, exceto para atividades religiosas. Estes podem seguir com precauções e medidas 

sugeridas pela Organização Mundial de Saúde. 

 

https://www.policianacional.gob.hn/comunicados/11326


Várias empresas estão fechadas. Supermercados, alguns mercados, pequenas lojas, 

farmácias, hospitais, hotéis, postos de gasolina, lojas de ferragens, restaurantes que oferecem 

serviço de entrega e bancos privados permanecem abertos. As empresas que têm permissão 

para permanecer abertas devem tomar precauções e manter as pessoas a pelo menos um 

metro de distância umas das outras.  

 

Em todos os casos, eles devem garantir que o número de pessoas nessas empresas não 

exceda 50 pessoas. Bares, discotecas e centros de convenções não estão autorizados a 

funcionar. 

 

As autoridades hondurenhas suspenderam as atividades acadêmicas em instituições 

públicas e privadas. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================== 

HONG KONG 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para Hong Kong 

 

Atualmente, o Reino Unido está na lista do governo da RAE de Hong Kong de “locais de 

risco muito alto”. Os viajantes que visitaram o Reino Unido ou outros lugares especificados 

de “risco muito alto” (Irlanda) nos últimos 21 dias, precisarão fornecer um resultado 

negativo do teste de ácido nucleico para COVID-19, feito no máximo 72 horas antes de sua 

partida.  

 

A partir de 26 de junho, o governo de Hong Kong especificou que este deve ser um teste de 

ácido nucléico baseado em reação em cadeia da polimerase (PCR).  

 

Outros tipos de testes, como a amplificação isotérmica mediada por loop de transcrição 

reversa (RT-LAMP), não serão aceitos e não atendem aos requisitos de embarque relevantes. 

 

Os viajantes de locais de “risco muito alto” estarão sujeitos a 21 dias de quarentena 

obrigatória em um hotel de quarentena designado na chegada, seguido por 7 dias de 

automonitoramento.  

 

Os viajantes que chegam ao Aeroporto Internacional de Hong Kong a partir desses locais 

precisam fornecer a confirmação de uma reserva de quarto de hotel em um hotel de 

quarentena designado em Hong Kong por 21 dias, começando no dia de sua chegada. Você 

deve verificar o site do governo da RAE de Hong Kong para obter detalhes importantes 



sobre os documentos exigidos e verificar a lista de hotéis designados do governo da RAE de 

Hong Kong ao fazer sua reserva.  

 

https://www.coronavirus.gov.hk/eng/inbound-travel.html 

 

https://www.coronavirus.gov.hk/eng/designated-hotel-list.html 

 

Você deve usar o transporte designado, fornecido pelo governo, do aeroporto ao hotel. 

 

A partir de 00:01 de 1º de julho, o Reino Unido passará para a lista do governo da RAE de 

Hong Kong de locais de “risco extremamente alto”.  

 

Isso significa que todos os passageiros que visitaram o Reino Unido por mais de duas horas 

nos últimos 21 dias terão a entrada negada em Hong Kong. Isso inclui aqueles em trânsito, 

se desembarcarem da aeronave. Isso também significa que a partir de 00:01 todos os voos de 

passageiros do Reino Unido serão proibidos de pousar em Hong Kong.  

 

Brasil, Índia, Indonésia, Nepal, Paquistão, Filipinas e África do Sul também são classificados 

como de “risco extremamente alto”. Você pode encontrar mais detalhes no site do governo 

da RAE de Hong Kong . 

 

Os viajantes que embarcam e transitam por outros locais podem estar sujeitos a quarentena 

obrigatória de até 21 dias em um hotel e testes adicionais para COVID-19, dependendo de 

seu status de vacinação COVID-19.  

 

Para obter detalhes sobre as categorias de risco de diferentes locais e as implicações 

relevantes para os arranjos de entrada e quarentena, verifique o site do governo da RAE de 

Hong Kong . 

 

https://www.coronavirus.gov.hk/eng/designated-hotel.html 

 

Todos os passageiros, incluindo embarque, desembarque e transferência / trânsito, precisam 

usar máscaras em todas as áreas acessíveis aos passageiros do Aeroporto Internacional de 

Hong Kong. 

 

Transitando Hong Kong 

 

Os serviços de trânsito no Aeroporto Internacional de Hong Kong foram retomados em 15 

de junho de 2020 para passageiros que podem ser verificados do porto de origem ao destino 

final. O trânsito entre voos operados por diferentes companhias aéreas agora é permitido.  

 

O trânsito em Hong Kong de, mas não para, a China continental agora é permitido. Você 

deve verificar com seu agente de viagens ou companhia aérea antes de viajar e verificar o 

site do Aeroporto Internacional de Hong Kong . 

https://www.coronavirus.gov.hk/eng/inbound-travel.html
https://www.coronavirus.gov.hk/eng/designated-hotel-list.html
https://www.coronavirus.gov.hk/eng/designated-hotel.html


 

https://www.hongkongairport.com/en/important-

notice/index.page?noticeid=1523424631510-3 

 

Existe o risco de ser colocado em isolamento num hospital em Hong Kong ou em quarentena 

governamental de 21 dias. Todos os passageiros em trânsito no Aeroporto Internacional de 

Hong Kong estarão sujeitos a medidas avançadas de triagem, incluindo verificações de 

temperatura.  

 

Passageiros com temperatura elevada serão submetidos a novas verificações pela Secretaria 

de Saúde Portuária do aeroporto. Se atender a outros critérios de risco, você será transferido 

para um hospital público de Hong Kong para exames /tratamento obrigatórios, onde é 

altamente provável que você seja solicitado a fazer um teste COVID-19 obrigatório.  

 

Se você passar no exame de saúde, precisará sentar-se em áreas designadas nos portões de 

embarque e usar filas designadas em restaurantes e lojas, de acordo com as medidas 

antivírus do Aeroporto Internacional de Hong Kong. 

 

Viagem entre Hong Kong, Macau e a China continental 

 

Todas as passagens de fronteira com a China continental permanecem fechadas por tempo 

indeterminado, com exceção do Posto de Controle da Baía de Shenzhen e da Ponte Hong 

Kong-Zhuhai-Macau.  

 

Todos os passageiros que pretendam embarcar num autocarro vaivém para atravessar a 

ponte com partida de Hong Kong para Macau devem apresentar um certificado que 

confirme que o teste de COVID-19 foi negativo no prazo de sete dias após a partida.  

 

O serviço especial de ferry entre o Terminal Marítimo da Taipa em Macau e o Aeroporto 

Internacional de Hong Kong já terminou. Todas as travessias de balsa entre Hong Kong e a 

China continental não estão em operação no momento, com exceção do serviço do Porto de 

Shenzhen Shekou para o Aeroporto Internacional de Hong Kong. Os terminais de cruzeiros 

e marítimos de Kai Tak também estão fechados para passageiros por tempo indeterminado. 

 

Chegadas da China continental, Taiwan e Macau devem ficar em quarentena em casa ou em 

um hotel por 14 dias. Certos grupos de pessoas que viajam da China continental, Taiwan e 

Macau podem obter isenção dos requisitos de quarentena mediante solicitação prévia ao 

Secretário-Geral da Administração.  

 

Esses grupos incluem pessoas envolvidas em receber ou fornecer educação e aquelas que 

viajam para fins relacionados a operações de manufatura, atividades comerciais ou a 

prestação de serviços profissionais no interesse do desenvolvimento econômico de Hong 

Kong. 

 

https://www.hongkongairport.com/en/important-notice/index.page?noticeid=1523424631510-3
https://www.hongkongairport.com/en/important-notice/index.page?noticeid=1523424631510-3


Os residentes de Hong Kong na China continental podem ser elegíveis para o esquema 

Return2hk, que permite viagens sem quarentena da China continental para Hong Kong. 

Você pode encontrar mais informações no site sobre coronavírus do governo da RAE de 

Hong Kong . 

 

https://www.coronavirus.gov.hk/eng/return2hk-scheme.html 

 

Formulário de declaração de saúde 

 

Todos os viajantes que chegam pelo Aeroporto Internacional de Hong Kong precisam enviar 

um formulário de declaração de saúde. 

 

Teste na chegada 

 

Todos os viajantes que terminam sua viagem no Aeroporto Internacional de Hong Kong 

terão que fornecer uma amostra de saliva que será testada para coronavírus. Após a coleta 

da bagagem, os viajantes serão levados de ônibus até o local designado. Os viajantes terão 

que esperar pelos resultados do teste antes de seguir para o hotel de quarentena obrigatória. 

 

Os viajantes deverão permanecer no aeroporto ou em um hotel especificado durante a noite, 

enquanto aguardam os resultados do teste. Os passageiros que chegarem em voos matinais 

devem seguir para o Centro de Coleta Temporária de Amostras localizado no Midfield 

Concourse (MFC) na área restrita do Aeroporto Internacional de Hong Kong.  

 

Você receberá os resultados do teste no mesmo dia. Isso pode levar 8 horas ou mais. Os 

passageiros que chegarem à tarde e à noite precisarão esperar pelos resultados do teste 

durante a noite e serão temporariamente acomodados no Centro de Retenção de Resultados 

do Teste do Departamento de Saúde (HCTR) instalado no Rambler Hotel em Tsing Yi. Por 

favor, note que as crianças com menos de 16 anos não podem ficar no Rambler Hotel 

desacompanhadas.  

 

Os pais que ficam com seus filhos no HCTR na primeira noite enquanto aguardam os 

resultados do teste, terá que continuar a se isolar por 14 dias completos. Se viajar 

desacompanhada, existe o risco de uma criança ter que passar a noite sozinha no aeroporto 

na chegada, enquanto aguarda os resultados do teste.  

 

Crianças maiores de 16 anos viajando para Hong Kong sozinhas devem ser acompanhadas 

por um adulto para fazer o check-in no HCTR enquanto aguardam os resultados do teste. 

Entre em contato com a Autoridade de Saúde Portuária para obter as orientações mais 

recentes (+852 3904 9333). 

 

Se a amostra for positiva, as autoridades de Hong Kong notificarão o indivíduo e 

providenciarão sua admissão em um hospital público, onde permanecerão isolados até que 

o resultado seja negativo duas vezes. Se você for considerado um contato próximo de um 

https://www.coronavirus.gov.hk/eng/return2hk-scheme.html


caso positivo, você ficará em um centro de quarentena do governo de Hong Kong por 21 

dias. Todas as chegadas, incluindo aquelas com teste negativo para coronavírus, precisam 

passar por quarentena obrigatória de 21 dias em um hotel designado.  

 

Você pode ser separado de seu filho se um de vocês der positivo para coronavírus. Se isso 

acontecer com você, você pode ligar para + (852) 2901 3000 para obter assistência consular 

urgente 24 horas por dia, 7 dias por semana. 

 

Requisitos de quarentena 

 

A quarentena é gasta principalmente em um hotel designado . Os familiares de alguém com 

resultado positivo, ou aqueles que estiveram em contato próximo, serão colocados em um 

centro de quarentena do governo. 

 

Crianças viajando sozinhas também precisarão ficar em quarentena por 21 dias na chegada 

em um hotel designado. Depende da política do hotel se uma criança pode se isolar sozinha. 

Mais detalhes podem ser encontrados no site do governo da RAE de Hong Kong e você deve 

ligar para a Divisão de Port Heath (+852 3904 9333) para entender os requisitos mais 

recentes se seu filho estiver viajando sozinho. 

 

Para obter conselhos atualizados sobre os requisitos e restrições de entrada, visite o site do 

governo da RAE de Hong Kong 

 

Para todos os arranjos de quarentena em Hong Kong: 

 

você não tem permissão para deixar seu local de quarentena designado por 21 dias. Isso 

significa que você também não pode deixar Hong Kong durante a quarentena 

 

se você for alocado para um centro de quarentena do governo, pode ser solicitado que você 

contribua com cerca de £ 20 (HK $ 200) por noite para o custo 

 

itens que podem ser colocados em quarentena do governo são restritos. Não é permitido 

fumar nem álcool. Dependendo do seu centro, as instalações podem ser básicas: pode não 

haver geladeira ou ar-condicionado 

você receberá uma pulseira com bluetooth, que será ativada no aeroporto e vinculada a um 

aplicativo móvel 'StayHomeSafe' no seu telefone. As pulseiras com bluetooth alertarão as 

autoridades se o usuário deixar seu endereço registrado com ou sem o telefone 

 

O não cumprimento das condições de quarentena pode resultar em você ser levado 

imediatamente para instalações de quarentena do governo. Você pode pegar uma pena de 

prisão de 6 meses e uma multa substancial. Você deve cumprir os requisitos de seus acordos 

de quarentena. 

 

Consulte o site do coronavírus do governo de Hong Kong para obter mais informações. 



 

Viagem em Hong Kong 

 

Existem restrições de viagens locais em vigor na chegada em Hong Kong, incluindo 

quarentena obrigatória. Os residentes de Hong Kong estão sendo solicitados a trabalhar em 

casa sempre que possível e a evitar reuniões sociais. 

 

É possível que você seja testado obrigatoriamente e / ou colocado em um centro de 

quarentena do governo, se você for identificado como um contato próximo de alguém com 

teste positivo para coronavírus. Em alguns casos, todos os residentes de um prédio onde um 

caso positivo foi detectado foram enviados para centros de quarentena por 21 dias. 

 

Para todos os arranjos de quarentena em Hong Kong: 

 

você não tem permissão para deixar o local de quarentena designado por até 21 dias. Isso 

significa que você também não pode deixar Hong Kong durante a quarentena 

 

se você for enviado para um centro de quarentena do governo, poderá ser solicitado a 

contribuir com cerca de HK $ 200 (£ 20) por noite para o custo 

 

itens que podem ser colocados em quarentena do governo são restritos. Não é permitido 

fumar nem álcool. Dependendo do seu centro, as instalações podem ser básicas: pode não 

haver geladeira ou ar-condicionado 

Espaços públicos e serviços 

 

As reuniões públicas foram restritas a um máximo de 4 pessoas (membros da mesma família 

estão isentos). As operações de vários negócios, incluindo restaurantes e bares, foram 

limitadas. 

 

O governo também introduziu um requisito obrigatório para o uso de máscaras faciais em 

todos os espaços públicos, incluindo nos transportes públicos. O não cumprimento pode 

resultar em multa de até 5000 HKD. 

 

Para obter informações atualizadas, você deve seguir as orientações das autoridades de 

Hong Kong . 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

HUNGRIA 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 



 

Entrada para a Hungria 

 

A Hungria fechou sua fronteira para a maioria dos estrangeiros devido à pandemia do 

coronavírus e, portanto, as viagens aéreas são restritas.  

 

No entanto, a partir de 24 de junho, havia entrada irrestrita de terras na Hungria pela 

Áustria, Croácia, Romênia, Sérvia, Eslováquia e Eslovênia. 

 

Residentes ou família 

 

Os cidadãos britânicos podem entrar na Hungria se possuírem uma autorização de 

residência permanente ou uma autorização que lhes permite permanecer na Hungria 

durante pelo menos 90 dias e podem apresentar os seus documentos às autoridades na 

fronteira. Cidadãos do Brasil viajando com um membro da família que seja cidadão ou 

residente húngaro também devem ter a entrada permitida. 

 

Outras 

 

Além daqueles que chegam em terra da Áustria, Croácia, Romênia, Sérvia, Eslováquia e 

Eslovênia, as pessoas em posse de Certificados de Imunidade emitidos pelas autoridades 

húngaras podem entrar na Hungria sem enfrentar as restrições COVID-19 e sem quarentena 

obrigatória. 

 

Cidadãos do Brasil também podem entrar na Hungria se viajarem nas seguintes 

circunstâncias: 

 

chegando com a finalidade de negócios ou atividade comercial  

 

transitando pela Hungria através de corredores de viagens  

 

operando transporte de carga 

 

pessoas capazes de provar com credibilidade que se recuperaram do COVID-19 no prazo de 

6 meses após a viagem 

 

como parte de um comboio militar 

 

pessoas viajando com passaportes diplomáticos ou oficiais 

 

Eventos esportivos 

 

Os portadores de ingressos estrangeiros que comparecerem de 30 de julho a 1 de agosto, o 

Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1 e a Copa Mundial de Carros de Turismo da FIA de 



21 a 22 de agosto só precisam apresentar um resultado de teste PCR negativo, feito 72 horas 

antes da chegada. 

 

Os estrangeiros que participam desses eventos também têm os mesmos direitos em hotéis, 

restaurantes e locais de entretenimento que os titulares de Certificados de Imunidade, 

mediante a apresentação de seus ingressos para o evento. 

 

Negócios e atividades comerciais 

 

Os cidadãos estrangeiros que entram na Hungria para fins comerciais e os representantes de 

empresas estrangeiras  com uma participação na Hungria (ou seja, uma joint venture) 

podem entrar no país sem restrições.  

 

Na entrada, a menos que esteja de posse de um Certificado de Imunidade emitido pela 

Hungria, você precisará mostrar a prova de um requisito comercial essencial para entrar na 

Hungria, por exemplo, uma carta oficial de sua empresa que inclua detalhes de contato para 

fins de verificação ou um convite para um evento de negócios .  

 

Você pode fornecer isso em papel ou eletronicamente. Você estará sujeito a uma verificação 

de temperatura na chegada (veja abaixo - Teste / triagem na chegada), mas não está sujeito a 

medidas de quarentena. 

 

Transitando pela Hungria 

 

A menos que possua um Certificado de Imunidade emitido pela Hungria, você deve 

fornecer prova de que entrou na Hungria com o propósito de viajar diretamente para outro 

destino fora da Hungria; você também deve explicar o motivo da viagem e demonstrar que 

pode transitar até seu destino final, fornecendo, por exemplo, uma reserva de hotel ou 

comprovante de endereço em outro país, uma passagem de viagem ou comprovante 

semelhante. 

 

Ao longo do trânsito, você pode usar apenas rotas específicas, postos de gasolina e de 

descanso específicos e pontos de passagem de fronteira específicos (mais informações sobre 

trânsito estão disponíveis em húngaro). 

 

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo 

 

Isenção antes da viagem 

 

Também é possível solicitar às autoridades uma isenção para entrar na Hungria em outras 

circunstâncias específicas. Para entrar nesta base, você deve obter permissão antes de viajar. 

Você precisará mostrar que está viajando para a Hungria para: 

 

processos judiciais 

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo


 

atividades empresariais justificadas pelo governo central, demonstradas por meio de uma 

carta-convite emitida por um órgão administrativo, um órgão regulador independente ou 

um órgão autônomo da administração pública 

 

acessar cuidados de saúde com uma referência 

 

estudando ou fazendo um exame, com certificação de uma instituição de ensino 

 

viajando para o ponto de partida para o trânsito relacionado à carga 

 

participação em eventos familiares, por exemplo, casamento, batismo, funeral 

 

cuidar de um parente 

 

participação em um evento esportivo, cultural ou religioso de grande importância 

internacional 

 

qualquer outra razão justificável 

 

Você deve solicitar uma isenção com antecedência usando o formulário online no site da 

polícia . 

 

https://ugyintezes.police.hu/en/home 

 

As regras de inscrição podem ser alteradas a curto prazo. Você pode encontrar os anúncios 

mais recentes no site do governo húngaro (em inglês). 

 

https://abouthungary.hu/404 

 

Teste / triagem na chegada 

 

A menos que possuam um Certificado de Imunidade emitido pela Hungria ou cheguem em 

terra da Áustria, Croácia, Romênia, Sérvia, Eslováquia e Eslovênia, as pessoas que entrarem 

na Hungria estarão sujeitas a uma verificação de temperatura na chegada. A menos que 

residam na Hungria, os estrangeiros terão a entrada negada caso apresentem sinais de 

COVID-19. 

 

A menos que possua um Certificado de Imunidade emitido pela Hungria ou chegue em 

terra da Áustria, Croácia, Romênia, Sérvia, Eslováquia e Eslovênia, a maioria das pessoas 

que entram na Hungria deve concordar em entrar em quarentena obrigatória, geralmente 

em casa.  

 

https://ugyintezes.police.hu/en/home
https://abouthungary.hu/404


Você deve notificar as autoridades do local. Se você tiver um dispositivo adequado, deverá 

baixar um software para que a polícia monitore sua quarentena. Se as verificações no local 

não puderem ser realizadas de outra forma, as pessoas em quarentena devem permitir que a 

polícia entre em suas casas. 

 

Se você não tem nenhum local de residência na Hungria e nenhum Certificado de 

imunidade emitido pela Hungria, você deve entrar em quarentena em um local designado 

pelo governo. A quarentena é legalmente aplicada e uma multa equivalente a £ 375 é 

cobrada por quebrar as regras. 

 

É possível deixar a quarentena mais cedo após dois testes COVID-19 negativos com 5 dias 

de intervalo, mas com pelo menos 48 horas de intervalo. Os testes são autofinanciados e o 

escritório de saúde ambiental local precisará dar permissão para você deixar a quarentena 

para fazer o teste e também encerrar a quarentena antes de mostrar evidências de dois 

resultados de teste negativos. 

 

O preço dos testes de coronavírus é limitado a 19.500 Ft. A realização do teste em casa pode 

incorrer em um custo adicional. Veja a lista de escritórios de saúde ambiental em Budapeste 

(em húngaro); você deve entrar em contato com o escritório que cobre seu local de 

residência. Não existe um registro único de escritórios de saúde ambiental fora de 

Budapeste; terá de pesquisar na Internet o 'Népegészségügyi Osztály' local. 

 

Turismo na Hungria 

 

Todos devem cumprir as medidas em vigor na Hungria para limitar a propagação do 

COVID-19. 

 

O toque de recolher não existe mais e todas as lojas e prestadores de serviços podem abrir 

normalmente. Aqueles que receberam sua primeira dose de vacina recebem um Certificado 

de Imunidade do Governo. 

 

Não é mais obrigatório o uso de máscara facial, exceto em hospitais e instituições sociais. 

 

Não é mais necessário apresentar Certificado de Imunidade para ingressar em restaurantes, 

hotéis e instalações de lazer e participar de eventos culturais com vagas reservadas. 

 

As regras de distanciamento social não estão mais em vigor. 

 

Para eventos esportivos, de dança e outros eventos indoor, bem como eventos ao ar livre 

com mais de 500 pessoas presentes, os limites permanecem em vigor e a entrada só é 

permitida para titulares de Certificados de Imunidade. Crianças menores de 18 anos só 

podem comparecer se forem portadoras de um Certificado de Imunidade ou sob a 

supervisão de um adulto portador de um Certificado de Imunidade. 

 



As reuniões familiares e privadas são permitidas para até 100 pessoas, os casamentos podem 

ser realizados com até 400 pessoas e não há mais limite para comparecimento a funerais.  

 

Visitas a hospitais e unidades de assistência social são permitidas a todos os tipos de 

visitantes, mas é obrigatório o uso de máscara facial. Os visitantes são proibidos de ir às 

enfermarias onde os pacientes com coronavírus são atendidos. Por favor, verifique com o 

hospital as restrições específicas antes de visitar. 

 

As autoridades locais têm alguns poderes para introduzir restrições adicionais, portanto, 

siga as instruções locais. 

 

Os detalhes completos estão disponíveis no site do governo húngaro . 

 

https://abouthungary.hu/news-in-brief/coronavirus-here-s-the-latest 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

IÊMEN 

================================= 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para o Iêmen 

 

As autoridades iemenitas anunciaram restrições à entrada com o objetivo de limitar a 

disseminação do COVID-19. A maioria dos portos terrestres, marítimos e aéreos estão 

fechados até novo aviso, ocorrendo apenas voos internacionais muito limitados. Existem 

isenções para ajuda humanitária e bens essenciais. 

 

Requisitos de quarentena 

 

Todos os viajantes que chegam ao Iêmen devem entrar nas instalações de quarentena por 14 

dias. 

 

Viagem no Iêmen 

 

As autoridades em todo o Iêmen introduziram uma série de medidas. Isso inclui toques de 

recolher, restrições de movimento, fechamento de empresas e limitações em reuniões 

públicas e privadas. A implementação pode variar e as restrições podem mudar a curto 

prazo. 

 

https://abouthungary.hu/news-in-brief/coronavirus-here-s-the-latest


Algumas áreas têm campos de quarentena designados. Isso pode variar tanto em qualidade 

quanto no acesso ao atendimento médico. 

 

Saúde no Iêmen 

 

As instalações médicas, principalmente longe das principais cidades, são precárias. Existem 

quatro instalações de teste em Mukalla, Sana'a, Aden e Taiz. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

ILHAS CAYMAN 

================================= 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para as Ilhas Cayman 

 

Os aeroportos nas Ilhas Cayman estão fechados para todos os voos regulares de entrada e 

saída de passageiros internacionais até novo aviso. O governo das Ilhas Cayman firmou 

contrato com a British Airways e Cayman Airways para fornecer um serviço limitado com o 

Reino Unido, EUA, Jamaica, Cuba e Honduras. 

 

Somente pessoas que foram pré-autorizadas podem entrar nas Ilhas Cayman neste momento 

e estão sujeitas à quarentena obrigatória por um período de 14 dias, se não forem vacinadas 

contra COVID-19, em uma instalação do governo ou isolamento residencial pré-aprovado .  

 

A partir de 23 de junho, aqueles que forem totalmente vacinados pela Autoridade de Serviço 

de Saúde das Ilhas Cayman ou que tenham um certificado de vacinação verificado com 

segurança, devem ficar em quarentena por 5 dias, em vez de 10, em uma instalação do 

governo ou isolamento domiciliar pré-aprovado. (Consulte 'Demonstrando seu status de 

vacinação COVID-19' ) 

 

A partir de 16 de março de 2020, o governo das Ilhas Cayman impôs a proibição de 

atracação de navios de cruzeiro nas Ilhas Cayman. 

 

Os voos de carga, correios e serviços de ambulância aérea continuam operando 

normalmente. 

 

Linhas de ajuda para viagens estão disponíveis para oferecer aconselhamento e assistência 

àqueles com uma necessidade urgente ou compassiva de viajar: 

 

Os voos entre as ilhas continuarão 



 

http://www.immigration.gov.ky/portal/page/portal/immhome 

 

Espaços públicos e serviços 

Atualmente não há transmissão comunitária de COVID-19 nas Ilhas Cayman, portanto, as 

restrições domésticas da Covid-19 são limitadas. São permitidas reuniões e encontros 

públicos de até 1000 (fora) e 500 pessoas (dentro de casa). A multa por exceder o tamanho 

permitido de tais reuniões é CI $ 1.000 ou até 6 meses de prisão. 

 

Os locais de trabalho estão abertos, mas os funcionários são incentivados a trabalhar em 

casa, sempre que possível. 

 

Restaurantes e bares estão abertos. Spas, academias, cabeleireiros e piscinas públicas já estão 

abertos. O serviço de ônibus foi retomado, mas as máscaras são necessárias em ônibus e 

táxis. 

 

As instalações educacionais foram reabertas em 24 de agosto de 2020. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

ILHAS SALOMÃO 

================================= 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

Entrada para as Ilhas Salomão 

Todos os cidadãos não residentes nas Ilhas Salomão devem receber autorização prévia do 

Gabinete do Primeiro Ministro das Ilhas Salomão antes de receberem permissão para entrar 

no país. 

 

As Ilhas Salomão designam outros países como 'Baixo risco', '' Alto risco 'ou' Restrito ”. O 

Reino Unido é designado como Restrito. 

 

Os países de baixo risco são atualmente Austrália, Nova Zelândia, China, Taiwan e nações 

das Ilhas do Pacífico (exceto Papua Nova Guiné e Polinésia Francesa / Taiti). 

 

Para entrar nas Ilhas Salomão de países de baixo risco, os viajantes devem realizar dois 

testes PCR COVID-19 antes da partida do voo e ambos os resultados devem ser negativos. 

 

Primeiro teste - 14 dias antes da partida - os resultados devem ser enviados com seu 

formulário de pré-partida para NHEOC_REPAT@moh.gov.sb 

Segundo teste - não antes de 72 horas antes da partida - resultados a serem enviados para 

NHEOC_REPAT@moh.gov.sb 

http://www.immigration.gov.ky/portal/page/portal/immhome


A quarentena em Honiara será de 14 dias. 

 

Os países restritos são atualmente Bangladesh, Índia, Indonésia, Japão, Malásia, Nepal, 

Paquistão, Papua Nova Guiné, Filipinas, Coreia do Sul, Sri Lanka, Tailândia, Bélgica, Brasil, 

Canadá, França, Alemanha, Itália, Rússia, África do Sul, Suíça , Reino Unido e EUA. 

 

Todos os países não listados como de baixo risco ou restrito são designados de alto risco. 

 

Passageiros de países com restrições não serão aceitos para viajar a menos que sejam 

cidadãos das Ilhas Salomão ou possam comprovar de forma satisfatória que concluíram o 

curso prescrito de uma vacina COVID pelo menos 4 semanas antes da viagem. Consulte 

'Demonstrando seu status de vacinação COVID-19' 

 

Para entrar nas Ilhas Salomão de países de alto risco (incluindo países restritos para 

viajantes elegíveis totalmente vacinados), os passageiros devem realizar três PCR COVID-19 

antes da partida do voo e resultados de teste negativos são necessários: 

 

Primeiro teste - 18-21 dias antes da partida - resultados a serem enviados para 

NHEOC_REPAT@moh.gov.sb 

Segundo teste - 8-11 dias antes da partida - os resultados devem ser enviados com seu 

formulário de pré-partida para NHEOC_REPAT@moh.gov.sb 

Terceiro teste - não antes de 72 horas antes da partida - resultados a serem enviados para 

NHEOC_REPAT@moh.gov.sb 

A quarentena em Honiara será de 21 dias. 

 

Os viajantes em potencial que estão atualmente em um país restrito também se tornam 

elegíveis para entrar nas Ilhas Salomão depois de passar pelo menos 14 dias antes da viagem 

em um país de baixo / alto risco. 

 

Você não deve usar o serviço de teste do NHS para fazer um teste a fim de facilitar sua 

viagem para outro país. Você deve fazer um teste particular. 

 

Os que não pertencem às Ilhas Salomão devem pagar pelos testes de quarentena e COVID-

19 em um dos hotéis locais. Qualquer teste positivo será transferido para uma instalação de 

isolamento, sua quarentena estendida e outros testes COVID-19 serão realizados. 

 

É totalmente proibida a entrada de iates ou embarcações de recreio no território das Ilhas 

Salomão por mar. Isso se aplica a todos os portos e ilhas do território. Você não pode entrar 

nas Ilhas Salomão de iate ou embarcação de recreio. Os navegantes em perigo que buscam 

entrar como refúgio seguro de emergência devem fazer todos os esforços para entrar em 

contato com as autoridades das Ilhas Salomão com bastante antecedência. As penalidades 

para entrar nas Ilhas Salomão de iate ou embarcação de recreio sem permissão incluem 

confisco do barco, prisão, multa e deportação. 

 



Se você já está nas Ilhas Salomão e possui um visto de curto prazo para as Ilhas Salomão que 

está perto de expirar, você deve entrar em contato com a Imigração da Ilha de Salomão para 

obter a prorrogação do seu visto. Se você estiver fora das Ilhas Salomão e tiver uma 

autorização de trabalho, visto ou isenção, você deve entrar em contato com o Ministério do 

Comércio e Imigração antes de iniciar o processo de retorno; as condições do visto podem 

ter mudado desde a emissão do seu visto. 

 

Demonstrando seu status de vacinação COVID-19 

As Ilhas Salomão ainda não confirmaram que aceitarão a prova do Reino Unido de 

recuperação e registro de vacinação de COVID-19. Você deve seguir as regras de entrada 

para pessoas não vacinadas. O seu cartão de nomeação do NHS dos centros de vacinação 

não foi concebido para ser usado como prova de vacinação. 

 

Requisitos de quarentena 

Entrar no país ilegalmente / não observar o período de quarentena obrigatório pode resultar 

em multa de até SBD 1 milhão (aproximadamente £ 100.000) e / ou 20 anos de prisão. 

 

Teste / triagem na chegada 

Todos os viajantes qualificados para entrar no país devem preencher um cartão de 

Declaração de Saúde Pública do Viajante. Você deve fornecer detalhes completos de seu 

local de estadia, itinerário de viagem e dados de contato pessoais atuais nas Ilhas Salomão 

por 14 dias após sua chegada / quarentena nas Ilhas Salomão. 

 

Você deve cumprir todas as medidas de triagem adicionais implementadas pelas 

autoridades. Se precisar de mais informações sobre os requisitos de entrada, entre em 

contato com as autoridades locais de imigração ou com o alto comissionamento das Ilhas 

Salomão mais próximo. Você também deve consultar sua companhia aérea ou agência de 

viagens para obter as informações mais recentes. 

 

Turismo nas Ilhas Salomão 

 

Os táxis estão disponíveis no aeroporto e funcionam normalmente. Vôos internos estão 

operando. 

 

Alojamento 

 

Os hotéis são abertos e o distanciamento social é encorajado, mas não imposto. 

 

Locais e serviços públicos 

 

Hotéis, bares, restaurantes e lojas abrem normalmente. As boates reabriram recentemente. 

 

Saúde nas Ilhas Salomão 

 



Se você acha que tem sintomas de COVID-19, deve permanecer onde está e ligar para o 

Ministério da Saúde no número (677) 23650 (Fixo) ou (677) 7522202 (Celular). Em seguida, 

você será contatado pela Equipe de Vigilância de Emergências de Saúde Pública. 

 

É possível fazer um teste Covid-19 localmente. Se você precisar de um teste de PCR, pode 

solicitá-lo. Você deve ligar para o Ministério da Saúde - Equipe de Resposta a Emergências 

de Saúde Pública - nos 2 números acima. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

ILHAS TURKS e CAICOS 

================================= 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para as Ilhas Turks e Caicos 

 

Qualquer pessoa que chegue às Ilhas Turks e Caicos deve obter uma autorização de pré-

viagem por meio do Portal Garantido das Ilhas Turks e Caicos . Isso requer evidência de um 

teste COVID-19 negativo em uma instalação confiável feita menos de cinco dias antes da 

chegada nas Ilhas Turks e Caicos, comprovante de seguro saúde / viagem com cobertura 

COVID-19 e um questionário de triagem de saúde preenchido. Você não deve usar o serviço 

de teste do NHS para fazer um teste a fim de facilitar sua viagem para outro país. Você deve 

fazer um teste particular. Todos os visitantes deverão usar máscaras na chegada às Ilhas 

Turks e Caicos. Mais informações sobre autorização de pré-viagem para as Ilhas Turks e 

Caicos estão disponíveis online . 

 

https://travelauthorisation.turksandcaicostourism.com/ 

 

https://www.visittci.com/travel-info/tci-assured 

 

Viagem nas Ilhas Turks e Caicos 

 

Com efeito a partir de quarta-feira, 28 de julho de 2021, os viajantes para Turks e Caicos 

serão obrigados a fazer o upload para o Portal de viagens garantidas (orientação garantida 

pelo TCI) um dos seguintes resultados de teste administrados profissionalmente para 

entrada no TCI: 

 

Resultado dos testes de reação em cadeia da polimerase de transcrição reversa (RT-PCR); 

 

Resultado do teste de amplificação de ácido nucléico (NAA); 

 

https://travelauthorisation.turksandcaicostourism.com/
https://www.visittci.com/travel-info/tci-assured


RNA ou resultados de testes moleculares; ou 

um resultado de teste de antígeno 

 

Os testes e resultados devem ser concluídos dentro de três dias a partir da data de chegada 

em Turks e Caicos. 

 

O exame de saúde está em vigor em todos os portos e aeroportos. 

 

Vários regulamentos estão em vigor nas Ilhas Turks e Caicos. Qualquer violação destes 

regulamentos é considerada uma ofensa, que pode resultar em uma multa de até $ 1000 ou 

prisão de até três meses. Os regulamentos incluem: 

 

Com efeitos de 6 de agosto a 31 de outubro, salvo indicação em contrário: 

 

As coberturas faciais devem ser usadas em todos os locais públicos, incluindo dentro de 

edifícios como supermercados, lojas, restaurantes, hotéis, acomodações de férias e edifícios 

governamentais. Uma multa de US $ 550 será imposta a indivíduos por não usarem máscara 

/ cobertura facial 

 

Toque de recolher noturno em todas as ilhas, da 1h às 5h, diariamente 

 

Todos os negócios em todas as ilhas devem ser fechados entre 23h59 (meia-noite) e 5h. 

 

Restaurantes autorizados a aumentar sua ocupação para 70% 

 

Bares, boates e discotecas devem ser limitados a 50% da capacidade normal em ambientes 

fechados e 70% ao ar livre 

 

Encontros sociais e atividades sociais, com licença / licença válida, incluindo praias, hotéis, 

vilas e alojamentos turísticos, até um máximo de 50 pessoas, desde que ao ar livre 

 

Os eventos esportivos devem ter a aprovação da Comissão Desportiva 

 

Embarcações de recreio devem ser limitadas a 70% da capacidade normal para excursões. 

Embarcações com capacidade para 10 pessoas ou menos, limitadas a um máximo de sete 

pessoas, com a obrigatoriedade de medição das temperaturas e manutenção dos diários de 

bordo 

 

Sujeito aos operadores dos veículos sendo totalmente vacinados, os táxis e táxis 

comunitários podem aumentar o número de passageiros permitidos durante uma única 

viagem para 3 pessoas ou 50% da capacidade normal de carga do veículo 

 

Locais religiosos de culto (incluindo casamentos e funerais) devem ser limitados a 70% da 

capacidade normal em ambientes fechados e ao ar livre 



 

Grupos de alto risco são aconselhados a abrigar no local 

 

Informações mais detalhadas sobre as medidas locais em vigor estão disponíveis no site do 

Governo da TCI . 

 

https://www.gov.tc/moh/coronavirus/regulations 

 

https://www.gov.tc/ 

 

Alojamento 

 

Hotéis e vilas privadas foram autorizados a reabrir nas Ilhas Turks e Caicos, de acordo com 

as restrições de viagens e movimento observadas nas informações “Viagem nas Ilhas Turks e 

Caicos” acima. Aconselhamos que você entre em contato diretamente com o hotel para se 

informar sobre as medidas e requisitos específicos da Covid-19 que eles têm em vigor. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

ILHAS VIRGENS BRITÂNICAS 

================================= 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para as Ilhas Virgens Britânicas 

 

A entrada aérea no Território só é permitida através do Aeroporto Internacional TB 

Lettsome. 

 

A partir de 15 de junho, os viajantes que foram totalmente vacinados com a dose final 

administrada pelo menos 14 dias antes da viagem podem entrar nas Ilhas Virgens Britânicas 

por mar através do Road Town Jetty; Soper's Hole Dock, West End; Dog Hole Dock, Jost Van 

Dyke; e St Thomas Bay Dock, Virgin Gorda. 

 

Viajantes parcialmente vacinados (aqueles que receberam uma dose de uma vacina de duas 

doses, ou cuja dose final da vacina foi administrada menos de duas semanas antes de chegar 

ao Território) só têm permissão para entrar nas BVI através do Road Town Jetty e do TB 

Lettsome Aeroporto Internacional. 

 

Todos os que entrarem no Território estarão sujeitos a protocolos de pré-aprovação e teste e 

quarentena. 

 

https://www.gov.tc/moh/coronavirus/regulations
https://www.gov.tc/


Teste / triagem na chegada 

 

A partir de 12 de julho, os viajantes que foram totalmente vacinados com a dose final 

administrada pelo menos 14 dias antes da viagem estarão sujeitos a um teste rápido COVID-

19 na chegada, a um custo de $ 50. No entanto, isso não se aplica a qualquer pessoa que 

esteja viajando da Índia ou do Brasil ou através dela. 

 

Viajantes totalmente vacinados de todos os outros países exigirão: 

 

Certificado de autorização de viajante BVI Gateway a um custo de $ 35,00; 

Prova de um teste de RT-PCR COVID-19 negativo obtido 5 dias antes da chegada; 

Comprovante de status de vacinação 

A partir de 12 de julho, um teste negativo rápido de COVID-19 na chegada a um custo de $ 

50 

Onde pessoas totalmente vacinadas estão viajando com uma ou mais crianças não 

vacinadas: 

 

Crianças de 5 a 17 anos serão testadas na chegada; 

As crianças permanecerão com seus pais / responsáveis enquanto aguardam os resultados 

do teste; 

As crianças não vacinadas serão obrigadas a retornar a um centro de testes para um novo 

teste no quarto dia. 

Os viajantes parcialmente vacinados (aqueles que receberam uma dose de uma vacina de 

duas doses, ou cuja dose final da vacina foi administrada menos de duas semanas antes de 

chegar ao Território) exigirão: 

 

Certificado de autorização de viajante BVI Gateway a um custo de $ 175,00; 

Prova de um teste de RT-PCR COVID-19 negativo obtido 3-5 dias antes da chegada; 

Comprovante de situação de vacinação; 

Teste de RT-PCR COVID-19 negativo na chegada; 

Um período de quarentena de quatro dias e; 

Teste de RT-PCR COVID-19 negativo no dia 4. 

 

Os viajantes não vacinados exigirão: 

 

Certificado de autorização de viajante BVI Gateway a um custo de $ 175,00; 

Prova de um teste de RT-PCR COVID-19 negativo obtido 3-5 dias antes da chegada; 

Teste de RT-PCR COVID-19 negativo na chegada; 

Um período de quarentena de sete dias e; 

Teste de RT-PCR COVID-19 negativo no dia 7. 

 

Quando as pessoas estão viajando em grupos mistos com alguns indivíduos não vacinados, 

esses indivíduos precisarão ficar em quarentena por sete dias após a chegada, enquanto os 

indivíduos vacinados no grupo não estarão sujeitos às medidas de quarentena. 



 

Mais informações podem ser encontradas no site do Governo das Ilhas Virgens 

 

https://bvi.gov.vg/covid-19 

 

Todas as pessoas autorizadas a viajar da Índia e do Brasil (nacionais, pertencentes, 

residentes, titulares de autorização de trabalho, pessoas autorizadas a residir no território, 

diplomatas e pessoas empregadas pelo Governo BVI e Agências Estatutárias) estarão sujeitas 

aos seguintes protocolos de teste e quarentena: 

 

Todos os viajantes precisarão de aprovação antes da entrada. Isso pode ser obtido por meio 

do Portal BVI online ; https://bvigateway.bviaa.com/ 

 

Um teste RT-PCR negativo certificado dentro de cinco dias antes da chegada; 

 

Quarentena em local aprovado por um período de 14 dias; 

 

Testes na chegada, dia 7 e dia 14 e se todos forem negativos, será permitida a movimentação 

total dentro do Território; 

 

Todos os passageiros que chegarem receberão e deverão usar uma pulseira de rastreamento; 

 

Uma cobrança de $ 175 por pessoa será cobrada de todos os passageiros para cobrir os 

custos dos testes no território e do aplicativo do Portal BVI. 

 

Mais informações podem ser encontradas no site do Governo das Ilhas Virgens . 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

INDIA 

================================== 

 

Restrições em resposta ao coronavírus 

 

Entrada para a Índia 

 

Todos os voos internacionais regulares permanecem suspensos. No entanto, sob um acordo 

bilateral entre os governos do Reino Unido e da Índia, um número limitado de voos entre a 

Índia e o Reino Unido continuam a operar.  

 

Para reservar e obter mais informações, você deve verificar os sites das companhias aéreas, 

que contêm orientações importantes antes da viagem.  

https://bvi.gov.vg/covid-19
https://bvigateway.bviaa.com/


 

O setor de aviação permanece imprevisível e está sujeito a alterações com aviso limitado. 

 

Mais informações e orientações detalhadas para chegadas internacionais estão disponíveis 

no site do Ministério da Saúde . 

 

Todas as fronteiras terrestres com Bangladesh, Butão, Mianmar e Nepal no leste e nordeste 

da Índia estão fechadas para o movimento de pessoas, exceto os indianos que retornam. 

 

Triagem na chegada 

 

A triagem térmica será realizada pelas autoridades de saúde na chegada. Você deve cumprir 

todas as instruções e requisitos de triagem. 

 

Mais informações e orientações detalhadas estão disponíveis no site do Ministério da Saúde . 

 

Você não deve usar o serviço de teste do NHS para obter um teste PCR negativo a fim de 

facilitar sua viagem para outro país. Você deve fazer um teste particular. 

 

Requisitos de quarentena 

 

Orientações detalhadas sobre os requisitos de quarentena estão disponíveis no site do 

Ministério da Saúde . 

 

Coleção de dados 

 

Os passageiros podem precisar fornecer detalhes de contato e ser solicitados a baixar o 

aplicativo Arogya Setu. 

 

Teste na partida 

 

Você não poderá viajar se estiver apresentando sintomas de coronavírus (você precisará 

isolar-se e viajar mais tarde). Você deve cumprir quaisquer medidas adicionais de rastreio 

de saúde implementadas pelas autoridades antes da sua partida. 

 

Vistos 

 

O Ministério de Assuntos Internos da Índia emitiu novas diretrizes permitindo que todos os 

portadores de cartão OCI e PIO visitem a Índia. Todos os outros estrangeiros que pretendem 

visitar a Índia podem visitar com qualquer visto, exceto para um Visto de Turista, que ainda 

não foi restabelecido. Para informações sobre categorias e processos, visite o site do Indian 

Bureau of Immigration . 

 

https://boi.gov.in/content/advisory-travel-and-visa-restrictions-related-covid-19-1 

https://boi.gov.in/content/advisory-travel-and-visa-restrictions-related-covid-19-1


 

Visite o site do FRRO se tiver alguma dúvida relacionada ao visto. 

 

https://indianfrro.gov.in/eservices/home.jsp 

 

Os portadores de cartão OCI do Reino Unido agora estão isentos da suspensão de visto e 

viagem. Para obter mais informações, visite o site da FRRO . Os titulares do cartão OCI que 

escolherem visitar a Índia neste momento devem considerar as opções de voo de volta para 

o Reino Unido. Os voos internacionais programados continuam suspensos. Um número 

limitado de voos está operando atualmente entre a Índia e o Reino Unido sob um acordo 

bilateral, mas esses acordos podem estar sujeitos a alterações em curto prazo. 

 

Exceder o prazo de validade do seu visto é uma ofensa. Certifique-se de deixar o país antes 

que seu visto expire ou solicite uma extensão através do site da FRRO . 

 

Viagem na Índia 

 

Os casos de coronavírus em muitas partes da Índia estão aumentando atualmente. Outras 

restrições podem ser implementadas em curto prazo e podem variar entre os estados.  

 

Novas restrições podem envolver restrições municipais ou estaduais, como toque de 

recolher noturno, toque de recolher nos finais de semana e / ou a imposição da Seção 144 

que restringe a reunião de grupos de pessoas em espaços públicos.  

 

Outras medidas podem incluir a exigência de apresentar testes negativos ao COVID-19 para 

entrar em alguns estados, testes aleatórios em áreas públicas, incluindo aeroportos, estações, 

shoppings e restaurantes.  

 

Você deve monitorar a mídia local e seguir todos os procedimentos estabelecidos pelas 

autoridades locais. Antes de realizar uma viagem interestadual na Índia, você deve verificar 

os requisitos de entrada mais recentes e outras restrições de teste / quarentena. Restrições 

estritas permanecem nas zonas de contenção. 

 

O uso de máscaras faciais / de tecido é obrigatório em todos os locais públicos. Existem 

restrições estritas para grandes reuniões. Você pode ser penalizado se violar as restrições.  

 

As operações de voos domésticos foram retomadas em 25 de maio de 2020, mas alguns 

estados podem ter restrições às operações de voos. Verifique com as companhias aéreas 

antes de reservar voos. Mais informações e orientações detalhadas estão disponíveis nos 

sites do Ministério da Aviação Civil e do Ministério da Saúde . Alguns estados têm 

requisitos de quarentena em vigor e podem ser diferentes entre os estados. Siga os conselhos 

das autoridades locais. Todos os voos internacionais regulares permanecem suspensos. 

 

Serviços limitados de trem e metrô foram retomados. 

https://indianfrro.gov.in/eservices/home.jsp


 

Todos os serviços essenciais (incluindo mantimentos, farmácias, caixas eletrônicos) 

continuam funcionando. 

 

Alojamento 

 

Um número limitado de hotéis retomou as operações. As restrições podem variar entre os 

estados. 

 

Locais e serviços públicos 

 

A Índia implementou medidas para limitar a disseminação da COVID-19. Há uma 

reabertura em fases de um número limitado de atividades e serviços, mas grandes reuniões 

ainda são proibidas. As restrições variam entre os estados. Você deve seguir as instruções 

das autoridades locais. 

 

Saúde na Índia 

 

Os casos de coronavírus em toda a Índia aumentaram drasticamente nas últimas semanas. O 

sistema de saúde está sob pressão significativa à medida que o número de casos de COVID-

19 aumenta em toda a Índia. A capacidade de cuidados intensivos é gravemente limitada, 

incluindo falta de equipamento, oxigênio e vagas para leitos para emergências COVID-19 e 

não-COVID-19. 

 

O teste de RT-PCR também se tornou mais difícil de organizar ou os resultados podem 

demorar mais do que o esperado, inclusive para aqueles que precisam de testes de RT-PCR 

negativos para retornar de viagem. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

INDONÉSIA 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus 

 

Entrada para a Indonésia 

 

A Indonésia está implementando uma série de mudanças na admissão de cidadãos 

estrangeiros em resposta à descoberta da nova cepa Covid da variante Delta.  

 



Enquanto eles estão sendo implementados, além de atender às categorias abaixo, você deve 

reconfirmar sua elegibilidade para entrar na Indonésia com seu agente de viagens / 

companhia aérea e a Embaixada da Indonésia.  

 

Atualmente, todos os viajantes não indonésios estão proibidos de entrar na Indonésia, 

embora haja exceções a essa proibição - incluindo aqueles com KITAS / KITAP. Este sistema 

permanece em vigor até novo aviso, embora esteja sob revisão regular. 

 

Se você é um cidadão brasileiro e está começando sua viagem, poderá entrar na Indonésia se 

encontrar uma das seguintes exceções à proibição: 

 

Titulares de visto diplomático e oficial / de serviço para efeitos de visita oficial ministerial. 

 

Titulares de autorização de permanência diplomática e oficial / de serviço. 

 

Titulares do Cartão de Residência Temporária na Indonésia (KITAS) e do Cartão de 

Residência Permanente na Indonésia (KITAP). 

 

Cidadãos estrangeiros, com critério especial e permissão por escrito de ministérios / 

instituições governamentais relevantes. 

 

Visto de visitante (para emergências e trabalhos essenciais, assistência médica, alimentação, 

ajuda humanitária ou um membro da tripulação ingressando em um navio) 

 

Os requisitos de entrada se você atender aos critérios acima são: 

 

Você deve possuir um certificado de saúde confirmando um resultado negativo do teste 

COVID-19 PCR (teste de cotonete), que pode ser verificado por um código QR ou código de 

barras. A partir de 1º de janeiro, seu certificado deve ser emitido no máximo 72 horas antes 

de sua partida para a Indonésia. O certificado deve ser em inglês 

 

Evidência de ter recebido duas doses completas da vacina COVID-19. As três categorias a 

seguir estão isentas deste requisito: 

 

Crianças menores de 12 anos viajando com os pais 

 

Estrangeiros que não podem ser vacinados devido ao seu estado de saúde. Eles devem 

mostrar a confirmação por meio de um atestado de saúde emitido por um profissional 

médico. 

 

Voo ativo ou tripulação do navio 

 



Enviar uma carta em inglês declarando que você deseja entrar em quarentena por pelo 

menos 8 dias em instalações de quarentena ou serviços de saúde de acordo com os 

protocolos de saúde indonésios. 

 

Com exceção das equipes de transporte e trabalhadores humanitários e de ajuda 

humanitária, os solicitantes de visto de visitante devem fornecer evidências de 

disponibilidade de pelo menos US $ 10.000 (dez mil dólares americanos) ou o equivalente de 

seu patrocinador. 

 

Na chegada, você precisará passar por mais testes de cotonete COVID-19 nos dias 1 e 7 e 

colocar em quarentena, por sua conta, em um hotel designado por um período de 8 dias. Se 

o seu teste final for negativo, você poderá prosseguir com sua viagem. Se o teste for positivo, 

você será encaminhado ao hospital. 

 

Você deve preencher o registro eHAC da Indonésia e ser capaz de produzir o código QR 

gerado na chegada à Indonésia para inspeção 

 

A partir de 23 de abril, você não receberá o visto se tiver estado na Índia nos 14 dias 

anteriores à chegada à Indonésia. 

 

Você não deve usar o serviço de teste do NHS para fazer um teste a fim de facilitar sua 

viagem para outro país. Você deve fazer um teste particular. 

 

Certificado de saúde 

 

Todos os visitantes também precisarão apresentar seu certificado de saúde mostrando um 

resultado negativo do teste de PCR COVID-19, conforme estipulado acima, no check-in, 

antes de qualquer viagem programada.  

 

A não apresentação de um certificado de saúde pode resultar na sua impossibilidade de 

embarcar no avião ou na negação de entrada ou trânsito na Indonésia.  

 

Você deve cumprir todas as medidas de triagem adicionais implementadas pelas 

autoridades. 

 

Mais informações sobre o coronavírus na Indonésia estão disponíveis por meio do 

Ministério da Saúde . 

 

https://www.kemkes.go.id/index.php?lg=LN02 

 

Mais Informações 

 

Detalhes completos das restrições de viagem para visitantes estrangeiros estão disponíveis 

em inglês no Twitter via DitJen Imigrasi (@ditjen_imigrasi) .  

https://www.kemkes.go.id/index.php?lg=LN02


 

Viagem na Indonésia 

 

As restrições de atividade pública de emergência (PPKM) estão em vigor até 9 de agosto em 

Jacarta, Bali e muitas outras regiões da Indonésia. Serviços essenciais estão disponíveis, mas 

muitas instalações públicas estão fechadas. É obrigatório o uso de máscara facial quando 

estiver ao ar livre.  

 

Sanções criminais, incluindo deportação ou multas elevadas podem ser aplicadas por 

violações das restrições. Os negócios não essenciais estão fechados e o público é aconselhado 

a trabalhar de casa até pelo menos 9 de agosto. 

 

As medidas de saúde pública pelas autoridades indonésias incluem restrições às viagens 

aéreas dentro do país. 

 

Os passageiros que viajam em voos domésticos precisarão de: 

 

um certificado PCR emitido dentro de 48 horas para confirmar que eles estão livres de 

COVID-19.  

 

O certificado deve ter um código de barras legível ou código QR e deve ser emitido por uma 

unidade de saúde aprovada pelo Ministério da Saúde. Se o certificado não tiver um código 

QR, pode ser necessário um teste PCR adicional na chegada 

 

um formulário de declaração de viagem aérea preenchido, quando necessário 

 

um formulário e-HAC da Indonésia preenchido (online) 

 

prova de vacinação, na forma de um certificado de vacinação mostrando pelo menos 1 

vacina COVID-19 tendo sido administrada 

 

Para passageiros aéreos internacionais 

 

Os passageiros que saem da Indonésia via Jacarta estão isentos de mostrar o comprovante de 

vacinação COVID-19 se não tiverem nenhuma conexão de viagem anterior e estiverem 

saindo diretamente de Jacarta. Qualquer outro passageiro deve apresentar evidência de 

vacinação COVID-19, caso tenha recebido a vacina. 

 

Quaisquer passageiros que não tenham recebido a vacina, que pretendam deixar a Indonésia 

e precisem viajar para o país de origem para fazê-lo, estão isentos de apresentar o certificado 

de vacina, sujeito às seguintes condições: 

 

eles não saem da área do aeroporto durante o trânsito 

 



eles obtêm liberação do Departamento de Saúde do Porto no ponto de primeira partida 

eles mostram um itinerário de voo completo e válido, mostrando todos os pontos de partida 

e chegada 

 

Os requisitos de viagem mudam com frequência, às vezes com pouca antecedência.  

 

Se você chegar em Bali por mar, um teste PCR ou teste rápido negativo com validade de 48 

horas é necessário. 

 

Alojamento 

 

Alguns hotéis e opções de aluguel privado continuam abertos para negócios, mas serão mais 

limitados do que o normal e medidas de distanciamento social estarão em vigor. 

 

Locais e serviços públicos 

 

As restrições de mobilidade de emergência foram introduzidas em viagens e serviços não 

essenciais até pelo menos 9 de agosto. Os serviços essenciais permanecem acessíveis 

 

Saúde na Indonésia 

 

O padrão de atendimento médico local na Indonésia pode ser ruim e alguns exames médicos 

não podem ser realizados de forma confiável.  

 

À medida que o governo da Indonésia anuncia um número crescente de casos de COVID-19, 

há um risco crescente de que o sistema de saúde fique sob pressão adicional significativa. O 

acesso a cuidados de saúde de rotina e de emergência pode ser limitado. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

IRÃ 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para o Irã 

 

A entrada é permitida para portadores de passaporte iraniano ou portadores de um visto 

válido. Você deve verificar com a Embaixada ou Consulado Iraniano local. 

 

Todos os passageiros que chegam ao Irã de avião são obrigados a possuir um certificado de 

saúde válido, emitido pelas autoridades sanitárias do país de partida. Este deve conter um 



teste molecular COVID-19 realizado por um centro aprovado do país de partida, realizado 

dentro de 96 horas após a entrada no Irã. Não será permitida a entrada de cidadãos não 

iranianos sem esse certificado.  

 

Cidadãos iranianos sem esse certificado serão direcionados aos locais de quarentena por 14 

dias e incorrerão em custos médicos e de acomodação associados. 

 

Você precisará fornecer detalhes de contato na chegada ao Irã. 

 

Teste / triagem na chegada 

 

Você pode ser testado para COVID-19 na chegada. 

 

Requisitos de quarentena 

 

As pessoas com teste positivo para COVID-19 podem ser obrigadas a isolar por 14 dias. 

 

Coleção de dados 

 

Na chegada, os passageiros podem ser solicitados a preencher um formulário em papel com 

seu nome, detalhes de contato e endereço. 

 

Viagem no Irã 

 

Agora é obrigatório usar máscaras faciais em locais públicos fechados. Você pode incorrer 

em uma multa se não cumprir. 

 

Medidas e restrições estão em vigor no Irã, incluindo o fechamento temporário de negócios 

não essenciais e santuários, e o cancelamento de alguns eventos públicos. Cada província 

pode introduzir restrições para responder a picos localizados de infecções. Isso pode incluir 

bloqueio e restrição de movimento e pode ser introduzido com pouco aviso. 

 

Restrições de viagens internas, incluindo áreas importantes de turismo e peregrinação, 

podem ser impostas em curto prazo. 

 

Alojamento 

 

Os hotéis estão autorizados a abrir no Irã, mas você deve verificar com antecedência, pois as 

restrições podem mudar a curto prazo e, na prática, alguns podem permanecer fechados. 

 

Saúde no Irã 

 

Algumas instalações médicas estão atualmente sob pressão devido ao COVID-19. 

 



Se você acha que tem sintomas de COVID-19, é aconselhável fazer um teste e isolar-se em 

casa até receber os resultados. Se os sintomas não forem graves, você deve continuar a 

isolar-se em casa, mas se os sintomas persistirem e / ou piorarem, você é aconselhado a ir a 

um hospital para tratamento.  

 

Se você for um cidadão mono-britânico, deve entrar em contato com o seu provedor de 

seguro de viagem para obter aconselhamento; se seu teste for positivo para COVID-19, você 

será encaminhado a um hospital ou unidade especialista em Coronavirus. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================== 

IRAQUE 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus 

 

Todos os passageiros internacionais que chegam / partem precisam ter um certificado 

mostrando que o teste foi negativo para COVID-19. Consulte sua companhia aérea para 

obter mais informações. 

 

A Autoridade de Aviação Civil Iraquiana e o Ministério da Saúde introduziram um portal 

online para passageiros que chegam / partem para registrar detalhes de voos e resultados 

de testes PCR . Isso não se aplica ao KRI. 

 

https://www.iraqmosafer.com/splash.html 

 

Triagem 

 

O CAA iraquiano tem equipes médicas implantadas em todos os aeroportos civis para 

rastrear viajantes provenientes de países afetados quando os voos estão em operação. Você 

deve cumprir todas as medidas de triagem adicionais implementadas pelas autoridades 

iraquianas. 

 

Requisitos de quarentena 

 

Você pode ser obrigado a entrar em quarentena na chegada. Você deve seguir as instruções 

das autoridades locais. 

 

Viagem no Iraque 

 

https://www.iraqmosafer.com/splash.html


A região do Curdistão no Iraque está sujeita a rígidas restrições de viagens entre as 

províncias, que muitas vezes são introduzidas em curto prazo. Eles são publicados na mídia 

local e em www.moi.gov.krd . 

 

Você deve se manter atualizado com as informações de seu patrocinador ou empregador no 

Iraque e / ou com sua companhia aérea sobre o impacto de quaisquer planos de viagem 

existentes. Se precisar de mais informações sobre os requisitos de entrada, entre em contato 

com as autoridades locais de imigração ou com a embaixada iraquiana mais próxima. 

 

Saúde no Iraque 

 

Se você estiver no Iraque e apresentar sintomas de coronavírus, deve procurar 

aconselhamento médico enquanto se isola. Você deve entrar em contato com sua seguradora 

/ empresa de assistência médica. 

 

================================== 

IRLANDA   
================================== 

A INCRÍVEL OFERTA NO MERCADO DE TRABALHO DA IRLANDA – O país que 

mais cresce da União Europeia. 
 

RESUMO:  

 

Devido a uma série de fatores, tanto históricos e geográficos, quando econômicos e socias, 

nos últimos anos, a Irlanda vem se destacando quando o assunto é a incrível oferta no 

mercado de trabalho. Mesmo após a pandemia do Coronavírus ter assolado o mundo, o país 

ainda continua sendo um dos que mais emprega imigrantes e concede visto de trabalho para 

cidadãos do mundo todo. 

 

Com quase 5 milhões de habitantes, dos quais quase 13% são imigrantes, a República da 

Irlanda atualmente é o principal destino da União Europeia para se trabalhar. 

 

A origem do “boom econômico” irlandês, se deu pelo fato do país europeu estar sendo o local 

escolhido para as empresas multinacionais estabelecerem a european headquarters (sede 

europeia), sobretudo, as grandes multinacionais americanas de tecnologia, como o Facebook, 

Google, LinkedIn, Airbnb, TikTok e tantas outras.  

 

Isso se deve ao fato, da “Ilha da Esmeralda” oferecer inúmeros benefícios fiscais, como 

tributação reduzida; incentivos legais, como por exemplo, a simplificação de burocracias 

trabalhistas e sociais, tendo o inglês como uma das línguas oficias.  

 

Além disso, o país é completamente aberto para a globalização, tanto economicamente, 

configurando-se como uma international trade economy, quanto socialmente, estimulando a 

vinda de imigrantes em uma open-minded work culture (abertura favorável para novas 

culturas, promovendo diversidade e inclusão no ambiente de trabalho). 

 



Como consequência do estabelecimento de novas grandes empresas na Irlanda, na última 

década, houve um drástico aumento de novos postos de trabalho. Ocorre que, por não ser um 

dos países mais populosos do mundo, o país não consegue suprir o aquecimento do mercado 

de trabalho com a população local, se vendo obrigado a preencher uma considerável parcela 

dos postos de trabalho pelos imigrantes. 

 

Assim, a República da Irlanda vem oferendo uma série de benefícios para cada vez mais 

trabalhadores qualificados, ou não, se mudarem para lá. Altos salários, constante expansão da 

lista de critical skills para concessão de vistos de trabalhos em inúmeras categorias (desde 

desenvolvedor de software, enfermeiros e até para açougueiros e chefes de cozinha) e 

processos seletivos cada vez mais rápidos e menos burocráticos, são um dos principais 

motivos para os imigrantes escolherem chamar a Irlanda de lar. 

 

Os brasileiros também não estão perdendo essa oportunidade, sendo atualmente uma das 

nacionalidades “não-europeias” que mais vem conquistando o work visa (visto de trabalho), 

fazendo com que, cada vez mais brasileiros consigam desenvolver a tão sonhada carreira 

internacional na Europa. 

 
MARINA SANT`ANNA. Advogada inscrita nas Ordens dos Advogados do Brasil (São Paulo), de 

Portugal (Lisboa) e da Itália (Milão); Mestre em Direito do Transporte Internacional pela 

Universidade Nova de Lisboa e Università Degli Studi di Genova; Atualmente em Milão, é 

especialista no reconhecimento de cidadanias europeias e consultora de carreira internacional na 

Europa com experiência na área jurídica em mais de 4 países. 

 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19)  

 

https://www.gov.ie/en/publication/77952-government-advice-on-international-

travel/#passengers-arriving-into-ireland-from-outside-eueea-eu-iceland-lichtenstein-and-

norway 

 

Formulário de localização de passageiros 

 

Os viajantes para a Irlanda devem preencher um Formulário de localização de passageiros.  

 

https://www.gov.ie/en/publication/ab900-covid-19-passenger-locator-form/ 

 

O não preenchimento deste formulário é uma ofensa. Consulte as orientações do governo 

irlandês sobre o preenchimento do formulário online, quem está isento e as penalidades por 

não envio de um formulário online. 

 

O formulário de localização de passageiros será verificado por sua transportadora aérea ou 

marítima antes da partida. Os passageiros também podem ser solicitados a apresentar 

comprovante de vacinação ou teste PCR negativo.  

 

Viajar quando totalmente vacinado 

 

https://www.gov.ie/en/publication/77952-government-advice-on-international-travel/#passengers-arriving-into-ireland-from-outside-eueea-eu-iceland-lichtenstein-and-norway
https://www.gov.ie/en/publication/77952-government-advice-on-international-travel/#passengers-arriving-into-ireland-from-outside-eueea-eu-iceland-lichtenstein-and-norway
https://www.gov.ie/en/publication/77952-government-advice-on-international-travel/#passengers-arriving-into-ireland-from-outside-eueea-eu-iceland-lichtenstein-and-norway
https://www.gov.ie/en/publication/ab900-covid-19-passenger-locator-form/


Nenhum teste relacionado a viagens ou quarentena será necessário para viajantes do Brasil 

com prova válida de vacinação completa. Na chegada à Irlanda, os passageiros totalmente 

vacinados deverão ter um comprovante de vacinação completa. 

 

Para obter mais informações sobre a definição do governo irlandês de totalmente vacinado, 

consulte o site do governo irlandês. 

 

https://www.gov.ie/en/publication/3b8e1-mandatory-hotel-quarantine-your-questions-

answered/#exemptions-from-mandatory-hotel-quarantine 

 

Viajar quando não estiver totalmente vacinado 

 

Passageiros sem prova de vacinação completa ainda precisarão de prova de resultado 

negativo do teste RT-PCR antes da partida 72 horas antes da chegada na Irlanda e terão de 

quarentena em casa por 14 dias. Isso pode ser reduzido para um mínimo de 5 dias com um 

teste PCR negativo, que será fornecido pelo Health Service Executive na Irlanda a partir do 

dia 5 após a chegada. 

 

Viajando com crianças 

 

Crianças menores de 12 anos não precisarão fazer um teste PCR antes de viajar para a 

Irlanda ou submeter-se à quarentena. 

 

As crianças com idades entre 12 e 17 anos deverão ter um teste RT-PCR negativo, feito 72 

horas antes da chegada para viajar ao país, a menos que tenham um comprovante válido 

de vacinação ou recuperação. 

 

Crianças de qualquer idade, viajando com adultos vacinados ou recuperados 

acompanhantes, não serão obrigadas a se autocarem em quarentena após a chegada.  

 

No entanto, quando um adulto acompanhante precisa fazer a auto-quarentena, todas as 

crianças também devem fazer a auto-quarentena. 

 

Países designados de alto risco: quarentena obrigatória de hotéis 

 

Viagens para a Irlanda de países específicos designados como 'alto risco' estão sujeitas à 

quarentena obrigatória do hotel.  

 

https://www.gov.ie/en/publication/b4020-travelling-to-ireland-during-the-covid-19-

pandemic/#designated-states-mandatory-hotel-quarantine 

 

A lista de estados designados pode ser alterada em curto prazo e os passageiros devem 

verificar a lista antes de viajar para a Irlanda. 

 

Veja mais informações sobre quarentena obrigatória em hotéis , incluindo informações 

sobre como fazer uma pré-reserva, custos, uma lista de categorias isentas e mais material 

de perguntas e respostas. 

 

https://www.gov.ie/en/publication/3b8e1-mandatory-hotel-quarantine-your-questions-answered/#exemptions-from-mandatory-hotel-quarantine
https://www.gov.ie/en/publication/3b8e1-mandatory-hotel-quarantine-your-questions-answered/#exemptions-from-mandatory-hotel-quarantine
https://www.gov.ie/en/publication/b4020-travelling-to-ireland-during-the-covid-19-pandemic/#designated-states-mandatory-hotel-quarantine
https://www.gov.ie/en/publication/b4020-travelling-to-ireland-during-the-covid-19-pandemic/#designated-states-mandatory-hotel-quarantine


https://www.gov.ie/en/publication/a6975-mandatory-hotel-quarantine/ 

 

 

Freio de emergência 

 

As autoridades irlandesas também podem implementar um mecanismo de “freio de 

emergência” em certos países, coordenado a nível da UE, que exigirá verificações 

adicionais. Os viajantes devem verificar os conselhos do governo irlandês antes de viajar 

 

Certificados Digital Covid da UE 

 

A partir de 19 de julho, a Irlanda implementará o Certificado Digital Covid da UE. Se você 

estiver viajando para a Irlanda vindo da UE / EEE, consulte o site do governo irlandês para 

obter mais detalhes. 

 

https://www.gov.ie/en/publication/3a698-eu-digital-covid-certificate/ 

 

Conselho local 

 

A Irlanda está avançando com sua reabertura gradual durante o verão, conforme 

estabelecido em 'COVID-19 Resiliência e Recuperação: O Caminho à Frente' (sujeito à 

situação de saúde pública na época). Para obter mais informações sobre essas alterações, 

consulte o site do Governo irlandês . 

 

https://www.gov.ie/en/press-release/7894b-post-cabinet-statement-resilience-and-recovery-

the-path-ahead/?referrer=http://www.gov.ie/en/press-release/0bd80-new-public-health-

measures-announced-the-path-ahead/ 

 

Para obter orientações atualizadas sobre as restrições em vigor e quando as alterações 

serão feitas, consulte o site do governo irlandês. Isso inclui muitos detalhes sobre as 

restrições que afetam as seguintes áreas: 

 

Bares, cafés e restaurantes (incluindo restaurantes e bares de hotéis) 

Construção 

Exercícios e eventos esportivos 

Funerais 

Hotéis e alojamento 

Museus, galerias e outras atrações culturais 

Reuniões internas organizadas 

Encontros organizados ao ar livre 

Playgrounds ao ar livre, áreas de lazer e parques 

Mais de 70 anos e outras pessoas com risco aumentado de doenças graves 

Serviços religiosos 

Varejo e serviços (por exemplo, cabeleireiros, esteticistas, barbeiros) 

Escolas e educação superior e de adultos 

Encontros sociais e familiares 

Reuniões sociais para pessoas totalmente vacinadas 

Transporte 

https://www.gov.ie/en/publication/a6975-mandatory-hotel-quarantine/
https://www.gov.ie/en/publication/3a698-eu-digital-covid-certificate/
https://www.gov.ie/en/press-release/7894b-post-cabinet-statement-resilience-and-recovery-the-path-ahead/?referrer=http://www.gov.ie/en/press-release/0bd80-new-public-health-measures-announced-the-path-ahead/
https://www.gov.ie/en/press-release/7894b-post-cabinet-statement-resilience-and-recovery-the-path-ahead/?referrer=http://www.gov.ie/en/press-release/0bd80-new-public-health-measures-announced-the-path-ahead/
https://www.gov.ie/en/press-release/7894b-post-cabinet-statement-resilience-and-recovery-the-path-ahead/?referrer=http://www.gov.ie/en/press-release/0bd80-new-public-health-measures-announced-the-path-ahead/


Restrições a viajar 

Visitando instituições de cuidados residenciais de longa permanência 

Casamentos 

Bares molhados 

Trabalhar 

Coberturas faciais 

 

O governo irlandês recomenda que coberturas faciais sejam usadas em locais de trabalho 

lotados, locais de culto e em espaços ao ar livre movimentados ou lotados onde haja uma 

congregação significativa.  

 

Para obter mais informações sobre isenções e uma lista completa de configurações onde o 

uso de uma cobertura facial é obrigatório, consulte o site do governo irlandês . 

 

https://www.gov.ie/en/publication/aac74c-guidance-on-safe-use-of-face-coverings/ 

 

O programa nacional de vacinação da Irlanda começou em dezembro de 2020 e está 

usando as vacinas AstraZeneca, Janssen (Johnson e Johnson), Pfizer-BioNTech e 

Moderna. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

ISLÂNDIA 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Devido às restrições do COVID-19, viagens não essenciais de cidadãos de outro país fora da 

UE / EEE para a Islândia são permitidas apenas se você: 

 

são residentes na Islândia, ou 

 

pode demonstrar adequadamente que você foi totalmente vacinado contra COVID-19 ou se 

recuperou anteriormente da infecção por COVID-19 

 

Você pode verificar se pode entrar na Islândia aqui . Todos os viajantes devem se pré-

registrar antes da chegada. 

 

https://island.is/en/p/entry 

 

https://visit.covid.is/ 

 

Demonstrando seu status de vacinação COVID-19 

https://www.gov.ie/en/publication/aac74c-guidance-on-safe-use-of-face-coverings/
https://island.is/en/p/entry
https://visit.covid.is/


 

Será solicitado que você forneça um comprovante de vacinação, que deve conter as 

informações COVID específicas exigidas pela Islândia . 

 

https://www.covid.is/sub-categories/certificates 

 

Os certificados de infecção anterior devem ser um teste PCR ou teste de anticorpos e atender 

aos critérios da Islândia . 

 

Entrada sem certificado de vacinação ou infecção anterior 

 

Se você não tiver um certificado aceitável de vacinação ou de infecção anterior, e não for 

residente na Islândia, há apenas um número muito limitado de razões essenciais pelas quais 

você receberá permissão para viajar. 

 

https://www.government.is/news/article/2021/04/27/-Ban-on-unnecessary-travel-from-

high-risk-areas/ 

 

Ao voar para a Islândia sem um certificado de vacinação ou infecção anterior, você deve 

seguir estas etapas: 

 

apresentar um PCR negativo obtido dentro de 72 horas de sua hora de partida para a 

Islândia (ou obter uma multa de ISK 100.000 para residentes ou recusa de entrada para 

visitantes) 

 

faça 2 testes COVID-19, um na chegada e outro 5 a 6 dias depois, 

 

quarentena entre os testes, até que você tenha os resultados 

 

O guia completo pode ser encontrado em inglês no site da Islândia . 

 

https://www.covid.is/english 

 

Se você é residente, é altamente recomendável ter um certificado de residência C-122 com 

você no aeroporto para evitar problemas no check-in. 

 

https://www.skra.is/english/forms/single-product/?productid=eb2e2f79-1388-11e6-943e-

005056851dd2 

 

Crianças com 16 anos ou mais precisam fazer o teste na fronteira, ficar em quarentena por 5 

dias e fazer um segundo teste como acima, a menos que estejam totalmente vacinadas. 

 

As crianças nascidas em 2005 ou mais tarde não precisam de fazer um teste PCR na fronteira 

e estão isentas da obrigação de apresentar um certificado PCR negativo à chegada. Se você 

https://www.covid.is/sub-categories/certificates
https://www.government.is/news/article/2021/04/27/-Ban-on-unnecessary-travel-from-high-risk-areas/
https://www.government.is/news/article/2021/04/27/-Ban-on-unnecessary-travel-from-high-risk-areas/
https://www.covid.is/english
https://www.skra.is/english/forms/single-product/?productid=eb2e2f79-1388-11e6-943e-005056851dd2
https://www.skra.is/english/forms/single-product/?productid=eb2e2f79-1388-11e6-943e-005056851dd2


estiver viajando com uma criança e precisar ficar em quarentena, a criança também o fará. A 

criança sairá da quarentena se o seu segundo teste no dia 5-6 for negativo. As crianças que 

viajam sozinhas não precisam de quarentena. 

 

Viagem de países de alto risco 

 

A Islândia define certos países como de alto risco para viagens . Você será proibido de entrar 

na Islândia se estiver viajando ou tiver estado recentemente nesses países e não tiver um 

certificado aceitável de vacinação ou de infecção anterior. 

 

https://www.covid.is/categories/travel-to-and-within-iceland 

 

Se você é residente na Islândia, ou tem permissão das autoridades islandesas para viajar, ou 

permaneceu nos 14 dias anteriores nessas áreas, você pode precisar ficar em instalações de 

quarentena gerenciadas se não tiver um local adequado para si -isolado na Islândia.  

 

Essas medidas afetarão significativamente o que você pode e não pode fazer na chegada. Se 

você reservou uma viagem para a Islândia, deve entrar em contato com o seu operador 

turístico e a seguradora de viagens para saber o que isso significa para você e seus planos. 

 

Coleção de dados 

 

Após a chegada, você será incentivado a se inscrever no aplicativo de rastreamento de 

contatos Rakning C-19. Mais informações, incluindo como fazer o download, uso de dados, 

privacidade e escopo, estão disponíveis no site do Rakning C-19 . 

 

https://www.covid.is/app/en 

 

Teste / triagem na chegada 

 

Se seu teste for positivo na chegada, você deverá entrar em isolamento (em seu hotel ou 

acomodação fornecida pelo governo), a menos que outros testes determinem que a infecção 

é inativa. 

 

Você também pode precisar fazer o teste novamente ou entrar em isolamento se for exposto 

a uma possível infecção durante a sua viagem, por exemplo, durante o voo para a Islândia. 

 

Turismo na Islândia 

 

Atualmente, não há restrições para viagens dentro da Islândia. No entanto, você deve 

monitorar regularmente os anúncios do governo quanto a quaisquer mudanças rápidas no 

site do Governo da Islândia . 

 

https://www.government.is/ 

https://www.covid.is/categories/travel-to-and-within-iceland
https://www.covid.is/app/en
https://www.government.is/


 

Alojamento 

 

Hotéis e aluguéis privados estão abertos. 

 

Espera-se que você siga todos os requisitos relacionados ao COVID-19 que são exibidos em 

hotéis, pensões, locadoras de veículos e outras empresas de turismo em todo o país. 

 

Espaços públicos e serviços 

 

As restrições incluem distanciamento social e proibições de reuniões acima de certos 

números. 

 

Informações detalhadas e atualizadas sobre toda a gama de restrições estão em Covid.is 

(disponível em inglês). 

 

Você também deve monitorar regularmente os anúncios do governo para quaisquer 

mudanças rápidas em www.government.is/ . 

 

Saúde na Islândia 

 

Se você acha que tem COVID-19 ou sintomas semelhantes aos de um resfriado durante sua 

visita à Islândia, você deve ligar para a linha de saúde no telefone +354 544 4113 antes de ir a 

um hospital ou clínica. 

 

Na Islândia, os exames para doenças de notificação obrigatória (incluindo COVID-19) e seu 

tratamento são gratuitos para o paciente. Mas isso não se aplica a um teste de PCR eletivo 

para diagnosticar COVID-19. 

 

O programa nacional de vacinação da Islândia começou em dezembro de 2020 e está usando 

a vacina Pfizer-BioNTech 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

ISRAEL 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada e fronteiras 

 



Todos os viajantes que chegam em Israel de um destino com o maior risco COVID-19 devem 

entrar em isolamento, incluindo viajantes recuperados e vacinados. 

 

Todos os viajantes que chegam do exterior deverão apresentar um teste de PCR COVID-19 

negativo, feito 72 horas antes da partida para Israel.  

 

Isso deve ser apresentado ao pessoal da companhia aérea. Aqueles que são fisicamente 

incapazes de acessar um teste PCR, ou que não podem fazê-lo por motivos humanitários, 

podem se inscrever no Comitê de Isenções . 

 

Todos os passageiros que chegam também devem preencher um formulário de declaração 

de entrada online nas 24 horas anteriores à partida para Israel.  

 

Os estrangeiros devem ter uma autorização de entrada emitida pela Autoridade de 

População e Imigração . Sem essa autorização, o embarque será negado. Você deve entrar 

em contato com a Embaixada de Israel para obter mais informações. 

 

Os passageiros que não foram vacinados, recuperados ou que visitaram o Reino Unido, 

Brasil, África do Sul, Índia, México, Rússia, Argentina, Bielo-Rússia, Uzbequistão, Espanha, 

Quirguistão, Geórgia, Chipre ou Turquia no prazo de 14 dias antes da chegada são 

obrigatórios para entrar em isolamento. 

 

A orientação completa sobre os requisitos na chegada é regularmente atualizada online. 

Verifique as páginas da Autoridade de População e Imigração de Israel e o site dedicado de 

Transporte Aéreo COVID-19 para obter todos os detalhes. Outras restrições podem ser 

introduzidas a curto prazo. 

 

https://corona.health.gov.il/en/directives/air-travel-covid19-israel/ 

 

Travessias de terra 

 

As restrições também se aplicam a travessias de terra entre Israel e Jordânia, e entre os 

Territórios Palestinos Ocupados e a Jordânia: 

 

O cruzamento da ponte Allenby / King Hussein entre os Territórios Palestinos Ocupados e a 

Jordânia está fechado em ambas as direções 

 

Os cruzamentos do Rio Jordão / Sheikh Hussein e Yitzhak Rabin / Wadi Arraba entre a 

Jordânia e Israel estão fechados em ambas as direções. 

 

Você pode enfrentar atrasos ou restrições nos pontos de controle controlados por israelenses 

ao redor da Cisjordânia, inclusive ao tentar deixar a Cisjordânia.  

 

Teste na chegada 

https://corona.health.gov.il/en/directives/air-travel-covid19-israel/


 

Todos os viajantes de todas as idades que chegam a Israel, incluindo aqueles que foram 

vacinados ou recuperados, devem fazer um teste COVID-19 (PCR) na chegada a Israel, por 

conta própria. Você pode fazer o pagamento após enviar o formulário de declaração de 

inscrição antes de viajar para Israel.  

 

O pagamento adiantado tem um preço reduzido. Apenas testes PCR são permitidos. 

 

Requisitos de quarentena 

 

Todos os passageiros que visitaram o Reino Unido, Brasil, África do Sul, Índia, México, 

Rússia, Argentina, Bielo-Rússia, Uzbequistão, Espanha, Quirguistão, Geórgia, Chipre ou 

Turquia dentro de 14 dias da chegada em Israel devem entrar em isolamento por um 

mínimo de 14 dias. 

 

Indivíduos que foram vacinados ou recuperados no exterior podem solicitar a isenção de 

isolamento se fizerem um teste sorológico, excluindo as chegadas dos países listados acima. 

 

A orientação completa sobre os requisitos na chegada é regularmente atualizada online. 

Verifique as páginas da Autoridade de População e Imigração de Israel e o site dedicado de 

Transporte Aéreo COVID-19 para obter todos os detalhes. Outras restrições podem ser 

introduzidas a curto prazo. 

 

Requisitos para partida 

 

Todos os passageiros que permaneceram em Israel por mais de 72 horas devem apresentar 

um teste de PCR COVID-19 negativo, ou uma vacinação israelense válida ou um certificado 

de recuperação para deixar Israel. Todos os viajantes também devem preencher um 

formulário de declaração de passageiro de saída online. 

 

A partir de 30 de julho, as viagens para o Reino Unido para cidadãos britânicos que também 

possuam passaportes ou autorizações de residência israelenses serão proibidas.  

 

Todas as viagens de cidadãos ou residentes israelenses para um destino com maior risco 

COVID-19 , são proibidas.  

 

Você pode solicitar ao Comitê de Exceções permissão para viajar para esses destinos.  

 

Esta proibição de viagens não se aplica a pessoas que transitem por esses destinos, mas 

apenas se permanecerem na área de trânsito do aeroporto por até 12 horas. Esta proibição 

não se aplica a estrangeiros. 

 

Viagem internacional 

 



Agora, voos comerciais estão operando de e para Israel em um número limitado de rotas. 

Consulte sua agência de viagens para obter as informações mais recentes. 

 

Todos os viajantes que chegam do exterior deverão apresentar um teste de PCR COVID-19 

negativo, feito 72 horas antes da partida para Israel. Todos os passageiros que chegam 

também devem preencher um extrato de passageiros que chegam nas 24 horas anteriores à 

partida para Israel. Os estrangeiros também devem ter uma autorização de entrada da 

Autoridade de População e Imigração de Israel . 

 

Os passageiros que não foram vacinados em Israel, ou que não se recuperaram do COVID-

19 em Israel, ou que visitaram a Ucrânia, Etiópia, Brasil, África do Sul, Índia, México ou 

Turquia dentro de 14 dias antes da chegada, devem entrar em isolamento. Os viajantes que 

foram vacinados ou recuperados de COVID-19 fora de Israel podem solicitar uma isenção de 

isolamento se fizerem um teste sorológico e apresentarem resultados positivos para 

anticorpos COVID-19 em um laboratório israelense credenciado. 

 

A orientação completa sobre os requisitos na chegada é atualizada regularmente no site do 

governo israelense . 

 

https://www.gov.il/en/Departments/Guides/flying-to-israel-guidlines 

 

Verifique os conselhos de viagem para qualquer país em que você transitará entre Israel ou 

os Territórios Palestinos Ocupados, pois pode ser necessário apresentar prova de viagem 

posterior ou preencher documentos adicionais. 

 

Entrada e fronteiras 

 

Consulte Requisitos de entrada para descobrir o que você precisará fazer quando chegar a 

Israel ou aos Territórios Palestinos Ocupados. 

 

Viagem em Israel ou nos Territórios Palestinos Ocupados 

 

Existem serviços de transporte público limitados para o Aeroporto Internacional Ben Gurion 

de Tel Aviv, e podem ser providenciados táxis e minicabs locais. Você precisará cumprir os 

regulamentos de distanciamento social e saúde ao viajar para o aeroporto. 

 

Você pode enfrentar atrasos ou restrições nos pontos de controle controlados por israelenses 

ao redor da Cisjordânia, inclusive ao tentar deixar a Cisjordânia. 

 

Informações sobre os requisitos atuais ao viajar em Israel podem ser encontradas no site do 

Ministério da Saúde de Israel . Isso inclui requisitos para viagens em transporte público, 

táxis ou veículos particulares, e requisitos para usar uma cobertura facial em público. 

 

https://www.gov.il/en/Departments/Guides/flying-to-israel-guidlines


Em 5 de março de 2020, a Autoridade Palestina (AP) anunciou um estado de emergência 

relacionado à pandemia de coronavírus (COVID-19).  

 

Embora algumas restrições tenham sido removidas, o estado de emergência permanece em 

vigor. Você deve seguir os anúncios locais para quaisquer mudanças nas restrições nos 

Territórios Palestinos Ocupados, e confirmar quaisquer planos de viagem ou reservas de 

hotel antes de se mover pelos Territórios Palestinos Ocupados. 

 

Alojamento 

 

Alguns hotéis em Israel e nos Territórios Palestinos Ocupados já foram reabertos. Os hotéis 

em Israel são obrigados a cumprir os requisitos e diretrizes do “Emblema Roxo” definidos 

pelo Ministério da Saúde de Israel. 

 

Locais e serviços públicos 

 

Informações sobre os regulamentos atuais em Israel podem ser encontradas no site do 

Ministério da Saúde de Israel . Isso inclui regulamentos para lojas, restaurantes, bares, outras 

atividades de lazer e grandes encontros. 

 

Em 5 de março de 2020, a Autoridade Palestina anunciou um estado de emergência nos 

Territórios Palestinos Ocupados, relacionado à pandemia do coronavírus (COVID-19). 

Embora algumas restrições tenham sido removidas, o estado de emergência permanece em 

vigor. Você deve seguir os anúncios locais para quaisquer mudanças nas restrições nos 

Territórios Palestinos Ocupados, e confirmar quaisquer planos de viagem ou reservas de 

hotel antes de se mover pelos Territórios Palestinos Ocupados. 

 

Saúde em Israel 

 

Se você acha que tem sintomas de COVID-19, deve ligar para a linha direta do Ministério da 

Saúde em * 5400 (quando ouvir a mensagem em hebraico disque 2, 1, 2).  

 

Após uma breve avaliação, você será encaminhado para uma unidade designada do Magen 

David Adom (MDA). O MDA coordenará um local de teste com você. Os resultados dos 

estrangeiros serão enviados para a Unidade de Saúde mais próxima. Você deve observar 

como seu nome é escrito em hebraico no sistema, pois isso ajudará a rastrear os resultados. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

ITÁLIA   
================================= 

 



Cidadania Italiana  

 

1. O início: 

 

Nas últimas décadas do século 19, com o crescimento do movimento abolicionista, bem como a 

decretação do fim do tráfico de escravos, o Brasil começou a receber os primeiros imigrantes 

europeus, em especial os italianos, como forma de substituição de mão-de-obra nas lavouras de café 

(região sudeste) e no cultivo de uva (região sul). Após os primeiros imigrantes italianos chegarem às 

regiões sul e sudeste, uma boa parte tomou o rumo de Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo.  

Após anos de trabalho árduo nos campos agrícolas, algumas famílias conseguiram comprar suas 

próprias terras, tornando-se produtores rurais, outros migraram para as grandes cidades buscando 

melhores condições de trabalho. 

Entre os anos de 1880 e 1930 tivemos o maior fluxo imigratório italiano para o Brasil.  

Os ítalo-brasileiros são descendentes desta enorme massa de imigrantes italianos. Não existem 

dados concretos sobre o número de descendentes de italianos no Brasil, visto que o censo nacional 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) não questiona a ancestralidade do povo 

brasileiro há várias décadas.  

Segundo Marília Bonas, diretora do Museu da Imigração de São Paulo, Existe uma estimativa da 

Embaixada Italiana, de 2013, que existem mais de 30 milhões de descendentes de italianos no país. É 

quase 15% da população brasileira. Então, é uma influência espraiada pelo território nacional inteiro 

(Matéria para o Globo Repórter de 11/12/2015). 

 

2. Dupla Nacionalidade 

Cidadania múltipla é um status no qual um indivíduo é titular da nacionalidade de dois ou 

mais Estados nacionais, concomitantemente. A situação mais comum é a da dupla cidadania, um 

cidadão que é titular da nacionalidade de dois países. 

A "dupla cidadania" ou "dupla nacionalidade" não é um título concreto e independente, ou seja, 

uma pessoa não tira dupla cidadania ou pega dupla nacionalidade. A dupla nacionalidade é, 

portanto, um statu derivado simplesmente da acumulação de duas nacionalidades, autónomas entre 

elas. 

Em alguns casos, é possível ser nacional (possuir a nacionalidade) de mais de dois países, o que é 

chamado de nacionalidade múltipla ou plurinacionalidade. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Imigra%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
https://pt.wikipedia.org/wiki/Indiv%C3%ADduo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nacionalidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados


Todavia, vários países não permitem que seus nacionais sejam titulares de outra nacionalidade além 

de sua própria. Outros permitem a acumulação de outra nacionalidade desde que esta seja derivada 

do jus sanguinis, e não por efeito de naturalização. 

 

 

3. Quem tem direito ao reconhecimento da cidadania italiana? 

 

A cidadania italiana iure sanguinis é transmitida a partir do(a) ascendente italiano(a) aos filhos, como 

uma corrente, sem limite de gerações. Entretanto, temos uma restrição quanto aos filhos da mulher 

italiana casada com um estrangeiro.   

Caso haja uma mulher na linha de transmissão de cidadania, somente terão direito os seus filhos 

nascidos a partir de 1948. Abordaremos este tema mais adiante. 

 

3.1 Como exercer o direito ao reconhecimento?  

Como é um processo administrativo, o requerente poderá apresentar os documentos que 

comprovem a sua descendência diretamente no Consulado da região onde reside, tendo que 

ingressar na fila de espera. 

A título de exemplo, hoje o tempo de espera na fila do Consulado de São Paulo supera os 12 anos. 

O requerente tem a opção ingressar com o pedido em qualquer umas das mais de oito mil Comunas 

(cidades) Italianas. Neste último caso deve fixar residência na Itália. 

 

3.2 Existe outra forma de exercer o direito ao reconhecimento da cidadania italiana? 

3.2.1 Via Judicial (“Contra fila”) 

Como mencionado acima, o reconhecimento da cidadania italiana é feito através de processo 

administrativo. Este processo tramita pelo Consulado Italiano da região onde o requerente reside, 

ou através do Comune de residência do requerente na Itália.  

Como também relatado anteriormente, atualmente o tempo de espera no Consulado Italiano de São 

Paulo supera os 12 anos. 

A legislação italiana prevê que os processos administrativos não podem ultrapassar o prazo máximo 

de 730 dias, devendo ser concluídos dentro desse tempo. 

Extrapolar exte prazo afronta o “Principio da razoável duração do processo” de acordo com o Art. 2 

da Lei 241/1990 (CPR 362 de 1994).  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jus_sanguinis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Naturaliza%C3%A7%C3%A3o


Como preceitua esta lei, o processo administrativo tem o DEVER de ser finalizado dentro do prazo 

certo e determinado.  

Tal violação é considerada uma lesão ao direito do requerente.   

Para estes casos o requerente deve constituir um advogado italiano para posteriormente ingressar 

com o processo perante o Tribunal de Roma apontando o descumprimento da lei por parte do 

Estado Italiano.  

Nessa ação é requerido ao magistrado designado para julgar o processo que analise os 

documentos apresentados comprovando a descendência e declare que o requerente é italiano. 

O magistrado, desde que realmente a documentação apresentada comprove a descendência do 

requerente, profere a sentença (chamada de Ordinanza), reconhece a sua condição de italiano e, 

ao final, ordena ao Órgão Público Italiano competente que proceda no registro dos atos de 

nascimento e casamento (se for o caso) desse novo italiano. 

 

3.2.1.1  Qual a vantagem do reconhecimento pela via judicial? 

A vantagem é que o requerente não precisa ir para Itália e junto dele poderão participar do processo 

outros familiares que possuam o mesmo descendente italiano. 

Como o reconhecimento se dá através de uma sentença, ou seja uma ordem judicial e a cidadania 

reconhecida não corre o risco de ser cassada posteriormente por qualquer problema do Comune 

onde a documentação for transcrita.  

 

3.2.2 E quando tem uma mulher na linha sucessória transmitindo a cidadania antes de 1948? 

A lei n° 555 de 1912, a lei que tratou explicitamente sobre cidadania, após mais de 50 anos da 

fundação do Reino da Itália. Esta Lei fundamentou-se no papel predominante 

do marido no matrimônio. Foi definida de forma clara em seu art. 10 a sujeição da mulher e dos 

filhos às adversidades que poderiam ocorrer na vida do chefe da família em matéria de 

nacionalidade. Este artigo em especial previa que a mulher casada com um estrangeiro não poderia 

ter cidadania diversa de seu marido.  

Esta afronta ao direito igualitário entre homens e mulheres só foi corrigido pela entrada em vigor da 

atual Constituição Federal Italiana, em 1948, onde as mulheres não mais perdiam a nacionalidade 

italiana quando se casavam com estrangeiros. 

Todavia, embora a Constituição tenha reparado a diferencia que regia a lei anterior, os filhos de 

mulher italiana e homem estrangeiro continuaram sem poder ver sua cidadania italiana 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Marido
https://pt.wikipedia.org/wiki/Matrim%C3%B4nio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mulher


reconhecida, uma vez que o Parlamento italiano não emanou nenhuma outra lei que modificasse o 

texto da Lei 555 e 1912.  

Esta situação de discriminação com relação a filhos de mulher italiana casada estrangeiro só foi 

modificada em definitivo com a promulgação da Lei 123 de 1983, corrigindo de forma definitiva uma 

ilegitimidade constitucional, permitindo a partir de então às mulheres casadas com estrangeiros 

transmitir a nacionalidade italiana a seus filhos. 

Todavia, o princípio de igualdade não retroagiu a datas anteriores à Constituição de 1948, 

continuando os indivíduos nascidos antes de 1 de janeiro de 1948 de mãe italiana e pai estrangeiro 

sem direito à nacionalidade, situação que perdura até os dias atuais. 

Assim, nos casos de pedido de reconhecimento de cidadania italiana, onde temos na linha sucessória 

uma mulher casada com estrangeiro, cujo filho nasceu antes de 1948, o pedido de reconhecimento é 

negado através da via administrativa. 

Neste caso, o requerente também deve buscar o amparo judicial, mas a fundamentação da ação 

será outro. Ela será baseada em uma leitura jurisprudencial da Corte de Cassação Italiana, que 

considerou ilegítimo o tratamento diferenciado entre homens e mulheres na transmissão da 

cidadania italiana.  (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009).  

A Corte de Cassação Italiana considerou inconstitucional o artigo 10 da lei 555 de 1912, bem como 

seus efeitos no tempo que prejudicaram os descentes de mulheres italianas. 

 

4. Vantagens da Cidadania Italiana. 

 

Superada as etapas do reconhecimento, o novo cidadão italiano poderá usufruir todos os benefícios 

como um cidadão europeu. 

Ele poderá viajar a turismo, residir, estudar e trabalhar em qualquer um dos 28 países da União 

Europeia, além dos demais que fazem parte do Espaço Schengen, que inclui Islândia, Noruega e 

Suíça, com uma burocracia bem menor, sem a necessidade de vistos específicos e/ou limites de 

permanência. 

Esse direito envolve todos os aspectos como morar, estudar em instituições públicas, trabalhar, usar 

o sistema de saúde e contar com assistência médica que, apesar de nem sempre ser gratuita, 

costuma ser bastante acessível e de qualidade. 

Outros benefícios também incluídos são o auxílio-desemprego e aposentadoria italiana, desde que 

você tenha um trabalho registrado e obedeça o tempo de serviço, além de pagar as contribuições 

em dia. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Parlamento


Outra vantagem diz respeito à possibilidade de investimento nos Estados Unidos para a obtenção do 

Visto E2 (investidor). Enquanto um brasileiro precisa apresentar um plano de negócios com 

investimentos de no mínimo 500 mil dólares, o cidadão italiano precisa declarar muito menos: 100 

mil dólares. 

O acesso facilitado para quem é um cidadão italiano em instituições de ensino tanto da Itália como 

no resto da Europa também é uma excelente vantagem. Isso inclui não somente escolas, mas 

também cursos de graduação e pós-graduação, muitos ofertados até mesmo em inglês. 

Para quem não possui dupla cidadania italiana, pode chegar a pagar até três vezes mais em 

anuidades para estudar na Itália. Além do desconto, o cidadão italiano também pode solicitar bolsas 

de estudos de diversos órgãos e concorrer em condições iguais com os demais europeus. 

 

Juliano Augusto Fassina 

Advogado especialista em dupla cidadania 

OAB/SP 241.430 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para a Itália  

 

Até 30 de agosto, os viajantes que estiveram no Brasil ou outro país do código vermelho nos 

14 dias anteriores, devem apresentar um teste molecular ou antígeno negativo nas 48 horas 

anteriores à entrada na Itália.  

 

Eles também devem se auto-isolar por 5 dias, ao final dos quais devem fazer um teste rápido 

antigênico ou molecular para COVID-19 e teste negativo para liberação. Crianças menores 

de 6 anos, não precisam fazer o teste, mas não estão isentas de isolamento. 

 

https://app.euplf.eu/#/ 

 

Se desejar voar, você deve apresentar à companhia aérea um teste antigênico rápido ou 

molecular COVID-19 negativo, feito no máximo 48 horas antes da viagem. 

 

Antes da viagem, você deve preencher um formulário digital online . Isso irá gerar um 

código QR, que deve ser apresentado ao seu agente de viagens e à Polícia de Fronteira, se 

solicitado. Um formulário em papel pode ser preenchido se você não tiver um dispositivo 

eletrônico. 

 

https://infocovid.viaggiaresicuri.it/index_en.html 

https://app.euplf.eu/#/
https://infocovid.viaggiaresicuri.it/index_en.html


 

Os viajantes que chegarem sem prova de um teste negativo e detalhes de onde eles se 

isolarão podem ter a entrada recusada. 

 

Os regulamentos do aeroporto informam que os viajantes devem usar máscara médica 

durante os voos de ida e volta para a Itália.  

 

As máscaras devem ser trocadas a cada 4 horas, caso não seja possível manter o 

distanciamento social. Você deve verificar os requisitos de bordo com sua companhia aérea. 

 

Todos os que chegam à Itália também devem ligar para a linha de ajuda COVID-19 da região 

para a qual você está viajando em até 48 horas antes da chegada, para informá-los de sua 

visita. 

 

Isenções de teste e auto-isolamento podem ser aplicadas a viajantes em trânsito na Itália em 

um veículo privado por menos de 36 horas e àqueles que viajam por razões comprovadas de 

trabalho, saúde ou necessidade absoluta, por menos de 120 horas.  

 

A exigência de preencher um formulário de localização de passageiros ainda se aplicará a 

todos os viajantes (mesmo aqueles isentos de teste e auto-isolamento). 

 

Verifique as orientações da Embaixada da Itália em Brasília ou entre em contato com seu 

provedor de viagens para obter mais informações. 

 

Se você é um cidadão brasileiro residente na Itália, recomendamos que leve um 

comprovante de residência ao entrar na Itália. 

 

Além das medidas acima, todos os viajantes para a Itália devem consultar o questionário 

online do governo italiano (em inglês) para obter mais informações sobre os requisitos de 

entrada e viagens para a Itália 

 

Muitas companhias aéreas e aeroportos que atendem a Itália estão operando um serviço 

reduzido e podem estar sujeitos a alterações. É altamente recomendável que você verifique o 

site da sua companhia aérea, bem como o site do aeroporto para o qual pretende voar, para 

obter as informações mais recentes. 

 

Viaje por outros países 

 

Você deve verificar os conselhos de viagem de todos os países pelos quais planeja viajar 

antes de sua viagem. 

 

Os requisitos estabelecidos acima podem mudar se você viajou de, ou transitado através de 

um país em listas D e E .  

 



Consulte o questionário online do Governo italiano (em inglês) para obter mais informações. 

 

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavir

us.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto&tab=4 

 

Viagem na Itália 

 

Atualmente não há regiões “laranja” ou “vermelha”, mas a mudança de e para as regiões 

“laranja” e “vermelha” só será permitida para residentes portadores de um “certificado 

verde” , também conhecido como certificado COVID digital da UE. Seu certificado do NHS 

será aceito para acessar recursos de lazer e hospitalidade. 

 

https://www.dgc.gov.it/web/ 

 

Também é possível obter um “certificado verde” válido por 48 horas após teste negativo 

para antígeno ou swab molecular. 

 

Qualquer pessoa que falsifique um certificado está sujeita a multa até € 3000 ou a pena de 

prisão. 

 

Todos os viajantes que entram na Itália devem cumprir os regulamentos da região que 

visitam. As ligações de transportes públicos podem ser menos frequentes e os lugares 

limitados para cumprir as medidas de distanciamento social. As máscaras devem ser usadas 

a bordo dos serviços públicos. 

 

As opções de táxi e aluguel de automóveis estão amplamente disponíveis. 

 

Mais informações sobre todos esses requisitos estão disponíveis no Ministério da Saúde ou 

na Agência Nacional de Turismo . 

 

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavir

us.jsp?lingua=english&id=5412&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto 

 

http://www.italia.it/en/useful-info/travel-to-italy-travelresponsibly.html 

 

Consulte a página Re-Open EU da União Europeia para as regras sobre como viajar dentro 

da UE. 

 

https://reopen.europa.eu/en/map/ITA/7011 

 

Espaços públicos e serviços 

 

Muitas das medidas restritivas contra o coronavírus agora foram facilitadas. As seguintes 

restrições permanecem: 

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto&tab=4
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto&tab=4
https://www.dgc.gov.it/web/
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=english&id=5412&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=english&id=5412&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
http://www.italia.it/en/useful-info/travel-to-italy-travelresponsibly.html
https://reopen.europa.eu/en/map/ITA/7011


 

O uso obrigatório de máscaras em todos os espaços exteriores onde o distanciamento social 

não seja possível e nos interiores. Crianças menores de 6 anos não precisam usar máscara. 

Você deve prestar muita atenção à sinalização ao viajar e levar uma máscara com você o 

tempo todo 

 

O distanciamento social de um metro deve ser observado e encontros devem ser evitados 

 

Cinemas, teatros e salas de concertos estão abertos com capacidade limitada e assentos pré-

atribuídos 

 

Museus e exposições devem ser pré-reservados com pelo menos um dia de antecedência 

 

Participação limitada em esportes de grupo competitivos ao ar livre. 

 

Um "certificado verde" é necessário para comparecer a casamentos e cerimônias religiosas e, 

a partir de 6 de agosto, um certificado verde será necessário para acessar muitos espaços 

públicos, incluindo, mas não se limitando a, lugares internos em bares e restaurantes, 

museus, exposições, etc. sendo centros, piscinas, feiras e grandes eventos. Um certificado de 

vacinação do NHS será aceito para acessar as instalações de lazer e hospitalidade. 

 

As informações sobre as classificações regionais ou sobre as zonas regionais do COVID estão 

disponíveis no site do Ministério da Saúde (em inglês). 

 

https://covidzone.info/ 

 

 

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp

?lingua=english&id=230#11 

 

As autoridades regionais e locais na Itália têm competência para ajustar essas medidas 

quando necessário, o que pode ocorrer a curto prazo.  

 

É altamente recomendável consultar os sites das regiões para as quais você está viajando 

para obter as informações mais recentes. Você também deve prestar muita atenção à 

sinalização local. 

 

Mais informações sobre medidas podem ser encontradas no site do Ministério da Saúde (em 

inglês) e Perguntas frequentes no site do Ministério das Relações Exteriores (em inglês). 

 

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNotizieNuovoCoronavirus.j

sp 

 

https://covidzone.info/
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=english&id=230#11
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https://www.esteri.it/mae/en/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-

domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-

italia.html 

 

Saúde na Itália 

 

Se precisar de aconselhamento médico ou acreditar que tem sintomas de coronavírus, você 

deve entrar em contato com seu médico local, seu ASL local (Azienda Sanitaria Locale) ou 

um dos números regionais listados no site do Ministério da Saúde italiano (em inglês) antes 

de visitar um centro de saúde . 

 

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavir

us.jsp?area=nuovoCoronavirus&id=5364&lingua=italiano&menu=vuoto 

 

Os testes de viagem podem ser obtidos em uma clínica particular, bem como o teste rápido 

em algumas farmácias e, em algumas regiões, o teste drive-in está disponível. É altamente 

recomendável consultar o site da região da qual você está viajando, pois as instalações de 

teste variam entre as regiões. 

 

Em algumas regiões da Itália, pode ser necessário fazer um teste de coronavírus se passar 48 

horas ou duas noites consecutivas em um hospital por qualquer motivo. Se o seu teste for 

positivo, você deverá entrar em quarentena, que pode durar de 10 dias a 3 semanas. 

 

Em caso de emergência, você deve ligar para o número de emergência 112 da Itália. 

Operadores que falam inglês estão disponíveis. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================== 

JAMAICA 

================================== 

 

Restrições em resposta ao coronavírus 

 

Entrada para a Jamaica 

 

As seguintes medidas se aplicam a viajantes para a Jamaica: 

 

Antes de fazer o check-in para um voo para a Jamaica, você deve obter autorização para 

entrar no site Visit Jamaica 

 

https://www.visitjamaica.com/ 

 

https://www.esteri.it/mae/en/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html
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https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?area=nuovoCoronavirus&id=5364&lingua=italiano&menu=vuoto
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?area=nuovoCoronavirus&id=5364&lingua=italiano&menu=vuoto
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Todos os voos provenientes da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Índia, Paraguai, Peru e 

Trinidad e Tobago são proibidos até o dia 10 de agosto. Além disso, todos os não jamaicanos 

que estiveram nesses países nos 14 dias anteriores à data prevista de chegada à Jamaica e 

que possam tentar entrar na ilha por meio de outro país, não terão permissão para entrar na 

Jamaica. 

 

Todos os viajantes a partir de 12 anos que chegam à Jamaica devem apresentar COVID-19 

molecular (PCR, NAA, RNA) ou teste de antígeno negativo, que foi realizado nas 72 horas 

anteriores à data da viagem 

 

Os viajantes a negócios devem apresentar um teste COVID-19 negativo e ser submetidos a 

testes na chegada (o qual eles deverão pagar) 

 

Todos os viajantes que chegarem à Jamaica serão examinados para sintomas de COVID 19 

no aeroporto 

 

Teste e triagem na chegada 

 

Todos os viajantes que chegam à Jamaica podem ser testados para COVID-19 se avaliados 

como de alto risco como resultado de apresentar sintomas, exposição a pessoas com teste 

positivo, pertencer a um grupo de alto risco ou outros fatores de risco. Os viajantes serão 

examinados quanto a sintomas no aeroporto. 

 

Requisitos de quarentena 

 

Todos os viajantes que chegarem à Jamaica estarão sujeitos aos seguintes requisitos de 

quarentena (você deve garantir que possui evidências de status de vacinação completo para 

quarentena reduzida): 

 

Categoria 1: Residentes - cidadãos jamaicanos e não nacionais que normalmente residem na 

Jamaica 

 

Cidadãos jamaicanos e não nacionais normalmente residentes na Jamaica podem estar 

sujeitos a testes se avaliados como de alto risco 

 

Quer você precise fazer o teste ou não, deverá permanecer em quarentena em casa por 14 

dias a partir da data de entrada na Jamaica. Se você estiver totalmente vacinado, isso é 

reduzido para 8 dias 

 

Se você fizer o teste e seu teste for negativo, você terá que completar a quarentena em casa 

por 14 dias a partir da data de entrada na Jamaica. Se você estiver totalmente vacinado, isso 

é reduzido para 8 dias 

 



Se você estiver totalmente vacinado, pode optar por fazer um teste de PCR. Com um 

resultado negativo, você pode ser liberado do pedido de quarentena 

 

Se o teste for positivo, você será isolado em casa ou em uma instalação do governo, 

conforme determinado pelas autoridades de saúde 

 

Categoria 2: Não residentes que visitam a Jamaica para fins turísticos e permanecem em 

acomodações aprovadas em “corredor resiliente” 

 

O requisito de pré-teste descrito acima é aplicável a pessoas nesta categoria se elas residirem 

em locais designados como de alto risco pelas autoridades de saúde jamaicanas. 

 

Com base na triagem de saúde e avaliação de risco na chegada, ainda pode ser necessário 

fazer o teste no aeroporto ou nas instalações designadas. Nesse caso, você deve aguardar o 

resultado do teste em seu quarto de hotel. 

 

Se o teste for negativo, você permanecerá em seu hotel / resort dentro do "corredor 

resiliente" e restrito à propriedade sob a medida "Permanecer no corredor resiliente" com 

apenas excursões permitidas 

 

Se o teste for positivo, você será isolado no hotel / resort ou em uma instalação do governo, 

conforme determinado pelas autoridades de saúde. 

 

https://www.visitjamaica.com/travelauthorization/restrictive-measures/#Zone 

 

Detalhes sobre a acomodação do 'corredor resiliente' podem ser encontrados no site Visit 

Jamaica . 

 

Categoria 3: não residentes que visitam a Jamaica para fins comerciais 

 

Esta categoria de viajante NÃO inclui outros não residentes ou residentes viajando para 

comparecer a funerais, casamentos, outras reuniões familiares ou realizar atividades de 

interesse pessoal. 

 

Os viajantes a negócios também serão testados na chegada ao aeroporto da Jamaica. Eles 

aguardarão os resultados dos testes em uma medida “Quarentena para viajantes a negócios” 

no hotel / endereço pretendido. Se o teste for negativo, eles serão liberados da quarentena e 

ficarão sob a medida de “Permanecer no Endereço Pretendido para Viajantes a Negócios” 

por um período de 14 dias a partir da data de entrada na Jamaica ou durante sua estadia se 

inferior a 14 dias.  

 

https://www.visitjamaica.com/travelauthorization/restrictive-measures/#Qbusiness 

 

https://www.visitjamaica.com/travelauthorization/restrictive-measures/#Business 

https://www.visitjamaica.com/travelauthorization/restrictive-measures/#Zone
https://www.visitjamaica.com/travelauthorization/restrictive-measures/#Qbusiness
https://www.visitjamaica.com/travelauthorization/restrictive-measures/#Business


 

Se o teste for positivo, eles serão isolados em seu hotel / endereço pretendido ou em uma 

instalação do governo, conforme determinado pelas autoridades de saúde. 

 

Categoria 4: não residentes que visitam a Jamaica para outros fins, incluindo turistas que 

não se hospedam no “corredor resiliente” 

 

O requisito de pré-teste descrito acima é aplicável a pessoas nesta categoria se elas residirem 

em locais designados como de alto risco pelas autoridades de saúde jamaicanas. As pessoas 

que não são obrigadas a fazer o pré-teste podem ser obrigadas a fazer o teste no aeroporto 

ou em outra instalação designada, se avaliada pelas autoridades de saúde como de alto 

risco. Eles então aguardarão os resultados dos testes em quarentena no hotel / endereço 

pretendido. 

 

Quer você precise fazer o teste ou não, precisará permanecer em quarentena em casa por 14 

dias a partir da data de entrada na Jamaica. Se você precisar fazer o teste e seu teste for 

negativo, você deverá permanecer em quarentena em casa por 14 dias a partir da data de 

entrada na Jamaica. Se o teste for positivo, você será isolado em casa ou em uma instalação 

do governo, conforme determinado pelas autoridades de saúde. 

 

Viagem na Jamaica 

 

Qualquer pessoa com resfriados, tosses e sintomas de gripe deve ficar em casa. Todas as 

pessoas com idade igual ou superior a 60 anos devem isolar-se em casa, exceto aquelas que 

estão totalmente vacinadas contra COVID-19. 

 

Alojamento 

 

Hotéis e aluguéis privados estão abertos na Jamaica, sujeitos às orientações do Governo da 

Jamaica acima. Os viajantes são aconselhados a confirmar os preparativos antes de viajar. 

 

Locais e serviços públicos 

 

Há uma série de medidas locais para limitar a propagação do vírus e as autoridades 

jamaicanas buscarão processar as pessoas que violarem os protocolos COVID-19, incluindo 

aquelas que violarem os protocolos de quarentena, o que pode resultar em multa e / ou 

prisão. 

 

Há um toque de recolher em toda a ilha com horário estendido para fins de semana e 

feriados. O toque de recolher é: 

 

20h aos sábados às 5h aos domingos. 

 



15h aos domingos e feriados (incluindo o Dia da Emancipação no domingo 1 e segunda-feira 

2 de agosto e o Dia da Independência na sexta-feira 6 de agosto) às 5h do dia seguinte. 

 

pequenos eventos ao ar livre (por exemplo, concertos, festas, festivais e eventos 

comunitários) têm um limite de 100 pessoas 

grandes eventos (por exemplo, festas de casamento com mais de 100 pessoas) exigirão 

aplicação e aprovação das autoridades competentes. 

 

pequenos eventos são permitidos com no máximo 100 pessoas no total ou com uma 

capacidade máxima de 50% da metragem quadrada utilizável, o que for menor. Este número 

inclui organizadores e pessoal de suporte. 

 

Reuniões, incluindo cultos, academias, restaurantes, bares, etc., têm capacidade para 50% da 

metragem quadrada. 

 

é obrigatório usar máscaras em público e manter uma distância pessoal mínima de seis pés. 

 

pessoas com 60 anos ou mais estão confinadas em casa, exceto para aqueles que estão 

totalmente vacinados que estão isentos 

os serviços religiosos são permitidos com um limite de 50 pessoas 

 

cerimônias de casamento podem ser realizadas com um limite de participação de 15 pessoas 

 

os serviços funerários são permitidos com um limite de 30 pessoas presentes. Os enterros de 

30 minutos só são permitidos de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, com no máximo 30 

pessoas presentes 

 

o principal distrito comercial, a Área Corporativa de Kingston, será restrito para fins de 

atividades essenciais e os residentes devem se aventurar apenas para tais fins 

fliperamas estão fechados 

 

as praias e rios poderão funcionar das 6h às 16h de segunda a sábado e das 6h às 14h aos 

domingos e feriados. Festas na praia não são permitidas 

concertos, festas e festas em barcos são proibidos 

 

Saúde na Jamaica 

Se você acha que tem sintomas de COVID-19, deve entrar em contato com o Ministério da 

Saúde da Jamaica pelo telefone + 1-888-ONE-LOVE (663-5683) 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================== 

JAPÃO 



================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para o Japão 

 

A reentrada no Japão de estrangeiros com status de residência que tenham permanecido 

nesses países nos 14 dias anteriores ao pedido de desembarque será negada, a menos que 

haja circunstâncias especiais excepcionais. 

 

https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html#section2 

 

Cidadãos estrangeiros que desejam entrar no Japão para trabalhar ou estudar, mas não têm 

status de residente existente e que visitaram o Brasil ou esta lista de países nos últimos 14 

dias, não estão autorizados a entrar até novo aviso, exceto em circunstâncias excepcionais .  

 

https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html#section1 

 

Esta orientação também se aplica a cidadãos estrangeiros em posse de vistos emitidos de 

acordo com os Trilhos de Residência Individual e Global anteriores. 

 

Outras entradas de curto prazo no Japão, como para negócios, turismo ou para visitar a 

família, continuam a ser negadas, exceto em circunstâncias excepcionais .  

 

Os Business Tracks com todos os países / regiões também foram suspensos até novo aviso. 

O Japão também introduziu limites para o número de pessoas que podem chegar de avião e, 

portanto, as reservas em algumas rotas foram suspensas. Verifique com sua companhia 

aérea. 

 

Mais detalhes estão disponíveis no site do Ministério das Relações Exteriores ou através da 

Linha direta de informações sobre vistos do Japão no telefone +44 (0) 800 041 8412. 

Alternativamente, entre em contato com a embaixada japonesa mais próxima para obter 

mais informações, inclusive se você acredita que se qualifica para circunstâncias 

excepcionais. 

 

https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page22e_000921.html 

 

De acordo com a Lei de Quarentena, todos aqueles que entram no Japão atualmente 

precisam fornecer evidências por escrito de um resultado negativo do teste COVID-19 

realizado nas 72 horas anteriores ao horário de partida do voo. Detalhes do formato estão 

disponíveis no site do Ministério das Relações Exteriores . Você não deve usar o serviço de 

teste do NHS para fazer um teste a fim de facilitar sua viagem para outro país. Você deve 

fazer um teste particular. 

 

https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html#section2
https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html#section1
https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page22e_000921.html


https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page25e_000334.html 

 

Reentrada no Japão 

 

Cidadãos brasileiros com status de residência no Japão e que saíram ou deixaram o Japão 

com uma autorização de reentrada válida têm permissão para reentrar no Japão. No entanto, 

você precisará seguir as regras de chegada e quarentena adequadas conforme estabelecido 

abaixo, e fornecer evidências por escrito de um teste COVID-19 negativo realizado nas 72 

horas antes do horário de partida do seu voo. Você deve verificar o conselho do governo 

japonês sobre este processo de reingresso no site do Ministério das Relações Exteriores . 

 

O Japão também introduziu limites para o número de pessoas que podem chegar de avião e, 

portanto, as reservas em algumas rotas foram suspensas. Você deve verificar com sua 

companhia aérea se não tiver certeza. 

 

Aqueles que não têm uma autorização de reentrada válida, em princípio, terão negada a 

reentrada; consulte as autoridades japonesas para obter conselhos. 

 

Vistos 

 

O Japão suspendeu seu sistema de isenção de visto para quem viaja com passaporte de 

cidadão britânico ou nacional britânico (estrangeiro), sem indicação de quando essa 

suspensão será revogada. O Japão também suspendeu os vistos de entrada única e múltipla 

emitidos pelas embaixadas e consulados-gerais japoneses no Brasil (e em muitos outros 

países) antes de 20 de março de 2020; a lista completa pode ser encontrada no site do 

Ministério das Relações Exteriores do Japão . Quem chegar ao Japão sem um visto válido 

não poderá entrar. 

 

https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html#section4 

 

Teste / triagem na chegada 

 

Todos os passageiros que chegam ao Japão devem preencher um questionário de saúde 

antes do desembarque, incluindo detalhes de contato. Em seguida, eles são obrigados a 

passar por um teste COVID-19 no aeroporto. Você deverá aguardar os resultados do teste no 

aeroporto antes de se mudar para sua acomodação. 

 

Requisitos de quarentena 

 

Os viajantes que chegam do Brasil devem passar 6 dias em isolamento em um hotel 

fornecido pelo governo, com mais testes COVID-19 no terceiro e no sexto dias.  

 

Crianças com mais de 12 anos de idade serão colocadas em quarentena sem um tutor - as 

autoridades japonesas podem oferecer alguma flexibilidade neste ponto, mas isso não é 

https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page25e_000334.html
https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html#section4


garantido. Se os testes forem negativos, os viajantes poderão continuar com o isolamento por 

14 dias, conforme estabelecido a seguir.  

 

Os viajantes vindos de vários outros países também devem realizar entre 3 e 10 dias de auto-

isolamento em uma instalação fornecida pelo governo, com testes COVID-19 em intervalos 

designados. Mais detalhes podem ser encontrados no site do Ministério das Relações 

Exteriores (ver 'Nota 1' na parte 2 do subtítulo '3. Medidas de Quarentena'). 

 

https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html#section3 

 

Todos os passageiros que chegam ao Japão a partir desta lista de países , bem como esses 

países que faziam parte dos rastreamentos individuais de negócios e residências até o 

outono passado, são obrigados a assinar um compromisso confirmando que se isolarão por 

14 dias na chegada em um local designado (como um hotel ou sua própria casa).  

 

Esta promessa também pedirá aos indivíduos que se abstenham de usar o transporte 

público; instalar o aplicativo de rastreamento COVID-19 do Japão; manter dados de 

localização por 14 dias por meio de seu aplicativo de mapeamento de smartphone; e 

concorda em divulgar os dados de localização, se solicitado pela autoridade de quarentena.  

 

O não cumprimento dessas solicitações pode levar um indivíduo à detenção de acordo com 

a Lei de Quarentena. Isso também pode levar à liberação de seu nome e informações 

relevantes relacionadas à redução da disseminação da infecção; e para os estrangeiros, 

possível revogação do estatuto de residência e posterior deportação.  

 

Se alguém não quiser assinar este compromisso, será solicitado que se isole por 14 dias em 

um local designado pela autoridade de quarentena. Essas medidas permanecerão em vigor 

no futuro previsível. 

 

Mais detalhes sobre as regras de quarentena atuais do Japão estão disponíveis aqui . Novas 

medidas também podem ser adotadas em curto prazo para viagens de outros países. 

 

Transitando no Japão 

 

As medidas listadas acima não se aplicam a passageiros em trânsito por um aeroporto 

japonês e não passam pela imigração. Se estiver em trânsito em aeroportos diferentes, você 

precisará de uma autorização de trânsito na chegada. 

 

Para obter um, você deverá demonstrar que não veio de um país da lista de banidos, que 

possui planos de viagem em tempo hábil e que não utilizará transporte público para se 

deslocar entre os aeroportos; isso inclui táxis. 

 

https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html#section3


Você deve cumprir todas as medidas de triagem adicionais implementadas pelas 

autoridades. Você também deve verificar os requisitos de entrada mais recentes para o seu 

destino. 

 

Viagem no Japão 

 

Um estado de emergência está em vigor na metrópole de Tóquio e na prefeitura de Okinawa 

até pelo menos 22 de agosto. As prefeituras de Chiba, Saitama, Kanagawa e Osaka também 

têm restrições em vigor. Alguns negócios serão fechados; outros podem continuar a operar 

com horários reduzidos. Medidas de incentivo ao distanciamento social, uso de máscaras em 

público, evitação de espaços fechados e outros cuidados básicos permanecem em vigor. Os 

controles podem ser reforçados conforme necessário. Você deve seguir as instruções de sua 

autoridade local. 

 

As autoridades locais também podem implementar medidas especiais para resposta a 

desastres naturais, incluindo locais de evacuação adicionais e procedimentos médicos. 

Consulte Desastres naturais para obter mais informações sobre a preparação geral para 

desastres no Japão 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

JORDÂNIA 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para a Jordânia 

 

Passageiros que estiveram no Brasil nos 14 dias anteriores, incluindo passageiros que 

passaram pelo Brasil em trânsito, têm permissão para entrar na Jordânia e não estão mais 

sujeitos à quarentena de 14 dias na chegada. 

 

Todos os passageiros precisam se registrar na plataforma 'visitjordan' e seguir as instruções 

para agendar um teste PCR na chegada ou solicitar uma isenção, carregando evidências de 

que estão totalmente vacinados. Um cartão de vacina do NHS, uma carta de um médico ou 

uma impressão de um hospital seriam aceitos para passageiros que viajam do Brasil para a 

Jordânia. 

 

https://www.gateway2jordan.gov.jo/index.html 

 

https://www.gateway2jordan.gov.jo/index.html


Os visitantes não terão permissão para entrar em Aqaba por meio de centros alfandegários, 

as passagens de fronteira terrestre de Wadi Al-Yatam e Wadi Araba, ou o aeroporto, a 

menos que: 

 

21 dias se passaram desde o recebimento da primeira dose de uma vacina 

 

ou, para aqueles com mais de seis anos de idade, eles receberam um teste de PCR negativo 

72 horas antes da chegada em Aqaba 

 

As travessias de terra entre a Jordânia, Israel e os Territórios Palestinos Ocupados estão 

abertas para viajantes. 

 

Transitando Jordão 

 

Passageiros que estiveram no Brasil nos 14 dias anteriores, incluindo passageiros que 

passaram pelo Brasil em trânsito, têm permissão para entrar na Jordânia. 

 

Todos os passageiros que chegarem ao Aeroporto Queen Alia Jordan precisarão seguir as 

instruções estabelecidas pelo governo da Jordânia. 

 

Os passageiros em transporte internacional são permitidos nos aeroportos da Jordânia e 

exigem: 

 

teste PCR negativo 72 horas antes da chegada 

 

o tempo de transferência não excede 10 horas 

 

Teste / triagem na chegada 

 

Todos os passageiros, incluindo jordanianos, que chegarem à Jordânia em voos especiais de 

repatriação ou via fronteiras terrestres serão submetidos ao teste de PCR às suas próprias 

custas. Cada passageiro deve se registrar e pagar 28JD para um teste de PCR. 

 

https://www.gateway2jordan.gov.jo/form/ 

 

Qualquer pessoa que chegar à Jordânia sem isenção ou evidência de ambas as doses da 

vacina COVID-19 deve fazer um teste de PCR na chegada. O custo de um teste PCR na 

chegada é de 28JD. Você também precisará fornecer comprovante de seguro saúde cobrindo 

COVID-19. 

 

Todos os passageiros precisam se registrar na plataforma 'visitjordan' e seguir as instruções 

para agendar um teste PCR na chegada ou solicitar uma isenção, carregando evidências de 

que estão totalmente vacinados. 

 

https://www.gateway2jordan.gov.jo/form/


Os passageiros que chegam do Brasil que receberam ambas as doses da vacinação COVID-19 

são obrigados apenas a fornecer um teste PCR negativo dentro de 72 horas antes da hora da 

partida e não são obrigados a realizar um teste PCR na chegada ao aeroporto. 

 

Os requisitos de teste estão sujeitos a alterações com pouco ou nenhum aviso. 

 

Requisitos de quarentena 

 

Os passageiros que chegam à Jordânia não estão mais sujeitos às medidas de quarentena. É 

necessário um teste PCR negativo dentro de 72 horas de sua partida. 

 

Coleção de dados 

 

O governo anunciou que, ao chegar à Jordânia, você precisará fornecer seus dados de 

contato, informações de viagem e preencher a declaração de saúde do passageiro e os 

formulários de localização. Os passageiros serão solicitados a preencher esses formulários 

pelas companhias aéreas de sua escolha. Os passageiros que chegarem precisarão instalar o 

aplicativo Aman.jo em seu dispositivo móvel. Isso informará o usuário se ele teve contato 

com uma pessoa infectada, para que o usuário possa procurar atendimento médico 

adequado. 

 

Teste na partida 

 

Não há exigência de teste no momento da partida, embora o governo aconselhe os viajantes 

a cumprir os regulamentos do coronavírus no país de destino. 

 

Viagem na Jordânia 

 

Para obter informações sobre a entrada na Jordânia, consulte Requisitos de entrada 

 

O Governo da Jordânia introduziu e aplicou medidas para combater a propagação do 

COVID-19. As medidas são revisadas e atualizadas regularmente. Siga as instruções das 

autoridades locais. 

 

O governo da Jordânia implementa o toque de recolher em todo o país. Os horários podem 

mudar e ser anunciados em curto prazo. Você não tem permissão para deixar sua 

acomodação durante o toque de recolher. Você deve cumprir o toque de recolher e 

monitorar os anúncios oficiais. 

 

A partir de 1º de julho, o toque de recolher diário é das 12h (meia-noite) para empresas e da 

1h para indivíduos não vacinados até as 6h. De acordo com essas medidas, você pode deixar 

sua acomodação entre 6h e 1h se não tiver evidências de uma vacina completa. 

 



Para movimentação após 1h, será necessário apresentar certificado de vacinação em caso de 

contestação pelas autoridades. 

 

Em 1 de junho de 2021, o Governo da Jordânia anunciou a reabertura de uma série de 

instalações recreativas. Você pode precisar apresentar sua identidade e / ou seu registro de 

teste ou vacinação para acessar algumas instalações. 

 

O Governo da Jordânia e a Autoridade da Zona Econômica Especial de Aqaba (ASEZA) 

anunciaram que, a partir de 1º de julho, os visitantes não terão permissão para entrar em 

Aqaba através dos centros alfandegários, das passagens de fronteira terrestre de Wadi Al-

Yatam e Wadi Araba, ou do aeroporto, a não ser que: 

 

21 dias se passaram desde o recebimento da primeira dose de uma vacina 

 

ou, para aqueles com mais de seis anos de idade, eles receberam um teste de PCR negativo 

72 horas antes da chegada em Aqaba 

 

Os serviços congregacionais de oração nas mesquitas às sextas-feiras e os serviços religiosos 

aos domingos foram retomados. 

 

Todas as escolas, incluindo jardins de infância no país, estão fechadas até novo aviso devido 

ao aumento de casos COVID 19 positivos. 

 

Todas as escolas na Jordânia estarão operando por meio de ensino à distância até novo 

aviso. Os berçários permanecerão abertos durante este período. 

 

As restrições de transporte foram revisadas para permitir que todos os veículos particulares 

circulem livremente, independentemente dos números das placas, com o transporte público 

funcionando com 50% da capacidade. 

 

Por lei, todos devem cumprir o distanciamento social, mantendo-se a 1,5 metro de distância 

de outras pessoas quando estiverem fora de casa, e usando luvas e máscara ao entrar em 

locais públicos como prédios do governo, lojas, empresas e centros de saúde. O não 

cumprimento destas regras é punível com multa. 

 

As autoridades de segurança estão conduzindo visitas às propriedades daqueles que 

tiveram resultados positivos para garantir o cumprimento do isolamento. Você deve seguir 

as instruções das autoridades. 

 

Alojamento 

 

Hotéis e aluguéis privados estão abertos e disponíveis para reserva. Muitos locais públicos 

possuem medidas de higiene, incluindo verificação de temperatura e higienização das mãos 

na entrada. O uso de máscara facial em locais públicos é obrigatório. 



 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================== 

KIRIBATI 
================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

As viagens internacionais para Kiribati estão atualmente suspensas. Assim que recomeçar, 

Kiribati negará a entrada a qualquer viajante que tenha estado ou tenha transitado em países 

com transmissão local confirmada no prazo de 14 dias imediatamente antes de entrar em 

Kiribati. Uma lista dos países abrangidos por essas restrições está disponível no Ministério 

da Saúde e Serviços Médicos de Kiribati . 

 

https://mhms.gov.ki/ 

 

Viagem internacional 

 

Todos os voos comerciais de e para Kiribati foram suspensos. O governo de Kiribati 

organizou voos de repatriação ocasionais, mas estes também estão atualmente suspensos 

após dois casos positivos de COVID-19 em Kiribati em meados de maio de 2021. Não está 

claro quando o repatriamento ou os voos comerciais serão retomados. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

 

================================== 

KOSOVO 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para Kosovo 

 

Vôos internacionais e travessias de fronteiras terrestres são permitidos. A proibição anterior 

de voos de / para o Reino Unido foi suspensa, mas você deve verificar com sua operadora 

de viagens. 

 

Existem algumas restrições para a entrada em países vizinhos.  

 

Teste / triagem na chegada 

https://mhms.gov.ki/


 

Um teste de RT-PCR negativo com menos de 72 horas, um teste sorológico de anticorpos 

com menos de 30 dias ou evidência de vacinação é necessária para todos os estrangeiros que 

entram em Kosovo vindos de países com um alto número de casos COVID-19, marcado 

como vermelho ou laranja no mapa oficial do ECDC . 

 

Os estrangeiros em trânsito pelo Kosovo que saem dentro de 3 horas após a chegada estão 

isentos, assim como os estrangeiros que passam pelo Kosovo por meio de transporte 

organizado (ou seja, linha de ônibus regular), desde que partam dentro de 5 horas. 

 

Você não deve usar o serviço de teste do NHS para fazer um teste a fim de facilitar sua 

viagem para outro país. Você deve fazer um teste particular. 

 

Há equipes médicas nas travessias de fronteira e no aeroporto e você pode estar sujeito a um 

exame de saúde, principalmente se apresentar sintomas de coronavírus. Você deve seguir as 

instruções da equipe médica na fronteira. 

 

O que fazer se seu teste for positivo para COVID-19 

Se seu teste for positivo para COVID-19, o governo de Kosovo exige que você se isole por 14 

dias em acomodações privadas. Você é responsável por sua própria acomodação. Você pode 

ser contatado pelas autoridades se receber um teste positivo. Os menores de 18 anos também 

deverão se isolar. Se precisar de ajuda durante seu período de isolamento, o governo de 

Kosovo aconselha que você entre em contato com as autoridades municipais. 

 

Viagem em Kosovo 

 

A partir de 31 de maio, todas as restrições ao movimento em torno de Kosovo para evitar a 

propagação do Coronavirus foram suspensas. O transporte público está autorizado a operar 

no Kosovo com metade da capacidade. Os táxis podem trabalhar com até 3 passageiros. 

 

Quando estiver do lado de fora, você é obrigado a manter a boca e o nariz cobertos e a uma 

distância de 1,5m das outras pessoas, a menos que caminhe sozinho ou pratique exercícios 

físicos como andar de bicicleta ou correr. 

 

Espaços públicos e serviços 

 

A partir de 15 de julho, são permitidos encontros em recintos fechados até 50% da 

capacidade e 70% em recintos ao ar livre, com distância física de 1,5 metros. Os casamentos 

são permitidos com no máximo 300 convidados. 

 

Cafés, bares e restaurantes estão abertos até 01:00. Instituições culturais como bibliotecas, 

cinemas, teatros e galerias estão abertas, mas limitadas a funcionar com metade de sua 

capacidade. 

 



Lojas de alimentos essenciais e farmácias estão abertas. As empresas enfrentam uma série de 

restrições e podem operar com horários e capacidade reduzidos. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================== 

KUWAIT 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus 

 

A partir de 1º de agosto de 2021, estrangeiros com residência válida terão permissão para 

entrar no Kuwait. Você deve estar totalmente vacinado com uma vacina aprovada no Kuwait 

(2 doses de Pfizer, AstraZeneca, Moderna ou 1 dose de Johnson e Johnson). Isso se aplica 

a todos os residentes estrangeiros com 16 anos ou mais. A confirmação do seu status de 

vacinação (deve ser “verde”) precisa ser registrada no Ministério da Saúde do Kuwait por 

meio do aplicativo 'Imune' ou no aplicativo Mobile Civil ID. 

 

Você deve apresentar um teste PCR negativo feito menos de 72 horas antes do embarque. 

Você também deve se registrar na plataforma Mosafer , comprar um teste PCR na chegada 

e baixar o aplicativo Shlonik antes de embarcar. Você terá de quarentena em casa por sete 

dias na chegada, embora a quarentena possa terminar se o teste PCR realizado na 

chegada for negativo. 

 

https://www.kuwaitmosafer.gov.kw/index.html 

 

Os vistos de visita não são emitidos na chegada ou nas embaixadas fora do Kuwait, até 

novo aviso 

 

Locais e serviços públicos 

 

É obrigatório o uso de máscaras faciais em público. As penas por não usar máscara em 

público são multa de 5.000 KD ou pena de prisão de três meses. Siga a agência oficial de 

notícias do Kuwait e @CGCKuwait para obter os detalhes mais recentes. 

 

https://www.kuna.net.kw/Default.aspx?language=en 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

LAOS 

================================== 

 

Requisitos de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

https://www.kuwaitmosafer.gov.kw/index.html
https://www.kuna.net.kw/Default.aspx?language=en


 

Entrada para o Laos 

 

O governo do Laos PDR suspendeu o serviço de visto na chegada em todos os pontos de 

entrada internacionais. Nenhum visto está sendo emitido para pessoas que viajam de um 

país com casos de COVID-19, incluindo o Reino Unido.  

 

No entanto, as autoridades do Laos podem considerar a concessão de permissão especial de 

entrada para estrangeiros (por exemplo, especialistas, técnicos e cidadãos estrangeiros que 

são necessários para projetos essenciais) que desejam vir para o Laos. 

 

Procedimentos de entrada para titulares de visto do Laos: 

 

todos os estrangeiros devem apresentar Certificado de Entrada (emitido pelo MFA); um 

formulário de declaração de saúde preenchido; e um certificado 'apto para voar' emitido no 

máximo 72 horas antes da viagem. Você não deve usar o serviço de teste do NHS para fazer 

um teste a fim de facilitar sua viagem para outro país. Você deve fazer um teste privado 

 

todas as chegadas estarão sujeitas a um teste COVID-19 às suas próprias custas. Casos 

positivos serão internados no hospital para tratamento 

 

todos os casos negativos devem passar por quarentena de 14 dias em locais designados (com 

todas as despesas cobertas por indivíduos ou suas organizações / empresas) 

O formulário de pedido de declaração de saúde está disponível no site oficial do Ministério 

das Relações Exteriores . 

 

http://www.mofa.gov.la/index.php 

 

Devido aos impactos do coronavírus, o Ministério das Relações Exteriores continuará a 

prorrogar os vistos no país e será flexível se os vistos não puderem ser prorrogados antes da 

data de vencimento por razões operacionais devido aos novos regulamentos. 

 

Triagem na chegada 

 

Há testes obrigatórios para COVID-19 na chegada ao Laos por sua própria conta. Aqueles 

com resultado positivo serão internados no hospital para tratamento. 

 

O exame de saúde aprimorado está em vigor nas travessias de fronteira entre Laos, 

Tailândia, Camboja e Vietnã, onde o acesso restrito é permitido. Você deve reservar um 

tempo adicional para incluir essa possibilidade e verificar com sua companhia aérea se 

estiver viajando de avião. 

 

Qualquer pessoa que viajar para o Laos com febre, tosse ou dificuldade para respirar e um 

histórico de viagens de países afetados pelo coronavírus será isolada no hospital e testada. 

http://www.mofa.gov.la/index.php


Os hospitais usados são Mittaphab, Mahosot, Setthathirath e o Hospital Militar Nacional 

(103). 

 

Requisitos de quarentena 

 

Todas as chegadas com teste negativo para COVID-19 terão que passar por quarentena de 14 

dias em locais designados, que incluem hotéis (com todas as despesas cobertas por 

indivíduos ou suas organizações / empresas). Um dispositivo de rastreamento obrigatório é 

instalado na chegada (uma taxa de aluguel se aplica) para ser usado durante a quarentena. 

 

Todos os viajantes devem ter seguro cobrindo COVID-19; uma política adequada está 

disponível para compra na chegada. 

 

Teste na partida 

 

Não há teste COVID obrigatório na partida do Laos. Você deve verificar todas as condições 

de compra de passagens aéreas com cuidado com as companhias aéreas, pois algumas 

podem precisar de evidências de um teste COVID negativo para viajar. 

 

Viagem no Laos 

 

Algumas restrições às viagens dentro do Laos foram estendidas até 3 de agosto de 2021. De 

acordo com as autoridades do Laos, o transporte público por via terrestre e aérea é 

permitido entre as províncias onde a transmissão comunitária não foi identificada.  

 

O governo anunciou que a viagem de Vientiane Capital é permitida para pessoas que 

comprovarem que foram totalmente vacinadas antes da viagem. No entanto, dado o baixo 

número de pessoas que atualmente atendem a esse requisito, existem poucas opções de 

transporte público disponíveis na prática.  

 

Alguns serviços de voos domésticos limitados foram retomados para viajantes elegíveis que 

estão totalmente vacinados e têm permissão para viajar das autoridades do Laos (a 

permissão também é necessária para quem viaja com crianças não vacinadas). 

 

Você deve monitorar os anúncios oficiais locais para obter orientação sobre as restrições 

mais recentes. Pode haver bloqueios de curto prazo introduzidos nas províncias com relatos 

de surtos de COVID-19. 

 

Fronteira terrestre da Tailândia 

 

O governo tailandês anunciou que todas as travessias da fronteira entre a Tailândia e o Laos 

estão restritas até novo aviso, incluindo a Ponte da Amizade entre Vientiane e Nong Khai. 

No momento, é permitida a passagem de bens comerciais e há isenções para emergências 

médicas a critério das autoridades médicas do Laos e da Tailândia. 



 

Se você deseja viajar para a Tailândia, deve solicitar permissão para viajar através da 

plataforma online do Governo Real da Tailândia . Você deve se manter atualizado com as 

informações mais recentes nos sites do Ministério das Relações Exteriores da Tailândia, da 

Embaixada Real da Tailândia em Vientiane e do Ministério de Saúde Pública da Tailândia . 

 

Alojamento 

 

Hotéis e acomodações para aluguel particular estão disponíveis em todo o Laos, embora 

vários hotéis / albergues estejam atualmente fechados devido ao número reduzido de 

turistas. Você deve providenciar acomodação antes da viagem. 

 

Locais e serviços públicos 

 

As autoridades do Laos anunciaram uma flexibilização das restrições de bloqueio nas 

províncias sem infecções por COVID-19. A maioria das empresas (incluindo academias / 

spas, instalações esportivas, mercados noturnos, atrações turísticas, restaurantes, shoppings, 

lojas de varejo e mercados de alimentos) podem abrir se medidas preventivas COVID 

estiverem em vigor. Isso pode incluir o fornecimento de álcool em gel, uso de máscaras 

faciais, distanciamento físico de 1m e verificação de temperatura. No entanto, alguns locais 

de entretenimento permanecem fechados e a venda de bebidas alcoólicas é proibida. 

 

Grandes reuniões sociais, casamentos e eventos tradicionais não são permitidos. 

 

Na capital de Vientiane, muitas das medidas de prevenção e restrições de bloqueio do 

COVID-19 foram estendidas até 3 de agosto, pois a transmissão na comunidade continua 

sendo um risco. Muitas empresas, restaurantes, shoppings, lojas de varejo e mercados de 

alimentos podem abrir se medidas de prevenção COVID estiverem em vigor. As principais 

restrições são: 

 

Vientiane Capital introduziu um sistema de zoneamento, com diferentes partes da cidade 

classificadas em vermelho, amarelo ou verde - as restrições são mais pesadas nas áreas 

vermelhas. Essas zonas podem mudar com o tempo 

 

É proibido viajar para dentro e fora da capital de Vientiane nas áreas infectadas 

 

Reuniões, eventos ou encontros com mais de 50 pessoas são proibidos 

 

Alguns locais de entretenimento, locais de karaokê, bares e cibercafés estão fechados 

 

A entrada em algumas instalações comerciais exige que você esteja totalmente vacinado, por 

favor, confirme com antecedência e leve consigo a prova de seu registro de vacina. 

 



Outras medidas podem ser introduzidas a curto prazo, incluindo medidas aplicáveis a 

províncias individuais. Você deve seguir o conselho das autoridades do Laos. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================== 

LESOTO 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para Lesoto 

 

O movimento através da fronteira do Lesoto é atualmente restrito a pessoas que fornecem 

bens e serviços essenciais, empresários, diplomatas, viajantes, estudantes e professores, 

aposentados que recebem suas pensões e aqueles que viajam para funerais de pais, filhos, 

irmãos e avós apenas. Viagens por motivos médicos e outros casos especiais também são 

permitidas com a aprovação do Ministério da Saúde. 

 

Um teste de PCR COVID-19 negativo feito em 72 horas é necessário para a entrada. Isso 

deve mostrar: 

 

o nome do viajante (que deve corresponder ao seu documento de viagem) 

um número de série que não é duplicado 

prova clara e visível de que o certificado foi emitido dentro de 72 horas 

a data em que o cotonete foi coletado e a data em que os resultados foram fornecidos ao 

viajante 

o nome do laboratório de testes aprovado pelo Ministro responsável pela saúde 

O Governo do Lesoto declarou que, a partir de 1 de agosto, serão necessários certificados 

digitalizados da AU Trusted Travel para a entrada e saída. 

 

Os viajantes que partem do Reino Unido não devem usar o serviço de teste do NHS para 

fazer um teste, a fim de facilitar sua viagem para outro país. Você deve fazer um teste 

particular. 

 

Os serviços aéreos limitados de passageiros entre Joanesburgo e o Aeroporto Internacional 

Moshoeshoe foram reiniciados. Os requisitos do teste de PCR COVID-19 são os mesmos que 

para as fronteiras terrestres. 

 

Um teste de PCR também é necessário para sair do Lesoto e entrar na África do Sul através 

das fronteiras terrestres. Consulte nosso Conselho de viagens para a África do Sul para obter 

mais informações. 

 



Os residentes do Lesoto podem voltar a entrar no Lesoto usando o mesmo teste PCR que 

apresentaram na saída por um período de 14 dias a partir da data do teste. 

 

O horário de operação nos postos de fronteira é restrito de acordo com os toques de recolher 

nacionais no Lesoto e na África do Sul. Alguns postos de fronteira menores permanecem 

fechados. 

 

As últimas informações publicadas indicam que a seguinte área de portões de fronteira está 

aberta. Porém, é aconselhável verificar antes de viajar, pois a situação muda com frequência. 

Mais informações estão disponíveis ligando para +266 5221 5555 ou +266 2223 5555. 

 

Ponte Maseru, 6h às 20h30 

 

Portão de Van Rooyen, 6h às 20h 

 

Ponte Qacha, 6h às 16h 

 

Caledonspoort, das 7h às 19h, de segunda a sexta-feira (das 8h às 16h sáb / dom) 

 

Sani Top, 6h às 18h 

 

Ponte Maputsoe, 6h às 19h 

 

Em trânsito pela África do Sul 

Todos os visitantes do Lesoto devem viajar ou transitar pela África do Sul. 

 

Triagem na chegada e partida 

 

Todos que entrarem no Lesoto serão examinados para o coronavírus. 

 

Você deve cumprir todas as medidas de triagem adicionais. 

 

Requisitos de quarentena 

 

Os viajantes que apresentarem sintomas de coronavírus serão obrigados a isolar-se em sua 

residência permanente ou temporária ou podem ser colocados em uma instalação de 

isolamento em um hospital do governo por conta própria. 

 

Coleção de dados 

 

Os viajantes que entram no Lesoto podem ser solicitados a fornecer detalhes de onde ficarão 

para ajudar nos esforços do governo para lidar com o COVID-19. 

 



Se precisar de mais informações sobre os requisitos de entrada, entre em contato com as 

autoridades locais de imigração ou com o Alto Comissariado do Lesoto mais próximo. 

 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================== 

LETÔNIA 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Os requisitos para viajantes para a Letônia dependem do país de partida e se a pessoa foi 

vacinada ou se recuperou do COVID-19. Consulte o site do Ministério das Relações 

Exteriores para mais informações. 

 

É permitida a entrada na Letônia proveniente da UE, EEE, Suíça e Reino Unido e de países 

terceiros de baixo risco (onde a incidência cumulativa é inferior a 75 casos por 100 000).  

 

Os viajantes que entram na Letônia, incluindo crianças com 12 anos ou mais, são obrigados a 

apresentar evidências de um resultado negativo de um teste PCR COVID-19, feito não antes 

de 72 horas antes do embarque ou antes de cruzar a fronteira letã, ou um teste de antígeno, 

feito não antes de 48 horas antes do embarque ou antes de cruzar a fronteira com a Letônia.  

 

Os passageiros que não apresentarem evidências de um teste COVID-19 negativo terão o 

embarque ou a entrada na Letônia negados. A certificação deve ser em inglês, francês, russo 

ou na língua oficial do país de início da viagem. 

 

A entrada na Letônia de países de alto risco (onde a incidência cumulativa é superior a 75 

casos por 100.000) fora da UE, EEE, Suíça e Reino Unido é permitida apenas para viagens 

essenciais.  

 

Isso é definido como para trabalho, estudos, trânsito, tratamento médico, funerais, reuniões 

familiares, retorno à residência ou acompanhamento de menor.  

 

Os viajantes que entram na Letônia vindos de países de alto risco devem fazer outro teste 

COVID-19 dentro de 24 horas após a chegada. Se o teste for negativo, você precisará se isolar 

por 10 dias em seu local de residência.  

 

Se o teste for positivo, você deve entrar em quarentena por conta própria em um hotel 

aprovado pelo governo letão. A lista de hotéis aprovados está no site do Departamento de 

Bem-Estar da Câmara Municipal de Riga . 

 



https://ld.riga.lv/lv/aktualitates/viesnicu-saraksts-pasizolacijai.html 

 

Todos os que pretendem entrar na Letônia devem preencher e enviar um formulário 

eletrônico no máximo 48 horas antes de entrar na Letônia. 

 

https://covidpass.lv/en/ 

 

Os viajantes que atendem a certos critérios estão isentos das condições que devem ser 

atendidas para viagens essenciais e do requisito de auto-isolamento e de apresentar 

evidências de um teste Covid-19 negativo antes e depois da chegada. Especificamente, isso 

se aplica a: 

 

Os viajantes que tiveram COVID-19 nos últimos 6 meses e se recuperaram dele e podem 

fornecer a prova com um certificado digital da UE (por meio de um dispositivo inteligente 

ou impresso) ou um certificado emitido na UE, países do EEE, Suíça ou Reino Unido . 

 

Viajantes que podem fornecer prova com um certificado Covid da UE (por meio de um 

dispositivo inteligente ou impresso) ou um certificado emitido na UE, países do EEE, Suíça 

ou Reino Unido, atestando que você está totalmente vacinado (ou seja, 15 dias se passaram 

desde a conclusão de um esquema de vacinação completo) e o tipo de vacina que recebeu (a 

isenção de auto-isolamento só se aplica a vacinas registradas pela Agência Europeia de 

Medicamentos ou reguladores equivalentes ou reconhecidas pela Organização Mundial de 

Saúde). 

 

Requisitos de quarentena 

 

Os viajantes assintomáticos que não atendem aos critérios especiais mencionados acima são 

obrigados a isolar-se por 10 dias após chegar à Letônia vindos de um país (ou que estiveram 

em um país nos 14 dias anteriores) onde a incidência cumulativa de casos COVID-19 em 

100.000 habitantes nos 14 dias anteriores excede 75.  

 

Esses países estão listados na tabela de dados epidemiológicos comparativos publicados 

todas as sextas-feiras no site do Centro de Prevenção e Controle de Doenças da Letônia.  

 

Os viajantes que estiveram em contato com uma pessoa infectada com COVID-19 ou que 

trabalhem na Letônia nas profissões médicas, como professores ou como assistentes sociais, 

ainda precisam se isolar por 14 dias. 

 

Mais detalhes sobre o auto-isolamento podem ser encontrados no site COVID-19 do governo 

da Letônia : 

 

https://covid19.gov.lv/en/covid-19/safety-measures/self-isolation 

 

https://ld.riga.lv/lv/aktualitates/viesnicu-saraksts-pasizolacijai.html
https://covidpass.lv/en/
https://covid19.gov.lv/en/covid-19/safety-measures/self-isolation


se você for obrigado a se auto-isolar, deve monitorar cuidadosamente sua saúde durante o 

período de auto-isolamento, incluindo medindo sua temperatura corporal duas vezes ao dia 

(de manhã e à noite) 

 

se sentir sintomas leves de gripe (aumento da temperatura corporal, tosse, dor de garganta) 

por pelo menos dois dias, você deve ligar para 8303. O despachante avaliará caso a caso e 

encaminhará você a um ponto de teste ou enviará uma unidade médica para você se você 

não puder viajar para um ponto de teste. 

 

em caso de início súbito de pelo menos um dos seguintes sintomas - tosse seca, febre, falta 

de ar - restrinja o contato com pessoas próximas, mas caso isso não seja possível, mantenha 

uma distância de pelo menos dois metros delas e ligue 113 imediatamente (Serviço de 

Emergência Médica Estadual). 

 

Se você chegou à Letônia e está se auto-isolando, mas deseja deixar a Letônia antes do final 

do seu período de auto-isolamento, você deve ligar para a Polícia Estadual da Letônia no 

número 110 e informá-los da sua partida prevista. 

 

Mantenha-se atualizado com as informações do seu operador turístico, provedor de 

transporte ou alojamento sobre o impacto em quaisquer planos de viagem existentes. 

 

Turismo na Letônia 

 

O número de casos COVID-19 na Letônia permanece alto. O estado de emergência foi 

levantado em 6 de abril de 2021, mas a maioria das medidas permanece em vigor. Inclui 

restrições à abertura de estabelecimentos de restauração, comércio, entretenimento e lazer e 

limites ao número de pessoas autorizadas a reunir-se em eventos privados e públicos, tanto 

no interior como no exterior. Consulte o site COVID-19 do governo da Letônia para obter 

todos os detalhes. 

 

Devem ser usadas máscaras faciais: 

 

Em transportes públicos; 

 

Nos táxis pelos passageiros e pelo motorista, se uma barreira especial, como uma parede de 

separação, não estiver instalada; 

 

Em estações de ônibus, estações ferroviárias, portos e aeroportos; 

 

Em lojas, farmácias, correios, postos de gasolina e outros pontos de venda fechados; 

Em mercados ao ar livre; 

 

Em museus, bibliotecas, salas de exposições, salas de concertos, cinemas e locais 

semelhantes; 



 

Em igrejas; 

 

Em qualquer outro lugar público; 

 

Em locais de trabalho; 

 

Ao fornecer e receber serviços; 

 

Ao participar de eventos personalizados, é necessário assentos fixos. 

 

Em instituições médicas. 

 

O uso de máscara facial não substitui requisitos de distanciamento social e desinfecção. O 

uso de máscara facial não é obrigatório para: 

 

crianças menores de 13 anos, exceto em transporte público onde deve ser usado por 

qualquer pessoa com 7 anos de idade ou mais; 

 

qualquer pessoa com certas condições médicas, por exemplo, se uma pessoa tiver 

dificuldade em usar uma máscara devido a um distúrbio de movimento ou se a pessoa tiver 

um distúrbio mental. 

 

A multa por não usar máscara facial quando necessário é de 50 euros. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

LÍBANO 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para o Líbano 

 

O aeroporto internacional Rafik Hariri de Beirute reabriu em 1 de julho de 2020 e há voos 

comerciais diretos e indiretos operando diariamente. 

 

Os viajantes devem fazer todos os preparativos necessários antes de viajar para o Líbano. 

Essas medidas mudam com frequência, portanto, você deve verificar os detalhes 

regularmente. 

 

A partir de 6 de agosto, existem regras especiais para quem viaja do Reino Unido, Chipre, 

Turquia, Brasil, Emirados Árabes Unidos, Iraque, Índia, Malawi, Etiópia, Zâmbia, Libéria, 



Quênia, Gâmbia e Serra Leoa, além das aplicáveis a todos os viajantes . Eles são descritos 

abaixo em ' Requisitos e testes de auto-isolamento após a chegada '. Quando a quarentena 

do hotel for necessária, você precisará provar que possui uma reserva para ter permissão 

para embarcar no avião. 

 

Requisitos de certificado e medidas no Líbano 

 

Se você estiver viajando para o Líbano, é necessário fazer um teste PCR em um laboratório 

certificado pelas autoridades locais 96 horas antes da viagem e mostrar o resultado - que 

deve incluir um código QR - no check-in no aeroporto de partida . Se você não tiver um 

resultado negativo do teste PCR dentro deste prazo e em um formulário aprovado (papel ou 

e-mail, não SMS) com um código QR, você não terá permissão para embarcar em seu voo 

para o Líbano. Você deve verificar com seu provedor de teste de antemão se um código QR 

é fornecido com o resultado do teste. 

 

Crianças menores de 12 anos estão isentas deste requisito. O governo anunciou que você 

está isento deste requisito se tiver recebido ambas as doses da vacina COVID-19 mais de 

15 dias antes de sua partida para o Líbano. No entanto, você deve ter recebido a segunda 

dose da vacina em um dos seguintes locais: Líbano, EUA, Canadá, Austrália, Nova 

Zelândia, países europeus (incluindo Reino Unido), países asiáticos, Egito, Argélia, 

Marrocos ou Tunísia. Consulte ' Demonstrando seu status de vacinação COVID-19 ' abaixo. 

 

Você não deve usar o serviço de teste do NHS para fazer um teste a fim de facilitar sua 

viagem para outro país. Você deve fazer um teste particular. 

 

Qualquer passageiro que apresentar sintomas de doença, incluindo COVID-19, não poderá 

embarcar na aeronave. 

 

Os passageiros que deixaram o Líbano por um período não superior a uma semana não 

são obrigados a fazer um teste PCR antes da partida, mas serão submetidos a um teste 

PCR no Líbano. 

 

Demonstrando seu status de vacinação COVID-19 

 

A Diretoria Geral Libanesa de Aviação Civil disse que aceitará qualquer documento oficial 

que confirme o status de vacinação. Você deve verificar com sua companhia aérea qual 

prova é necessária. 

 

Requisitos de auto-isolamento e testes após a chegada 

 

Viajantes sujeitos a medidas complementares COVID-19 

 

A partir de 6 de agosto, todos os viajantes do Reino Unido, Chipre, Turquia, Brasil, 

Emirados Árabes Unidos, Iraque, Índia, Malawi, Etiópia, Zâmbia, Libéria, Quênia, Gâmbia e 

Serra Leoa para o Líbano estarão sujeitos a medidas adicionais do COVID-19, além de os 

que já estão no lugar. 

 



Quarentena de hotel: os passageiros devem ter uma reserva de hotel para 4 dias / 3 noites 

na chegada em um hotel aprovado pelo governo, onde devem completar 4 dias de 

quarentena antes de fazer um teste de PCR. É necessária uma reserva de hotel para 

embarcar no avião.  

 

A lista atual de hotéis aprovados está abaixo. Na chegada, os ônibus fornecidos pelo hotel 

transportarão os passageiros do aeroporto ao hotel. Você deve entrar em contato com a 

Embaixada do Líbano para obter mais informações. 

 

Lancaster Plaza, Beirute 

Lancaster Tamar Hotel, Hadat 

Hotel Radisson Blue Martinez, Ain El Mraiseh 

Hotel Monte Cassino, Jounieh 

Mayflower Beirute, Hamra 

Royal Tulip Hotel, Achrafieh 

Hansa Hotels Worldwide, Sodeco 

 

Gefina Rotana, Beirute 

Raouche Arjaan de Rotana 

Riviera Hotel, Beirute 

 

Assaha Hotel, estrada do aeroporto 

O hotel parisiense, Ain El Mraiseh 

Le Royal Hotel, Dbayeh 

Hotel Sunrise, Sahel Alma, Jounieh 

Warwick Stone 55, rodovia Zalka 

Elite hotel & Spa, Raoucheh, Australia Street 

Hotel Saint Jean, Zahle 

Beirut Golden Plaza, Airport Road 

Isenções de quarentena de hotel: 

 

Passageiros que podem provar: 

 

que receberam ambas as doses da vacina COVID-19 pelo menos 2 semanas antes da 

partida para o Líbano, ou 

 

que tiveram e se recuperaram de COVID-19 dentro de 90 dias antes da viagem, ou 

que eles viajaram para fora do Líbano e voltaram dentro de uma semana 

estão isentos de fazer um teste PCR antes da partida e da quarentena do hotel. Contate 

sua companhia aérea e a embaixada libanesa local para verificar qual prova de vacinação é 

necessária. 

 

Passageiros que: 

 

tenham recebido uma dose de qualquer vacina COVID-19 pelo menos 2 semanas antes de 

sua partida para o Líbano, ou 

estão em trânsito através do aeroporto de Beirute para a Síria através da fronteira terrestre, 

ou 



são menores de 18 anos (acompanhados ou não) 

estão isentos de quarentena de hotel. 

 

Diplomatas nacionais e estrangeiros e suas famílias estão isentos de quarentena em um 

hotel, mas devem ficar em quarentena por 4 dias em seu alojamento. 

 

Teste PCR na chegada: Todos os passageiros (exceto crianças menores de 12 anos e 

UNIFIL) devem fazer um teste PCR no aeroporto de Beirute (fornecido às custas da 

companhia aérea) na chegada. 

 

Viajantes vindos de qualquer outro país 

 

Todos os viajantes (exceto crianças menores de 12 anos e UNIFIL) para o Líbano vindos de 

lugares diferentes dos países mencionados acima, serão obrigados a fazer um teste PCR 

no Aeroporto Internacional de Beirute na chegada (que é fornecido às custas da companhia 

aérea) e em seguida, para quarentena por 72 horas. 

 

Diplomatas e suas famílias, delegações oficiais e oficiais do UNFIL estão isentos das 

medidas de quarentena, bem como aqueles que receberam ambas as doses da vacinação 

COVID-19, desde que tenham comprovação de vacinação e façam o teste PCR na chegada 

como uma medida de precaução. 

 

Todos os viajantes 

 

Todos os viajantes também deverão baixar e ativar o aplicativo móvel “Covid Leb Track” na 

chegada ao Líbano e apresentar o aplicativo às autoridades no Aeroporto Internacional de 

Beirute no momento do teste PCR. 

 

O governo libanês está mantendo essas medidas sob revisão e elas podem mudar a curto 

prazo. Você deve cumprir todos os regulamentos alterados para teste e auto-isolamento. 

Você deve verificar com sua companhia aérea e com a Embaixada do Líbano no país de 

onde está viajando antes de viajar. 

 

Passageiros em trânsito 

 

Não há testes ou procedimentos adicionais relacionados ao COVID-19 necessários para 

viajantes em trânsito. Passageiros com um tempo de trânsito curto terão permissão para 

seguir diretamente para seu portão, aqueles com um tempo de trânsito mais longo terão 

que esperar em um portão designado onde um refeitório está disponível. 

 

Viagem no Líbano 

 

Você deve se inscrever online por meio desta plataforma para realizar certas atividades, 

como ir ao banco ou comprar alimentos.  

 

https://covid.pcm.gov.lb/impactmobile/curfew 

 

https://covid.pcm.gov.lb/impactmobile/curfew


Certas atividades, como ir a lojas de roupas, cabeleireiros ou clínicas veterinárias, não 

requerem esta autorização. Contate a embaixada libanesa para mais detalhes.  

 

Os locais públicos como restaurantes, teatros, cinemas, cafés e ginásios foram reabertos. 

Você deve verificar o horário de funcionamento com antecedência.  

 

Os serviços de entrega em supermercados, farmácias e restaurantes funcionam 24 horas 

por dia, 7 dias por semana. Os hotéis também estão abertos 24 horas por dia, 7 dias por 

semana. Eventos como casamentos, exposições e conferências estão limitados a 50% da 

capacidade. 

 

O aeroporto internacional de Beirute permanece aberto. Todos os passageiros são 

obrigados a ter seus bilhetes com eles no transporte de e para o aeroporto. Algumas 

isenções às restrições COVID-19 são aplicadas aos trabalhadores humanitários.  

 

Para maiores esclarecimentos, os trabalhadores humanitários devem entrar em contato com 

seu empregador para aconselhamento. 

 

Os táxis e carros particulares não devem ter mais do que quatro pessoas (incluindo o 

motorista). Os ônibus podem operar com capacidade máxima de 50%. 

 

Máscaras de tecido cobrindo a boca e o nariz devem ser usadas fora de casa e em veículos 

(a menos que viaje sozinho). 

 

As autoridades libanesas podem emitir multas, impor bloqueios de estradas ou prender 

aqueles que violam essas medidas por até três anos.  

 

Você deve cumprir todas as medidas introduzidas pelas autoridades libanesas e obedecer 

às instruções das forças de segurança. Essas medidas podem ser alteradas em curto 

prazo. 

 

Mantenha-se atualizado com as informações do seu operador turístico, provedor de 

transporte ou alojamento sobre o impacto em quaisquer planos de viagem existentes. 

 

Alojamento 

 

Hotéis e aluguéis privados estão disponíveis. Você deve verificar se a acomodação está 

aberta e recebendo hóspedes antes de reservar e solicitar informações sobre as medidas 

que estão sendo tomadas para evitar a propagação do COVID-19. 

 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

LIBÉRIA 

================================= 



 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para a Libéria 

 

Passageiros que viajaram da Índia, Paquistão ou Bangladesh nos 14 dias anteriores estão 

proibidos de entrar na Libéria. 

 

O Aeroporto Internacional Roberts (RIA) está aberto para voos comerciais. Não há voos 

diretos do Reino Unido. Air France, Brussels Airlines e Royal Air Maroc geralmente 

oferecem um serviço de conexão via Paris, Bruxelas ou Casablanca.  

 

No entanto, os serviços entre o Reino Unido e Casablanca não estão operando atualmente. A 

disponibilidade de voos pode mudar em um curto espaço de tempo. Algumas companhias 

aéreas regionais estão operando com horários de voos reduzidos.  

 

Se você deseja viajar, deve entrar em contato com sua companhia aérea ou agente de viagens 

para confirmação dos horários dos voos. Você deve usar uma máscara durante o trânsito e 

na chegada à Libéria. No Aeroporto Internacional Roberts, você deve permanecer em 

espaços marcados dentro do terminal para permitir o distanciamento social. 

 

Antes de viajar para a Libéria, você deve ter um resultado de teste de PCR COVID-19 

negativo de um laboratório credenciado, independentemente do status de vacinação 

COVID-19. Seu teste deve ser realizado no máximo 96 horas antes da chegada à Libéria. 

 

Antes de chegar, na Libéria, você deve baixar o aplicativo móvel Lib Travel no Android Play 

ou na Apple Store. Se você tiver problemas com o aplicativo, a equipe do Aeroporto 

Internacional Roberts pode ajudá-lo. 

 

App Android 

Apple Store 

 

Você deve preencher um Formulário de Chegada para Triagem de Saúde antes da chegada, 

para monitoramento e rastreamento de contato. Você deve fornecer os detalhes do seu 

passaporte, dados de contato na Libéria, detalhes de parentes próximos, detalhes da sua 

viagem (incluindo detalhes do voo, com o número do assento e quaisquer locais de trânsito), 

todos os países visitados nos 14 dias anteriores, e você deve preencher o verificador de 

sintomas .  

 

Você deve selecionar uma opção de pagamento para o seu teste COVID-19 (pagamento via 

aplicativo ou pagamento na chegada). Alguns viajantes relataram problemas com o 

pagamento online. Você deve levar dinheiro suficiente (dólares americanos) para o 

pagamento na chegada. Em caso de cobrança dupla, você pode apresentar o comprovante de 

pagamento online e solicitar o reembolso.  



 

Cada viajante adulto deve baixar o aplicativo e se registrar individualmente. Você pode 

registrar crianças por meio do aplicativo de um pai. Quando você chega na Libéria, você 

deve ser capaz de provar que preencheu o formulário do rastreador de sintomas. Se você 

tiver problemas ao usar o aplicativo, a equipe irá auxiliá-lo no aeroporto na chegada. 

 

Atualmente todas as fronteiras terrestres (com Serra Leoa, Guiné e Costa do Marfim) estão 

fechadas para viajantes. As portas permanecem abertas. 

 

Teste / triagem na chegada 

 

Na chegada ao Aeroporto Internacional Roberts, os viajantes serão selecionados para 

COVID-19 usando testes rápidos, com resultados disponíveis em aproximadamente 20 

minutos. Todos os viajantes com teste positivo serão transportados pelas autoridades de 

saúde para o “Centro de Observação de Precaução (POC)” do governo, ou instalação de 

quarentena obrigatória, na Base Estelar.  

 

Os viajantes serão retidos lá aguardando os resultados da PCR e não podem ser liberados 

até que seja confirmado o resultado negativo para COVID-19. Os viajantes que ficam no 

POC geralmente farão um segundo teste entre os dias 7 e 9 de quarentena e podem ser 

liberados no dia seguinte (ou seja, entre os dias 8 e 10) se os resultados forem negativos. Os 

resultados dos testes de PCR geralmente levam vários dias e em períodos de maior 

movimento, duas semanas devido aos atrasos do laboratório.  

 

Todos os viajantes não isentos que chegarem à Libéria serão testados para o coronavírus. 

Para isenções, consulte Isenções para testes na chegada abaixo . Regras diferentes se aplicam 

a viajantes que estiveram no Nepal ou no Brasil nos últimos 14 dias, consulte as orientações 

separadas abaixo. 

 

Na chegada aos pontos de entrada, a equipe verificará sua temperatura e você deverá lavar 

as mãos com água e sabão. Você deve mostrar seu formulário de triagem de verificação de 

sintomas (aplicativo móvel) para a equipe de saúde pública. Você também deve mostrar o 

seu itinerário de voo 

Se você exibir sintomas de coronavírus, os funcionários da saúde pública podem levá-lo a 

uma quarentena do governo ou a um centro médico. Veja os requisitos de quarentena 

 

Os passageiros que entrarem na Libéria serão testados para COVID-19 pela equipe do 

Laboratório Nacional de Referência em Saúde Pública (a menos que estejam isentos de 

testes). A coleta de amostras envolve a coleta de um cotonete na parte interna do nariz e na 

parte posterior da garganta, usando um cotonete longo, para um teste rápido.  

 

Os resultados devem estar disponíveis em 20 minutos. Também pode ser necessário enviar 

uma amostra para o teste de PCR. O processamento da amostra pode levar vários dias. Você 

receberá um número de identificação único para recuperar os resultados do seu teste online. 



 

Você deve apresentar o comprovante de pagamento do seu teste antes da coleta da amostra. 

Os viajantes que chegam de países da CEDEAO devem pagar US $ 50. Os viajantes de países 

fora da região da CEDEAO devem pagar US $ 75. Existem duas opções de pagamento 

disponíveis. Você pode pagar antecipadamente por meio do aplicativo móvel Lib Travel ou, 

alternativamente, pode pagar na janela bancária do United Bank for Africa (UBA) (em 

dólares americanos em dinheiro ou com cartão) na chegada. 

 

Para verificar os resultados do teste PCR online, visite o Portal Self Check 2 a 3 dias após a 

coleta da sua amostra. Você deve inserir seu número de identificação exclusivo (fornecido 

quando sua amostra foi coletada) e seu ano de nascimento. O Laboratório de Referência 

Nacional está enfrentando restrições de capacidade e seu resultado pode atrasar além da 

meta de 72 horas. Indivíduos relataram atrasos de aproximadamente 2 semanas. 

 

O governo da Libéria recomenda fortemente que todos os viajantes se isolem por 7 dias e 

monitorem os sintomas por meio do aplicativo Lib Travel por 14 dias, começando no dia 

seguinte à chegada na Libéria. 

 

Se o seu teste PCR for positivo, você estará sujeito às diretrizes de gerenciamento de casos da 

Libéria. Isso significa que o Instituto Nacional de Saúde Pública da Libéria (NPHIL) 

considerará seu atendimento caso a caso e você poderá ser encaminhado a uma Unidade de 

Tratamento COVID-19 do governo. Instalações privadas de saúde não têm permissão para 

tratar pacientes com COVID-19. Os cuidados domiciliares são considerados caso a caso, mas 

é improvável que sejam concedidos a viajantes encaminhados ao Centro de Observação de 

Precaução. 

 

Para obter informações sobre testes para viajantes que partem da Libéria, consulte 

International Travel. 

 

http://www.liberiacovidresult.org/ 

 

Viajantes da Índia, Paquistão ou Bangladesh 

Passageiros que viajaram da Índia, Paquistão ou Bangladesh nos 14 dias anteriores estão 

proibidos de entrar na Libéria. 

 

Viajantes do Nepal ou Brasil 

 

Se você esteve no Nepal ou no Brasil nos últimos 14 dias, existem requisitos de entrada 

adicionais (quarentena gerenciada). Você deve completar os processos gerais do viajante 

acima (fornecer resultado de teste PCR negativo, preencher um Formulário de Chegada para 

Triagem de Saúde antes da chegada, fornecer seu itinerário de viagem e enviar uma amostra 

para teste PCR na chegada). Você também deve reservar seu pacote de quarentena 

gerenciado antes de chegar à Libéria. 

 

http://www.liberiacovidresult.org/


Na chegada, todos os viajantes do Nepal ou do Brasil serão levados diretamente do 

aeroporto para uma instalação de quarentena aprovada pelo governo (“Centro de 

Observação de Precaução / POC”). Você deve pagar as taxas de quarentena antes de entrar 

nas instalações. Você será testado 7 dias após a chegada. Se o seu teste for negativo, você 

será liberado. Pode demorar vários dias para receber esse resultado, então você pode ficar 

até 10 dias no POC. 

 

Se seu teste for positivo para COVID-19 enquanto estiver no POC, você será transferido do 

seu POC para uma Unidade de Tratamento COVID-19 do governo na Base Star. Você só terá 

alta da unidade de tratamento após dois testes COVID-19 negativos consecutivos. Isso pode 

significar ficar por 20 dias ou mais. Os POCs e unidades de tratamento da Libéria são 

básicos e não há garantia de que atendam aos padrões da Public Health England. 

 

Existem dois POCs aprovados: 

 

Star Base (instalação governamental), Bushrod Island. As taxas são de US $ 1000 para um 

indivíduo; US $ 1200 para um casal; $ 1.500 para famílias de 3 ou mais. As taxas incluem 

hospedagem e 3 refeições por dia, mais transporte do aeroporto para a Star Base. O 

pagamento do Star Base é feito por transferência bancária em dólares americanos para o 

United Bank for Africa (UBA). 

 

Banco Correspondente: CITI Bank New York 

Código SWIFT: CITIUS33 

ABA: 021000089 

Título da conta: Conta GOL COVID-19 

Conta UBA nº. USD 53030030026154 

Endereço Broad & Nelson Streets, Monrovia, Libéria 

SWIFT: UNAFLRLM 

Nome do beneficiário: insira o seu nome (será uma referência cruzada na sua chegada) 

Número da conta do beneficiário Insira o número da sua conta (isso terá uma referência 

cruzada na sua chegada). 

 

Murex Plaza Hotel & Suites, 10th Street Sinkor (12 quartos). As taxas são de US $ 90 por 

pessoa, por dia, mais uma taxa de transporte de US $ 25 do aeroporto para o hotel. As taxas 

incluem hospedagem e 1 café da manhã por dia, mais lavanderia. O almoço e o jantar são 

cobrados separadamente. Entre em contato diretamente com o hotel para fazer reservas: + 

231-7760988-880 ou https://www.murexplaza.com . 

 

Se o teste de COVID-19 for positivo enquanto estiver em quarentena no hotel, você será 

transferido para a Unidade de Tratamento COVID-19 do governo na Star Base e deverá 

permanecer lá até que o resultado do teste seja negativo. 

 

Isenções para testes na chegada: 

 



Crianças menores de 5 anos estão isentas do teste COVID-19 e não exigem um certificado de 

resultado de teste. No entanto, você deve verificar os requisitos da sua companhia aérea. 

 

Tripulação de cabine, capitães, engenheiros de vôo e primeiros oficiais com escalas inferiores 

a 48 horas estão isentos de testes se completarem os testes de pré-embarque de acordo com a 

política de sua companhia aérea e cumprirem os procedimentos de triagem enquanto 

estiverem na Libéria. Eles devem concluir a triagem na chegada e seguir para o hotel 

designado para a tripulação de voo. Se a espera for de mais de 48 horas, a tripulação de 

cabine, capitães, engenheiros de vôo e primeiros oficiais devem se submeter a testes de PCR 

antes de deixar a Libéria (ver teste de Coronavírus para viajantes que partem). 

 

Diplomatas e suas famílias, cônsules honorários, funcionários de organizações 

internacionais devidamente credenciados e diplomatas liberianos devem apresentar um 

certificado de resultado de teste PCR COVID-19 negativo de um laboratório credenciado 

dentro de 96 horas do teste (ou seja, sua amostra de teste deve ter sido coletada no máximo 4 

dias antes da chegada à Libéria).  

 

Como alternativa, o teste voluntário no aeroporto está disponível gratuitamente. Se você não 

apresentar um certificado de resultado de teste PCR COVID-19 negativo válido, a equipe do 

NPHIL tentará testá-lo na chegada. 

 

Você não deve usar o serviço de teste do NHS para fazer um teste a fim de facilitar sua 

viagem para outro país. Você deve fazer um teste particular. 

 

Você deve estar preparado para restrições de viagem e alterações nos requisitos de triagem e 

quarentena sem aviso prévio. 

 

Requisitos de quarentena 

 

Todos os viajantes que receberem um resultado de teste rápido positivo na chegada ao 

Aeroporto Internacional de Roberts serão transportados pelas autoridades de saúde para o 

“Precautionary Observation Center (POC)” do governo, ou instalação de quarentena 

obrigatória do governo, na Star Base. Os viajantes serão mantidos na Base Star com 

resultados de PCR pendentes e não podem ser liberados até que sejam confirmados 

negativos para COVID-19. Os viajantes que permanecerem no POC geralmente farão um 

segundo teste entre os dias 7 e 9 de quarentena e podem ser liberados no dia seguinte (ou 

seja, dia 8-10) se os resultados forem negativos. Os resultados dos testes de PCR geralmente 

levam vários dias e, em períodos de maior movimento, duas semanas devido a atrasos no 

laboratório. Os POCs da Libéria são básicos e não há garantia de que atendam aos padrões 

da Public Health England. 

 

Os viajantes do Nepal ou do Brasil devem permanecer em uma instalação de quarentena 

aprovada por no mínimo 8 dias (consulte Viajantes do Nepal ou Brasil acima). 

 



Para outros viajantes, dependendo da duração e do motivo de sua visita, você pode não ter 

que se isolar na chegada. No entanto, para a maioria dos viajantes, a Libéria recomenda o 

auto-isolamento por 7 dias após a chegada. Existe o risco de os cidadãos britânicos serem 

colocados em quarentena do governo ou centro médico, quer na chegada quer durante a sua 

viagem à Libéria. Os centros de observação preventiva da Libéria (POCs) são básicos e não 

garantem que atendam aos padrões da Public Health England. 

 

Você corre o risco de ser colocado em quarentena ou instruído a se isolar mesmo depois de 

completar seu auto-isolamento pós-chegada, se desenvolver sintomas (febre, tosse ou 

doença respiratória), ou se houver suspeita de que você tenha entrado em contato com 

algum que testou positivo para coronavírus. Se seu teste for positivo para COVID-19, você 

pode ser transferido para uma instalação de quarentena do governo ou centro de 

tratamento. É altamente recomendável que você se familiarize com esses riscos antes de 

viajar. 

 

Se você estiver viajando em nome do governo, uma organização internacional / ONG ou 

uma empresa, você deve verificar com sua organização se eles pré-organizaram um POC 

privado, ou seja, instalação de quarentena, autorizado pelo NHPIL. A Embaixada Britânica 

não pode fornecer instalações POC. Se apresentar sintomas, você pode ser transferido para 

um POC do governo ou centro de tratamento. 

 

Os visitantes que chegam em um laissez-passer (exceto ONU ou UE), também podem ser 

levados para a quarentena para triagem secundária. Qualquer suspeita de tentativas ilegais 

de contornar o processo resultará na remoção para a quarentena. 

 

Vistos 

 

Se você não puder deixar a Libéria e seu visto estiver prestes a expirar, você deve solicitar 

uma extensão. O período máximo de extensão é de 60 dias. Só é possível prorrogar o visto 

uma vez. Para solicitar uma extensão em Monróvia, você deve visitar o Escritório de 

Imigração na cidade de Gbarngaye, 24th Street, Sinkor. O escritório funciona das 9h às 15h, 

de segunda a sexta-feira. Você deve solicitar a seção de registro. 

 

Você deve trazer seu passaporte e pagar uma taxa de US $ 25. Se você estiver hospedado 

fora do Condado de Montserrado, você deve entrar em contato com o Escritório de 

Imigração local para solicitar uma extensão de visto autorizada pelo Comandante do 

Condado de Imigração. Se você já estendeu seu visto uma vez e ele está prestes a expirar, 

você deve solicitar uma autorização de residência. Nesse caso, entre em contato com a 

Embaixada Britânica para obter aconselhamento, enviando um e-mail para 

Monrovia.GeneralEnquiries@fcdo.gov.uk 

 

Viagem internacional 

 

mailto:Monrovia.GeneralEnquiries@fcdo.gov.uk


O Aeroporto Internacional Roberts (RIA) está aberto para voos comerciais, no entanto, os 

voos de e para a Libéria permanecem limitados. Não há voos diretos entre o Reino Unido e a 

Libéria. 

 

Se você estiver viajando para o Reino Unido, verifique a disponibilidade de voos de ida de 

países de trânsito em sua rota. Os horários podem ser reduzidos e podem ser alterados em 

um curto espaço de tempo. Para obter as informações mais recentes sobre a rota planejada, 

verifique com as companhias aéreas e sua agência de viagens. 

 

Se você estiver em trânsito em outro país entre a Libéria e o Reino Unido, verifique os 

conselhos de viagem dos países em sua rota para os requisitos de entrada mais recentes. Sua 

companhia aérea pode se recusar a permitir que você embarque na Libéria se você não 

atender a todos os requisitos.  

 

O governo belga atualmente lista a Libéria como um país “vermelho” para o risco de 

coronavírus. Pode haver requisitos adicionais para transitar por Bruxelas para retornar ao 

Reino Unido. Você deve verificar os conselhos de viagem antes de viajar.  

 

A partir das 23h59 de 21 de junho, os Emirados Árabes Unidos (Emirados Árabes Unidos) 

não permitirão a entrada de viajantes da Libéria. Isso inclui passageiros em trânsito (exceto 

para os próximos voos em trânsito para a Libéria). Você deve verificar os conselhos de 

viagem antes de viajar. 

 

Algumas companhias aéreas regionais estão operando com horários de voos reduzidos. 

 

Atualmente todas as fronteiras terrestres (com Serra Leoa, Guiné e Costa do Marfim) estão 

fechadas para viajantes. As portas permanecem abertas. 

 

Teste de coronavírus para viajantes que partem 

 

Antes de partir da Libéria, você precisará de um resultado negativo do teste COVID-19 e de 

um certificado de viagem emitido pelo Laboratório Nacional de Referência em Saúde 

Pública da Libéria. Para isenções, consulte Isenções para testes de PCR na seção de partida 

abaixo. 

 

Você deve apresentar um resultado de teste de PCR COVID-19 negativo, de um teste 

conduzido pelo Laboratório Nacional de Referência de Saúde Pública da Libéria dentro de 

72 horas antes da partida. Algumas companhias aéreas podem exigir um período de teste 

mais curto. Você deve verificar com sua companhia aérea antes de viajar. 

 

O teste COVID-19 para viajantes está disponível no Union Center, localizado em Sophia, 

Congo Town, Monróvia, das 9h às 16h, 7 dias por semana. Indivíduos relataram tempos de 

espera de até 5 horas durante os períodos de maior movimento. Um sistema de nomeação 

não está disponível. 



 

Existem duas opções de teste. Os testes regulares custam US $ 50 para viagens dentro da 

região da CEDEAO ou US $ 75 para viagens fora da região da CEDEAO. Testes rápidos, com 

certificados de resultados dentro de 24 horas, estão disponíveis por um custo adicional de 

US $ 100 (custo total de US $ 150 para viagens na região da CEDEAO ou US $ 175 para 

viagens para outros lugares). Indivíduos relataram atrasos significativos no recebimento de 

resultados devido a atrasos no laboratório. Você pode querer considerar testes acelerados e 

deve garantir que sua passagem aérea seja flexível. 

 

O processamento regular da amostra pode levar vários dias. Se você não estiver pagando 

por um teste acelerado, é recomendável enviar sua amostra o mais rápido possível dentro de 

72 horas de sua partida para permitir o maior tempo de processamento, pois os resultados 

podem levar mais de 48 horas. 

 

A NPHIL incentiva todos os viajantes a se registrar em http://liberiacovidtravel.org antes 

de chegar ao Union Center. Este site não emprega tecnologia SSL e não é um site seguro. 

Para se inscrever, selecione “Solicitar um certificado de viagem” e envie as informações 

necessárias. Você deverá fornecer informações pessoais (nome, sexo, data de nascimento, 

nacionalidade, endereço na Libéria, condado de residência (na Libéria), detalhes do 

passaporte, número (s) de telefone e endereço de e-mail) e detalhes da viagem (destino, 

partida data, número do voo). Ao concluir seu registro, você receberá um número de 

identificação exclusivo para recuperar os resultados do seu teste. 

 

Você deve pagar a taxa do teste antes de enviar sua amostra. Existem duas opções de 

pagamento disponíveis. Se você concluiu o registro no site, pode clicar em “Continuar para 

o pagamento” para ser redirecionado a um site de pagamento seguro que utiliza a 

tecnologia SSL. Alternativamente, você pode pagar na janela do United Bank for Africa 

(UBA) no Union Center (em dólares americanos em dinheiro ou com cartão). 

 

Para verificar os resultados do teste PCR online, visite www.liberiacovidresult.org 2 a 3 dias 

após a coleta da amostra, você deve inserir seu número de identificação exclusivo (fornecido 

quando a amostra foi coletada) e seu ano de nascimento. O Laboratório de Referência 

Nacional está enfrentando restrições de capacidade e seu resultado pode atrasar além da 

meta de 72 horas. 

Se o resultado do seu teste for negativo, você pode solicitar um certificado de viagem online 

visitando http://liberiacovidtravel.org e clicando em “Imprimir certificado de viagem”. 

Você deve imprimir seu certificado. 

 

Se o resultado do seu teste for positivo, o Ministério da Saúde ou o Instituto Nacional de 

Saúde Pública da Libéria (NPHIL) entrará em contato com você e você não terá permissão 

para viajar. Você estará sujeito às diretrizes de gestão de casos da Libéria. Isso significa que a 

NPHIL considerará seu atendimento caso a caso e você poderá ser levado a uma Unidade de 

Tratamento COVID-19 do governo. Instalações privadas de saúde não têm permissão para 

tratar pacientes com COVID-19.  



 

As autoridades costumam ter como objetivo manter as famílias com menores unidas. Se 

você estiver viajando com menores, isso pode significar que todos os membros da família 

serão transferidos para uma Unidade de Tratamento COVID-19 ou Centro de Observação de 

Precaução (POC) do governo, ou seja, quarentena, mesmo que apenas uma pessoa tenha 

testado positivo. O atendimento domiciliar é considerado caso a caso. Se o seu teste for 

positivo, seu hotel pode pedir que você deixe sua acomodação. As autoridades liberianas 

não fornecerão assistência financeira ou apoio com acomodação alternativa para quaisquer 

viajantes que precisem deixar seu hotel como resultado de um resultado positivo do teste 

COVID-19. 

Isenções para testes de PCR na partida: 

 

Crianças menores de 5 anos estão isentas do teste COVID-19 e não exigem um certificado de 

resultado de teste. No entanto, se a sua companhia aérea ou o país para o qual você está 

viajando exigir o teste de crianças menores de 5 anos, as taxas de teste serão aplicadas 

conforme acima. 

 

Diplomatas e suas famílias, cônsules honorários, funcionários de organizações 

internacionais devidamente credenciados e diplomatas liberianos estão isentos de testes de 

partida. No entanto, o teste voluntário no Union Center está disponível gratuitamente. Se 

solicitar resultados acelerados dentro de 24 horas, aplica-se a taxa adicional de $ 100. 

Tripulação de cabine, capitães, engenheiros de vôo e primeiros oficiais com escalas inferiores 

a 48 horas (sujeito à política da companhia aérea). 

 

Embora o Governo da Libéria não exija que os viajantes isentos façam o teste na partida, as 

companhias aéreas podem exigir prova de resultado negativo do teste para permitir o 

embarque, independentemente do status de isenção. 

 

Os protocolos de teste podem mudar a curto prazo. Você deve monitorar este aviso de 

viagem para atualizações, entrar em contato com sua companhia aérea antes de viajar e 

consultar fontes governamentais para anúncios . 

 

Viagem na Libéria 

 

Em resposta ao aumento dos casos de COVID-19, as Diretrizes Nacionais de Saúde COVID-

19 revisadas foram publicadas pelo Ministério da Saúde. As medidas em vigor para 

minimizar a disseminação de COVID-19 se aplicam a todos os 15 condados. Essas medidas 

permanecerão em vigor até que seja anunciado o contrário.  

 

A violação das medidas de saúde é punida com multa de até US $ 200 e / ou pena de prisão 

até 30 dias. As medidas podem ser alteradas em curto prazo. As autoridades podem impor 

um bloqueio ou toque de recolher se os casos COVID-19 continuarem a aumentar. Você 

deve monitorar as comunicações do governo quanto a anúncios ( consulte Mais informações 

). 



 

Se você sair em público, deve usar uma máscara facial que cubra o nariz e a boca. Você 

também deve usar uma máscara ao usar o transporte público. Aplicam-se limites ao número 

de passageiros: os táxis não devem transportar mais de 3 passageiros na parte de trás e 1 na 

frente; Os “keh-kehs” (táxis triciclos) não devem transportar mais de 2 passageiros nas 

costas e nenhum na frente. As motos só podem transportar um passageiro. 

 

Você deve manter um distanciamento social de no mínimo 1 metro (3 pés) de outras pessoas 

em locais públicos e empresas (exceto em transporte público). A lavagem obrigatória das 

mãos com sabão e água limpa ou desinfetante à base de álcool é exigida em todas as 

instalações. 

 

As autoridades liberianas aconselharam os membros da comunidade a relatar aqueles que 

apresentassem sintomas de coronavírus (tosse, febre e dificuldade para respirar) ligando 

para 4455. 

 

Alojamento 

 

Você deve garantir que providenciou a acomodação antes de viajar para a Libéria. Alguns 

hotéis estão abertos, mas você deve verificar e reservar com antecedência. Medidas de 

saúde, incluindo lavagem das mãos, uso de máscara e distanciamento social de 1 metro (3 

pés), se aplicam em todos os hotéis. 

 

Locais e serviços públicos 

 

Negócios como bancos, supermercados, restaurantes e salões de beleza estão abertos. 

Medidas de saúde, incluindo lavagem das mãos, uso de máscara e distanciamento social de 

1 metro (3 pés) se aplicam.  

 

Algumas empresas têm limites no número de clientes com permissão para entrar ao mesmo 

tempo. Apenas 10 clientes são permitidos nas áreas de serviço do banco e apenas 20 clientes 

em supermercados, boates e bares. 

 

 As medidas de prevenção devem ser seguidas dentro e durante a fila para entrar. Alguns 

escritórios e empresas também podem exigir verificações de temperatura antes da entrada. 

Boates, bares e outros estabelecimentos que servem bebidas alcoólicas podem funcionar até 

as 21h. 

 

Você é obrigado a usar máscaras faciais em todas as instalações comerciais, locais públicos e 

edifícios governamentais. Os locais de culto têm permissão para realizar cultos. 

Estabelecimentos de educação, centros de saúde e farmácias permanecem abertos com 

medidas de saúde em vigor. 

 



Reuniões (por exemplo, festas, funerais, casamentos) de até 20 pessoas são permitidas, desde 

que medidas preventivas possam ser mantidas (máscaras, distanciamento social, 

desinfetante / lavagem das mãos). Não são permitidos espectadores em eventos esportivos. 

 

Os escritórios públicos devem reduzir o número de funcionários em 50%, com outros 

funcionários trabalhando em casa. 

 

Cadáveres confirmados como COVID-positivos não podem ser transportados para dentro 

ou para fora da Libéria. 

 

Saúde na Libéria 

 

Devido a um aumento significativo de casos graves de COVID-19, as unidades de saúde da 

Libéria estão enfrentando graves restrições de capacidade, incluindo falta de oxigênio e 

leitos de cuidados intensivos. Você deve considerar os riscos significativos à saúde antes de 

viajar para a Libéria. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

LÍBIA 

================================= 

 

Viagem na Líbia 

 

A Líbia anunciou uma série de medidas e restrições para limitar a propagação do vírus. A 

implementação dessas medidas foi relaxada, mas podem ser reforçadas novamente em curto 

prazo. 

 

O apoio consular não está disponível do governo britânico dentro da Líbia, pois as 

operações consulares permanecem suspensas. Se precisar falar com um funcionário 

consular, ligue para o FCDO em Londres no telefone +44 (0) 20 7008 1500 ou envie um e-

mail para Tunisconsular.enquiries@fco.gov.uk . 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

LIECHTENSTEIN 

================================= 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 



 

Entrada para Liechtenstein 

 

As fronteiras com a Suíça e a Áustria foram reabertas, mas as inspeções podem estar em 

andamento. 

 

Imigração e alfândega 

 

A Suíça lida com questões alfandegárias e de imigração para o Liechtenstein. Os requisitos 

de entrada são os mesmos da Suíça. Existe uma fronteira aberta entre a Suíça e o 

Liechtenstein. A Embaixada da Suíça em Brasília trata de questões consulares em nome de 

Liechtenstein no Brasil  

 

Os viajantes que não foram totalmente vacinados só podem entrar em Liechtenstein vindos 

do Brasil se: 

 

Cidadãos de Liechtenstein; 

Cidadãos da UE ou EFTA; 

detentores dos seguintes documentos: 

uma autorização de residência, ou seja, uma autorização de residência suíça (autorizações L 

/ B / C / Ci); 

uma licença transfronteiriça (licença G); 

um cartão de legitimação FDFA; 

um visto D emitido pela Suíça; 

Portadores de 'laissez passer' emitido pela Embaixada da Suíça em situações de necessidade 

especial. 

 

Os viajantes que não estão totalmente vacinados e não atendem a uma das isenções descritas 

acima não podem entrar em Liechtenstein vindos do Brasil. 

 

Para aqueles indivíduos elegíveis para entrar em Liechtenstein que não estão totalmente 

vacinados, a viagem do Brasil está geralmente sujeita a quarentena de 10 dias com teste e 

liberação disponível após 7 dias. Aqueles que estão totalmente vacinados estão isentos dos 

requisitos de quarentena. 

 

Crianças e adolescentes não vacinados que chegam do Brasil com menos de 18 anos têm 

permissão para entrar em Liechtenstein e são acompanhados por adultos totalmente 

vacinados, mas precisarão ser colocados em quarentena na chegada. Todos os viajantes que 

chegam de avião devem preencher um formulário de localização de passageiros , 

independentemente do status de vacinação. 

 

https://swissplf.admin.ch/formular 

 

https://swissplf.admin.ch/formular


Os viajantes podem ver quais regras se aplicam ao entrar em Liechtenstein ou Suíça usando 

o serviço Travelcheck online . 

 

https://travelcheck.admin.ch/home 

 

Requisitos de teste 

 

Todos os viajantes que voam para Liechtenstein via Suíça devem possuir comprovante de 

vacinação, comprovante de recuperação nos últimos 6 meses ou um teste COVID-19 

negativo antes da partida. Testes de PCR negativos (não mais de 72 horas) ou um teste 

rápido de antígeno (não mais de 48 horas) são aceitos. Crianças menores de 16 anos estão 

isentas de testes. 

 

Os viajantes que chegam por terra que estiveram em um local listado nos últimos 10 dias (o 

que inclui o Brasil), devem possuir comprovante de vacinação, comprovante de recuperação 

nos últimos 6 meses ou um teste COVID-19 negativo. Testes de PCR negativos (não mais de 

72 horas) ou um teste rápido de antígeno (não mais de 48 horas) são aceitos. Crianças 

menores de 16 anos estão isentas de testes. 

 

Quarentena 

 

O Brasil foi designado como um 'país com uma variante preocupante'. Os viajantes que 

chegam do Brasil ou que estiveram no Brasil nos 10 dias anteriores e que não foram 

totalmente vacinados ou não puderam provar que se recuperaram do COVID-19 nos últimos 

6 meses, devem ficar em quarentena por até 10 dias. 

 

Se estiver sujeito a quarentena, ao chegar ao Liechtenstein deve dirigir-se imediatamente 

para o seu alojamento. No caminho para lá, você deve manter uma distância mínima de 1,5 

metros de outras pessoas. Se você não conseguir manter essa distância, é recomendável usar 

uma máscara facial. Você deve evitar o transporte público, se possível. 

 

Você deve informar sua chegada ao governo de Liechtenstein dentro de dois dias. 

 

https://www.llv.li/inhalt/118794/amtsstellen/reisen-und-quarantane 

 

Durante a quarentena, você deve permanecer no local onde está hospedado, sem sair e 

evitar o contato com outras pessoas. 

 

Existe a possibilidade de reduzir a quarentena de viagens a partir do dia 7, desde que tenha 

um teste negativo (PCR ou antigénio rápido) e o governo do Liechtenstein autorize. 

 

O governo de Liechtenstein é responsável por monitorar a quarentena e realizar verificações 

pontuais. Qualquer pessoa que não cumprir o requisito de quarentena está cometendo um 

crime e pode ser multado em até CHF 10.000. 

https://travelcheck.admin.ch/home
https://www.llv.li/inhalt/118794/amtsstellen/reisen-und-quarantane


 

Mais orientações sobre os requisitos de quarentena estão disponíveis no Escritório Federal 

de Saúde Pública da Suíça . 

 

Demonstrando seu status de vacinação COVID-19 

 

Indivíduos totalmente vacinados podem entrar no Liechtenstein para qualquer finalidade, 

desde que apresentem prova adequada de vacinação. 

 

https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/sem/aktuell/faq-

einreiseverweigerung.html#-1871257744 

 

A prova do seu estado de vacinação COVID-19 pode ser fornecida digitalmente (através do 

aplicativo NHS ou site do NHS) ou impressa (pode ser solicitada no NHS ligando para 119). 

No entanto, uma captura de tela ou uma foto não é suficiente. Mais informações podem ser 

obtidas na Secretaria de Estado das Migrações .  

 

O seu cartão de nomeação do NHS dos centros de vacinação não foi concebido para ser 

usado como prova de vacinação e não deve ser usado para demonstrar o seu estado de 

vacina. 

 

Você será considerado vacinado se tiver sido vacinado com uma vacina que: 

 

está autorizado na Suíça e foi totalmente administrado de acordo com as recomendações do 

Escritório Federal de Saúde Pública; ou 

 

foi autorizado pela Agência Europeia de Medicamentos para a União Europeia e foi 

administrado na íntegra de acordo com os requisitos ou recomendações do país onde a 

vacinação foi administrada; ou 

 

foi autorizado pela Lista de Uso de Emergência da OMS e foi totalmente administrado de 

acordo com os requisitos ou recomendações do país em que a vacinação foi administrada. 

 

Isso inclui as vacinas AstraZeneca, Pfizer, Moderna e Janssen. 

 

A prova de vacinação deve incluir: 

 

Nomes e sobrenomes 

data de nascimento 

datas da vacinação 

vacina usada 

 

A prova do seu estado de vacinação COVID-19 pode ser fornecida digitalmente (através do 

aplicativo NHS ou site do NHS) ou impressa (pode ser solicitada no NHS ligando para 119). 

https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/sem/aktuell/faq-einreiseverweigerung.html#-1871257744
https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/sem/aktuell/faq-einreiseverweigerung.html#-1871257744


No entanto, uma captura de tela ou uma foto não é suficiente. O seu cartão de nomeação do 

NHS dos centros de vacinação não foi concebido para ser usado como prova de vacinação e 

não deve ser usado para demonstrar o seu estado de vacina. 

 

A sua vacinação é válida por 12 meses imediatamente após a data da sua última vacinação. 

Para a vacinação Janssen a validade começa 22 dias após a data da vacinação. 

 

Embora o Liechtenstein também aceite a prova de recuperação do COVID-19 para a entrada, 

o NHS não fornece a prova de registros de recuperação. 

 

Mais informações estão disponíveis nos sites do Escritório Federal Suíço de Saúde Pública e 

da Secretaria de Estado para Migração . 

 

https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-

pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-

reisende/quarantaene-einreisende.html#1918240392 

 

https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/sem/aktuell/faq-einreiseverweigerung.html 

 

Espaços públicos e serviços 

 

Todo contato com outras pessoas deve ser feito a uma distância de pelo menos 1,5 metros. O 

uso de máscara é obrigatório ao viajar em transporte público ou entrar em espaços internos 

acessíveis ao público. O não cumprimento é punível com multa. Crianças menores de 12 

anos estão isentas deste requisito, assim como as pessoas que não podem usar máscara por 

motivos médicos. 

 

O Liechtenstein relaxou as restrições ao coronavírus. Os restaurantes estarão abertos sem 

restrições, incluindo o tamanho das mesas. Eventos privados são permitidos sem qualquer 

limite de tamanho. Eventos públicos com público são permitidos para até 1000 pessoas. 

 

Você pode encontrar mais informações sobre as medidas de emergência em vigor no site do 

Governo (em alemão). 

 

https://www.regierung.li/coronavirus 

 

Saúde em Liechtenstein 

Se você acredita que tem sintomas, não deve ir diretamente ao hospital ou centro de saúde. 

Em vez disso, você deve ligar para o número de emergência do coronavírus no telefone +423 

235 45 32 (24 horas). 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html#1918240392
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html#1918240392
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html#1918240392
https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/sem/aktuell/faq-einreiseverweigerung.html
https://www.regierung.li/coronavirus


================================= 

LITUÂNIA 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para a Lituânia 

 

Cidadãos brasileiro que viajam para a Lituânia vindos do exterior devem preencher um 

formulário de registro online não antes de 48 horas antes de iniciarem sua viagem para a 

Lituânia. Cidadãos brasileiro que chegam à Lituânia em veículos particulares ou a pé devem 

preencher o formulário de registro on-line no prazo de 12 horas após a chegada à Lituânia. 

 

https://keleiviams.nvsc.lt/en/form 

 

Cidadãos brasileiro que viajam do Brasil para a Lituânia devem se auto-isolar por 10 dias e 

fornecer evidências de um teste de PCR COVID-19 negativo (feito no mínimo 72 horas antes 

da chegada) ou teste de antígeno (feito no mínimo 48 horas antes da chegada ) Você também 

deve se registrar para um teste de PCR , a ser realizado entre o terceiro e o quinto dia de 

isolamento. Para obter mais informações sobre como fazer um teste PCR na Lituânia, 

consulte o site do NVSC . 

 

https://nvsc.lrv.lt/en/information-on-covid-19/for-exposed-persons/private-laboratories-

for-testing-for-covid-19 

 

https://nvsc.lrv.lt/en/information-on-covid-19/for-arrivals-from-abroad/frequently-

asked-questions-1 

 

Há uma série de isenções de requisitos de teste e isolamento para cidadãos britânicos que 

viajam do Brasil. Consulte as isenções de testes COVID-19 e auto-isolamento 

 

Você pode reduzir o período de isolamento fazendo um terceiro teste PCR a partir do sétimo 

dia do período de isolamento. Você pode deixar o isolamento se o teste retornar um 

resultado negativo. Você deve informar o NVSC sobre seu resultado negativo e intenção de 

encerrar o isolamento mais cedo. 

 

https://nvsc.lrv.lt/shorten-1 

 

Diferentes requisitos de chegada podem ser aplicados, dependendo do seu país de partida. 

Para obter mais informações sobre os requisitos para chegadas de outros países, consulte o 

site do Ministério da Saúde da Lituânia . 

 

https://www.lithuania.travel/en/news/covid-19-in-lithuania-information-for-

tourists?fbclid=IwAR2ibYJlSEwrmK--MbhzDIab9RFteJib-xpvPe4DzTl7fEAM2yk-lXPjdak 

https://keleiviams.nvsc.lt/en/form
https://nvsc.lrv.lt/en/information-on-covid-19/for-exposed-persons/private-laboratories-for-testing-for-covid-19
https://nvsc.lrv.lt/en/information-on-covid-19/for-exposed-persons/private-laboratories-for-testing-for-covid-19
https://nvsc.lrv.lt/en/information-on-covid-19/for-arrivals-from-abroad/frequently-asked-questions-1
https://nvsc.lrv.lt/en/information-on-covid-19/for-arrivals-from-abroad/frequently-asked-questions-1
https://nvsc.lrv.lt/shorten-1
https://www.lithuania.travel/en/news/covid-19-in-lithuania-information-for-tourists?fbclid=IwAR2ibYJlSEwrmK--MbhzDIab9RFteJib-xpvPe4DzTl7fEAM2yk-lXPjdak
https://www.lithuania.travel/en/news/covid-19-in-lithuania-information-for-tourists?fbclid=IwAR2ibYJlSEwrmK--MbhzDIab9RFteJib-xpvPe4DzTl7fEAM2yk-lXPjdak


 

Isenções de testes COVID-19 e auto-isolamento 

 

Cidadãos brasileiro que viajam do Brasil para a Lituânia, que estão totalmente vacinados 

contra COVID-19, estão isentos tanto do auto-isolamento quanto da exigência de fornecer 

evidências de um teste de PCR / antígeno negativo. 

 

O governo da Lituânia considera que os indivíduos estão totalmente vacinados 14 dias após 

terem completado um curso completo de vacinação COVID-19, com uma vacina registada 

no Registo de Medicamentos da UE . 

 

Se você fez um ciclo completo de vacinação COVID-19, mas planeja viajar para a Lituânia 

antes de 14 dias, você deve permanecer em isolamento desde o ponto de chegada até o final 

do período de 14 dias. 

 

Consulte Demonstrando seu status de vacinação COVID-19 

 

Crianças menores de 12 anos que viajam do Brasil para a Lituânia não serão obrigadas a se 

auto-isolar na chegada ou fornecer evidências de um resultado negativo do teste de PCR / 

antígeno. 

 

Crianças não vacinadas com idade entre 12 e 16 anos, que viajam do Brasil para a Lituânia, 

ficarão isentas de auto-isolamento se apresentarem um resultado negativo do teste PCR 

(feito no máximo 72 horas antes da chegada) ou teste de antígeno (feito no máximo 48 horas 

antes da chegada). Se eles chegarem à Lituânia sem um resultado negativo do teste de PCR / 

antígeno, eles deverão se auto-isolar por 10 dias. 

 

Há um pequeno número de isenções adicionais de auto-isolamento e teste na chegada do 

exterior. Consulte o site do Centro Nacional de Saúde Pública da Lituânia (NVSC) para obter 

as informações mais recentes sobre isenções . 

 

Requisitos de quarentena 

 

Enquanto estiver em isolamento após a chegada Brasilasi, você deve: 

 

ficar em quartos separados para pessoas dentro de sua casa que não fizeram parte de seu 

grupo de viagem; 

 

não vá às lojas; 

 

não comparecer aos serviços públicos presenciais; 

 

não ter convidados / visitantes; 

 



organizar para que provisões essenciais sejam entregues por amigos, familiares ou serviços 

de entrega; 

 

consulte um GP por telefone / e-mail para agendar extensões de prescrições; e 

 

ligue para o Centro de Resposta de Emergência no 112 ou linha direta COVID-19 no +370 

37367 963, se você desenvolver sintomas de COVID-19. A linha direta funciona diariamente 

das 8h às 23h. 

 

Ao se isolar ao chegar do Brasil, você pode sair para uma caminhada, dentro de um raio de 1 

km de seu local de auto-isolamento. Enquanto estiver do lado de fora, você deve usar uma 

máscara, ficar longe de áreas movimentadas e não se misturar com pessoas de fora do seu 

grupo de viagem. 

 

Enquanto estiver isolado, você pode ser contatado por funcionários de saúde da Lituânia. 

 

Cidadãos brasileiros que precisem romper temporariamente o isolamento, que atendam a 

um dos requisitos estabelecidos pelo Governo da Lituânia , devem notificar o NVSC com 

antecedência . Você não precisa informar ao NVSC se estiver interrompendo o isolamento 

para um teste de PCR COVID-19 ou para tratamento médico de emergência. 

 

Os cidadãos brasileiros podem deixar a Lituânia antes do fim do período de isolamento para 

regressar ao Brasil / ao seu país de residência. No entanto, você deve registrar seus planos 

de viagem com o NVSC pelo menos 24 horas antes da partida. 

 

Países vizinhos 

 

Pode haver restrições em países vizinhos à Lituânia.  

 

Você deve seguir as medidas de quarentena locais do país em que está. 

 

Vistos 

 

Se precisar de mais informações sobre os requisitos de entrada, entre em contato com as 

autoridades locais de imigração ou com a embaixada / consulado lituano mais próximo. 

Você também deve consultar sua companhia aérea ou agência de viagens para obter as 

informações mais recentes. 

 

Turismo na Lituânia 

Os passageiros em transporte público devem estar sentados a pelo menos 1 metro de 

pessoas fora de suas residências. 

 

Máscaras faciais são obrigatórias ao viajar de táxis. 

 



Locais e serviços públicos 

Mais informações sobre as restrições relacionadas ao COVID-19 a locais e serviços públicos 

na Lituânia estão disponíveis no site KoronaStop . 

 

Saúde na Lituânia 

Muitos serviços de saúde não essenciais foram temporariamente suspensos. Se você tiver 

uma consulta médica, verifique com o provedor de serviços para confirmar se a consulta 

pode ser realizada conforme planejado. 

 

Se você tiver sintomas de COVID-19 ou tiver estado em contato com um caso confirmado 

nos 14 dias anteriores, ligue para a linha direta do COVID-19 da Lituânia no telefone +370 

37367 963 para solicitar um teste de PCR do COVID-19. A linha direta funciona diariamente 

das 8h às 23h. Em caso de emergência, ligue 112. Os testes agendados através da linha direta 

são gratuitos. 

 

Uma lista de clínicas privadas que oferecem testes de PCR e antígenos está disponível no site 

do Ministério da Saúde da Lituânia. Os exames agendados por meio dessas clínicas serão 

cobrados. 

 

Observe que nem todos os centros de teste na Lituânia oferecem resultados em inglês. Caso 

deseje seus resultados em inglês, você deve solicitá-los no momento da reserva. Certificados 

de resultados em inglês provavelmente incorrerão em cobranças adicionais. 

 

Se você não tiver acesso a um veículo particular, precisará se deslocar até o centro de testes 

de táxi. Aconselhamos que verifique, no momento da reserva, se a empresa de táxi pode 

levá-lo a um centro de testes, uma vez que alguns táxis podem não ter os cuidados 

necessários para prestar este serviço. 

 

Teste positivo para COVID-19 na Lituânia 

Se seu teste for positivo para COVID-19 com um teste de antígeno, você deve se registrar 

imediatamente para um teste de PCR. Ligue para a linha direta COVID-19 da Lituânia no 

telefone +370 37367 963 para solicitar um teste PCR COVID-19. A linha direta funciona 

diariamente das 8h às 23h. Você deve isolar-se até receber seus resultados e instruções de 

funcionários de saúde pública, mesmo se for assintomático. 

 

Se seu teste for positivo para COVID-19 com um teste de PCR, você deve isolar-se por 14 

dias. 

 

Enquanto estiver isolado, você deve: 

 

não deixe seu local de isolamento sem a permissão de um profissional de saúde; 

 

não vá às lojas; 

 



não comparecer aos serviços públicos presenciais; 

 

não ter convidados / visitantes; 

 

organizar para que provisões essenciais sejam entregues por amigos, familiares ou serviços 

de entrega; 

 

consulte um GP por telefone / e-mail para agendar extensões de prescrições; 

 

ligue para a linha direta COVID-19 da Lituânia no telefone +370 37367 963 se você exibir 

sintomas COVID-19; e 

 

ligue para o Centro de Resposta de Emergência no 112 se seus sintomas se agravarem. 

 

O Governo da Lituânia desaconselha o auto-isolamento em propriedades com aqueles que 

não o estão a isolar. Se isso não for possível, você deve ficar em quartos separados e bem 

ventilados, restringir seus movimentos dentro de casa e minimizar o uso de espaços 

comuns.  

 

As crianças com teste positivo para COVID-19 podem isolar-se com um dos pais ou 

responsável, mas também devem aderir às regras de auto-isolamento. Espera-se que você 

cubra os custos de sua acomodação com isolamento, se não puder ficar em uma propriedade 

privada. 

 

Enquanto estiver isolado, você deve esperar ser contatado por funcionários de saúde da 

Lituânia. Eles pedirão que você forneça: 

 

Uma lista de pessoas com quem você esteve em contato próximo nos 14 dias anteriores aos 

seus primeiros sintomas ou ao dia do teste, se você for assintomático. Os contatos próximos 

são considerados aquelas pessoas com as quais você ficou a menos de dois metros de 

distância por 15 minutos ou mais, sem máscaras; e 

 

Uma lista dos locais que você visitou nos últimos 14 dias e o horário da sua visita. 

Se você tem um animal de estimação, mas não pode providenciar cuidados alternativos, 

você pode deixar seu local de isolamento por até 15 minutos para passear com seu animal de 

estimação. Esta exceção se aplica apenas a indivíduos que não apresentam sintomas COVID-

19. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

LUXEMBURGO 

================================== 



 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para Luxemburgo 

 

Cidadãos do Brasil não têm permissão para entrar em Luxemburgo para fins não essenciais 

devido às restrições do COVID-19 em toda a UE para cidadãos não pertencentes à UE e do 

EEE. Viagens essenciais ainda são permitidas e uma lista de isenções para entrar em 

Luxemburgo pode ser encontrada no site do governo de Luxemburgo (em 'Eu sou um 

cidadão de um país terceiro. Posso visitar o Grão-Ducado, e quais condições se aplicam para 

viajar para o Grão-Ducado ? '). 

 

https://covid19.public.lu/en/travellers/visiting-luxembourg.html 

 

Se você está qualificado para viajar para Luxemburgo, você deve: 

 

Ter prova de um teste PCR negativo (realizado menos de 72 horas antes da partida) ou 

prova de um teste COVID-19 negativo do antígeno (realizado menos de 48 horas antes da 

partida) para todos os passageiros com 12 anos ou mais. Você não deve usar o serviço de 

teste do NHS para facilitar a viagem para outro país. Se chegar de avião, preencha um 

formulário de localização de passageiros enquanto estiver no avião 

 

Mais detalhes podem ser encontrados no site do governo de Luxemburgo . 

 

Viagem em Luxemburgo 

 

Em resposta a um aumento acentuado no número de casos COVID-19 no Luxemburgo, 

foram postas em prática medidas adicionais para limitar a propagação do vírus. 

 

Você deve usar uma cobertura facial e observar os requisitos de distanciamento social 

padrão ao viajar pelo Aeroporto de Luxemburgo (Findel). Sua máscara não deve ser 

removida durante o controle de segurança. Desinfetante para as mãos está disponível em 

todo o terminal, onde a lavagem das mãos não está disponível. 

 

Coberturas faciais devem ser usadas no transporte público e em todas as áreas internas 

abertas ao público e onde o público circula. 

 

As violações dos regulamentos podem resultar em multas de até € 1000. 

 

Alojamento 

 

Os bares e restaurantes de hotéis e pensões estão agora abertos ao público nas mesmas 

condições que todos os outros restaurantes, bares e cafés (ver abaixo). Coberturas faciais 

https://covid19.public.lu/en/travellers/visiting-luxembourg.html


devem ser usadas em áreas públicas, e onde o requisito de distanciamento social não pode 

ser cumprido. 

 

Espaços públicos e serviços 

 

O governo introduziu um sistema voluntário 'CovidCheck' que permite aos usuários 

demonstrar seu estado de saúde, incluindo o estado de vacinação e os resultados do teste 

COVID-19. As empresas também podem optar por aderir voluntariamente, no entanto, há 

uma diferença nas medidas e restrições para aqueles que optam por não aderir. 

 

A cobertura facial deve ser usada em lojas, supermercados, exposições e outros locais 

abertos ao público. 

 

Os restaurantes e bares estão abertos para atendimento tanto internos quanto externos. 

 

Os restaurantes e bares que utilizam o sistema 'CovidCheck' podem operar sem a 

necessidade de obedecer a medidas sanitárias especiais, como o uso de máscaras, comer 

sentado e manter distância entre as mesas. 

 

https://covid19.public.lu/en/covidcheck.html 

 

Sem o sistema 'CovidCheck', as seguintes medidas estão em vigor: 

 

dentro de casa (até quatro pessoas) e ao ar livre (até dez pessoas), podem sentar-se em cada 

mesa, a menos que sejam da mesma casa. As mesas devem estar separadas por 1,5 metros ou 

separadas por uma barreira. 

Todos os clientes sentados em ambientes fechados e maiores de seis anos devem: 

 

apresentar teste PCR negativo realizado menos de 72 horas antes do acesso; ou 

 

apresentar teste antígeno rápido negativo realizado há menos de 24 horas e certificado por 

profissional de saúde, funcionário público ou funcionário público designado para o efeito 

pelo Diretor de Saúde; ou 

 

apresentar um autoteste de antígeno negativo realizado no local. 

 

Qualquer pessoa que se recusar a apresentar um resultado de teste negativo ou a fazer um 

teste não poderá sentar-se dentro de casa. 

 

Os espaços exteriores e terraços devem ser abertos em três lados. Os serviços take-away, 

drive-through e entrega ao domicílio continuam disponíveis. Outras restrições incluem 

limitar o número adicional de pessoas permitidas em reuniões em casa ou eventos privados 

a um máximo de dez visitantes. 

 

https://covid19.public.lu/en/covidcheck.html


Reuniões públicas de 11 a 300 pessoas podem ser realizadas usando o sistema 'CovidCheck'.  

 

Neste caso, a disposição dos assentos, o uso de máscaras e o distanciamento social não são 

necessários. Eventos com mais de 200 pessoas e até um máximo de 2.000 estão sujeitos a 

acordo prévio da Diretoria de Saúde. 

 

Cinemas, teatros, boates e eventos culturais estão abertos. 

 

Lojas, cabeleireiros e esteticistas estão abertos. Instalações esportivas cobertas, academias, 

piscinas e centros aquáticos estão abertos com rígidas restrições de higiene. 

 

O programa nacional de vacinação de Luxemburgo começou em dezembro de 2020 e está 

usando as vacinas AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Janssen (Johnson e Johnson) e Moderna. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

MACAU 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para Macau 

 

O governo de Macau anunciou que será negada a entrada a todos os viajantes que cheguem 

a Macau, que não sejam residentes de Macau, Hong Kong, Taiwan ou China continental. 

 

Residentes de Hong Kong, Taiwan ou China continental que tenham viajado para o exterior 

nos 21 dias anteriores à sua chegada também terão a entrada negada. 

 

Teste / triagem na chegada  

 

A partir de 3 de Maio, Macau introduziu um sistema de código QR de três cores, que 

substitui a anterior declaração de saúde digital necessária nos postos de controlo fronteiriços 

e para entrar nas instalações da administração pública, casinos e outros locais.  

 

O novo código exige que seus registrantes confirmem se estiveram em quarentena COVID-

19 em casa ou em uma instalação administrada pelo governo e consiste em três cores: 

vermelho, amarelo, verde.  

 

Os visitantes que receberem códigos vermelhos ou amarelos podem estar sujeitos a testes, 

hospitalização ou restrições em seus movimentos. 

 



Triagem na partida 

 

Todos os passageiros de avião e ferry que partam de Macau devem apresentar um 

certificado que confirme que o resultado do teste COVID-19 foi negativo no prazo de sete 

dias após a partida. 

 

Os viajantes de Macau para Guangdong devem apresentar resultados negativos no teste 

para COVID-19 emitido apenas pelo Terminal Marítimo da Taipa ou pelo Hospital do 

Conde de São Januário.  

 

Os viajantes que apresentarem resultados negativos em qualquer outro hospital ou clínica 

não terão permissão para cruzar a fronteira. 

 

Requisitos de quarentena 

 

Os residentes de Hong Kong, Taiwan ou China Continental que tenham visitado Hong Kong 

21 dias antes da chegada a Macau, devem possuir um certificado de resultado negativo para 

o teste de ácido nucleico COVID-19 realizado nas últimas 24 horas e terão de se deslocar a 

um local designado para uma observação médica de 14 dias à chegada a Macau. 

 

Os residentes de Hong Kong, Taiwan ou China Continental que tenham visitado Taiwan 14 

dias antes de chegarem a Macau, devem possuir um certificado de resultado negativo para o 

teste de ácido nucleico COVID-19 emitido nos últimos 7 dias e terão de se deslocar a um 

locais designados para uma observação médica de 14 dias. 

 

Os residentes de Hong Kong, Taiwan ou China Continental que tenham visitado a China 

Continental 14 dias antes de chegarem a Macau, devem possuir um certificado de resultado 

negativo ou um certificado de colheita de amostras para teste de ácido nucleico COVID-19 

emitido nos últimos 7 dias .  

 

O Governo da Região Administrativa Especial de Macau impôs novas restrições às chegadas 

de locais específicos da China Continental. Poderá obter mais informações junto do Gabinete 

de Turismo do Governo de Macau . 

 

Transitando Macau 

 

A partir de 3 de Maio, dois dos pontos de passagem da fronteira continental de Macau 

retomaram o serviço normal. O posto de controle do Portão da Barreira de Macau, na 

fronteira terrestre de Zhuhai, está operando entre 6h e 1h diariamente.  

 

O posto de controlo Macao-Zhuhai na ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau também está a 

funcionar entre as 8h00 e as 22h00. Os carros particulares têm permissão para acessar essas 

duas passagens de fronteira. 

 



Os serviços de trânsito estão suspensos no Aeroporto Internacional de Macau. 

 

Todas as outras travessias entre Hong Kong e Macau foram suspensas até novo aviso. 

 

https://www.macaotourism.gov.mo/en/travelessential/before-you-travel/entry-

requirements 

 

Espaços públicos e serviços 

 

A partir de 3 de Maio, Macau introduziu um sistema de código QR de três cores, que 

substitui a anterior declaração de saúde digital necessária nos postos de controlo fronteiriços 

e para entrar nas instalações da administração pública, casinos e outros locais.  

 

O novo código exige que seus registrantes confirmem se estiveram em quarentena COVID-

19 em casa ou em uma instalação administrada pelo governo e consiste em três cores: 

vermelho, amarelo, verde. Os visitantes que receberem códigos vermelhos ou amarelos 

podem estar sujeitos a testes, hospitalização ou restrições em seus movimentos. 

 

Os serviços de autocarro entre Hong Kong e Macau, utilizando a ponte Hong Kong-Zhuhai-

Macau, retomaram um serviço limitado a 8 de Maio. Todos os passageiros que pretendam 

embarcar num autocarro vaivém para atravessar a ponte com partida de Hong Kong para 

Macau devem apresentar um certificado que confirme que o teste de COVID-19 foi negativo 

no prazo de sete dias após a partida. Entre em contato com o provedor de serviços para 

obter a programação mais recente. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

MACEDONIA DO NORTE 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para a Macedônia do Norte 

 

Não há nenhuma exigência para os passageiros que chegam do Reino Unido se isolarem. 

Nenhum teste de PCR é necessário. Você ainda pode precisar isolar-se por motivos de saúde 

(se você tiver coronavírus, se tiver tido contato com alguém com coronavírus ou se estiver 

aguardando o resultado de um teste de PCR). 

 

Todas as passagens de fronteira terrestres na Macedônia do Norte estão abertas para o 

movimento de passageiros e veículos. No entanto, os países vizinhos podem ter diferentes 

restrições de entrada e saída do seu lado da fronteira. Por favor, verifique antes de viajar. 

https://www.macaotourism.gov.mo/en/travelessential/before-you-travel/entry-requirements
https://www.macaotourism.gov.mo/en/travelessential/before-you-travel/entry-requirements


 

Aeroporto Internacional de Skopje e Aeroporto de Ohrid “St. Apóstolo Paulo ”estão abertos 

e os voos comerciais foram retomados, mas com horários reduzidos. 

 

Algumas passagens de fronteira em países vizinhos ainda estão fechadas ou sujeitas a 

requisitos de entrada. É sua responsabilidade garantir que você possa entrar no próximo 

país em sua viagem.  

 

Turismo na Macedônia do Norte 

 

Serviços de transporte público e táxi estão autorizados a operar na Macedônia do Norte. 

Coberturas de proteção para o rosto devem ser usadas ao viajar em transporte público. 

 

Espaços públicos e serviços 

 

O uso de coberturas de proteção no rosto é obrigatório ao visitar espaços públicos internos, 

como mercados, correios, instituições de saúde, lojas, bancos, inclusive ao usar transporte 

público. 

 

O uso de coberturas de proteção para o rosto não é mais obrigatório ao ar livre, a menos que 

o distanciamento social não possa ser mantido. As coberturas são recomendadas ao ar livre 

quando em grupos maiores. 

 

Em 16 de junho, o governo da Macedônia do Norte removeu as restrições ao horário de 

funcionamento dos restaurantes. Isso inclui todas as instalações de alimentação com mesas 

ao ar livre, incluindo restaurantes, bares e cafés, bem como instalações de alimentação para 

acomodação (hotel, motel, albergue, pensão) e em postos de gasolina, cassinos e casas de 

apostas. 

 

As empresas estão autorizadas a abrir, incluindo lojas em shoppings, supermercados e 

mercearias, mas podem operar com horários de trabalho reduzidos e podem ser impostos 

limites ao número de pessoas que entram nas lojas a qualquer momento. 

 

Ginásios e centros de fitness estão autorizados a abrir. 

 

Os protocolos de saúde e segurança podem estar em vigor nas praias e piscinas, incluindo o 

uso de coberturas faciais e distanciamento social. Outras medidas incluem o cancelamento 

de alguns eventos culturais e esportivos; restrições a reuniões em áreas públicas e 

fechamento de algumas escolas e universidades.  

 

A participação em eventos esportivos ao ar livre é permitida com até 50% da capacidade do 

local e com um máximo de 1000 visitantes. Casamentos e outros eventos são permitidos ao 

ar livre, com até 50% da capacidade do local. Eventos indoor podem ser realizados com até 



30% da capacidade do espaço fechado. Todos os eventos devem ser realizados de acordo 

com os protocolos de saúde e segurança. 

 

Saúde na Macedônia do Norte 

 

O Ministério da Saúde informa que se você estiver na Macedônia do Norte e desenvolver 

algum sintoma de coronavírus, deve ligar para +389 78 387 194 ou +389 2 15 123. Mais 

informações no site do Ministério . Se você fizer um teste para o coronavírus, deverá isolar-

se a partir do momento em que o teste foi agendado até a obtenção do resultado.  

 

Se seu teste for positivo, você deve continuar a isolar-se. Se você fez um teste como resultado 

do contato com alguém com coronavírus e o teste foi negativo, você deve continuar a isolar-

se até 14 dias após o contato com essa pessoa. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

MADAGASCAR 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Madagascar suspendeu todos os voos internacionais de rotina e voos privados até novo 

aviso. Os navios de cruzeiro não têm permissão para atracar nos portos de Madagascar. 

 

Se for autorizado a entrar em Madagascar, você precisará fornecer prova de um teste de 

coronavírus negativo feito nas 72 horas antes da viagem. Você não deve usar o serviço de 

teste do NHS para fazer um teste a fim de facilitar sua viagem para outro país. Você deve 

fazer um teste particular. 

 

Você também deverá ficar em quarentena por 8 dias em um hotel designado na chegada, 

fazer um teste COVID na chegada ao Aeroporto Internacional de Ivato e novamente no final 

do período de quarentena. Se o teste for positivo, você precisará ficar em quarentena por 

mais 14 dias e pode ser obrigado a ir a uma instalação exigida pelo estado para tratamento. 

 

Viagem em Madagascar 

 

Você deve cumprir todas as medidas de triagem adicionais implementadas pelas 

autoridades, incluindo nos postos de controle da cidade e no Aeroporto Internacional de 

Ivato. Um teste de antígeno COVID-19 deve ser feito no aeroporto antes da partida em voos 

domésticos. 

 

Alojamento 



 

Algumas acomodações em hotéis e pensões permanecem abertas, embora muitas empresas 

que atendem a turistas operem com capacidade limitada. Você deve entrar em contato com o 

provedor de hospedagem para obter mais informações. 

 

Espaços públicos e serviços 

 

Em 3 de abril de 2021, o governo de Madagascar declarou o estado de emergência sanitária 

nacional. Em 25 de julho, o estado de emergência foi prorrogado por mais 15 dias. É 

obrigatório o uso de máscara facial em todos os locais públicos, inclusive em lojas, parques e 

ruas. Reuniões de mais de 400 pessoas não são permitidas. O toque de recolher das 12h às 4h 

está em vigor em Antananarivo. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================== 

MALÁSIA 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus 

 

Entrada para a Malásia 

 

A entrada na Malásia para cidadãos brasileiros é proibida. Algumas isenções podem ser 

aplicadas, incluindo: cidadãos britânicos com status de residente permanente, passe de 

residente, passe do My Second Home Program (MM2H), expatriados de todas as categorias, 

incluindo passes de visita profissional, bem como passe de dependentes, cônjuge de 

cidadãos malaios (visto de cônjuge) e estudantes e passes de emprego temporário. 

 

A situação está mudando regularmente, e qualquer cidadão brasileiro que deseja entrar na 

Malásia precisará obter permissão da Embaixada / Alto Comissariado local da Malásia ou 

do Diretório de Imigração antes de viajar. 

 

Se você normalmente mora na Malásia e deseja obter mais orientações, entre em contato com 

o Alto Comissariado ou Embaixada da Malásia no país em que você está atualmente para 

obter mais orientações e sua companhia aérea e mantenha-se atualizado com os 

desenvolvimentos, incluindo este conselho de viagem. Pode ser necessário preencher um 

formulário na plataforma online MYTravelPass . Você deve falar com as autoridades malaias 

locais para obter mais orientações. 

 

https://mtp.imi.gov.my/myTravelPass/main 

 

Em trânsito na Malásia 

https://mtp.imi.gov.my/myTravelPass/main


 

Você pode transitar pelo Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur (KLIA), desde que 

permaneça no lado ar. 

 

O trânsito que requer passagem pela imigração (para coletar malas ou para se mover entre 

os dois terminais de Kuala Lumpur - KLIA e KLIA2) não é possível, a menos que você 

atenda aos requisitos gerais de imigração acima. 

 

Teste / tela na chegada 

 

Pode ser necessário fazer um teste COVID-19 na chegada (mesmo se você tiver um teste 

negativo em seu país de origem) e após o término da quarentena. Se você tiver um voo 

doméstico na península da Malásia, será submetido à quarentena em Kuala Lumpur. 

Qualquer vôo posterior para um aeroporto regional precisará ser reservado em uma data 

posterior. 

 

Requisitos de quarentena 

 

A partir de 29 de abril, qualquer pessoa (incluindo cidadãos brasileiros) que obtiver 

permissão para entrar no país de acordo com as regras de imigração mencionadas acima, de 

uma lista de países incluindo o Brasil, será obrigada a entrar em quarentena por 14 dias em 

uma instalação governamental designada.  

 

A lista dos países pode ser encontrada no site do Ministério da Saúde . Os viajantes de países 

que não estão na lista terão que ficar em quarentena por 10 dias. Você precisará arcar com 

todos os custos associados à quarentena. Você precisará baixar o aplicativo MySejahtera. 

 

https://www.moh.gov.my/ 

 

Se você estiver viajando para o leste da Malásia (Sabah ou Sarawak), consulte o Alto 

Comissariado / Embaixada da Malásia e sua companhia aérea sobre os procedimentos de 

quarentena e viagens subsequentes de Kuala Lumpur para essas províncias. Sabah e 

Sarawak têm regras adicionais de imigração em vigor. Você só terá permissão para entrar se 

tiver residência permanente ou um passe de emprego no estado em questão. 

 

Coleção de dados 

 

Você precisará baixar o aplicativo MySejahtera. 

 

https://www.moh.gov.my/ 

 

Viagem na Malásia 

Uma Ordem de Controle de Movimento, impondo restrições ao movimento, está em vigor 

em toda a Malásia. Uma Ordem de Controle de Movimento Aprimorado foi posta em 

https://www.moh.gov.my/
https://www.moh.gov.my/


prática em certas áreas de Kuala Lumpur e no estado vizinho, Selangor, que impõe controles 

ainda mais rígidos, incluindo bloqueios de estradas. Verifique os sites do governo local, 

canais de mídia social e relatórios da mídia para obter informações atualizadas. 

 

Viagens interestaduais e inter-distritais não são permitidas, e você não deve viajar mais de 

10 km de seu local de residência, com exceção de emergências, trabalho em indústrias 

específicas e consultas de vacinação. Todas as reuniões sociais, esportes e atividades 

recreativas são proibidos, exceto atividades individuais, como corrida e ciclismo. Os 

bloqueios de estradas estão operando em limites estaduais e podem ser implantados em 

outros locais. Para maiores esclarecimentos, você pode consultar o diretório da Polícia Real 

da Malásia e entrar em contato com o departamento de polícia mais próximo. 

 

Os voos internos do Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur (KLIA) e do Aeroporto 

Sultan Abdul Aziz Shah (também conhecido como Aeroporto de Subang) estão operando 

normalmente, mas os serviços podem ser reduzidos sem aviso prévio. 

 

Você pode ir e vir do aeroporto de táxi (apenas um passageiro é permitido por táxi) ou 

usando o trem expresso KLIA para a estação Sentral. Um serviço de ônibus opera de Sentral, 

mas raramente. Você precisará de permissão da polícia para viajar para o aeroporto. 

 

Você deve usar máscara facial em aeroportos, transportes públicos e táxis. 

 

Alojamento 

 

Os hotéis estão abertos em toda a Malásia. Sua temperatura será verificada na chegada. 

 

Espaços públicos e serviços 

 

Uma Ordem de Controle de Movimento está em vigor em toda a Malásia, com controles 

rígidos sobre o movimento interestadual e inter-distrital.  

 

Uma Ordem de Controle de Movimento Aprimorado está em vigor em certas áreas de Kuala 

Lumpur e Selangor. Você não deve viajar mais de 10 km de seu local de residência. Para 

maiores esclarecimentos, você pode consultar o diretório da Polícia Real da Malásia e entrar 

em contato com o departamento de polícia perto de você. 

 

https://www.rmp.gov.my/direktori/direktori-pdrm/bukit-aman 

 

Você deve observar o distanciamento social (1 metro). 

 

Você deve usar uma máscara facial em espaços públicos lotados, incluindo no transporte 

público, em lojas, mercados, destinos turísticos e cinemas. 

 

https://www.rmp.gov.my/direktori/direktori-pdrm/bukit-aman


Para entrar em muitas instalações, sua temperatura será medida e eles registrarão seus 

dados de contato pessoais. 

 

A grande maioria das empresas está fechada com exceções para bens e serviços essenciais, 

incluindo mantimentos; restaurantes / locais de alimentação são apenas entrega, com 

horário de funcionamento reduzido. 

 

Você deve levar seu passaporte o tempo todo. 

 

Você deve acompanhar as notícias locais para atualizações. 

 

Se você violar qualquer um dos procedimentos operacionais em vigor, poderá ser detido e 

multado. 

 

Em 12 de janeiro, HM Yang di-Pertuan Agong anunciou um estado de emergência na 

Malásia em resposta à situação do COVID e às inundações temporárias.  

 

Visto ultrapassar 

 

Em 12 de abril, o Departamento de Imigração da Malásia anunciou que aqueles que 

ultrapassaram o período de estadia com um passe de visita social que expirou desde 1 de 

janeiro de 2020 devem deixar o país até 21 de abril de 2021. Até o momento, não recebemos 

qualquer notificação de que este prazo tenha sido prorrogado. 

 

Se você não conseguiu deixar o país e ultrapassou o prazo de validade do seu passe de visita 

social, o Departamento de Imigração recomenda informar com urgência a divisão de 

fiscalização do escritório de imigração local. Você terá que fornecer uma passagem aérea 

com data de 30 dias após o fazer e pagar uma multa com base no número de dias entre 22 de 

abril e a data de partida.  

 

O Departamento de Imigração emitirá então o passe especial e um 'Check Out Memo' 

(COM). Observe que o Alto Comissariado Britânico não pode fornecer qualquer assistência 

para você permanecer na Malásia com um passe de visita social / passe de visita social 

expirado. 

 

O Departamento de Imigração observou que os estrangeiros que não obtiverem o passe 

especial e o COM podem tentar sair pelos pontos de saída após 21 de abril, mas serão 

incluídos na lista negra. Você pode entrar em contato com o Departamento de Imigração no 

telefone +603 8000 8000, pelo WhatsApp no telefone +601162511223, use o Sistema de 

Consulta Online ou e-mail pls_g@imi.gov.my. 

 

Consulte nossa seção sobre assistência financeira se precisar de ajuda para financiar seu voo. 

Ao retornar da Malásia para o Reino Unido, certifique-se de seguir as regras para entrar no 

Reino Unido . 



 

Saúde na Malásia 

 

O governo da Malásia declarou que está atualmente cobrindo todos os custos relacionados à 

hospitalização por COVID-19 em instalações governamentais designadas, 

independentemente da nacionalidade. As autoridades da Malásia esperam que os pacientes 

sigam o processo formal de notificação em vigor. 

 

Se você tiver sintomas do COVID-19, deve ligar para +60388810200, +60388810600 ou 

+60388810700 ou enviar um e-mail para cprc@moh.gov.my . Após a consulta, você será 

informado sobre os próximos passos. 

 

Para obter detalhes de contato para médicos que falam inglês, visite nossa lista de 

provedores de serviços de saúde . 

 

Se precisar de medicação enquanto estiver no país, visite uma farmácia local que poderá 

aconselhá-lo. As farmácias podem ser encontradas em centros comerciais na Malásia. Se for 

necessária uma receita, eles fornecerão informações sobre as clínicas locais. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================== 

MALAWI 
================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para o Malawi 

 

O espaço aéreo do Malawi permanece aberto para um número limitado de voos comerciais. 

 

Em 23 de dezembro, Malawi fechou todas as suas fronteiras terrestres para não residentes. 

 

A partir de 26 de abril, o Malawi proibiu todas as viagens, exceto as essenciais, de e para 

Bangladesh, Índia, Paquistão e Brasil. A entrada no Malawi não será concedida a passageiros 

que tenham estado nesses países nos últimos sete dias. Aqueles que realizarem viagens 

essenciais deverão ficar em quarentena na acomodação designada do hotel por 14 dias na 

chegada, por conta própria. 

 

Em 12 de junho, o Malawi introduziu as seguintes restrições à entrada em todas as 

fronteiras: 

 

uma pessoa que: 



 

(a) não é cidadão do Malawi; 

 

(b) não possui uma autorização de residência para o Malawi; 

 

(c) não tem uma habitação permanente ou não é habitualmente residente no Malawi; 

 

(d) não faz parte de uma equipe de pessoal médico que é obrigada a fornecer serviços 

médicos no Malawi; 

 

(e) não é membro do pessoal diplomático ou consular de um país que esteja acreditado no 

Malawi ou esteja em trânsito para outro país; ou 

 

(f) não é cônjuge, filho ou dependente de uma pessoa referida nos parágrafos (a) e (e), 

 

será recusada a entrada no Malawi, a menos que: 

 

a) um membro de uma organização que pretenda apoiar, apoiar ou implementar qualquer 

intervenção relacionada com o COVID-19; 

 

b) o motorista de um veículo, a tripulação de cabine de uma aeronave ou embarcação que 

transporte mercadorias essenciais. 

 

Teste / triagem na chegada 

 

Se você for elegível para a entrada, precisará fornecer prova de um teste COVID-19 negativo 

feito dentro de 72 horas de sua chegada. 

 

Você não deve usar o serviço de teste do NHS para fazer um teste a fim de facilitar sua 

viagem para outro país. Você deve fazer um teste particular. 

 

Você também pode ser testado para COVID-19 na chegada por sua própria conta. Os 

passageiros podem ser solicitados a permanecer no aeroporto ou centro de testes até que os 

resultados do teste COVID-19 sejam conhecidos, geralmente dentro de 24 horas. 

 

A informação atual está disponível na página do Facebook do Ministério da Saúde do 

Malawi . 

 

Requisitos de quarentena 

 

Os indivíduos com teste positivo para coronavírus na chegada podem ser levados para 

tratamento em uma instalação do governo. 

 



Todos os outros indivíduos deverão se automonitorar para sinais e sintomas de COVID-19 

por 14 dias após a chegada. Isso permite que o viajante interaja com outras pessoas, mas 

deverá observar estritamente o distanciamento físico e a higienização das mãos, devendo 

sempre usar máscara em público. 

 

Teste / triagem na partida 

 

Qualquer pessoa partindo de Malawi precisa fornecer um “Certificado de Viagem” válido 

para a imigração mostrando que um teste COVID-19 negativo foi feito em qualquer um dos 

cinco centros de teste designados pelo governo dentro de 72 horas antes da partida. 

 

Os centros de teste estão localizados em várias instalações aprovadas pelo governo, 

incluindo: Hospital Central de Mzuzu (Mzuzu), Hospital Central de Kamuzu (Lilongwe), 

Instituto de Saúde Pública (Lilongwe), Hospital Central Queen Elizabeth (Blantyre) e 

Hospital Central de Zomba (Zomba). 

 

Procure orientação de seu provedor médico local sobre como obter um teste COVID-19. O 

teste obrigatório de COVID-19 também ocorrerá na partida se você não apresentar um 

certificado de teste negativo válido ou se a equipe do aeroporto julgar que você apresenta 

sintomas de COVID-19. Este teste será por sua própria conta e pode atrasar sua partida. 

 

Viagem internacional 

 

Os voos comerciais de e para o Malawi podem estar sujeitos a alterações de curto prazo. 

Consulte sua agência de viagens para obter as informações mais recentes. 

 

Devido ao número crescente de casos de COVID-19 registrados no Malaui e ao surgimento 

de uma nova cepa do vírus, o Malaui fechou suas fronteiras terrestres a todos os 

estrangeiros até novo aviso. O espaço aéreo do Malawi permanece aberto a um número 

limitado de voos comerciais. 

 

Todos os viajantes que desejam deixar o Malawi são obrigados a produzir um teste PCR 

negativo obtido nas 72 horas antes da partida do Malawi. 

 

Viagem no Malawi 

 

O transporte público continua a operar em todo o Malawi com algumas restrições e medidas 

relacionadas ao COVID-19 em vigor. As coberturas faciais em público são obrigatórias. 

 

Alojamento 

 

Hotéis e aluguéis privados continuam operando com algumas restrições e medidas de 

precaução contra o coronavírus em vigor. Aconselhamos que você entre em contato com seu 



provedor de acomodação antes de fazer a reserva para confirmar quais restrições estão em 

vigor. 

 

Locais e serviços públicos 

 

Reuniões de mais de 50 pessoas são proibidas. A maioria das lojas, bancos e restaurantes 

continuam funcionando, com algumas restrições e medidas de precaução contra o 

coronavírus em vigor. A lavagem das mãos é obrigatória antes de entrar em lojas, bancos, 

restaurantes, bares, etc. A cobertura facial em público é obrigatória. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

MALDIVAS 

================================== 

 

Restrições em resposta ao coronavírus 

 

Triagem na chegada 

 

Todos os visitantes devem apresentar um teste PCR negativo para COVID-19 na chegada às 

Maldivas. O teste e o certificado de PCR negativo devem ser emitidos no máximo 96 horas 

antes da partida. Você não deve usar o serviço de teste do NHS para fazer um teste a fim de 

facilitar sua viagem para outro país. Você deve fazer um teste particular. 

 

Todos os viajantes para as Maldivas devem preencher um formulário de Declaração de 

Saúde do Viajante 24 horas antes da partida e retorno das Maldivas. 

 

https://imuga.immigration.gov.mv/ethd/create 

 

Todos os passageiros e tripulantes da companhia aérea precisam preencher um Cartão de 

Chegada de Imigração ao chegar às Maldivas. 

 

Verificações de temperatura e procedimentos de triagem serão implementados na chegada. 

Instalações de quarentena foram instaladas para isolar quaisquer casos suspeitos de COVID-

19.  

 

Os viajantes que apresentarem sintomas de COVID-19 na chegada serão submetidos a um 

teste de PCR por conta do viajante ou da instalação turística onde o viajante está reservado 

para ficar nas Maldivas. Além disso, as autoridades de saúde locais podem realizar testes 

aleatórios, sem nenhum custo para os viajantes. 

 

Requisitos de quarentena 

https://imuga.immigration.gov.mv/ethd/create


 

Todos os passageiros não turistas que viajam do Reino Unido ou do Brasil (incluindo 

trânsito de 12 horas) para as Maldivas (como residentes, portadores de visto de trabalho e 

estudantes que retornam) que completaram duas doses de vacinação precisarão apresentar 

um teste PCR negativo de não mais do que 96 horas e não são obrigados a quarentena na 

chegada.  

 

Aqueles que não completaram a vacinação precisarão se isolar por 14 dias e se registrar no 

portal Haalubelun . Após completar a quarentena, você deve fazer um teste de saída. 

 

https://haalubelun.hpa.gov.mv/eng/Identity/Account/Login/?ReturnUrl=/ 

 

Esses requisitos não se aplicam aos turistas e o governo disse que não tem planos de colocar 

os turistas em quarentena na chegada. 

 

Coleção de dados 

 

Todos os visitantes das Maldivas são incentivados a instalar o aplicativo de rastreamento de 

contatos 'Trace Ekee' antes ou antes da chegada ao país. 

 

Teste na partida 

 

Os serviços de teste estão disponíveis nas Maldivas para turistas que precisam dos 

resultados do teste COVID-19 para retornar aos seus países de origem ou outro destino. 

 

Turismo nas Maldivas 

 

Uma Emergência de Saúde Pública está em vigor até 2 de agosto de 2021. A partir de 8 de 

julho, aqueles que receberam duas vacinas podem viajar internamente para ilhas que não 

estão sob monitoramento sem a necessidade de quarentena, com um teste de PCR negativo. 

Se a taxa de positividade estiver entre 5 a 10% na ilha de onde você está viajando, você deve 

observar uma quarentena de 7 dias na ilha de destino. Se a taxa de positividade for maior do 

que isso, a quarentena de 14 dias deve ser observada no destino. O uso de máscaras é 

obrigatório em viagens aéreas e marítimas. 

 

Os turistas podem viajar entre ilhas e resorts que não têm casos COVID-19 e não estão 

sujeitos a monitoramento para COVID-19, mas precisam de aprovação prévia para viagens 

entre ilhas de splitstays@tourism.gov.mv . Se você já se hospedou em uma pousada turística 

(ao contrário de uma ilha resort) em qualquer momento durante a sua estadia nas Maldivas, 

você precisa realizar um teste PCR 72 horas antes da sua partida programada das Maldivas. 

 

Alojamento 

 

Alguns resorts estão abertos aos turistas. 

https://haalubelun.hpa.gov.mv/eng/Identity/Account/Login/?ReturnUrl=/


 

As hospedarias estão abertas para residentes locais nas ilhas livres COVID-19. As 

hospedarias estão abertas para turistas. 

 

Locais e serviços públicos 

 

Medidas de distanciamento social estão em vigor. Reuniões públicas e de massa de até 30 

pessoas agora são permitidas em toda a região da Grande Malé, incluindo festas e comícios. 

Uma distância de três pés deve ser mantida com os outros ao sair. O uso de máscaras é 

obrigatório em todas as ilhas habitadas ao sair em público. 

 

Espaços públicos como parques ou quadras esportivas na área do Grande Malé são abertos 

com medidas de distanciamento social de três pés a serem observados e uso obrigatório de 

máscaras, exceto durante a prática de exercícios. 

 

Saúde nas Maldivas 

 

Medidas de teste e rastreamento estão em vigor nas Maldivas. O sistema de saúde das 

Maldivas está atendendo às demandas atuais, mas pode ficar sob pressão significativa se o 

número de casos aumentar. O acesso a cuidados de saúde de rotina e de emergência pode 

ser limitado.  

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================== 

MALI 
================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para o Mali 

 

Você deve verificar com seu provedor de viagens antes de ir para o aeroporto. 

 

Você precisa de um visto para entrar no Mali. Você pode solicitar vistos de entrada única e 

múltipla na Embaixada em Paris. Não há consulado em Londres. 

 

Teste na chegada 

 

Para entrar no Mali, você precisará apresentar um certificado de teste COVID negativo com 

menos de 72 horas ou fazer o teste na chegada ao aeroporto. Enquanto espera pelos 

resultados do teste, você terá de quarentena em casa ou em um hotel. Se o seu teste for 

positivo, você será levado a uma instalação designada pelo governo. Mesmo que um teste 



negativo seja apresentado na chegada, mas você mostre sintomas, você será colocado em 

quarentena até que um resultado negativo seja obtido. 

 

Você não deve usar o serviço de teste do NHS para fazer um teste a fim de facilitar sua 

viagem para outro país. Você deve fazer um teste particular. 

 

Requisitos de quarentena 

 

Se você não apresentar um teste negativo com menos de 72 horas na chegada, você será 

testado e colocado em quarentena em casa ou em um hotel enquanto aguarda o resultado do 

teste. Se você estiver apresentando sintomas ou se o teste for positivo na chegada, você será 

levado a uma instalação designada pelo governo, até que um resultado negativo seja obtido. 

 

Teste na partida 

 

É necessário apresentar um certificado de teste COVID negativo com menos de 72 horas 

para sair do Mali. É provável que o governo implemente verificações de temperatura na 

partida. 

 

Turismo no Mali 

 

As fronteiras regionais e internacionais estão abertas. 

 

Alojamento 

 

Os hotéis estão abertos. 

 

Espaços públicos e serviços 

 

Você deve verificar o site do Ministério da Saúde para obter as informações mais recentes 

sobre medidas para prevenir a propagação do coronavírus. 

 

http://www.sante.gov.ml/ 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

MALTA 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Requisitos de pré-chegada 

http://www.sante.gov.ml/


 

As autoridades maltesas exigem que todas as chegadas do Reino Unido ou Brasil 

apresentem prova de vacinação completa.  

 

Se você recebeu suas vacinas na UE, a partir de 1º de julho de 2021 os certificados digitais da 

Covid da UE serão aceitos. 

 

Crianças de 5 a 11 anos podem viajar se estiverem acompanhando os pais / responsáveis 

vacinados e devem apresentar evidências de um teste de Reação em Cadeia da Polimerase 

(PCR) negativo, datado de 72 horas antes da chegada. Crianças menores de 5 anos não 

precisam de teste. Crianças de 12 a 18 anos só poderão viajar se tiverem comprovante de 

vacinação completa. 

 

Se você tiver um certificado de vacinação emitido em Malta, está isento de testes pré-viagem 

e de auto-isolamento . 

 

https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Pages/landing-

page.aspx 

 

Os residentes ou cidadãos malteses que não possuam um certificado de vacina devem obter 

autorização prévia de covid19.vetting@gov.mt . Você deverá fornecer evidências de um teste 

PCR com data de 72 horas antes da chegada e colocar em quarentena por 14 dias na 

chegada. 

 

Todos devem preencher um formulário de declaração de viagem de saúde pública e o 

formulário de localização de passageiros . Você deve mostrar ambos os formulários aos 

funcionários da companhia aérea no momento da partida e aos funcionários de saúde 

estacionados nos Pontos de Triagem de Temperatura Terminal quando você chegar em 

Malta. Os formulários devem ser preenchidos antes da partida. 

 

Você não deve usar o serviço de teste do NHS para fazer um teste a fim de facilitar sua 

viagem para outro país. Você deve fazer um teste particular. 

 

Para obter mais informações sobre os requisitos de entrada, visite o site do Governo de 

Malta . O Governo maltês irá rever regularmente a lista de países para os quais serão 

necessários testes prévios. 

 

https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Pages/travel.aspx 

 

Os voos programados podem estar sujeitos a cancelamento em curto prazo. Verifique o site 

do Aeroporto de Malta ou entre em contato com a companhia aérea para verificar o status 

dos voos. 

 

https://www.maltairport.com/ 

https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Pages/landing-page.aspx
https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Pages/landing-page.aspx
https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Pages/travel.aspx
https://www.maltairport.com/


 

Malta tem um sistema de semáforos para chegadas internacionais. Você não pode viajar 

para Malta a partir de um país listado em vermelho através de um dos países listados em 

âmbar. Para viajar de um país âmbar para Malta, você deve estar no país âmbar há pelo 

menos 14 dias. 

 

Se você deseja viajar para Malta de um país listado no vermelho, você precisará da 

permissão prévia das autoridades maltesas, no caso Brasil. 

 

Você deve entrar em contato com a Embaixada ou Alto Comissariado maltês mais próximo 

para obter mais informações. 

 

Auto-isolamento quando você chega 

 

A lista atual de países isentos de auto-isolamento pode ser encontrada no site Visit Malta . Se 

você chegar de um país ou região isento, precisará certificar que ficou naquele país por pelo 

menos 2 semanas antes de viajar para Malta. 

 

Todos os que chegam (e partem) de Malta têm a temperatura controlada. Se a temperatura 

estiver alta, você precisará fazer um teste de cotonete. A página do COVID do Aeroporto 

Internacional de Malta fornece mais informações. 

 

https://www.visitmalta.com/en/covid-19 

 

Apenas os certificados que comprovem que a vacina usada é uma aprovada pela Agência 

Europeia de Medicamentos serão aceitos, incluindo Comirnaty (a vacina Pfizer / BioNTech) 

Spikevax (a vacina Moderna), Vaxzevria (a vacina AstraZeneca) e a vacina Janssen (Johnson 

& Johnson).  

 

https://www.maltairport.com/covid19/ 

 

Aqueles que chegarem com vacinas não aprovadas pela EMA deverão ficar em quarentena 

por 14 dias. 

 

Viagem em Malta 

 

Passageiros de transporte público, incluindo a balsa Gozo e clientes de entidades comerciais 

devem usar máscaras faciais. 

 

Espaços públicos e serviços 

 

Máscaras são obrigatórias em todos os espaços públicos, internos e externos (crianças 

menores de 3 anos estão isentas). A partir de 1º de julho de 2021, no máximo 2 pessoas 

https://www.visitmalta.com/en/covid-19
https://www.maltairport.com/covid19/


podem retirar suas máscaras em espaços públicos externos, desde que tenham sido 

vacinadas e possuam um certificado oficial de vacinação.  

 

Os certificados emitidos em Malta e os passes digitais da UE serão aceites como prova da 

sua vacinação.  

 

O uso de máscara nas praias é recomendado, mas não é mais obrigatório. 

 

Discotecas e boates estão fechadas. Os grupos em locais públicos são limitados a 6 pessoas, a 

menos que sejam da mesma casa. 

 

Todos os detalhes das isenções de uso de máscara estão disponíveis online. As isenções 

médicas devem ser certificadas por um profissional médico. 

 

https://legislation.mt/eli/ln/2020/402/eng/pdf 

 

Um máximo de 4 famílias podem se reunir dentro de casa, embora seja recomendado não se 

reunir em residências privadas. Aqueles que estiverem infringindo o limite serão multados. 

 

Os restaurantes e lanchonetes estão abertos, mas há um limite de 6 pessoas por mesa. Multas 

serão cobradas em caso de não conformidade. 

 

O trabalho em casa é incentivado. 

 

O distanciamento social de 2 metros é encorajado. Pessoas vulneráveis, incluindo maiores de 

65 anos, podem retornar ao trabalho e deixar suas casas. A informação completa está 

disponível na página de conselhos sobre o coronavírus 

 

https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Pages/landing-

page.aspx 

 

Saúde 

 

Se você tiver sintomas de COVID-19, mesmo que leves, você deve entrar em contato com a 

linha de ajuda de saúde pública no 111 e seguir suas instruções. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

MARROCOS 

================================== 

 

Restrições em resposta ao coronavírus 

https://legislation.mt/eli/ln/2020/402/eng/pdf
https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Pages/landing-page.aspx
https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Pages/landing-page.aspx


 

Entrada e fronteiras 

 

Você precisará fornecer prova de que foi totalmente vacinado contra COVID-19, com a 

segunda dose administrada pelo menos duas semanas antes da viagem, ou um resultado de 

teste PCR negativo antes de embarcar em seu voo ou balsa para Marrocos.  

 

O resultado deve mostrar que o teste de PCR em si foi realizado no máximo 72 horas antes 

do embarque. Para viajar de balsa, você também precisará fazer um teste COVID-19 durante 

a viagem.  

 

Crianças menores de 11 anos estão isentas do requisito de teste PCR para entrada em 

Marrocos. 

 

Na chegada ao Marrocos, você será solicitado a apresentar um formulário de passageiro de 

saúde pública preenchido. Você pode imprimir uma cópia antes de viajar . 

 

Vistos 

 

As autoridades marroquinas aconselharam os estrangeiros sobre os vistos de visita para 

regressar a casa. Os cidadãos brasileiros podem reservar bilhetes nos voos comerciais 

especiais operados pela Royal Air Maroc (RAM) e pela Air Arabia. 

 

Você pode regularizar sua estadia solicitando residência em Marrocos. Visite 

servicepublic.ma para obter mais informações. 

 

Viagem em Marrocos 

 

Estado de emergência de saúde 

 

Um estado de emergência de saúde está em vigor em Marrocos desde 20 de março de 2020. 

 

A partir de 3 de agosto de 2021, o novo toque de recolher vai das 21h às 5h. Exceções se 

aplicam apenas a casos de emergência. Reuniões e festas públicas e privadas em todo o país 

são proibidas. Hammams, piscinas públicas e instalações esportivas estão fechadas, e 

restaurantes, cafeterias, lojas e supermercados devem fechar às 21h. 

 

A proibição de viagens está em vigor para Casablanca, Agadir e Marrakech. Isso significa 

que você não tem permissão para viajar de / para essas cidades de qualquer outro lugar em 

Marrocos, a menos que tenha um passaporte de vacinação. Viajar entre outras cidades pode 

estar sujeito à obtenção de autorização das autoridades locais, dependendo da situação de 

saúde dessa cidade.  

 



Você deve entrar em contato com a autoridade local mais próxima para verificar se é 

necessário obter um certificado excepcional de movimentação, que pode ser fornecido pelo 

Wilaya local. 

 

O uso de máscaras faciais em espaços públicos continua obrigatório. 

 

Outras restrições locais podem ser aplicadas pelas autoridades locais em cidades / 

prefeituras / províncias ou, em alguns casos, em certos bairros. 

 

O desrespeito das regras pode resultar na pena de prisão até três meses ou multa até MAD 

1300. 

 

Saúde em Marrocos 

 

Se você acha que tem sintomas de COVID-19, você deve entrar em contato com a linha 

direta marroquina COVID-19: 0801004747 OU 141 OU 300. Se precisar de ajuda com a 

tradução, você deve ligar para +212 (0) 537 63 33 33 

 

Abordagem local para teste: 

 

se você estava em contato com um caso suspeito ou confirmado de C-19; 

se você mostrar algum sintoma; 

se sua empresa exigir. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================== 

MARTINICA 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para a Martinica 

 

Todos os viajantes com mais de 11 anos devem fazer um teste para COVID-19 dentro de 

72 horas antes da partida para a Martinica. O teste é obrigatório e o viajante deve 

comprovar resultado negativo antes de embarcar.  

 

Os viajantes também podem precisar apresentar um documento de autocertificação 

afirmando que não apresentam sintomas de COVID e que, pelo que sabem, não entraram 

em contato com nenhuma pessoa confirmada como positivo nos últimos 14 dias. Você deve 

verificar com seu operador de viagens e os conselhos da prefeitura local antes de viajar. 

 



https://www.martinique.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-sante-

publique/Sante/Informations-COVID-19/Les-transports/COVID-19-Deplacements-en-

provenance-et-a-destination-de-la-Martinique 

 

As companhias aéreas podem recusar o embarque a qualquer pessoa que não apresente a 

prova de resultado negativo e o documento auto-certificado. Os viajantes da maioria dos 

destinos também deverão se isolar por sete dias na chegada à Martinica, antes de fazer 

outro teste PCR. Consulte o site da Prefeitura local para obter mais informações. 

 

https://www.martinique.gouv.fr/ 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

================================== 

MAURÍCIAS 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Requisitos de entrada nas Maurícias e quarentena 

 

Em 6 de março, em resposta à situação do COVID-19, o Governo das Maurícias anunciou a 

suspensão de todas as chegadas de voos internacionais. Essas restrições foram estendidas até 

15 de julho. Algumas partidas continuam agendadas. 

 

Em 11 de junho, o governo anunciou que turistas totalmente vacinados serão autorizados a 

entrar nas Ilhas Maurício a partir de 15 de julho. Até 30 de setembro, terão de permanecer no 

local de férias durante 14 dias.  

 

Eles serão então autorizados a explorar a ilha mediante apresentação de um teste PCR 

negativo. A partir de 1º de outubro, os viajantes vacinados terão permissão para entrar sem 

restrições, mediante a apresentação de um teste PCR negativo obtido nas 72 horas anteriores 

à viagem.  

 

A partir de 15 de julho, turistas não vacinados não podem entrar nas Ilhas Maurício. Apenas 

cidadãos mauricianos não vacinados podem voltar para casa, mas precisarão ficar em 

quarentena por 14 dias na chegada em instalações de quarentena dedicadas. Você pode 

encontrar mais detalhes no site My Mauritius . 

 

https://mauritiusnow.com/ 

 

Viagem nas Maurícias 

 

As restrições de viagem permanecem em vigor. As novas regras serão aplicadas a partir de 

15 de julho de 2021. Você deve seguir os conselhos das autoridades locais. 

https://www.martinique.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-sante-publique/Sante/Informations-COVID-19/Les-transports/COVID-19-Deplacements-en-provenance-et-a-destination-de-la-Martinique
https://www.martinique.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-sante-publique/Sante/Informations-COVID-19/Les-transports/COVID-19-Deplacements-en-provenance-et-a-destination-de-la-Martinique
https://www.martinique.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-sante-publique/Sante/Informations-COVID-19/Les-transports/COVID-19-Deplacements-en-provenance-et-a-destination-de-la-Martinique
https://www.martinique.gouv.fr/
https://mauritiusnow.com/


 

Alojamento 

 

As acomodações permanecem fechadas para turistas, com exceção dos hotéis oficiais de 

quarentena. Novos acordos serão aplicados a partir de 15 de julho de 2021. 

 

Espaços públicos e serviços 

 

As autoridades mauricianas anunciaram novas restrições de bloqueio a partir de 1º de maio 

de 2021. A maioria das lojas já está aberta.  

 

O distanciamento social e o uso de máscaras faciais em público continuam a ser obrigatórios. 

O transporte público está funcionando. O acesso às praias continua proibido. Os 

restaurantes estão abertos apenas para take-away e entrega.  

 

Os eventos culturais e desportivos são cancelados e existe uma restrição no número de 

casamentos e funerais. Foram identificadas várias zonas vermelhas com maior risco de 

exposição ao COVID-19. O movimento de entrada e saída das zonas vermelhas está sendo 

monitorado de perto. Você deve seguir os conselhos das autoridades locais. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================== 

MAURITÂNIA  
================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para a Mauritânia 

 

Estão operando voos internacionais de e para a Mauritânia. 

 

As autoridades da Mauritânia introduziram uma série de medidas para limitar o risco de os 

viajantes espalharem COVID-19 à chegada à Mauritânia. 

 

Você deve fazer um teste de PCR com data de 3 dias antes da chegada e mostrar evidências 

do resultado do teste negativo, com a data do teste claramente identificada. Você não deve 

usar o serviço de teste do NHS para facilitar sua viagem para outro país. Você deve fazer um 

teste privado. 

 

Os cidadãos não mauritanos que chegarem sem o teste PCR não poderão entrar no país e 

serão obrigados a regressar imediatamente ao seu país de origem. 

 



Você deve usar uma máscara facial na chegada. 

 

Você deve preencher uma declaração de saúde individual na chegada. 

 

Você será submetido a uma verificação de temperatura sem contato na chegada. Se você 

tiver febre ao chegar, deve concordar com um PCR ou teste rápido de antígeno. Enquanto 

espera pelo resultado do teste, você deve isolar-se às suas próprias custas em um hotel ou 

local de residência por 10 dias. Se o teste for negativo, você pode sair do isolamento antes do 

final do período de 10 dias. 

 

Se você estiver chegando do Reino Unido, África do Sul, Brasil, Índia ou outro país 

identificado como fonte de novas variantes do COVID-19, você deve colocar em quarentena, 

às suas próprias custas, um hotel ou local de residência por 10 dias. Você deve então fazer 

um teste de PCR na Mauritânia e, se for negativo, você pode sair da quarentena. Consulte a 

seção Coronavirus para obter mais informações. 

 

Triagem na chegada 

 

Você deve apresentar evidência de um teste de PCR COVID-19 negativo, que deve ser feito 

até 3 dias antes da sua chegada. Você não deve usar o serviço de teste do NHS para fazer um 

teste a fim de facilitar sua viagem para outro país. Você deve fazer um teste particular. 

 

Você será submetido a uma verificação de temperatura sem contato na chegada. Se você 

tiver febre ao chegar, deve concordar com um PCR ou teste rápido de antígeno. Enquanto 

espera pelo resultado do teste, você deve isolar-se às suas próprias custas em um hotel ou 

local de residência por 10 dias. Se o teste for negativo, você pode sair do isolamento antes do 

final do período de 10 dias. 

 

Turismo na Mauritânia 

 

O Governo da Mauritânia anunciou o levantamento das restrições às viagens internas em 10 

de julho de 2020. 

 

As autoridades da Mauritânia implementaram as seguintes medidas em resposta à 

pandemia COVID-19 em curso: 

 

Você deve usar uma cobertura facial nos transportes públicos e nas lojas. 

Distanciamento social de pelo menos 1,5 metros em público. 

Toque de recolher em todo o país das 20h às 6h. 

 

Alojamento 

Os hotéis estão abertos. Você deve aderir a quaisquer medidas preventivas postas em prática 

pelos hotéis para limitar a propagação do vírus. 

 



Locais e serviços públicos 

 

Restaurantes e espaços públicos reabriram. Você deve aderir a quaisquer medidas 

preventivas em vigor nesses locais. 

 

Saúde na Mauritânia 

 

As instalações médicas são extremamente limitadas, especialmente fora de Nouakchott e 

Nouadhibou. As clínicas em Nouakchott e Nouadhibou cobram por cuidados médicos (às 

vezes em euros ou dólares americanos) e podem não aceitar cartões de seguro estrangeiros. 

Certifique-se de ter um seguro de saúde para viagens adequado e fundos acessíveis para 

cobrir os custos de qualquer tratamento médico no exterior e repatriação. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================== 

MAYOTTE 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

A viagem para Mayotte está severamente restrita até novo aviso. Apenas os viajantes que 

comprovarem que a entrada é por motivos urgentes de família / trabalho terão permissão 

para entrar, e deverão preencher um certificado de viagem (disponível aqui ) e fornecer um 

comprovante. Quarentena pode ser solicitada por autoridades em outros territórios se 

estiver viajando de Mayotte. 

 

https://mobile.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-

deplacement-et-de-voyage 

 

Todos os viajantes com mais de 11 anos devem fazer um teste para COVID-19 dentro de 72 

horas antes da partida para Mayotte. O teste é obrigatório e o viajante deve comprovar 

resultado negativo antes de embarcar. 

 

Os viajantes também podem precisar apresentar um documento de autocertificação 

afirmando que não apresentam sintomas de COVID e que, pelo que sabem, não entraram 

em contato com nenhuma pessoa confirmada como positivo nos últimos 14 dias. Você deve 

verificar com seu operador de viagens e os conselhos da prefeitura local antes de viajar. 

 

https://www.mayotte.gouv.fr/ 

 

As companhias aéreas podem recusar o embarque a qualquer pessoa que não apresente a 

prova de resultado negativo e o documento auto-certificado. 

https://mobile.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage
https://mobile.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage
https://www.mayotte.gouv.fr/


 

Os viajantes também deverão se isolar por sete dias na chegada à Martinica, antes de fazer 

outro teste PCR. 

 

Esses requisitos de entrada estão sujeitos a alterações. Para obter mais informações sobre as 

restrições de entrada em vigor para os Territórios Franceses Ultramarinos, consulte o site do 

governo francês antes de viajar. 

 

Viagem em Mayotte 

 

Existem restrições locais para viagens em Mayotte. 

 

O governo francês delineou novas medidas para conter a propagação do coronavírus nos 

Territórios Ultramarinos Franceses. Para obter mais informações sobre as medidas aplicáveis 

a Mayotte, consulte o site do governo francês. O site da Prefeitura local também terá 

detalhes sobre as restrições locais. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================== 

MÉXICO 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Em 18 de março, o Governo do México fechou parcialmente suas fronteiras terrestres com os 

Estados Unidos, Guatemala e Belize como medida preventiva contra a Covid-19.  

 

Esta medida aplica-se a viagens não essenciais através das fronteiras terrestres e estará em 

vigor de 19 de março a 20 de maio, quando será revista.  

 

As viagens aéreas internacionais não são afetadas. Se você estava planejando entrar no 

México por via terrestre vindo de qualquer um desses países, você pode entrar em contato 

com a Embaixada ou Consulado do México naquele país para obter mais informações sobre 

as restrições atuais. 

 

Entrada para o México dos Estados Unidos 

 

A fronteira terrestre entre os EUA e o México está fechada para todo o tráfego não essencial 

como parte das medidas da COVID-19. Isso é revisado mensalmente. Este fechamento se 

aplica principalmente a viagens de turismo e recreação. Trabalhadores de carga, comércio e 

saúde ainda poderão cruzar a fronteira. Verifique com a Embaixada / Consulado dos EUA 

mais próximo antes de tentar cruzar a fronteira. 



 

Entrada para o México da Guatemala 

 

Houve relatos de distúrbios e tensões na fronteira entre o México e a Guatemala. No dia 1º 

de outubro, uma caravana de aproximadamente 3.000 migrantes entrou na Guatemala e 

atualmente segue seu caminho por Honduras para o México, com destino aos Estados 

Unidos (EUA).  

 

O fechamento periódico das fronteiras é possível e você deve verificar com as autoridades 

locais antes de tentar cruzar a fronteira terrestre. 

 

Teste / triagem na chegada 

 

Se você apresentar sintomas de COVID-19 ao chegar a um aeroporto no México, deve 

consultar a Equipe Internacional de Saúde (“Sanidad Internacional”).  

 

Ao chegar ao México, você deverá preencher um Questionário de Saúde. Este documento 

está disponível em espanhol e inglês. 

 

Viagem no México 

 

As pessoas devem permanecer em casa sempre que possível, especialmente as pessoas com 

mais de 60 anos, aqueles com problemas médicos subjacentes e mulheres grávidas. 

 

Siga os conselhos das autoridades locais. Alguns estados do México estão impondo medidas 

e restrições adicionais. O governo mexicano implementou um sistema de semáforos para 

administrar a flexibilização das restrições, que varia de estado para estado; analise os sites 

do governo local para obter informações detalhadas sobre onde você está. 

 

Sites do governo local 

 

Cidade do México  

 

https://covid19.cdmx.gob.mx/ 

 

Guanajuato  

 

https://coronavirus.guanajuato.gob.mx/ 

 

Quintana Roo 

 

https://qroo.gob.mx/sesa/nuevo-coronavirus-covid-19 

 

Aguascalientes  

https://covid19.cdmx.gob.mx/
https://coronavirus.guanajuato.gob.mx/
https://qroo.gob.mx/sesa/nuevo-coronavirus-covid-19


 

https://www.aguascalientes.gob.mx/coronavirus/ 

 

Guerrero  

 

http://coronavirus.guerrero.gob.mx/ 

 

San Luis Potosí 

 

https://sitio.sanluis.gob.mx/Portal_COVID/ 

 

Baja California  

 

https://www.bajacalifornia.gob.mx/coronavirus 

 

Baja California Sur  

 

https://coronavirus.bcs.gob.mx/ 

 

Jalisco  

 

https://coronavirus.jalisco.gob.mx/ 

 

Chiapas 

 

https://www.chiapas.gob.mx/ 

 

Morelos  

 

https://morelos.gob.mx/ 

 

Chihuahua  

 

https://transparencia.chihuahua.gob.mx/covid-19/ 

 

Nayarit  

 

https://covid19.nayarit.gob.mx/ 

 

Tlaxcala 

 

https://www.tlaxcala.gob.mx/ 

 

Coahuila  

https://www.aguascalientes.gob.mx/coronavirus/
http://coronavirus.guerrero.gob.mx/
https://sitio.sanluis.gob.mx/Portal_COVID/
https://www.bajacalifornia.gob.mx/coronavirus
https://coronavirus.bcs.gob.mx/
https://coronavirus.jalisco.gob.mx/
https://www.chiapas.gob.mx/
https://morelos.gob.mx/
https://transparencia.chihuahua.gob.mx/covid-19/
https://covid19.nayarit.gob.mx/
https://www.tlaxcala.gob.mx/


 

https://coahuila.gob.mx/ 

 

Nuevo León  

 

https://www.nl.gob.mx/coronavirus 

 

Veracruz 

 

http://coronavirus.veracruz.gob.mx/ 

 

Colima  

 

http://saludcolima.gob.mx/coronavirus/ 

 

Oaxaca  

 

https://coronavirus.oaxaca.gob.mx/ 

 

Yucatán 

 

https://coronavirus.yucatan.gob.mx/ 

 

Durango  

 

http://covid.durango.gob.mx/ 

 

Puebla  

 

https://previenecovid19.puebla.gob.mx/ 

 

Estado de México  

 

https://salud.edomex.gob.mx/salud/covid 

 

Querétaro  

 

https://www.queretaro.gob.mx/covid19/ 

 

Alojamento 

 

Alguns estados do México estão impondo medidas e restrições adicionais; consulte os sites 

do governo local (em espanhol) para obter informações detalhadas sobre onde você está. 

 

https://coahuila.gob.mx/
https://www.nl.gob.mx/coronavirus
http://coronavirus.veracruz.gob.mx/
http://saludcolima.gob.mx/coronavirus/
https://coronavirus.oaxaca.gob.mx/
https://coronavirus.yucatan.gob.mx/
http://covid.durango.gob.mx/
https://previenecovid19.puebla.gob.mx/
https://salud.edomex.gob.mx/salud/covid
https://www.queretaro.gob.mx/covid19/


Locais e serviços públicos 

 

Alguns estados do México estão impondo medidas e restrições adicionais; consulte os sites 

do governo local (em espanhol) para obter informações detalhadas sobre onde você está. 

 

Você pode encontrar mais conselhos e informações sobre as medidas impostas na Cidade do 

México no site do Governo da Cidade do México . 

 

https://covid19.cdmx.gob.mx/ 

 

Saúde no México 

 

Se você apresentar sintomas após ter entrado no país, deve ligar para 800 0044 800. Você será 

atendido por pessoal treinado do Ministério da Saúde. 

 

Para linhas de ajuda específicas para os diferentes estados do México, consulte o diretório 

“Direct Line COVID-19” do governo mexicano . 

 

https://coronavirus.gob.mx/contacto/#directorio 

 

O aplicativo denominado “COVID-19MX”, criado pelo governo mexicano, permite que você 

faça um exame de saúde e localize as instalações médicas mais próximas (incluindo 

hospitais COVID-19). 

 

https://coronavirus.gob.mx/ 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================== 

MIANMAR 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus 

 

Entrada para Mianmar 

 

Residentes do Reino Unido, ou aqueles que visitaram o Reino Unido nos 14 dias anteriores, 

não podem entrar em Mianmar.  

 

Aqueles que não viajam do Reino Unido, incluindo cidadãos britânicos, devem verificar os 

requisitos para viajar desse país para Mianmar com a Embaixada ou Consulado de Mianmar 

relevante. 

 

https://covid19.cdmx.gob.mx/
https://coronavirus.gob.mx/contacto/#directorio
https://coronavirus.gob.mx/


Se você estiver em um voo em trânsito pelo Reino Unido, só poderá entrar em Mianmar se o 

seu tempo de trânsito for de seis horas ou menos. Isso está sujeito a alterações de curto 

prazo. Antes de viajar, você deve verificar com a Embaixada de Mianmar em Londres. 

 

Se você estiver viajando para Mianmar a trabalho, leia as orientações sobre vistos e 

autorizações, pois as regras mudaram desde 1º de janeiro de 2021. 

 

Novos pedidos de visto de turista estão atualmente suspensos. 

 

No momento, as autoridades de Mianmar podem oferecer vistos de negócios a estrangeiros 

com um caso convincente. Você ou seu empregador devem apresentar seu caso à Embaixada 

de Mianmar mais próxima e obter permissão. 

 

Essas disposições estão sujeitas a alterações e em curto prazo. 

 

Teste / triagem na chegada 

 

Existem verificações de temperatura para todas as chegadas. As chegadas devem fornecer 

evidências de um resultado negativo do teste COVID-19. Você não deve usar o serviço de 

teste do NHS para fazer um teste a fim de facilitar sua viagem para outro país. Você deve 

fazer um teste particular. 

 

Os requisitos de teste antes da entrada em Mianmar estão sujeitos a alterações. A 

confirmação deve ser solicitada à Embaixada ou Consulado de Mianmar relevante com 

bastante antecedência de sua partida. 

 

Requisitos de quarentena 

 

Chegadas a Mianmar devem entrar em quarentena organizada pelo governo por um 

período de 10 dias. Você receberá sua instalação de quarentena na chegada. Você pode não 

ter escolha.  

 

É provável que você seja colocado na mesma instalação de quarentena do governo ou hotel 

que todas as outras pessoas em seu voo. Você receberá alimentos, pelos quais será cobrado. 

 

Você deve confirmar seus requisitos de quarentena com a Embaixada ou Consulado de 

Mianmar relevante antes de viajar. 

 

Todos os viajantes serão testados para COVID-19 por RT-PCR no dia 3 e no dia 7 durante o 

período de quarentena e deverão pagar as taxas de teste.  

 

Os viajantes com teste positivo para COVID-19 serão imediatamente isolados e levados a um 

centro médico. Espera-se que os estrangeiros paguem os custos médicos e outros custos 

relacionados ao isolamento e ao tratamento em unidades de saúde designadas. 



 

Pode ser necessário fazer mais de um teste COVID-19 antes de sair da quarentena, mesmo se 

o teste for negativo. 

 

Se hospitalizados com coronavírus, os pacientes são obrigados a usar uma instalação do 

governo, mesmo que tenham seguro privado.  

 

Em geral, espera-se que os pacientes em hospitais públicos façam seus próprios arranjos 

para trazer alimentos e outros suprimentos essenciais. Viajantes solitários não terão 

permissão para comprar comida ou fazer ligações, fora do isolamento. 

 

Essas disposições estão sujeitas a alterações e em curto prazo. A confirmação deve ser 

solicitada à Embaixada ou Consulado de Mianmar relevante com bastante antecedência de 

sua partida. 

 

Coleção de dados 

 

Na chegada, os passageiros podem ser solicitados a preencher um formulário em papel com 

seu nome, detalhes de contato e endereço. 

 

Viagem internacional 

 

Desde 1º de fevereiro de 2021, os aeroportos de Mianmar foram fechados para serviços 

aéreos comerciais regulares até o final de julho. Vários voos de alívio, no entanto, continuam 

a operar e podem ser reservados comercialmente.  

 

Os voos não podem ser reservados online, mas podem ser reservados diretamente com as 

companhias aéreas ou com o agente de viagens.  

 

Os países vizinhos também fecharam suas fronteiras terrestres com Mianmar. Cingapura 

impediu que todos os passageiros de Mianmar transitassem pelo país.  

 

Residentes do Reino Unido, ou aqueles que visitaram o Reino Unido nos 14 dias anteriores, 

não podem entrar em Mianmar. Aqueles que não viajam do Reino Unido, incluindo 

cidadãos britânicos, devem verificar os requisitos para viajar desse país para Mianmar com a 

Embaixada ou Consulado Geral de Mianmar relevante. 

 

Entrada e fronteiras 

 

Turismo em Mianmar 

 

Uma programação limitada de voos domésticos está operando, embora as regras de acesso a 

eles não sejam claras. É aconselhável ficar em casa à noite e minimizar os movimentos 

durante o dia, evitando aglomerações.  



 

Se você ainda tentar fazer viagens domésticas, observe que você pode encontrar pontos de 

controle em sua viagem. Você deve entrar em contato com as companhias aéreas para obter 

detalhes e deve cumprir todas as orientações e regulamentos relevantes durante a viagem. 

 

Em algumas áreas, pode haver requisitos locais para visitantes de outras partes do país, 

incluindo o requisito de fazer um teste COVID-19 antes da viagem e de quarentena na 

chegada. Você deve consultar as autoridades locais para obter informações sobre possíveis 

medidas preventivas locais. 

 

Algumas áreas de Mianmar estão sob o estado de lei marcial, enquanto outras têm toque de 

recolher e ordens de "ficar em casa". Você deve estar ciente das regras e restrições locais 

antes de viajar. Desde 13 de maio de 2020, é obrigatório para qualquer pessoa que saia em 

público em Mianmar usar uma máscara facial. O não uso de um resultará em multa. 

 

Recomenda-se que os estrangeiros carreguem: 

 

Passaporte 

Formulário C (documento de imigração) 

Certificado de Registro de Estrangeiro 

Carteira de motorista de Mianmar (se você tiver um carro) 

uma cópia da página de informações do seu passaporte 

uma cópia do seu visto de Mianmar 

uma cópia do seu carimbo de imigração mostrando quando você entrou pela última vez em 

Mianmar. 

 

Alojamento 

 

Houve relatos de que algumas autoridades locais estão realizando verificações para garantir 

que todos os visitantes estrangeiros estejam hospedados em hotéis e pousadas registrados, e 

não em apartamentos privados. Este é um requisito da lei de Mianmar e é uma condição 

para o seu visto. 

 

Alguns hotéis foram reabertos, mas muitos resorts turísticos permanecem fechados. 

 

Locais e serviços públicos 

 

Os restaurantes foram informados para fechar ou apenas oferecer take away ou entrega. 

Alguns shopping centers exigem que os clientes registrem seus dados no momento da 

entrada. Você deve usar máscara facial em todos os lugares públicos. 

 

Como resultado do recente golpe militar em Mianmar, as restrições e políticas do COVID-19 

podem mudar sem aviso prévio.  

 



Muitas restrições e políticas que existiam antes do golpe não foram formalmente 

rescindidas. Após o aumento de casos cobiçosos em junho de 2021, várias áreas foram 

colocadas sob os pedidos de 'ficar em casa' em Yangon, bem como em outras partes de 

Mianmar. Recomendamos que você siga a mídia local para atualizações ou com seus 

distritos. 

 

Cuidados de saúde 

 

Se você estiver atualmente em Mianmar e estiver exibindo sintomas de coronavírus, consulte 

seu médico. 

 

Se seu teste for positivo para o vírus, é altamente provável que você seja transferido para um 

hospital de quarentena do governo até que se recupere.  

 

No entanto, a situação é grave e estamos cientes de que existe uma possibilidade muito 

limitada, se houver, de ser encaminhado a um hospital para tratamento, seja ele público ou 

privado. Se você tem problemas de saúde latentes, deve pensar em deixar Mianmar o mais 

rápido possível.  

 

Há uma grande escassez de oxigênio e uma longa lista de espera por suprimentos. Quer 

você tenha seguro de saúde ou não, a falta de leitos significa que você não poderá ter 

atendimento hospitalar.  

 

Os pacientes são obrigados a usar uma instalação do governo, mesmo que tenham seguro 

privado. Espera-se que os pacientes em hospitais públicos façam seus próprios arranjos para 

trazer alimentos e outros suprimentos essenciais. 

 

A pandemia do coronavírus deve colocar uma pressão significativa nas instalações médicas 

de Mianmar. Eles podem não ser capazes de oferecer cuidados de rotina. 

 

Pode ser difícil para você viajar para um país vizinho para receber cuidados médicos. A 

maioria dos centros regionais está recusando pacientes COVID de Mianmar. Você deve 

verificar seus arranjos pessoais com seu provedor de serviços de saúde. 

 

Receitas do Brasil não são aceitas em Mianmar. A maioria dos hospitais, governamentais e 

privados, possui farmácias próprias. Um hospital do governo fornecerá uma receita para 

coleta em sua farmácia assim que o paciente for avaliado. Para frequentar um hospital ou 

clínica privada tem de se registar primeiro, após avaliação qualquer receita pode ser 

recolhida na farmácia das suas instalações.  

 

Pré-COVID, medicamentos estrangeiros específicos indisponíveis em Mianmar, podem ser 

encomendados de Bangkok, mas os fornecedores não podem transportar esses 

medicamentos devido às restrições do COVID.  

 



A medicação é adquirida localmente com suprimentos da Índia e da Europa. Portanto, é 

recomendado que qualquer pessoa que esteja tomando medicamentos regularmente traga 

suprimentos suficientes ou que os remédios possam ser enviados do Brasil por correio. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================== 

MICRONÉSIA 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para a Micronésia 

 

Os Estados Federados da Micronésia declararam “estado de emergência de saúde pública”. 

Nenhum passageiro está autorizado a desembarcar de qualquer embarcação aérea ou 

marítima originada fora dos Estados Federados da Micronésia, com exceção de indivíduos 

com exceção concedida pelo Governo Nacional ou que trabalhem em embarcações 

comerciais que cumpram medidas cautelares e protocolos. 

 

Viagem na Micronésia 

 

A situação pode mudar rapidamente, inclusive em países vizinhos. Siga as orientações locais 

em todos os momentos. 

 

Você deve cumprir todas as medidas de triagem adicionais implementadas pelas 

autoridades dos Estados Federados da Micronésia. 

 

Alojamento 

 

Hotéis e outras acomodações para visitantes podem não estar prontamente disponíveis 

devido ao fechamento da fronteira. Você precisará abordar fornecedores de acomodação 

para obter as informações mais recentes sobre se eles estão abertos. 

 

Locais e serviços públicos 

 

Lojas, restaurantes, bares e outros locais públicos estão abertos normalmente. Existem 

algumas restrições às viagens entre as ilhas da Micronésia por via aérea e marítima, as 

viagens só serão permitidas se: for um trabalhador indispensável; você está viajando devido 

a uma emergência familiar; ou você está retornando ao seu estado ou residência, ou local de 

trabalho ou instituição educacional. Você deve seguir os conselhos das autoridades locais 

sobre medidas de distanciamento social. 

 



Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================== 

MOÇAMBIQUE 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para moçambique 

 

A entrada em Moçambique é permitida a todos os viajantes com um visto válido de turista, 

negócios ou residência. 

 

A emissão de vistos de fronteira para fins turísticos foi retomada. 

 

Teste na chegada 

 

O teste para COVID-19 pode ser exigido na chegada a Moçambique, por sua conta. 

 

Requisitos de quarentena 

 

Os viajantes que apresentarem um teste de PCR COVID-19 negativo estão isentos do regime 

de quarentena, independentemente de terem sido totalmente vacinados.  

 

O teste deve ter sido emitido no país de saída, dentro de 72 horas antes da hora de chegada. 

Crianças menores de 5 anos estão isentas da obrigatoriedade de apresentação do teste PCR 

COVID-19. Você não deve usar o serviço de teste do NHS para fazer um teste a fim de 

facilitar sua viagem para outro país. Você deve fazer um teste particular. 

 

Um teste PCR negativo é válido por até 7 dias para viajantes que usam a fronteira terrestre 

da África do Sul. 

 

Qualquer pessoa com teste positivo ou em contato com alguém com resultado positivo para 

COVID-19 deverá isolar-se por um período de 14 dias. Qualquer pessoa que não apresentar 

teste COVID-19 negativo precisará se isolar por 14 dias. 

 

Coleção de dados 

 

Todos os passageiros que chegam devem fornecer os seus dados de contacto às autoridades 

moçambicanas. 

 

Extensão para vistos 

 



Você precisará solicitar uma extensão de estadia se o seu visto expirar. Todos os candidatos 

devem marcar uma consulta para solicitar a extensão. Você pode marcar uma consulta no 

site do governo ou, alternativamente, pode entrar em contato com o SENAMI no número 

90243 das 7h30 às 15h30, ou marcar uma consulta pessoalmente no escritório de imigração 

da sua província. Mais informações estão disponíveis no site do governo moçambicano. 

 

https://www.senami.gov.mz/ 

 

Saúde 

 

Se seu teste for positivo para COVID, ou tiver estado em contato com um caso confirmado 

de COVID-19, você deve isolar-se em um hotel ou acomodação particular. Se você não 

apresentar sintomas, deve isolar-se até que seja aconselhado de outra forma pelo médico, 

após o teste ser negativo ou por 10 dias. Se seu teste for positivo e apresentar sintomas, você 

deve isolar-se por 14 dias após desenvolver os sintomas. 

 

Se você for forçado a isolar-se, certifique-se de ter um plano para garantir o acesso contínuo 

a suprimentos, como alimentos, já que não há provisão governamental. 

 

Essas medidas são as mesmas para todas as idades. 

 

Se pensa que tem sintomas de COVID-19, deve contactar o Instituto Nacional de Saúde de 

Moçambique através do número 82 34 34/84 34 34/86 34 34 000 e seguir as suas instruções. 

Você também pode entrar em contato com a assistência médica através das seguintes rotas: 

 

Linha gratuita Alo Vida (Hello Life): 1490 através das redes TmCel e Movitel 

Disque a linha gratuita Alo Vida 84146 se estiver ligando de uma rede Vodacom 

Entre em contato com PENSA (Think) por meio de * 660 # 

Entre em contato pelo WhatsApp Fica Atento (fique alerta) pelo telefone +258 843318727 

Visite o site do COVID-19 do governo de Moçambique para mais informações (Este site está 

disponível apenas em português) 

 

Viagem em moçambique 

 

O governo moçambicano declarou “Estado de Calamidade” ', que permanecerá em vigor 

indefinidamente. Esses regulamentos estabelecidos sob o “Estado de Calamidade” 

impuseram restrições à circulação dentro do país. Essas restrições podem mudar em um 

curto espaço de tempo, portanto, entre em contato com seu provedor de hospedagem ou 

operadora de turismo para obter as informações mais recentes e siga as recomendações das 

autoridades locais. 

 

O governo moçambicano anunciou novas restrições COVID-19 a partir da meia-noite de 17 

de julho por um período de 30 dias. As novas restrições incluem: toque de recolher 

obrigatório em todas as capitais provinciais e algumas capitais de distrito (Chokwe, 

https://www.senami.gov.mz/


Gondola, Moatize, Mocuba, Maxixe, Cuamba, Manhiça, Montepuez, Massinga e Nacala) das 

21h00 às 4h00; limitar as reuniões a 15 pessoas em espaços fechados e 30 pessoas em espaços 

exteriores; e o encerramento de ginásios, piscinas públicas e praias. 

 

O uso de coberturas faciais é obrigatório em todos os espaços públicos, incluindo nos 

transportes públicos. 

 

Indivíduos que estiveram em áreas com alta incidência de casos de coronavírus serão 

obrigados a observar o auto-isolamento por um período de 14 dias. 

 

Alojamento 

 

Alguns hotéis e outras acomodações fecharam. Por favor, verifique com seu provedor de 

hospedagem antes de viajar. 

 

Máscaras / coberturas faciais são obrigatórias em hotéis e outras acomodações. 

 

Locais e serviços públicos 

 

A maioria dos shopping centers, mercados, restaurantes, cafés e bares estão abertos, com 

algumas restrições de horários. 

 

As praias estão fechadas ao público. Piscinas, academias e outras áreas para atividades de 

treinamento físico já estão fechadas. As piscinas do hotel estão abertas apenas para 

hóspedes. 

 

Somente casamentos civis e religiosos são permitidos e a participação é limitada a 20 

pessoas. Todos os outros serviços religiosos não são permitidos, exceto para casamentos 

civis e religiosos que não excedam 20 pessoas. 

 

O uso de coberturas faciais é obrigatório em todos os espaços públicos 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================== 

MOLDÁVIA 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para a Moldávia 

 



Em 17 de julho, o Ministério da Saúde estabeleceu uma lista de países vermelhos e verdes, 

com base no risco epidemiológico e na taxa de transmissão.  

 

O Brasil está atualmente listado como um país vermelho. A lista é revista e publicada todas 

as sextas-feiras nas páginas do Ministério da Saúde, do Ministério da Administração Interna, 

do Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Integração Europeia e da Agência Nacional de 

Saúde Pública . Por favor, veja para mais detalhes. 

 

https://www.moldpres.md/en/news/2021/07/18/21005174 

 

Ao entrar na Moldávia, todas as chegadas devem preencher um formulário que declara 

informações sobre seu estado de saúde (relevante para a pandemia COVID) e confirmar que 

você se isolará por 14 dias, a menos que esteja isento. 

 

Se vier do Brasil, estará isento de auto-isolamento se apresentar documentação que 

comprove que recebeu as duas doses de uma vacina. A segunda dose deve ter sido 

administrada pelo menos 14 dias antes da data de chegada. As regras atuais não especificam 

se os documentos eletrônicos são aceitáveis como prova, mas recomendamos que você traga 

o resultado do teste em papel. Outras isenções são definidas abaixo, na seção Requisitos de 

quarentena. 

 

Demonstrando seu status de vacinação COVID-19 

 

O documento de vacinação que prova que foi vacinado deve ser em inglês, romeno, russo, 

alemão, italiano ou francês. 

 

Existem várias outras isenções, conforme estabelecido abaixo em Requisitos de quarentena. 

 

Você deve entrar em contato com sua operadora de viagens e transportadora aérea para 

obter mais informações antes de viajar para a Moldávia. 

 

Você deve verificar se há atualizações sobre travessias de fronteira com a Ucrânia e a 

Romênia no site da Polícia de Fronteira da Moldávia . 

 

https://www.border.gov.md/index.php/en/ 

 

Requisitos de quarentena 

 

Existem diferentes categorias de isenção para países da zona vermelha e verde. As categorias 

a seguir estão isentas de auto-isolamento se vierem de um país da zona vermelha. O Brasil é 

um país da zona vermelha: 

 

crianças até 6 anos; 

 

https://www.moldpres.md/en/news/2021/07/18/21005174
https://www.border.gov.md/index.php/en/


crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 18 anos, se apresentarem um teste PCR 

negativo obtido 72 horas antes da chegada (em romeno, inglês, francês, russo, alemão ou 

italiano); 

 

pessoas que podem comprovar a presença de anticorpos para COVID-19, apresentados em 

uma das seguintes línguas: romeno, inglês, francês, alemão, italiano ou russo. Este 

documento é válido por 90 dias após a data de realização do teste; 

 

pessoas em trânsito, que não passam mais de 24 horas após sua entrada foi registrada na 

Moldávia. 

 

Países da zona vermelha pode ser acessada aqui: . Todos os outros países não mencionados 

na lista acima são classificados como zona verde. 

 

https://www.border.gov.md/traversarea-frontierei-perioada-pandemica 

 

Se você estiver vindo de um país da zona verde, as seguintes isenções se aplicam: 

 

resultado negativo de um teste de PCR, feito no máximo 72 horas antes do embarque; 

 

Comprovante de curso completo de vacinação, concluído pelo menos 14 dias antes da data 

da viagem; 

 

crianças até 6 anos; 

 

pessoas que podem provar a presença de anticorpos para COVID-19, apresentados em uma 

das seguintes línguas: romeno, inglês, francês, alemão, italiano ou russo. Este documento é 

válido por 90 dias após a data de realização do teste; pessoas que viajam para tratamento 

médico ou razões humanitárias; 

 

alunos que vêm para estudos, exames ou concursos acadêmicos mediante a apresentação de 

papéis de confirmação; 

 

trabalhadores com visto, autorização de residência ou contrato de trabalho; pessoas que 

retornam de uma visita de trabalho ao exterior, mediante confirmação de que foram 

delegadas para viajar; 

 

membros de delegações visitantes oficiais; 

trabalhadores transfronteiriços; 

 

tripulação e pessoal de serviço de aeronaves, navios e trens; 

 

passageiros em trânsito; 

 

https://www.border.gov.md/traversarea-frontierei-perioada-pandemica


desportistas e pessoal acompanhante em viagem para eventos desportivos internacionais 

mediante apresentação de uma confirmação; 

 

pessoas convocadas por instituições de aplicação da lei da Moldávia; 

 

portadores de passaporte diplomático e seus familiares; 

 

Os que chegam das zonas vermelha e verde que estão em autoisolamento podem fazer um 

teste de PCR no 7º dia, e não terão que continuar a se auto-isolar se o teste for negativo. Você 

tem permissão para entrar na região da Transnístria, sem um teste de PCR negativo. Esta 

regra está em vigor até 1 de setembro. 

 

Coleção de dados 

 

Ao chegar à Moldávia, você deve preencher um formulário epidemiológico. Este formulário 

deve ser enviado aos funcionários da imigração. 

 

Viagem na Moldávia 

 

Não há restrições de viagens locais em vigor na Moldávia. 

 

Alojamento 

 

A maioria dos hotéis está aberta sem medidas restritivas em vigor. 

 

Locais e serviços públicos 

 

Em 29 de abril de 2021, o governo da Moldávia anunciou um estado de emergência de saúde 

pública em áreas onde as infecções por COVID-19 nos últimos 14 dias são superiores a 100 

casos por 100.000 pessoas.  

 

Chisinau é atualmente avaliado como “verde”, o que significa que não existe estado de 

emergência. Mercados, restaurantes e bares funcionam em horários normais, incluindo 

serviços de entrega de comida. As casas noturnas e os bares de karaokê estão fechados. 

Teatros, cinemas e salas de concerto estão abertos, com distanciamento social em vigor. Os 

shoppings e centros comerciais estão funcionando em horário normal (até às 22h). 

 

Grupos familiares de três ou menos podem se reunir em espaços abertos, como parques. A 

escolaridade é online e presencial. Os ajuntamentos em eventos públicos estão operando 

com 50% da capacidade, mas deve-se observar o distanciamento social de 1m. 

 

Você deve usar uma máscara ao ar livre em reuniões de massa e em espaços fechados, como 

supermercados, restaurantes, bares e no transporte público. Os funcionários têm autoridade 

para aplicar multas em caso de não conformidade. 



 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

MÔNACO 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

As autoridades do Principado de Mônaco anunciaram novas medidas aplicáveis a todos os 

viajantes que chegam ao Principado. Independentemente da nacionalidade, você deve entrar 

em contato com o Call Center COVID-19 assim que chegar a Mônaco, se você entrar no 

Principado de: 

 

Um país da Europa que registrou mais de 60 casos por 100.000 pessoas em 14 dias (áreas 

marcadas em vermelho e laranja escuro no mapa a seguir no site do ECDC . 

 

https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases 

 

Um país fora da Europa. 

 

Os viajantes deverão fornecer seus dados de contato e outras informações relevantes. Eles 

podem estar sujeitos a um período de quarentena. Mais informações estão disponíveis no 

site do Governo de Mônaco . 

 

https://covid19.mc/en/thematiques/transports-et-voyages/ 

 

Qualquer pessoa com 11 anos ou mais que entrar em Mônaco vinda de um país estrangeiro 

pode ser solicitada pelas autoridades a prova de um teste de PCR COVID-19 negativo, 

realizado menos de 72 horas antes da chegada. 

 

Viagem em Mônaco 

 

Você pode encontrar mais informações sobre as medidas em vigor no site do governo de 

Mônaco . 

 

https://covid19.mc/en/ 

 

Se você está planejando viajar pela França, o governo francês implementou suas próprias 

medidas, incluindo os documentos necessários para viajar e transitar pela França. 

 

Se você está planejando usar essa rota, verifique as dicas de viagem mais recentes para a 

França antes de sua viagem. 

https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases
https://covid19.mc/en/thematiques/transports-et-voyages/
https://covid19.mc/en/


 

As informações sobre as medidas tomadas para enfrentar o COVID-19 em Mônaco estão 

disponíveis no site do Principado de Mônaco. 

 

https://covid19.mc/en/thematiques/outings-and-purchases/ 

 

Saúde em Mônaco 

 

Se você estiver em Mônaco e achar que tem sintomas ou alguma dúvida, ligue para o 

número de emergência de coronavírus de Mônaco 98 98 48 50 ou 06 78 63 85 68. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

MONGÓLIA 

================================== 

 

Restrições em resposta ao coronavírus 

 

Entrada para a Mongólia 

 

Atualmente, não é possível para cidadãos estrangeiros sem vistos de longa permanência, 

autorizações de residência ou vistos de negócios para entrar na Mongólia.  

 

Você deve entrar em contato com a Embaixada da Mongólia para obter informações mais 

atualizadas sobre os requisitos de entrada. Todos os voos comerciais internacionais 

regulares e ferroviários estão suspensos.  

 

Todas as passagens de fronteira de e para a Rússia estão fechadas para estrangeiros. As 

fronteiras entre a China e a Mongólia estão fechadas. 

 

O governo da Mongólia permite que estrangeiros viajem para a Mongólia em voos charter 

de entrada, desde que atendam a certos critérios (visto de longa permanência válido, visto 

de residência permanente ou visto de negócios de curto prazo). Todos os passageiros que 

chegam são obrigados a fornecer evidências de um teste de PCR COVID-19 negativo feito no 

máximo 72 horas antes da chegada e: 

 

Apresentar evidências válidas de ter recebido um esquema completo de vacinação contra 

COVID-19 pelo menos 14 dias antes de chegar à Mongólia. (Consulte 'Demonstrando seu 

status de vacinação COVID-19' ).  

 

Os passageiros que atenderem a esses critérios precisarão se isolar por 14 dias na chegada, 

serão obrigados a fazer um teste PCR no Aeroporto Internacional Chinggis Khan (a menos 

https://covid19.mc/en/thematiques/outings-and-purchases/


que tenham 5 anos ou menos) e fornecer seu endereço de isolamento e número de telefone 

às autoridades competentes do aeroporto . Ou, 

 

Apresentar evidências válidas de ter sido diagnosticado com COVID-19 nos 4 meses 

anteriores e, subsequentemente, totalmente recuperado. Os passageiros que atenderem a 

esses critérios também precisarão se isolar por 14 dias na chegada, serão obrigados a fazer 

um teste PCR no Aeroporto Internacional Chinggis Khan (a menos que tenham 5 anos ou 

menos) e fornecer seu endereço de isolamento e número de telefone para o aeroporto 

relevante autoridades. Ou, 

 

Realizar quarentena de 7 dias em um hotel aprovado, seguido por mais 7 dias de auto-

isolamento. Os testes de PCR serão realizados no 6º dia de quarentena. Nenhum isolamento 

adicional será necessário se não houver sintomas e os testes retornarem resultados negativos 

 

https://immigration.gov.mn/index.php/index 

 

http://tabinfo.mn/cgi-sys/suspendedpage.cgi 

 

Detalhes dos hotéis em quarentena podem ser encontrados aqui e aqui . A embaixada da 

Mongólia mais próxima deve ter informações sobre os requisitos mais recentes para retornar 

à Mongólia. 

 

Você pode se inscrever para receber alertas por e-mail sobre alterações neste conselho de 

viagem. 

 

Vistos 

 

Qualquer cidadão brasileiro que precise estender seus vistos deve entrar em contato com a 

Agência de Imigração da Mongólia , telefone +976 1800 1882 ou +976 9314 1009. 

 

Esteja preparado para mudanças em seus planos 

 

Nenhuma viagem é isenta de riscos durante o COVID. Os países podem restringir ainda 

mais as viagens ou introduzir novas regras em curto prazo, por exemplo, devido a uma 

nova variante do COVID-19. Consulte sua agência de viagens ou companhia aérea sobre 

quaisquer alterações no transporte que possam atrasar sua viagem de volta para casa. 

 

Planeje com antecedência e certifique-se de: 

 

pode acessar dinheiro 

 

entenda o que seu seguro cobrirá 

 

https://immigration.gov.mn/index.php/index
http://tabinfo.mn/cgi-sys/suspendedpage.cgi


pode tomar providências para estender sua estadia e ficar longe por mais tempo do que o 

planejado 

 

Se seu teste for positivo para COVID-19 na Mongólia, você será solicitado a isolar-se e será 

contatado pelo centro médico mais próximo, que discutirá seus sintomas e oferecerá mais 

orientações. Você deve seguir todas as orientações fornecidas pelas autoridades mongóis. 

 

As instalações médicas locais nem sempre têm falantes de inglês, portanto, se você precisar 

de ajuda com a tradução, consulte nossa lista de tradutores ; a embaixada não pode fornecer 

um serviço de tradução. 

 

Dependendo do seu estado de saúde, pode ser necessário entrar em uma instalação de 

quarentena médica do governo. 

 

Se seu teste for positivo enquanto estiver hospedado em um hotel, poderá ser solicitado que 

você se mude para um hotel de quarentena designado, há vários hotéis designados em 

Ulaanbaatar. As famílias devem ficar em quarentena juntas, seja em isolamento domiciliar 

ou em instalações administradas pelo governo. 

 

Viagem na Mongólia 

 

As medidas cautelares introduzidas pelas autoridades mongóis incluem: 

 

restrições a reuniões públicas 

 

multas por não usar máscara em público 

 

a suspensão de todas as rotas aéreas e ferroviárias comerciais internacionais programadas. 

Você deve verificar o status de todos os próximos voos ou trens de e para a Mongólia com 

sua companhia aérea / agente de reservas 

 

o fechamento para estrangeiros de cruzamentos de estradas entre a Mongólia e a Rússia 

 

o fechamento de todas as fronteiras entre a China e a Mongólia até novo aviso 

 

o cancelamento de todos os voos domésticos, exceto para charters 

 

Além do acima exposto, o Governo da Mongólia colocou o país sob o status de “Nível 

Laranja”, ou “estado de prontidão parcialmente elevado”. As restrições laranja incluem a 

proibição de reuniões e a exigência de que qualquer pessoa que viaje entre as províncias 

forneça evidências de ter sido totalmente vacinada pelo menos 14 dias antes. 

 

Alojamento 

 



Hotéis limitados estão abertos. Provavelmente, você precisará usar uma máscara nas áreas 

públicas internas de sua acomodação, e sua temperatura pode ser verificada ao entrar. Os 

hotéis precisam realizar medidas regulares de limpeza e higienização de acordo com as 

orientações do governo. 

 

Locais e serviços públicos 

 

Você pode ser multado se não usar máscara em público. Outras restrições estão resumidas 

na seção Viagem na Mongólia acima. 

 

Saúde 

 

O Ministério da Saúde da Mongólia aconselhou os estrangeiros com sintomas de resfriado 

ou gripe a ligar para uma das seguintes clínicas baseadas em Ulaanbaatar para obter 

aconselhamento: SOS Medica (+976 9191 3122) ou Intermed (+976 8010 5577). 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

MONTENEGRO 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para Montenegro 

 

Se você estiver viajando do Brasil, precisará de: 

 

um teste de PCR negativo obtido 72 horas antes da viagem; ou 

um teste rápido de antígeno negativo, reconhecido pela Comissão Europeia, feito 48 horas 

antes da viagem; ou 

um teste sorológico positivo para anticorpos IgG com não mais de 30 dias de um laboratório 

registrado; ou 

prova de estar totalmente vacinado pelo menos 14 dias antes da chegada.  

Crianças menores de 5 anos não precisam de teste ou comprovante de vacinação. 

 

Isenções para fornecer um teste ou comprovante de vacinação 

 

Você não precisa de um teste ou comprovante de vacinação se tiver estado apenas nos 

seguintes países nos últimos 15 dias: 

 



Estados membros da União Europeia, Israel, Albânia, Bósnia e Herzegovina, Kosovo, Sérvia, 

Rússia, Bielo-Rússia, Ucrânia e Macedônia do Norte, Suíça, Moldávia, Noruega, 

Cazaquistão, EUA ou Canadá. 

 

Cidadãos brasileiros com autorização de residência montenegrina viajando de todos os 

outros países podem entrar em Montenegro sem um teste válido ou comprovante de 

vacinação, mas serão obrigados a isolar-se por 14 dias. 

 

Travessias de fronteira terrestre 

 

As passagens de fronteira estão abertas normalmente, exceto a passagem de fronteira Vuca 

de Rozaje a Tutin, e passagem de fronteira Metaljka de Pljevlja a Cajnice, que estão abertos 

apenas das 7h às 19h. 

 

Saúde do coronavírus em Montenegro 

 

Se você desenvolver qualquer sintoma de coronavírus ou estiver preocupado com sua 

saúde, deve entrar em contato com a linha direta 1616 do Instituto de Saúde Pública 

designada das 8h00 às 20h00 nos dias de semana e das 10h00 às 16h00 nos fins de semana. 

Os manipuladores de chamadas serão capazes de avaliar os riscos aos quais você foi exposto 

e fornecer recomendações e instruções adicionais. 

 

Você pode ser aconselhado a ir a um centro de saúde COVID, onde uma verificação inicial 

determinará se você deve ser testado para COVID-19 imediatamente ou encaminhado a uma 

clínica especializada local. Pessoas que precisam de um teste de PCR por motivos não 

COVID, como internação em um hospital devido a uma lesão, podem ser testados nos 

Departamentos de Higiene e Epidemiologia dos centros de saúde locais. 

 

Se seu teste for positivo para COVID-19, você e seus contatos serão solicitados a isolar-se por 

14 dias em sua acomodação atual, sempre que possível. Um profissional de saúde e um 

inspetor sanitário entrarão em contato com você usando o número de telefone ou endereço 

de e-mail que você usou para o teste COVID-19.  

 

As autoridades locais informarão o gerente ou proprietário de sua acomodação sobre a 

necessidade de você se auto-isolar e avisará sobre as medidas que precisarão tomar. Se você 

não puder ficar em sua acomodação ou encontrar uma alternativa, as autoridades locais irão 

aconselhar sobre onde você pode se isolar. Você terá que cobrir os custos de sua 

acomodação, mas o tratamento médico SARS-CoV-2 em hospitais públicos em Montenegro 

será fornecido gratuitamente a todos os turistas estrangeiros registrados. Veja o registro. 

Essas medidas se aplicam a crianças e adultos. 

 

A violação dessas medidas é um crime. 

 



Todos os turistas estrangeiros que requeiram teste PCR negativo no regresso da visita e que 

comprovem que pagaram taxa de turismo no Montenegro, podem obtê-lo gratuitamente 

para o efeito.  

 

Os hotéis incluem a taxa de turismo nos seus serviços, ao passo que os turistas que se 

hospedam em alojamentos privados têm de registar a sua estadia e pagar a taxa de turismo 

nas organizações turísticas municipais .  

 

Para providenciar um teste, seu agente de viagens ou equipe em sua acomodação deve ligar 

para o Serviço de Higiene e Epidemiologia do centro de saúde local do município em que 

você está hospedado, ou enviar uma solicitação por e - mail para travel@ijzcg.me no mínimo 

72 horas antes da data de partida planejada. 

 

Turismo em Montenegro 

 

Uma série de restrições para prevenir a propagação do vírus foram postas em prática pelo 

Governo montenegrino, a conselho do Instituto de Saúde Pública. 

 

Espaços públicos e serviços 

 

O uso de máscaras faciais ou coberturas é obrigatório em espaços públicos internos em todo 

o Montenegro e ao ar livre onde não seja possível manter uma distância física de pelo menos 

2 metros. Crianças de 5 anos ou menos estão isentas deste requisito.  

 

O não cumprimento é punível por lei e sujeito a coimas que variam entre € 100 e € 2.000. 

 

Visitar pessoas em instituições de saúde continua proibida. As visitas a pessoas sob custódia 

ou a cumprir pena de prisão apenas são permitidas a advogados e familiares imediatos. São 

permitidas visitas a pessoas alojadas em instituições de proteção social e infantil, de acordo 

com as medidas epidemiológicas em vigor. 

 

A partir de 30 de julho, a entrada em espaços fechados em cafés, restaurantes, boates e 

eventos esportivos exigirá prova de vacinação contra o coronavírus, recuperação do 

coronavírus, um teste de PCR negativo com menos de 72 horas ou um teste rápido de 

antígeno negativo com menos de 48 horas.  

 

Outros encontros e eventos de participação em massa devem ser realizados de acordo com 

as orientações do Instituto de Saúde Pública, que inclui limites de número de participantes e 

requisitos de distanciamento social. 

 

O aluguel de casas ou apartamentos particulares é proibido para grupos de mais de 2 

pessoas, exceto se forem do mesmo domicílio. 

 



Trabalhar em casa é recomendado sempre que possível. Caso contrário, horários de trabalho 

flexíveis e contato físico reduzido entre os funcionários são recomendados, especialmente 

para aqueles que enfrentam maiores riscos caso contratem COVID-19. 

 

A lista completa de medidas está disponível em inglês no site do governo montenegrino e 

em montenegrino no site especializado de resposta do COVID . As informações mais 

recentes sobre os números dos casos estão disponíveis no site do Instituto de Saúde Pública . 

 

https://www.gov.me/en/article/covid-19-measures-and-recommendations 

 

https://www.covidodgovor.me/me/opste-mjere 

 

https://www.ijzcg.me/ 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================== 

MONTSERRAT 

================================== 

 

Requisitos de pré-chegada 

 

Portadores de autorização de residência, Montserratians (mais dependentes) e algumas 

outras categorias limitadas de pessoas têm permissão para entrar em Montserrat. 

 

Todas as chegadas previstas devem enviar um Formulário de Declaração de Acesso pelo 

menos 72 horas antes de reservar sua viagem e ter evidência de um resultado negativo do 

teste COVID-19 5 dias antes da chegada. Você não deve usar o serviço de teste do NHS para 

fazer um teste a fim de facilitar sua viagem para outro país. Você deve fazer um teste 

particular. 

 

Após o envio do formulário, você receberá uma resposta por e-mail autorizando sua 

inscrição. Você deve salvar este e-mail. A companhia aérea pode solicitá-lo quando você 

fizer a reserva do seu voo. Você pode encontrar o formulário e outras informações, incluindo 

uma lista completa das categorias de pessoas que estão autorizadas a entrar em Montserrat 

no momento, no site do Governo de Montserrat . 

 

https://www.gov.ms/2020/08/27/negative-covid-19-test-results-required-for-travel-to-

montserrat/?fbclid=IwAR01ncY0s8JCKfCeQqrMgl8Ri3LxpzRM3481ujcLRSlIGBedqU7bBEO

VIoo 

 

Triagem na chegada 

 

https://www.gov.me/en/article/covid-19-measures-and-recommendations
https://www.covidodgovor.me/me/opste-mjere
https://www.ijzcg.me/
https://www.gov.ms/2020/08/27/negative-covid-19-test-results-required-for-travel-to-montserrat/?fbclid=IwAR01ncY0s8JCKfCeQqrMgl8Ri3LxpzRM3481ujcLRSlIGBedqU7bBEOVIoo
https://www.gov.ms/2020/08/27/negative-covid-19-test-results-required-for-travel-to-montserrat/?fbclid=IwAR01ncY0s8JCKfCeQqrMgl8Ri3LxpzRM3481ujcLRSlIGBedqU7bBEOVIoo
https://www.gov.ms/2020/08/27/negative-covid-19-test-results-required-for-travel-to-montserrat/?fbclid=IwAR01ncY0s8JCKfCeQqrMgl8Ri3LxpzRM3481ujcLRSlIGBedqU7bBEOVIoo


O governo de Montserrat introduziu exames de saúde aprimorados e todos os recém-

chegados precisarão isolar-se. Indivíduos que apresentam sinais do vírus podem enfrentar 

quarentena a critério do médico oficial. Os técnicos são obrigados a fazer um teste de PCR 

após 5 dias se permanecerem mais de 5 dias. 

 

Os técnicos não residentes devem ser testados na chegada (além de fornecer um teste 

negativo antes da partida). 

 

Mais informações, incluindo os custos desses testes obrigatórios, podem ser encontradas 

aqui 

 

https://www.gov.ms/covid-19/ 

 

Requisitos de quarentena 

 

Pessoas que são elegíveis para entrada, que foram totalmente vacinadas contra COVID 

(duas doses, duas semanas pelo menos desde a segunda dose) precisam passar 5 dias em 

auto-isolamento / quarentena na chegada, independentemente de ficarem em suas próprias 

casas, um imóvel alugado ou uma instalação de quarentena aprovada pelo governo. Um 

teste PCR negativo 3-4 dias após a chegada é necessário para confirmar a saída do auto-

isolamento / quarentena. 

 

Passageiros não vacinados precisam passar 14 dias em quarentena e devem ter um teste PCR 

negativo antes de serem liberados do auto-isolamento. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================== 

NAMÍBIA 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para a Namíbia 

 

Os aeroportos estão abertos, bem como os portos marítimos e algumas fronteiras terrestres. 

Se pretende usar uma fronteira terrestre, deve verificar se está aberta antes de viajar. 

 

Teste antes da chegada 

 

Qualquer pessoa que entrar na Namíbia deve apresentar prova na chegada à Namíbia de um 

teste COVID-19 negativo feito no país de partida. O resultado do teste não deve ter mais de 

https://www.gov.ms/covid-19/


72 horas (calculado a partir da data em que a amostra para teste foi coletada) no momento 

da entrada na Namíbia.  

 

Este requisito também se aplica a qualquer pessoa que tenha sido vacinada contra COVID-

19 - um teste negativo ainda deve ser produzido antes da entrada no país. Os resultados do 

Antigen Rapid Diagnostic Test não são aceitos para entrada na Namíbia. 

 

Os residentes permanentes não precisam apresentar um teste negativo na chegada, mas 

nesse caso terão de quarentena por 7 dias. Você deve verificar com sua companhia aérea se 

há regulamentos que possam ter para um resultado de teste negativo para viajar. 

 

Você não deve usar o serviço de teste do NHS para fazer um teste a fim de facilitar sua 

viagem para outro país. Você deve fazer um teste particular. 

 

Turismo na Namíbia 

 

Detalhes sobre os números de casos COVID-19 e os regulamentos atuais estão disponíveis 

no site do Ministério da Saúde e Serviços Sociais . 

 

https://mhss.gov.na/ 

 

Existem medidas de saúde pública que devem ser respeitadas em todos os momentos. As 

medidas vigoram até a meia-noite de 14 de agosto: 

 

Um toque de recolher em todo o país está em vigor das 22h às 4h diariamente. Nenhum 

movimento é permitido entre essas horas 

 

As medidas de saúde pública, como o uso de máscara facial, devem ser respeitadas ao usar o 

transporte público, durante a viagem, e o destino deve ser alcançado antes do início do 

toque de recolher 

 

A aplicação das medidas de saúde pública será realizada pela polícia e pelo pessoal 

encarregado da aplicação da lei. Você deve cumprir todas as instruções fornecidas. 

 

Locais e serviços públicos 

 

A venda e compra de bebidas alcoólicas em Shebeens e bares está restrita às 9h00 às 18h00, 

de segunda a sexta-feira, apenas para levar. O consumo de bebidas alcoólicas no local é 

proibido, exceto em restaurantes, pousadas, hotéis e estabelecimentos semelhantes onde os 

hóspedes residem 

 

Todos os estabelecimentos de alimentação devem servir comida apenas para levar 

 

https://mhss.gov.na/


Casas de jogos de azar, casas noturnas, academias e clubes esportivos, espaços públicos de 

recreação, incluindo playgrounds e piscinas, não estão autorizados a funcionar. 

 

O número de pessoas permitidas em reuniões públicas é de 5 pessoas; e as reuniões públicas 

internas não devem durar mais de 2 horas. Os registros dos participantes devem ser 

mantidos, as verificações de temperatura registradas e instalações de higienização das mãos 

devem ser instaladas. Máscaras faciais e distanciamento social de pelo menos 2 metros são 

obrigatórios. 

 

Esportes de contato são proibidos; para esportes sem contato, nenhum espectador é 

permitido em eventos ao vivo 

Você deve: 

 

Use uma máscara facial corretamente em todos os momentos em espaços públicos, incluindo 

nos transportes públicos 

Manter o distanciamento social 

Evite locais públicos lotados 

A aplicação das medidas de saúde pública será realizada pela polícia e pelo pessoal 

encarregado da aplicação da lei. Você deve cumprir todas as instruções fornecidas. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================== 

NAURU 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para Nauru 

 

O único voo programado para Nauru é agora um serviço quinzenal, em sextas-feiras 

alternadas, Brisbane-Nauru-Brisbane 

 

As autoridades de Nauru estão solicitando que todas as pessoas considerem se a viagem 

para Nauru é necessária e todas as pessoas são solicitadas a cancelar ou adiar qualquer 

viagem não essencial para Nauru. 

 

Todos os passageiros devem apresentar evidência de um teste de PCR COVID negativo, 

realizado no máximo 3 dias antes da viagem para Nauru. 

 

Apenas os passageiros que passaram pelo menos os 14 dias anteriores nos seguintes países 

serão considerados elegíveis para entrar em Nauru: 

 



Austrália (NÃO incluindo Victoria), Ilhas Cook, Fiji, Kiribati, Ilhas Marshall, Micronésia, 

Nova Caledônia, Nova Zelândia, Niue, Palau, Samoa, Ilhas Salomão, Taiwan, Tonga, Tuvalu 

e Vanuatu. 

 

Os viajantes que desejam entrar em Nauru vindos de um país não listado acima devem 

solicitar uma isenção do governo de Nauru. Passageiros que transitaram ou estiveram na 

China continental, Hong Kong, Macau, Irã, Itália, Coréia, Europa, EUA ou Ásia (exceto 

Taiwan) nos últimos 21 dias, não terão permissão para entrar em Nauru. 

 

Teste / triagem na chegada 

 

Todas as pessoas que viajam para Nauru precisam passar por uma triagem antes da viagem. 

 

Requisitos de quarentena 

 

A partir de 16 de março de 2020, todas as pessoas que chegarem a Nauru precisarão passar 

até 14 dias em “Acomodação para a transição do governo” em Nauru. 

 

Viaje pela Austrália e Nova Zelândia 

 

O governo da Austrália anunciou que a partir das 21h, horário padrão do leste da Austrália, 

em 20 de março, a entrada no país só será permitida para cidadãos australianos ou 

residentes permanentes. Isso segue um anúncio semelhante feito pela Nova Zelândia em 19 

de março. Como muitas conexões de voos de e para Nauru conectam na Austrália e na Nova 

Zelândia, as opções para partir de Nauru provavelmente serão reduzidas. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================== 

NEPAL 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para o nepal 

 

Quando os voos de ida forem retomados, o Governo do Nepal pode continuar a exigir 

condições específicas de entrada para passageiros.  

 

Aqueles que pretendiam entrar no Nepal eram previamente obrigados a apresentar certa 

documentação: 

 



um certificado mostrando um teste de reação em cadeia da polimerase de transcrição 

reversa (RT-PCR) negativo, obtido dentro de 72 horas do voo da primeira partida ou uma 

vacinação completa contra COVID-19.  

 

um visto ou documento de aprovação prévia 

uma reserva de hotel que permite pelo menos dez dias de quarentena no Nepal (se não for 

vacinado) 

 

um documento de seguro de viagem que cobre saúde, crise imediata ou resgate durante sua 

viagem 

 

O Departamento de Imigração tem informações mais completas . 

 

https://www.immigration.gov.np/post/updated-notice-regarding-arrival-in-nepal 

 

Você não deve usar o serviço de teste do NHS para fazer um teste a fim de facilitar sua 

viagem para outro país. Você deve fazer um teste particular. 

 

Viagem no Nepal 

 

As autoridades nepalesas impuseram restrições temporárias para controlar o surto de 

COVID-19, incluindo a exigência de cessação de operação dos serviços de transporte público 

e privado e a limitação de outros movimentos não essenciais.  

 

Os serviços não essenciais estão parcialmente encerrados e as restrições podem ser 

introduzidas ou alargadas a curto prazo. O atual bloqueio está em vigor até pelo menos 21 

de junho. Você deve usar máscaras faciais para acessar serviços essenciais (incluindo acesso 

a cuidados médicos, para fazer compras e para acessar o aeroporto para voos de ida). Há 

penalidades para quem não observar essas regras, que serão aplicadas com rigor. 

 

Alojamento 

 

Embora alguns hotéis no vale de Katmandu estejam abertos, isso pode mudar a curto prazo. 

As administrações locais em outros distritos são livres para adaptar um modelo diferente, e 

bloqueios mais restritivos ainda existem em outras partes do país. 

 

espaços públicos e serviços estão operando atualmente um serviço restrito no vale de 

Kathmandu para controlar surtos de COVID-19, e outros distritos podem operar modelos 

mais restritivos.  

 

O bloqueio está em vigor até pelo menos 21 de junho. As lojas e serviços, quando abertos, 

atenderão apenas os clientes que usam algum tipo de máscara facial. A abertura de lojas 

pode variar de acordo com o local, já que as administrações locais em outros distritos são 

https://www.immigration.gov.np/post/updated-notice-regarding-arrival-in-nepal


livres para adaptar um modelo diferente, e bloqueios mais restritivos ainda estão em vigor 

em outras partes do país. 

 

as pessoas são obrigadas a manter o distanciamento social e usar máscaras em público, e há 

uma proibição de grandes reuniões. 

 

centros de entretenimento como salas de cinema e danceterias, academias e clubes de 

natação, salões, salões de beleza, spas, bibliotecas, zoológicos e museus estão atualmente 

fechados. 

 

Houve relatos de alguns incidentes em partes do Nepal, de turistas estrangeiros sendo 

ameaçados ou intimidados por moradores locais, supostamente em relação ao coronavírus. 

Esses incidentes são raros. Se você tiver esses problemas, volte imediatamente para sua 

acomodação (se for seguro), ou para as agências locais de aplicação da lei (telefone 100), ou 

entre em contato com a Embaixada Britânica em +977 (0) 1 423 7100. 

 

Saúde no Nepal 

 

Se precisar de atenção médica e / ou se achar que tem algum sintoma de COVID, como 

febre ou tosse persistente, evite o contato com outras pessoas, se possível, e vá a um centro 

médico. Para aqueles que têm seguro saúde, ou estão dispostos a pagar, os Hospitais 

Mediciti e Norvic podem isolar e fazer um teste para ser enviado ao laboratório nacional.  

 

Caso contrário, vá para o Hospital Patan. Muitas dessas instalações estão sofrendo pressão 

devido ao COVID-19, e você deve permitir isso. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================== 

NICARÁGUA 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para a Nicarágua 

 

Houve relatos de que as fronteiras terrestres foram fechadas sem aviso prévio. Atualmente, é 

necessário ter um certificado “COVID-19 negativo”. Você não deve usar o serviço de teste do 

NHS para fazer um teste a fim de facilitar sua viagem para outro país. Você deve fazer um 

teste particular. 

 

Por causa da pandemia do coronavírus, as autoridades anunciaram que os estrangeiros terão 

permissão para renovar seus vistos de turista mês a mês. As extensões serão processadas nos 



escritórios de migração em todo o país. Verifique o site do Migration Office (somente em 

espanhol) para obter os requisitos . 

 

https://www.migob.gob.ni/migracion/section/extranjeria/ 

 

Não há restrições específicas para viagens atualmente em vigor na Nicarágua. Você deve 

seguir todas as medidas preventivas de saúde e manter-se atualizado com as informações do 

seu operador turístico, provedor de transporte ou hospedagem, e cumprir as medidas 

introduzidas pelas autoridades. 

 

Espaços públicos e serviços 

 

Medidas de distanciamento social e outras precauções de segurança devem ser observadas 

em todos os momentos. 

 

Saúde na Nicarágua 

 

Relatórios independentes indicam que o sistema de saúde da Nicarágua está atingindo sua 

capacidade máxima devido ao COVID-19, o que pode afetar serviços como o atendimento 

de acidentes e emergências. Para consultas relacionadas ao COVID-19, disque 132. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================== 

NIGER 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para o Níger 

 

A entrada no Níger só é permitida para cidadãos nigerinos, pessoas com residência válida e 

estrangeiros com vistos válidos. 

 

Teste na chegada 

 

se você for elegível para entrar, precisará apresentar às autoridades do aeroporto um 

certificado de teste COVID-19 negativo com menos de 72 horas ou fazer o teste no aeroporto. 

Se seu teste for positivo para COVID-19 ao chegar ao Níger, você terá que se isolar em 

instalações do governo por 14 dias 

 

você estará sujeito a verificações de temperatura na chegada 

 

https://www.migob.gob.ni/migracion/section/extranjeria/


Requisitos de quarentena 

 

Se ficar no Níger por menos de 7 dias, você precisará fazer um teste COVID-19 na chegada e 

isolar-se até receber os resultados do teste. Se o seu teste for negativo, você pode acabar com 

o auto-isolamento. Se você ficar no Níger por mais de 7 dias, terá que se isolar no seu destino 

final (casa, hotel) por sete dias.  

 

No sétimo dia de auto-isolamento, você precisará fazer um segundo teste COVID-19; se o 

resultado for negativo, você pode acabar com o auto-isolamento e se o resultado for positivo, 

você terá que seguir os procedimentos de isolamento do governo. 

 

Saindo do Níger 

 

Um teste COVID-19 negativo (menos de cinco dias) é necessário ao partir do Níger. 

 

Para receber o teste, marque uma consulta com o Centre de Recherche Medicale et Sanitaire 

Niger (CERMES). 

 

É aconselhável ligar para um dos seguintes números entre 8h e 17h30: 20752040, 20752045, 

88526448, 80090111. 

 

Você deve levar identificação e comprovante de seu vôo para a consulta. O teste custará 

30.000 CFA. 

 

Viagem no Níger 

 

As fronteiras aéreas foram reabertas em 1 de agosto de 2020 e os voos internacionais de 

passageiros foram retomados. Os voos dentro do Níger permanecem limitados. 

 

As estradas internacionais estão abertas nos pontos de fronteira. 

 

Alojamento 

 

A maioria dos hotéis está aberta. Alguns têm medidas de distanciamento social em vigor, 

mas a adesão ao distanciamento social e às medidas preventivas COVID-19 varia. 

 

Locais e serviços públicos 

 

Restaurantes, lojas e bares estão abertos. 

 

Saúde no Níger 

 



As instalações médicas são precárias. Um tratamento médico sério exigiria evacuação para a 

Europa. Certifique-se de ter um seguro de saúde para viagens adequado e fundos acessíveis 

para cobrir os custos de qualquer tratamento médico no exterior e repatriação. 

 

Hospitais e clínicas particulares estão disponíveis, como Polyclinic Magori (+227 20741291, 

ou +227 20743347 em uma emergência) e Clinique Gamkalley (+227 96964886, ou +227 

20734639 em uma emergência). 

 

Você deve entrar em contato com o seu seguro e / ou empresa de assistência médica 

imediatamente se for encaminhado a um centro médico para tratamento. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================== 

NIGÉRIA 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para a Nigéria 

 

Os voos comerciais internacionais foram retomados em Abuja e Lagos a 5 de setembro de 

2020, na sequência de um adiamento da data original de 29 de agosto. Entre em contato com 

sua companhia aérea para obter as informações mais recentes. 

 

O Serviço de Imigração da Nigéria anunciou a retomada do passaporte e registro de 

migrante em 1 de julho. 

 

As autoridades nigerianas informaram que os cidadãos britânicos que excederem as estadias 

de visto autorizado devido a restrições de viagem relacionadas ao coronavírus, não serão 

penalizados por ultrapassarem o período de permanência no momento da partida. Se o seu 

visto expirou antes do início do bloqueio, você será penalizado, pelo período até o início do 

bloqueio. 

 

Teste / triagem na chegada 

 

A partir de 2 de julho, não será permitida a entrada de não-nigerianos / não portadores de 

autorização de residência permanente que tenham visitado o Brasil, Índia, Turquia ou África 

do Sul nos 14 dias anteriores à viagem para a Nigéria.  

 

Isso não se aplica a passageiros em trânsito. Nigerianos e titulares de cartão de residência 

permanente que viajaram para o Brasil, Índia, Turquia ou África do Sul nos 14 dias 

anteriores à viagem para a Nigéria serão obrigados a passar por quarentena obrigatória de 7 



dias em uma instalação aprovada pelo governo na cidade de ponto de entrada e em custo 

para o passageiro.  

 

Além disso, esses passageiros também enfrentarão os seguintes requisitos (i) dentro de 24 

horas da chegada devem fazer um teste PCR COVID-19 (ii) se positivo, o passageiro deve 

ser admitido em um centro de tratamento aprovado pelo governo, de acordo com o 

tratamento nacional protocolos (iii) Se negativo, 

 

Para viagens de todos os outros países, antes da partida, os passageiros que viajam para a 

Nigéria devem preencher a declaração de saúde pré-embarque on-line no Portal de viagens 

internacionais da Nigéria.  

 

Eles também devem ter testado negativo para COVID-19 dentro de 72 horas de sua partida 

para a Nigéria e ter carregado seu certificado de teste PCR para o Portal de viagens on-line.  

 

Os passageiros também devem portar evidências do teste e do resultado durante a viagem. 

Apenas um teste de PCR COVID-19 é aceitável para as autoridades nigerianas. Também 

antes da viagem, os passageiros devem reservar e pagar por uma repetição do teste PCR 

para o dia 7 de sua chegada à Nigéria no Nigeria International Travel Portal - a prova da 

reserva será exigida na chegada. Na chegada, todos os passageiros serão examinados pelos 

Oficiais de Saúde do Porto e deverão fornecer todos os dados de contato, 

 

O governo nigeriano disse que monitorará de perto se os passageiros estão seguindo as 

medidas de quarentena e realizando a repetição do teste PCR. Em 21 de dezembro, o 

Governo Federal anunciou que imporia sanções aos viajantes para a Nigéria que não 

realizassem o teste PCR repetido no dia 7. 

 

Você não deve usar o serviço de teste do NHS para fazer um teste a fim de facilitar sua 

viagem para outro país. Você deve fazer um teste particular. 

 

Requisitos de quarentena 

 

Espera-se que todos os recém-chegados se isolem em um local na cidade de chegada até que 

o resultado de seu segundo teste PCR (que deve ser feito no dia 7 de chegada) seja 

conhecido. Se o segundo teste for negativo, os indivíduos podem sair do isolamento a partir 

do 8º dia.  

 

Qualquer pessoa que tenha desenvolvido sintomas de coronavírus durante a viagem ou 

testes posteriores positivos serão tratados de acordo com as diretrizes nacionais para 

tratamento com COVID-19. Isso pode exigir quarentena em um centro de tratamento 

monitorado pelo governo. 

 

Viagem na Nigéria 

 



Os passageiros serão solicitados a seguir uma série de procedimentos de saúde adicionais, 

incluindo o seguinte: 

 

você deve usar uma máscara ou cobertura facial 

a temperatura de todos os passageiros será medida na chegada ao aeroporto 

você é obrigado a observar medidas de distanciamento social 

você será solicitado a usar lavatórios de mãos instalados fora dos aeroportos 

suas bolsas serão borrifadas com fluidos de descontaminação. 

 

O governo nigeriano incentiva fortemente os viajantes a reconsiderar todas as viagens não 

essenciais (domésticas e internacionais) durante a temporada de férias para ajudar a 

combater a propagação do coronavírus. 

 

A maioria dos estados da Nigéria introduziu suas próprias restrições ao movimento. Todos 

os viajantes e residentes na Nigéria são incentivados a monitorar os anúncios das 

autoridades nigerianas sobre outras restrições, que podem ser introduzidas em curto prazo. 

 

O Governo Federal relaxou as restrições de bloqueio em vigor em Abuja e Lagos e as 

substituiu por novos requisitos, incluindo um toque de recolher noturno em todo o país 

entre meia-noite e 4h e o uso obrigatório de máscaras faciais em público. 

 

Espaços públicos e serviços 

 

Reuniões de mais de 50 pessoas fora dos locais de trabalho são proibidas, incluindo todos os 

casamentos, conferências e eventos esportivos. Bares, restaurantes que não em hotéis, 

eventos e centros recreativos estão atualmente fechados. Os locais de culto têm permissão 

para realizar cultos, sujeitos às limitações estabelecidas pelas autoridades estaduais. 

 

As visitas a instituições públicas, incluindo edifícios governamentais, foram limitadas. 

 

As medidas adicionais incluem o requisito obrigatório de usar máscaras faciais em espaços 

públicos. Verifique o site do Centro Nigeriano de Controle de Doenças para obter 

atualizações sobre orientações adicionais sobre as implicações das restrições de bloqueio. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

NORUEGA 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus 

 



https://www.udi.no/en/about-the-corona-situation/entry-to-norway-and-residence/i-am-

abroad/residing-in-the-eu-eea-schengen-or-the-uk/ 

 

Requisitos de teste e quarentena 

 

Os viajantes que chegam na Noruega de um país vermelho escuro (que atualmente inclui o 

Brasil) devem apresentar um certificado de teste COVID-19 negativo na chegada à Noruega.  

 

https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-

advice/entry-quarantine-travel-covid19/ 

 

O teste deve ter sido feito nas 24 horas anteriores à partida e ser em inglês, norueguês, sueco, 

dinamarquês, francês ou alemão. Os métodos de teste aprovados são PCR ou teste rápido de 

antígeno.  

 

Você pode ter sua entrada negada na fronteira norueguesa, ou embarque no aeroporto, se 

você não apresentar um certificado de teste válido quando solicitado. Você não deve usar o 

serviço de teste do NHS para fazer um teste a fim de facilitar sua viagem para outro país. 

Você deve fazer um teste particular.  

 

Para obter detalhes sobre isenções, consulte aqui . 

 

https://www.udi.no/en/about-the-corona-situation/entry-to-norway-and-residence/i-am-

abroad/#link-18962 

 

Você também deve preencher um formulário de autodeclaração 72 horas antes da chegada e 

deverá ser testado na chegada . 

 

https://reg.entrynorway.no/ 

 

https://www.helsenorge.no/en/coronavirus/international-travels/#testing-for-the-

coronavirus-upon-arrival-to-norway 

 

Os requisitos de quarentena para os países do Reino Unido , UE, EEE e Schengen são 

específicos para cada país. A partir de 19 de julho , os viajantes do Reino Unido legalmente 

autorizados a entrar na Noruega devem se hospedar em um hotel de quarentena.  

 

Para obter orientação sobre hotéis em quarentena, incluindo o custo, consulte o site 

HelseNorge .  

 

https://www.helsenorge.no/en/coronavirus/international-travels/#travel-quarantine 

 

Você deve esperar ser solicitado a completar 10 dias de quarentena. No entanto, um teste de 

PCR negativo obtido no máximo três dias após a entrada pode permitir que você deixe o 

https://www.udi.no/en/about-the-corona-situation/entry-to-norway-and-residence/i-am-abroad/residing-in-the-eu-eea-schengen-or-the-uk/
https://www.udi.no/en/about-the-corona-situation/entry-to-norway-and-residence/i-am-abroad/residing-in-the-eu-eea-schengen-or-the-uk/
https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/entry-quarantine-travel-covid19/
https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/entry-quarantine-travel-covid19/
https://www.udi.no/en/about-the-corona-situation/entry-to-norway-and-residence/i-am-abroad/#link-18962
https://www.udi.no/en/about-the-corona-situation/entry-to-norway-and-residence/i-am-abroad/#link-18962
https://reg.entrynorway.no/
https://www.helsenorge.no/en/coronavirus/international-travels/#testing-for-the-coronavirus-upon-arrival-to-norway
https://www.helsenorge.no/en/coronavirus/international-travels/#testing-for-the-coronavirus-upon-arrival-to-norway
https://www.helsenorge.no/en/coronavirus/international-travels/#travel-quarantine


hotel em quarentena mais cedo. O restante da quarentena pode ser gasto em um 'local 

adequado'. Um outro teste PCR negativo feito no máximo sete dias após a entrada pode 

permitir que o período de quarentena seja reduzido. 

 

Para obter orientação sobre o que as autoridades norueguesas consideram um 'local 

adequado' e como colocar em quarentena, consulte o site da FHI . Você deve esperar ser 

solicitado a fornecer evidências de que o local de quarentena planejado atende aos 

requisitos. 

 

https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-

advice/quarantine-and-isolation/?term=&h=1 

 

Para obter mais detalhes sobre as regras de quarentena da Noruega, consulte os sites FHI e 

MFA . 

 

https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-

advice/entry-quarantine-travel-covid19/ 

 

https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/the-corona-situation-more-

information-about-quarantine-hotels/id2784377/ 

 

Você também pode encontrar mais informações sobre quarentena e hotéis em quarentena na 

linha direta norueguesa para entrada, teste e quarentena: 

 

Da Noruega: 815 55 015 

 

Do exterior: +47 21 93 78 40 

 

Um serviço gratuito de teste de coronavírus está disponível em muitos aeroportos 

internacionais na Noruega. 

 

Atualmente, a Noruega só aceita o certificado digital COVID norueguês, dinamarquês, 

sueco ou da UE como prova de vacinação ou doença anterior. 

 

Trânsito na Noruega 

 

Os não residentes ainda podem transitar pelos aeroportos noruegueses, desde que o destino 

final não seja dentro da Noruega, mas verifique com sua companhia aérea antes de partir. 

 

Cruzeiros 

 

O Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) desaconselha viagens de navio 

de cruzeiro neste momento . Isso se deve à pandemia em andamento e se baseia no conselho 

médico da Public Health England. 

https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/quarantine-and-isolation/?term=&h=1
https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/quarantine-and-isolation/?term=&h=1
https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/entry-quarantine-travel-covid19/
https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/entry-quarantine-travel-covid19/
https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/the-corona-situation-more-information-about-quarantine-hotels/id2784377/
https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/the-corona-situation-more-information-about-quarantine-hotels/id2784377/


 

Vários portos noruegueses estão restringindo o embarque e desembarque de passageiros. A 

situação pode mudar rapidamente, portanto, verifique com seu fornecedor de cruzeiros para 

obter as informações mais recentes. 

 

Vistos 

 

As autoridades norueguesas confirmaram que se o seu visto tiver expirado ou estiver em 

risco de expirar, você não será punido se demorar mais do que o previsto devido ao COVID-

19 ou cancelamentos de companhias aéreas. Você não é obrigado a notificar a UDI ou a 

polícia, mas deve tentar sair o mais rápido possível. 

 

Turismo na Noruega 

 

O governo norueguês monitora regularmente o risco de coronavírus e ajusta as medidas de 

acordo com os níveis de infecção para conter a disseminação do vírus. 

 

O conselho atual é evitar todas as viagens domésticas desnecessárias. Consulte as 

orientações disponíveis online em Helsenorge para obter as informações mais recentes.  

 

Se você viajar, verifique o site do município (kommune) que você está visitando, pois as 

restrições e recomendações entre as regiões podem variar. 

 

https://www.helsenorge.no/en/coronavirus/domestic-travels/ 

 

Consulte também o site de coronavírus do governo norueguês para obter mais detalhes. 

 

https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/id2692388/ 

 

Espaços públicos e serviços 

 

A orientação de distanciamento social continua em vigor. 

 

Existem restrições para eventos públicos e grande parte dos setores de hospitalidade e 

serviços. Estabelecimentos que servem comida podem abrir, mas aplicam-se restrições de 

distanciamento social. 

 

As autoridades norueguesas emitiram recomendações para que as pessoas evitem utilizar o 

transporte público, a menos que seja estritamente necessário. 

 

Para obter as orientações mais recentes, incluindo sobre o uso de máscaras, visite o site do 

Instituto Norueguês de Saúde Pública. 

 

https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/ 

https://www.helsenorge.no/en/coronavirus/domestic-travels/
https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/id2692388/
https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/


 

As restrições e recomendações variam entre as regiões. Verifique o site do município 

relevante (kommune) para obter as orientações mais recentes. 

 

Você pode se inscrever para receber alertas oficiais por e-mail, fornecendo as informações 

mais recentes do governo norueguês . 

 

Saúde na Noruega 

 

O site do Instituto Norueguês de Saúde Pública (Folkehelseinstituttet) tem uma página 

dedicada em inglês sobre o coronavírus, fornecendo atualizações e orientações.  

 

https://www.fhi.no/en/id/infectious-diseases/coronavirus/ 

 

Existem também duas linhas diretas de coronavírus (abertas de segunda a sexta, das 08.30-

15.30) no número +47 815 55 015 para consultas gerais e no número +47 116 117 se você 

acredita que foi infectado. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================== 

NOVA CALEDÔNIA 

================================== 

 

Restrições em resposta ao coronavírus 

 

Apenas os viajantes que comprovarem que a entrada ocorre por motivos essenciais terão 

permissão para entrar, e deverão preencher um certificado de viagem ou 'atestado' e 

fornecer uma prova. 

 

Todos os viajantes com mais de 11 anos devem fazer um teste para COVID-19 dentro de 72 

horas antes da partida para seu destino. O teste é obrigatório e o viajante deve comprovar 

resultado negativo antes de embarcar. 

 

Os viajantes também podem precisar apresentar um documento de autocertificação 

afirmando que não apresentam sintomas de COVID e que, pelo que sabem, não mantiveram 

contato com nenhuma pessoa confirmada como positivo nos últimos 14 dias. A maioria dos 

viajantes terá que completar 14 dias de quarentena em um hotel requisitado pelo governo. 

 

Você deve verificar com sua operadora de viagens e com o site do governo da Nova 

Caledônia antes de viajar. 

 

https://www.fhi.no/en/id/infectious-diseases/coronavirus/


Esses requisitos de entrada estão sujeitos a alterações. Para obter mais informações sobre as 

restrições de entrada em vigor para os Territórios Franceses Ultramarinos, consulte o site do 

governo francês antes de viajar. 

 

https://gouv.nc/ 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

NOVA ZELÂNDIA 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para a Nova Zelândia 

 

A fronteira com a Nova Zelândia está atualmente fechada para quase todas as chegadas. 

 

A partir das 23h59 de 28 de abril de 2021, os viajantes de países de risco muito alto para a 

Nova Zelândia estão temporariamente restritos a cidadãos neozelandeses, seus parceiros, 

filhos dependentes, pais de uma criança dependente que seja cidadão neozelandês e pessoas 

com assistência humanitária significativa razões.  

 

Todos os cidadãos não neozelandeses devem possuir um visto válido para entrar na Nova 

Zelândia. Outros viajantes, incluindo residentes da Nova Zelândia, podem entrar somente se 

passarem 14 dias fora de um país de alto risco antes de sua chegada aqui. O trânsito por um 

país de risco muito alto está excluído da exigência de 14 dias. Consulte o site da Imigração 

da Nova Zelândia (INZ) para mais detalhes. 

 

https://www.immigration.govt.nz/about-us/media-centre/news-

notifications/restrictions-on-travel-from-very-high-risk-countries 

 

Os seguintes países atualmente atendem ao limite de risco muito alto: 

 

Brasil 

Índia 

Paquistão 

Papua Nova Guiné 

 

Quarentena de viagem grátis 

 

Para a Nova Zelândia, viagens sem quarentena estão disponíveis apenas em aeronaves 

comerciais. Existem acordos em vigor com cada Estado da Austrália (consulte 'viagens entre 

https://gouv.nc/
https://www.immigration.govt.nz/about-us/media-centre/news-notifications/restrictions-on-travel-from-very-high-risk-countries
https://www.immigration.govt.nz/about-us/media-centre/news-notifications/restrictions-on-travel-from-very-high-risk-countries


a Nova Zelândia e a Austrália') e apenas as Ilhas Cook. As viagens sem quarentena entre a 

Nova Zelândia e as Ilhas Cook não incluem aqueles que viajam da Austrália para a Nova 

Zelândia. 

 

Ao entrar na Nova Zelândia de uma zona de quarentena livre para viagens, as condições 

normais de visto permanecem. Se você é um portador de visto temporário na Nova 

Zelândia, deve estar ciente de que precisa atender aos requisitos de imigração da Nova 

Zelândia para retornar à Nova Zelândia. Isso significa que você precisa ter um visto de 

'entrada múltipla' que dá permissão para deixar a Nova Zelândia e retornar, desde que 

todos os requisitos de entrada sejam atendidos. 

 

As regras de fronteira, incluindo os critérios de elegibilidade, podem mudar rapidamente. 

Os viajantes devem se preparar para a interrupção de seus planos. 

 

Verifique o site do governo COVID-19 para obter as informações mais recentes, incluindo 

alterações em viagens sem quarentena. 

 

https://covid19.govt.nz/travel/quarantine-free-travel/travel-with-australia/ 

 

Entre Nova Zelândia e Austrália 

 

A partir de 19 de abril de 2021, os viajantes que estiveram na Austrália por 14 dias podem 

viajar de avião para a Nova Zelândia sem ter que entrar em uma instalação de isolamento 

controlada, a menos que seja informado o contrário. 

 

Os acordos de viagens livres de quarentena entre a Nova Zelândia e estados individuais na 

Austrália podem ser total ou parcialmente suspensos em curto prazo. 

 

Você deve verificar os requisitos de viagem gratuita de quarentena COVID-19 do governo 

da Nova Zelândia antes de viajar e durante sua estadia na Austrália. Se seus planos de 

viagem forem interrompidos, você deve entrar em contato com sua companhia aérea. 

 

Para entrar na Nova Zelândia de uma zona segura na Austrália, os viajantes devem possuir 

um visto ou NZeTA, as regras normais de imigração se aplicam, consulte INZ para 

informações sobre os critérios . 

 

https://www.immigration.govt.nz/about-us/covid-19/border-closures-and-

exceptions/you-are-in-a-quarantine-free-travel-zone/you-are-coming-from-australia 

 

Entre a Nova Zelândia e as Ilhas Cook 

 

A partir de 17 de maio de 2021, você pode viajar entre a Nova Zelândia e as Ilhas Cook sem 

ter que ficar em isolamento controlado ou auto-isolamento ao chegar ao seu destino. Você 

https://covid19.govt.nz/travel/quarantine-free-travel/travel-with-australia/
https://www.immigration.govt.nz/about-us/covid-19/border-closures-and-exceptions/you-are-in-a-quarantine-free-travel-zone/you-are-coming-from-australia
https://www.immigration.govt.nz/about-us/covid-19/border-closures-and-exceptions/you-are-in-a-quarantine-free-travel-zone/you-are-coming-from-australia


precisa passar 14 dias inteiros antes da data de partida na Nova Zelândia ou nas Ilhas Cook. 

Consulte o site COVID-19 do governo da Nova Zelândia para obter detalhes.  

 

https://covid19.govt.nz/travel/quarantine-free-travel/cook-islands/ 

 

Você deve possuir um visto ou NZeTA para viajar das Ilhas Cook para a Nova Zelândia, 

consulte INZ para obter informações sobre os critérios . 

 

https://www.immigration.govt.nz/ 

 

Todos os viajantes para a Nova Zelândia (exceto aqueles vindos da Austrália, Antártica e a 

maioria das ilhas do Pacífico) deverão ter a confirmação de um resultado negativo do teste 

de PCR COVID-19 nas 72 horas antes da partida. 

 

Para obter mais informações, visite o site COVID-19 do governo da Nova Zelândia . 

 

https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-

coronavirus 

 

Razões pelas quais você pode viajar para a Nova Zelândia: Você pode viajar para a Nova 

Zelândia enquanto a fronteira estiver fechada se for considerado que você tem um propósito 

crítico para viajar. Consulte o site do INZ para obter os critérios. O site também inclui 

informações sobre como enviar uma solicitação de viagem para a Nova Zelândia. 

 

https://www.immigration.govt.nz/about-us/covid-19/border-closures-and-exceptions 

 

Para obter mais informações sobre o COVID-19 na Nova Zelândia, visite o site do governo 

COVID-19 . 

 

Requisitos de quarentena 

 

Qualquer pessoa que entrar na Nova Zelândia (exceto de dentro de uma bolha de viagens 

sem quarentena, atualmente combinada com a Austrália e as Ilhas Cook) precisa ser 

submetida a quarentena ou isolamento controlado em uma instalação aprovada por no 

mínimo 14 dias. As chegadas devem, então, teste negativo para COVID-19 antes de entrar na 

comunidade. 

 

A partir de 19 de abril de 2021, os viajantes que estiveram na Austrália por 14 dias podem 

viajar de avião para a Nova Zelândia sem ter que entrar em uma instalação de isolamento 

controlada. Consulte o site COVID-19 do governo da Nova Zelândia para obter detalhes. 

 

Qualquer pessoa viajando para a Nova Zelândia (exceto viagens de dentro de uma bolha de 

viagem sem quarentena) deverá fazer um teste COVID-19 no 'dia zero', ou seja, 24 horas 

após a chegada em uma instalação gerenciada de isolamento e quarentena.  

https://covid19.govt.nz/travel/quarantine-free-travel/cook-islands/
https://www.immigration.govt.nz/
https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus
https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus
https://www.immigration.govt.nz/about-us/covid-19/border-closures-and-exceptions


 

As chegadas devem permanecer em seu isolamento gerenciado ou sala de quarentena até 

que os resultados do teste sejam conhecidos. Em seguida, você passará por mais testes no 

Dia 3 e no Dia 12, conforme exigido para todas as chegadas, de acordo com a política da 

Nova Zelândia sobre isolamento e quarentena. 

 

Os viajantes para a Nova Zelândia precisarão se registrar no Sistema de alocação de 

isolamento gerenciado como a primeira etapa para garantir seu lugar em uma instalação de 

isolamento gerenciado.  

 

Antes de reservar seus voos, você precisa se registrar para obter um voucher de isolamento 

gerenciado. Seu voucher atribui a você um lugar em uma instalação de isolamento 

gerenciado. Para obter mais informações, consulte 'Proteja seu local em isolamento 

gerenciado' . 

 

https://www.miq.govt.nz/travel-to-new-zealand/secure-your-place-in-managed-

isolation/ 

 

O fornecimento de um voucher para isolamento gerenciado não garante a entrada na Nova 

Zelândia. Você deve primeiro garantir que está qualificado para entrar no país sob as 

restrições de fronteira da Nova Zelândia.  

 

https://allocation.miq.govt.nz/portal/ 

 

Você pode solicitar seu voucher MIQ com antecedência. O espaço em isolamento gerenciado 

é limitado e o governo da Nova Zelândia está pedindo aos possíveis viajantes que consultem 

regularmente o site do Sistema de Alocação de Isolamento Gerenciado para as datas 

preferenciais. Existem algumas circunstâncias excepcionais em que as pessoas podem 

solicitar uma isenção do isolamento gerenciado. Visite o site do Ministério da Saúde da 

Nova Zelândia para obter mais informações. 

 

https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-

coronavirus/covid-19-response-planning/covid-19-border-controls 

 

Existem algumas circunstâncias excepcionais em que as pessoas podem solicitar uma 

isenção do isolamento gerenciado. Visite o site do Ministério da Saúde da Nova Zelândia 

para obter mais informações. 

 

Você será responsável por uma taxa de isolamento gerenciado se estiver atualmente no 

exterior e retornar à NZ por um período inferior a 90 dias; ou você deixa a Nova Zelândia 

após os regulamentos entrarem em vigor (0h01 de 11 de agosto de 2020) e retorna em uma 

data posterior. 

 

Trânsito pela Nova Zelândia 

https://www.miq.govt.nz/travel-to-new-zealand/secure-your-place-in-managed-isolation/
https://www.miq.govt.nz/travel-to-new-zealand/secure-your-place-in-managed-isolation/
https://allocation.miq.govt.nz/portal/
https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-response-planning/covid-19-border-controls
https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-response-planning/covid-19-border-controls


 

A partir de 20 de junho de 2020, a isenção de visto de trânsito e nacionalidades com isenção 

de visto , pessoas em trânsito de ou para a Austrália e pessoas que partem de um país ou 

território do Pacífico para voltar para casa não precisam de visto de trânsito, desde que 

tenham um voo confirmado para fora da Nova Zelândia dentro 24 horas para um porto que 

os aceite. 

 

https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/about-

visa/transit-visa#https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-

visa/tools-and-information/general-information/transit-visa-waiver-country/slider 

 

https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/about-

visa/transit-visa#https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-

visa/tools-and-information/general-information/visa-waiver-countries/slider 

 

Na maioria dos casos, os passageiros em trânsito devem possuir uma Autoridade de Viagem 

Eletrônica (ETA) ou ETA de trânsito antes da viagem. Estes são solicitados online. Consulte 

as informações sobre NZeTA para obter mais detalhes. 

 

https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/about-visa/nzeta 

 

Se o titular do passaporte não for de um país ou território com isenção de visto ou de 

trânsito, ou coberto por uma das situações listadas acima, ele precisará solicitar um visto de 

trânsito. Devido ao COVID-19, a Imigração da Nova Zelândia não está aceitando atualmente 

solicitações em papel para vistos de trânsito, portanto, implementamos um processo 

temporário para o envio de solicitações por e-mail. 

 

O processo para solicitar um visto de trânsito por e-mail está disponível no site da Imigração 

da Nova Zelândia - trânsitos . 

 

https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/tools-and-

information/your-journey-to-new-zealand/before-you-travel-to-new-zealand/transit-

passengers 

 

Se ficar no lado ar durante o trânsito pela Nova Zelândia, não é necessário apresentar um 

teste COVID-19 negativo antes da partida (mas pode ser necessário fazer o teste de acordo 

com os requisitos do país de destino). 

 

Outras restrições específicas de países e companhias aéreas 

 

Restrições de viagens podem ser impostas por outros centros de trânsito a viajantes que 

estiveram no Reino Unido por pelo menos 14 dias antes do voo. Essas restrições não devem 

afetar os cidadãos britânicos que saem da Nova Zelândia. Aconselhamos você a verificar 

https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/about-visa/transit-visa#https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/tools-and-information/general-information/transit-visa-waiver-country/slider
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com sua companhia aérea antes de viajar em caso de qualquer interrupção relacionada aos 

horários das companhias aéreas causada pelas novas restrições. 

 

Algumas companhias aéreas, incluindo a Etihad , têm requisitos obrigatórios de teste PCR 

COVID-19 antes da partida, mesmo para passageiros em trânsito.  

 

https://www.etihad.com/en-au/travel-updates/all-destinations-travel-guides 

 

Você deve entrar em contato com sua companhia aérea individual para obter mais 

informações. O Alto Comissariado Britânico em Wellington e o Consulado Geral em 

Auckland não podem oferecer certificação ou um resultado de teste negativo. Aqueles que 

precisam de teste devem entrar em contato com seu médico de família ou visitar o site da 

Healthpoint para obter mais informações sobre como acessar serviços médicos. 

 

https://www.healthpoint.co.nz/ 

 

A Air New Zealand agora exige que todos os passageiros usem uma cobertura facial em 

voos internacionais. A cobertura facial já é exigida pela legislação local em todos os voos 

domésticos da Nova Zelândia. Este requisito entra em vigor a partir de 26 de janeiro. 

 

Vistos 

 

Se você não puder deixar a Nova Zelândia e seu visto estiver perto de expirar, você deve 

entrar em contato com as autoridades da Nova Zelândia o mais rápido possível. Consulte os 

sites do governo da Nova Zelândia e da Imigração da Nova Zelândia para obter as 

informações mais recentes. 

 

https://www.beehive.govt.nz/ 

 

https://www.immigration.govt.nz/about-us/covid-19 

 

O governo da Nova Zelândia fez uma prorrogação adicional de alguns vistos. 

 

Turismo na Nova Zelândia 

 

O uso de máscara facial em todos os transportes públicos e voos domésticos na Nova 

Zelândia é legalmente exigido nos níveis 1 e 2 do COVID. O distanciamento físico é 

recomendado em locais públicos.  

 

O governo também incentiva as pessoas a acompanharem seus movimentos e quem eles 

viram para ajudar com rastreamento de contato. O aplicativo NZ COVID Tracer está 

disponível para download para essa finalidade, com todas as lojas e empresas exibindo seus 

códigos QR para digitalização. Informações detalhadas sobre coberturas faciais estão 

disponíveis no governo da Nova Zelândia . 

https://www.etihad.com/en-au/travel-updates/all-destinations-travel-guides
https://www.healthpoint.co.nz/
https://www.beehive.govt.nz/
https://www.immigration.govt.nz/about-us/covid-19


 

https://covid19.govt.nz/health-and-wellbeing/protect-yourself-and-others-from-covid-

19/wear-a-face-covering/ 

 

Variedade de medidas que podem ser aplicadas local ou nacionalmente 

 

Os níveis de alerta podem ser aplicados em uma cidade, município, autoridade local 

territorial, nível regional ou nacional. 

 

Você deve monitorar os níveis de alerta revisando o site do COVID do governo da Nova 

Zelândia para obter as informações mais recentes sobre onde você está e cumprir essas 

medidas e outros conselhos das autoridades locais. Você também pode verificar as restrições 

e atualizações de saúde no site do Ministério da Saúde da Nova Zelândia . 

 

https://covid19.govt.nz/alert-levels-and-updates/about-the-alert-system/ 

 

As medidas podem incluir: 

 

Restrições ao número de pessoas em reuniões não relacionadas ao trabalho, em lojas, cafés, 

restaurantes e outros locais de reunião pública, e aos visitantes em residências privadas 

 

Distanciamento físico de 2 metros de pessoas que você não conhece quando em público ou 

em lojas de varejo e 1 metro de distância física em ambientes controlados como locais de 

trabalho, quando praticável 

 

Restrições ao transporte doméstico, viagens inter-regionais e uso de transporte público 

 

Restrições em escolas, negócios, restrições operacionais de atividades recreativas 

 

Máscaras faciais em transporte público e em áreas movimentadas de alto risco 

 

Saúde na Nova Zelândia 

 

Se você está preocupado com a possibilidade de apresentar sintomas de coronavírus 

(COVID-19), pode obter aconselhamento e informações de saúde ligando para a Healthline 

(grátis) no telefone 0800 358 5453. Os testes e o tratamento do coronavírus (COVID-19) são 

gratuitos. 

 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

OMÃ 

https://covid19.govt.nz/health-and-wellbeing/protect-yourself-and-others-from-covid-19/wear-a-face-covering/
https://covid19.govt.nz/health-and-wellbeing/protect-yourself-and-others-from-covid-19/wear-a-face-covering/
https://covid19.govt.nz/alert-levels-and-updates/about-the-alert-system/


================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus 

 

Se você não tem certeza se cumpre os requisitos (ou se considera que tem circunstâncias 

excepcionais) para entrar em Omã, fale com a Embaixada de Omã mais próxima e / ou seu 

patrocinador em Omã. A partir do meio-dia (horário de Omã) em 8 de abril de 2021, apenas 

cidadãos britânicos com autorização de residência válida terão permissão para entrar em 

Omã. 

 

Viagem aérea 

 

Cidadãos estrangeiros (exceto profissionais de saúde) que visitaram o Líbano, Sudão, 

África do Sul, Brasil, Nigéria, Tanzânia, Guiné, Gana, Serra Leoa, Etiópia, Índia, Paquistão, 

Bangladesh, Indonésia, Iraque, Irã, Tunísia, Líbia, Argentina, A Colômbia e as Filipinas nos 

últimos 14 dias (incluindo trânsito) não terão permissão para entrar em Omã. 

 

Você deve ter um visto válido antes de viajar. No momento, os vistos não podem ser 

emitidos na chegada. Você deve verificar com sua companhia aérea qual documentação ela 

exige que você apresente. 

 

Se você tiver mais de 16 anos, deverá fazer um teste PCR no máximo 72 horas antes de 

sua chegada a Omã e preencher um formulário de pré-registro online . 

 

Você também precisará fazer o download dos aplicativos de rastreamento e rastreamento 

Tarassud + e HMushrif (disponíveis em telefones iOS e Android). Embora você possa fazer 

isso ao chegar em Omã, você deve tentar baixá-lo antes de deixar o Brasil. 

 

Você deve ter comprovante de acomodação em hotel e seguro de viagem / saúde que 

cubra pelo menos 30 dias de tratamento com COVID-19. Os hotéis - para auto-isolamento 

obrigatório - devem ser reservados por meio do aplicativo eHMushrif. Entendemos que as 

reservas feitas diretamente com os hotéis não serão aceitas. Existem exceções se você 

tiver 60 anos de idade ou mais ou se tiver um documento do seu provedor de saúde 

declarando que, por razões médicas, você não pode se isolar em um hotel. Você também 

está isento se for menor de 18 anos e viajar desacompanhado. 

 

Nessas circunstâncias, você deve isolar-se em casa por 7 dias. 

 

Viagem por terra 

 

As fronteiras terrestres foram fechadas em 18 de janeiro de 2021 até novo aviso. 

 

Triagem na chegada 

 

Todas as chegadas (maiores de 16 anos) devem fazer um teste PCR no Aeroporto 

Internacional de Muscat. Há uma cobrança de 25 riais de Omã para este teste. Você pode 

pagar por isso através do aplicativo Tarassud + ou eMushrif antes de chegar em Omã. Você 



receberá um código QR que pode ser mostrado no ponto de triagem para confirmar o 

pagamento. 

 

Você também será obrigado (se tiver mais de 16 anos) a usar uma pulseira de rastreamento 

durante o período de seu auto-isolamento. Há uma cobrança (também pagável por meio do 

aplicativo Tarassud +) de 6 Riais de Omã pela pulseira. As pulseiras devem ser devolvidas 

assim que você completar seu auto-isolamento. Algumas clínicas de saúde estabeleceram 

pontos de entrega para esse fim. 

 

Requisitos de quarentena 

 

Os resultados do teste PCR realizado no aeroporto serão enviados para o seu telefone 

cadastrado (geralmente em 24 horas). Você deve isolar-se até receber o resultado. 

 

As chegadas a Omã devem ter reservado seu hotel - para auto-isolamento obrigatório - por 

meio do aplicativo HMushrif. Entendemos que as reservas feitas diretamente com os hotéis 

não serão aceitas. 

 

Não é mais permitido isolar-se em casa, a menos que você seja menor de 18 anos 

(viajando desacompanhado), 60 anos ou mais ou tenha um documento do seu provedor de 

saúde afirmando que por motivos médicos você não pode se isolar em um hotel. Nessas 

circunstâncias, você deve isolar-se em casa por 7 dias 

 

Independentemente do resultado do teste PCR feito no aeroporto, você deve isolar-se por 7 

dias. No dia 8, você deve fazer outro teste PCR. Elas podem ser feitas em alguns hospitais, 

clínicas de saúde privadas ou em uma unidade de teste no Aeroporto Internacional de 

Muscat. Se o resultado for negativo, você pode remover sua pulseira de rastreamento e 

encerrar o seu auto-isolamento. Pode ser cobrada uma pequena taxa adicional para que a 

pulseira seja removida. 

 

Coleção de dados 

 

Antes de viajar, você deve baixar o aplicativo Tarassud + track and trace e o aplicativo 

HMushrif. Por meio desses aplicativos, ou na chegada, você precisará pagar 25 Riais 

Omani por um teste PCR (teste na chegada) e, se ficar mais de 7 dias, 6 Riais Omani 

adicionais para uma pulseira de rastreamento. 

 

Teste na partida 

 

Na partida, você terá sua temperatura verificada. Se você mostrar sintomas de coronavírus, 

você pode ser impedido de viajar. Você também deve cumprir todos os requisitos de 

entrada e teste do país para o qual pretende viajar. 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus 

Se você não tem certeza se cumpre os requisitos (ou se considera que tem circunstâncias 

excepcionais) para entrar em Omã, fale com a Embaixada de Omã mais próxima e / ou seu 

patrocinador em Omã. A partir do meio-dia (horário de Omã) em 8 de abril de 2021, apenas 



cidadãos britânicos com autorização de residência válida terão permissão para entrar em 

Omã. 

 

Viagem aérea 

 

Não há voos diretos entre o Reino Unido e Omã. Os viajantes que estiveram ou transitaram 

no Reino Unido nos 14 dias anteriores não podem entrar em Omã, com exceção dos 

cidadãos omanis. 

 

Cidadãos britânicos (exceto profissionais de saúde) que visitaram o Líbano, Sudão, África 

do Sul, Brasil, Nigéria, Tanzânia, Guiné, Gana, Serra Leoa, Etiópia, Índia, Paquistão, 

Bangladesh, Indonésia, Iraque, Irã, Tunísia, Líbia, Argentina, A Colômbia e as Filipinas nos 

últimos 14 dias (incluindo trânsito) não terão permissão para entrar em Omã. 

 

Você deve ter um visto válido antes de viajar. No momento, os vistos não podem ser 

emitidos na chegada. Você deve verificar com sua companhia aérea qual documentação ela 

exige que você apresente. 

 

Se você tiver mais de 16 anos, deverá fazer um teste PCR no máximo 72 horas antes de 

sua chegada a Omã e preencher um formulário de pré-registro online . 

 

Você também precisará fazer o download dos aplicativos de rastreamento e rastreamento 

Tarassud + e HMushrif (disponíveis em telefones iOS e Android). Embora você possa fazer 

isso ao chegar em Omã, você deve tentar baixá-lo antes de deixar o seu país. 

 

Você deve ter comprovante de acomodação em hotel e seguro de viagem / saúde que 

cubra pelo menos 30 dias de tratamento com COVID-19. Os hotéis - para auto-isolamento 

obrigatório - devem ser reservados por meio do aplicativo eHMushrif. Entendemos que as 

reservas feitas diretamente com os hotéis não serão aceitas. Existem exceções se você 

tiver 60 anos de idade ou mais ou se tiver um documento do seu provedor de saúde 

declarando que, por razões médicas, você não pode se isolar em um hotel. Você também 

está isento se for menor de 18 anos e viajar desacompanhado. 

 

Nessas circunstâncias, você deve isolar-se em casa por 7 dias. 

 

Viagem por terra 

As fronteiras terrestres foram fechadas em 18 de janeiro de 2021 até novo aviso. 

 

Triagem na chegada 

Todas as chegadas (maiores de 16 anos) devem fazer um teste PCR no Aeroporto 

Internacional de Muscat. Há uma cobrança de 25 riais de Omã para este teste. Você pode 

pagar por isso através do aplicativo Tarassud + ou eMushrif antes de chegar em Omã. Você 

receberá um código QR que pode ser mostrado no ponto de triagem para confirmar o 

pagamento. 

 

Você também será obrigado (se tiver mais de 16 anos) a usar uma pulseira de rastreamento 

durante o período de seu auto-isolamento. Há uma cobrança (também pagável por meio do 

aplicativo Tarassud +) de 6 Riais de Omã pela pulseira. As pulseiras devem ser devolvidas 



assim que você completar seu auto-isolamento. Algumas clínicas de saúde estabeleceram 

pontos de entrega para esse fim. 

 

Requisitos de quarentena 

Os resultados do teste PCR realizado no aeroporto serão enviados para o seu telefone 

cadastrado (geralmente em 24 horas). Você deve isolar-se até receber o resultado. 

 

As chegadas a Omã devem ter reservado seu hotel - para auto-isolamento obrigatório - por 

meio do aplicativo HMushrif. Entendemos que as reservas feitas diretamente com os hotéis 

não serão aceitas. 

 

Não é mais permitido isolar-se em casa, a menos que você seja menor de 18 anos 

(viajando desacompanhado), 60 anos ou mais ou tenha um documento do seu provedor de 

saúde afirmando que por motivos médicos você não pode se isolar em um hotel. Nessas 

circunstâncias, você deve isolar-se em casa por 7 dias 

 

Independentemente do resultado do teste PCR feito no aeroporto, você deve isolar-se por 7 

dias. No dia 8, você deve fazer outro teste PCR. Elas podem ser feitas em alguns hospitais, 

clínicas de saúde privadas ou em uma unidade de teste no Aeroporto Internacional de 

Muscat. Se o resultado for negativo, você pode remover sua pulseira de rastreamento e 

encerrar o seu auto-isolamento. Pode ser cobrada uma pequena taxa adicional para que a 

pulseira seja removida. 

 

Coleção de dados 

 

Antes de viajar, você deve baixar o aplicativo Tarassud + track and trace e o aplicativo 

HMushrif. Por meio desses aplicativos, ou na chegada, você precisará pagar 25 Riais 

Omani por um teste PCR (teste na chegada) e, se ficar mais de 7 dias, 6 Riais Omani 

adicionais para uma pulseira de rastreamento. 

 

Teste na partida 

Na partida, você terá sua temperatura verificada. Se você mostrar sintomas de coronavírus, 

você pode ser impedido de viajar. Você também deve cumprir todos os requisitos de 

entrada e teste do país para o qual pretende viajar. 

 

Turismo em Omã 

 

Restrições às viagens rodoviárias dentro de Omã, incluindo postos de controle da polícia, 

podem ser introduzidas em curto prazo. Você deve monitorar as fontes de notícias locais ou 

contas oficiais de mídia social (incluindo a conta do Twitter de Oman VS COVID19 ) para 

obter as informações mais recentes. Siga sempre as instruções das autoridades locais. 

 

https://mobile.twitter.com/omanvscovid19 

 

O não cumprimento dessas instruções pode resultar em multa e / ou processo. 

 

Alojamento 

 

https://mobile.twitter.com/omanvscovid19


Os hotéis estão abertos (embora as comodidades dos hotéis estejam sujeitas às restrições 

COVID-19). Entre em contato com seu agente de viagens, ou hotéis diretamente, para 

descobrir quais regras estão em vigor durante a sua estadia. 

 

Locais e serviços públicos 

 

O governo de Omã declarou que não devem ocorrer reuniões públicas e que devem ser 

usadas máscaras em locais públicos. 

 

Você deve estar ciente de que os locais públicos podem ter acesso limitado ou podem estar 

sujeitos ao fechamento temporário pelas autoridades a curto prazo, em Omã. 

 

A proibição de circulação (de pessoas e veículos) está atualmente em vigor entre as 22h00 

e as 4h00, hora de Omã. 

 

Não há proibição de movimento na província de Musandam, mas os residentes que 

desejam visitar devem ter recebido pelo menos uma vacinação. Os não residentes que 

desejam visitar devem estar totalmente vacinados. Os mesmos requisitos de vacinação 

também estão em vigor para quem deseja visitar a província de Dhofar. 

 

Saúde em Omã 

 

Se você acha que tem sintomas de COVID-19, você deve ligar para o Ministério da Saúde 

em Omã no telefone +968 2444 1999. Eles irão aconselhá-lo sobre as próximas etapas, 

instalações de teste locais, etc. Você também deve falar com seu médico e / ou companhia 

de seguros. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================== 

PALAU 

================================== 

 

Entrada para Palau 

 

O uso de máscara facial cobrindo o rosto é obrigatório ao sair do avião em Palau. 

 

Requisitos de quarentena 

 

Uma quarentena obrigatória de 14 dias está atualmente em vigor para chegadas 

internacionais em Palau. Durante esse período, você precisará realizar dois testes de 

esfregaço PCR separados. Se os seus testes apresentarem um resultado negativo, ao final da 

quarentena de 14 dias, você pode ser transferido para sua residência para completar mais 7 

dias de auto-isolamento, seguido por um novo teste de esfregaço de PCR. 

 



Indivíduos totalmente vacinados podem ser isentos de quarentena, sujeitos à apresentação 

de prova de um curso completo de vacinação COVID-19, com a dose final tendo sido 

administrada pelo menos 14 dias antes da partida, e um teste de PCR negativo feito dentro 

de 3 dias após a partida país de origem. Os viajantes que já contrataram COVID-19 podem 

apresentar prova de infecção recente e uma carta de um provedor de saúde certificando a 

recuperação. 

 

Os viajantes isentos de quarentena devem garantir que sua vacina tenha recebido 

autorização de uso de emergência da Food and Drug Administration dos EUA ou da 

Organização Mundial de Saúde. 

 

Na chegada, os viajantes isentos de quarentena devem evitar grandes aglomerações ou 

locais públicos e restringir sua movimentação apenas a atividades relacionadas à 

alimentação, bancos, trabalho ou saúde por sete dias. No quinto dia de sua chegada, os 

viajantes devem se submeter a um teste COVID-19. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================== 

PALESTINA 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada e fronteiras 

 

Todos os viajantes que chegam a Israel de um destino com o maior risco de COVID-19 

devem entrar em isolamento, incluindo viajantes recuperados e vacinados. 

 

Todos os viajantes que chegam do exterior deverão apresentar um teste de PCR COVID-19 

negativo, feito 72 horas antes da partida para Israel. Isso deve ser apresentado ao pessoal da 

companhia aérea. Aqueles que são fisicamente incapazes de acessar um teste PCR, ou que 

não podem fazê-lo por motivos humanitários, podem se inscrever no Comitê de Isenções . 

 

Todos os passageiros que chegam também devem preencher um formulário de declaração 

de entrada online nas 24 horas anteriores à partida para Israel. Os estrangeiros devem ter 

uma autorização de entrada emitida pela Autoridade de População e Imigração . Sem essa 

autorização, o embarque será negado. Você deve entrar em contato com a Embaixada de 

Israel em Londres para obter mais informações. 

 

Os passageiros que não foram vacinados, recuperados ou que visitaram o Reino Unido, 

Brasil, África do Sul, Índia, México, Rússia, Argentina, Bielo-Rússia, Uzbequistão, Espanha, 



Quirguistão, Geórgia, Chipre ou Turquia no prazo de 14 dias antes da chegada são 

obrigatórios para entrar em isolamento. 

 

A orientação completa sobre os requisitos na chegada é regularmente atualizada online. 

Verifique as páginas da Autoridade de População e Imigração de Israel e o site dedicado de 

Transporte Aéreo COVID-19 para obter todos os detalhes. Outras restrições podem ser 

introduzidas a curto prazo. 

 

Travessias de terra 

 

As restrições também se aplicam a travessias de terra entre Israel e Jordânia, e entre os 

Territórios Palestinos Ocupados e a Jordânia: 

 

O cruzamento da ponte Allenby / King Hussein entre os Territórios Palestinos Ocupados e a 

Jordânia está fechado em ambas as direções 

Cidadãos duplos britânicos / palestinos nas OPTs podem excepcionalmente ser capazes de 

cruzar, mas precisarão se coordenar com o Ministério das Relações Exteriores da Palestina 

para obter a permissão necessária 

Os cruzamentos do Rio Jordão / Sheikh Hussein e Yitzhak Rabin / Wadi Arraba entre a 

Jordânia e Israel estão fechados em ambas as direções 

Você pode enfrentar atrasos ou restrições nos pontos de controle controlados por israelenses 

ao redor da Cisjordânia, inclusive ao tentar deixar a Cisjordânia.  

 

Teste na chegada 

 

Todos os viajantes de todas as idades que chegam a Israel, incluindo aqueles que foram 

vacinados ou recuperados, devem fazer um teste COVID-19 (PCR) na chegada a Israel, por 

conta própria. Você pode fazer o pagamento após enviar o formulário de declaração de 

inscrição antes de viajar para Israel. O pagamento antecipado tem um preço reduzido. 

Apenas testes PCR são permitidos. 

 

Requisitos de quarentena 

 

Todos os passageiros que visitaram o Reino Unido, Brasil, África do Sul, Índia, México, 

Rússia, Argentina, Bielo-Rússia, Uzbequistão, Espanha, Quirguistão, Geórgia, Chipre ou 

Turquia dentro de 14 dias da chegada em Israel devem entrar em isolamento por um 

mínimo de 14 dias. 

 

Indivíduos que foram vacinados ou recuperados no exterior podem solicitar a isenção de 

isolamento se fizerem um teste sorológico, excluindo as chegadas dos países listados acima. 

 

A orientação completa sobre os requisitos na chegada é regularmente atualizada online. 

Verifique as páginas da Autoridade de População e Imigração de Israel e o site dedicado de 



Transporte Aéreo COVID-19 para obter todos os detalhes. Outras restrições podem ser 

introduzidas a curto prazo. 

 

Requisitos para partida 

 

Todos os passageiros que permaneceram em Israel por mais de 72 horas devem apresentar 

um teste de PCR COVID-19 negativo, ou uma vacinação israelense válida ou um certificado 

de recuperação para deixar Israel. Todos os viajantes também devem preencher um 

formulário de declaração de passageiro de saída online. 

 

Todas as viagens de cidadãos ou residentes israelenses para um destino com maior risco 

COVID-19 , são proibidas. Você pode solicitar ao Comitê de Exceções permissão para viajar 

para esses destinos. Esta proibição de viagens não se aplica a pessoas que transitem por 

esses destinos, mas apenas se permanecerem na área de trânsito do aeroporto por até 12 

horas. Esta proibição não se aplica a estrangeiros. 

 

http://www.mofa.pna.ps/ar-jo/ 

 

Viagem em Israel ou nos Territórios Palestinos Ocupados 

 

Há serviços de transporte público limitados para o Aeroporto Internacional Ben Gurion de 

Tel Aviv, e táxis e minicabs locais podem ser providenciados. Você precisará cumprir os 

regulamentos de distanciamento social e saúde ao viajar para o aeroporto. 

 

Você pode enfrentar atrasos ou restrições nos pontos de controle controlados por israelenses 

ao redor da Cisjordânia, inclusive ao tentar deixar a Cisjordânia. 

 

Em 5 de março de 2020, a Autoridade Palestina (AP) anunciou um estado de emergência 

relacionado à pandemia de coronavírus (COVID-19). Embora algumas restrições tenham 

sido removidas, o estado de emergência permanece em vigor. Você deve seguir os anúncios 

locais para quaisquer mudanças nas restrições nos Territórios Palestinos Ocupados, e 

confirmar quaisquer planos de viagem ou reservas de hotel antes de se mover pelos 

Territórios Palestinos Ocupados. 

 

Alojamento 

 

Alguns hotéis em Israel e nos Territórios Palestinos Ocupados já foram reabertos. Os hotéis 

em Israel são obrigados a cumprir os requisitos e diretrizes do “Emblema Roxo” definidos 

pelo Ministério da Saúde de Israel. 

 

Locais e serviços públicos 

 

http://www.mofa.pna.ps/ar-jo/


Informações sobre os regulamentos atuais em Israel podem ser encontradas no site do 

Ministério da Saúde de Israel . Isso inclui regulamentos para lojas, restaurantes, bares, outras 

atividades de lazer e grandes encontros. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================== 

PANAMÁ 

================================= 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Os voos internacionais foram retomados de e para o Aeroporto Internacional de Tocumen. 

 

Uma declaração eletrônica de boa saúde para todos os viajantes que entram no país deve ser 

preenchida na chegada. O formulário de declaração estará disponível no site: 

https://www.panamadigital.gob.pa/RegistroPacoViajero . A declaração preenchida irá 

gerar um código QR, que precisará ser digitalizado na chegada ao aeroporto de Tocumen. 

 

https://www.panamadigital.gob.pa/RegistroPacoViajero 

 

O Panamá incentiva o uso do aplicativo IATA Travel Pass. Este aplicativo terá informações 

atualizadas sobre as restrições de viagens, laboratórios autorizados para testes COVID-19 e 

informações sobre vacinas. Terá a opção de inserir dados pessoais, como informações de 

vacinação e exames realizados. O governo aceitará a certificação “OK to Travel” deste 

aplicativo como uma validação para testes COVID-19 em viajantes. 

 

Restrições de entrada para o Panamá 

 

A partir de 26 de julho de 2021, os certificados de vacinação e os resultados negativos do 

teste COVID-19 devem ser enviados para a Declaração de Saúde do Panamá antes da 

chegada. Os certificados de vacina em papel ou digital devem ser apresentados no aeroporto 

no momento da chegada. 

 

Todos os passageiros que entram de países de baixo risco (conforme definido pelo 

Ministério da Saúde) podem ser isentos da quarentena de três dias e do teste molecular na 

chegada, se cumprirem o seguinte: 

 

Um PCR negativo ou teste de antígeno válido dentro de 72 horas antes de entrar no país. 

 

Ou cubra os custos de um teste de PCR ou antígeno no porto de entrada e receba um 

resultado negativo do teste COVID-19. 

 

https://www.panamadigital.gob.pa/RegistroPacoViajero


Requisitos de quarentena e teste 

 

Viajantes vindos de, ou que permaneceram ou transitaram por um país de alto risco nos 

últimos 15 dias (conforme identificado pelo Ministério da Saúde), que não possuem um 

certificado de vacinação (a dose final foi recebida pelo menos 15 dias antes da chegada), são 

obrigados a fazer um teste COVID-19 na chegada, por conta própria. Você deve colocar em 

quarentena por 72 horas.  

 

Para cidadãos e residentes do Panamá, isso pode ser em sua própria residência. Os viajantes 

estrangeiros devem entrar em instalações patrocinadas pelo governo ou pagar eles próprios 

por um hotel aprovado pelo governo. 

 

Os viajantes que concluíram a quarentena de 72 horas serão submetidos a outro teste do 

antígeno COVID-19 em um laboratório aprovado pelo governo. 

 

Se o resultado for negativo, as autoridades encerrarão o período de quarentena. Se o 

resultado for positivo, você deverá completar uma quarentena obrigatória de 14 dias em 

uma instalação governamental pré-aprovada às suas próprias custas e cobrir os custos do 

teste de PCR. 

 

Os passageiros que precisam cumprir a quarentena preventiva de 72 horas devem mostrar a 

reserva concluída em um hotel de quarentena aprovado antes de entrar no Panamá. 

 

A lista oficial de instalações de hotéis em quarentena pré-aprovadas pode ser encontrada no 

site Visit Panama . 

 

https://www.visitpanama.com/ 

 

A partir de segunda-feira, 9 de agosto de 2021, haverá diferentes critérios de quarentena, 

dependendo do seu estado de vacinação.  

 

Os viajantes vindos de, ou que tenham permanecido ou transitado por um país de alto risco 

nos últimos 15 dias não precisarão se submeter a um teste COVID-19 na chegada ao Panamá 

se: 

 

Totalmente vacinado com as doses necessárias, com a última dose recebida pelo menos 14 

dias antes da entrada, 

 

Detentores de PCR negativo ou teste de antígeno válido nas 72 horas anteriores à entrada no 

país. 

 

Esses viajantes não precisarão ficar em quarentena na chegada. 

 

https://www.visitpanama.com/


Os viajantes que entram de países de alto risco que estão totalmente vacinados, mas não têm 

um COVID-19 PCR válido ou teste de antígeno, precisarão se submeter a um segundo teste 

COVID-19 na chegada, por conta própria. 

 

Se o resultado do teste for negativo, você não precisará colocar em quarentena. 

 

Se o resultado do teste for positivo, você terá que se submeter a outro teste COVID-19 por 

sua própria conta. No caso de outro positivo, você precisará ficar em quarentena por 14 dias 

às suas próprias custas em uma instalação administrada pelo governo pré-aprovada. 

 

Viajantes que transitaram ou passaram os últimos 15 dias em um país de alto risco sem um 

esquema de vacinação completo (a dose final foi recebida pelo menos 14 dias antes da 

entrada) e têm um teste COVID-19 negativo que é válido dentro de 72 horas antes de entrar 

no país, será necessário realizar um segundo teste COVID-19 na chegada. 

 

Se o resultado for positivo, você precisará ficar em quarentena por 14 dias às suas próprias 

custas em uma instalação administrada pelo governo pré-aprovada. 

 

Se o resultado for negativo, você precisará colocar a quarentena por 72 horas em uma das 

seguintes opções: 

 

Para viajantes estrangeiros, coloque em quarentena em instalações de hotel pré-aprovadas 

por sua própria conta 

 

Para cidadãos ou residentes do Panamá, em seu local de residência - se estiver em 

quarentena no local de residência, você deve fornecer às autoridades de saúde um número 

de telefone residencial para acompanhamento 

 

A lista oficial de instalações de hotéis em quarentena pré-aprovadas pode ser encontrada no 

site Visit Panama . 

 

Quando estiver em quarentena em um hotel, você não terá permissão para deixar seu quarto 

até que as 72 horas sejam completadas. 

 

As autoridades locais proibiram entregas take away para viajantes que precisassem ficar em 

quarentena em um hotel. 

 

Os viajantes que tiverem completado a quarentena de 72 horas deverão se submeter a outro 

teste do antígeno COVID-19 em um laboratório aprovado pelo governo. 

 

Transitando Panamá 

 

Agora é possível transitar pelo Panamá. Você precisará ter os seguintes itens: 

 



Resultados negativos do teste de PCR COVID-19. O teste deve ser feito dentro de 48 horas 

de sua viagem para o Panamá 

 

Voo de ida confirmado 

 

A menos que você atenda aos requisitos de entrada, não terá permissão para deixar o 

aeroporto durante o trânsito. 

 

Você deve verificar os requisitos para o seu país de destino final, pois os requisitos podem 

variar. 

 

Coleção de dados 

 

Você deverá fornecer os detalhes do endereço de sua acomodação e um número de telefone 

de contato. Você também precisará baixar um aplicativo de rastreamento para o seu 

smartphone. 

 

Viagem no Panamá 

 

O Panamá está atualmente em estado de emergência e há toque de recolher. 

 

As medidas em vigor para combater a propagação de COVID-19 variam de acordo com a 

província. Cordões sanitários podem ser impostos em curto prazo para restringir viagens 

entre as províncias. 

 

Estão operando voos domésticos. 

 

Medidas em todo o país 

Há um toque de recolher diário obrigatório em todo o país, das 12h00 às 4h00. Medidas 

provinciais mais estritas também podem ser aplicadas. Sujeito a medidas provinciais, deixar 

sua casa / acomodação é permitido entre 4h e meia-noite, a menos que você tenha quaisquer 

sintomas de COVID-19, ou tenha sido condenado à quarentena pelas autoridades 

panamenhas. 

 

Se você chegar internacionalmente durante o horário coberto pelo toque de recolher, você 

tem permissão para viajar para sua acomodação se puder fornecer uma prova de seus 

preparativos ou detalhes do voo (cartão de embarque, itinerário do voo e / ou outras formas 

de prova) às autoridades solicitantes . 'Salvoconductos' (autorizações de viagem) são 

necessários apenas para aqueles que realizam atividades essenciais que exigem movimento 

durante o horário de toque de recolher. 

 

As praias e rios estarão abertos das 6h às 18h, de segunda a domingo. Apenas bolhas 

familiares poderão entrar nas praias. Não serão permitidos grandes grupos e o consumo de 



álcool será proibido. As áreas sociais e piscinas em edifícios podem operar com até 25% da 

capacidade, com limites no número a ser supervisionado por cada administração do edifício. 

 

Os restaurantes podem continuar a operar com as seguintes condições: 

 

Deve ser mantida uma distância de 2 metros entre as mesas. 

 

Devem fechar às 23h (a entrega também pode continuar até às 23h). 

 

Todo o pessoal deve usar máscaras faciais, protetores faciais e cumprir as medidas de 

biossegurança. 

 

As lojas devem cumprir uma regra de 50% da capacidade para evitar a superlotação. 

 

A partir de 10 de maio, os ajuntamentos em áreas públicas ou comerciais devem cumprir a 

regra do Governo de 25% de capacidade para evitar a superlotação. Além disso, você deve 

aderir às medidas de biossegurança, incluindo o uso de máscaras faciais e manter uma 

distância de 2 metros entre grupos individuais ou cada pessoa. Agora você pode se reunir 

em conferências, seminários, eventos esportivos e apresentações musicais em pequenos 

locais. 

 

Cordões e postos de controle sanitários 

Os cordões sanitários e os postos de controle podem ser introduzidos com pouco ou 

nenhum aviso prévio. Você pode ser testado aleatoriamente para COVID-19 se for 

interrompido. 

 

Restrições COVID-19 na Cidade do Panamá 

A partir de 26 de julho de 2021, o toque de recolher na Cidade do Panamá será das 12h às 4h, 

e os locais de negócios fecharão às 23h. 

 

Restrições Provinciais COVID-19 

 

Cada província opera regulamentos diferentes, incluindo medidas de toque de recolher. 

Certifique-se de verificar as orientações locais das autoridades panamenhas em sua área. 

Veja o site do Ministério do Turismo (em espanhol), a página do Twitter do Ministério da 

Saúde (em espanhol) e o site Visite o Panamá (em inglês) 

 

https://www.atp.gob.pa/asistencia-y-licencias/covid-19/ 

 

https://mobile.twitter.com/minsapma 

 

https://www.visitpanama.com/information/travel-guidelines/ 

 

 

https://www.atp.gob.pa/asistencia-y-licencias/covid-19/
https://mobile.twitter.com/minsapma
https://www.visitpanama.com/information/travel-guidelines/


Viagem de e para o aeroporto 

 

Aeroportos, portos e fronteiras permanecerão abertos; prova de boa saúde será exigida 

nesses pontos de entrada. 

 

Se você estiver viajando de e para o aeroporto, será necessário que você tenha uma cópia de 

sua passagem aérea ou itinerário. Se você for viajar para o aeroporto para buscar ou deixar 

alguém, tenha uma cópia da passagem aérea ou do itinerário dessa pessoa também. Você 

precisará mostrá-los nos diferentes pontos de verificação para continuar sua jornada. 

 

Espaços públicos e serviços 

 

Máscaras 

 

O uso de máscaras fora de sua acomodação é obrigatório em todo o país. 

 

Transporte 

 

Aplicativos Rideshare, como o “Uber”, retomaram os serviços no Panamá. Os táxis amarelos 

também estão disponíveis. 

 

A polícia e as forças de segurança têm poderes para impor restrições aos movimentos e 

eventos devido ao atual estado de emergência. Você deve seguir suas instruções. 

 

O uso de máscaras e viseiras / viseiras é obrigatório em todos os transportes públicos. 

 

Saúde no Panamá 

 

Se você está preocupado com a possibilidade de não estar bem por causa do coronavírus, 

deve ligar para a linha direta nacional no número 169. 

 

Você pode acessar o sistema de saúde público panamenho nas mesmas condições que os 

panamenhos. Os exames do coronavírus na rede pública, para quem atender aos requisitos 

clínicos para fazer o teste, serão gratuitos. 

 

A partir de 6 de março de 2021, as autoridades panamenhas concederam acesso a cuidados 

médicos de rotina e cirurgias eletivas, desde que as instalações médicas cumprissem o 

protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde do Panamá. 

 

Você deve verificar a disponibilidade do serviço com as instalações médicas, já que a 

maioria dos centros públicos e privados não aceita visitas e exige que você marque uma 

consulta antes da chegada. 

 



Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

PAPUA NOVA GUINÉ   
================================= 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para Papua Nova Guiné 

 

As opções comerciais para viagens de e para Papua-Nova Guiné permanecem muito 

limitadas. Se estiver em trânsito por outro país, é importante que você verifique também os 

requisitos mais recentes para trânsito nesse país. 

 

Ninguém pode entrar em Papua-Nova Guiné a menos que tenha uma isenção por escrito do 

Controlador Nacional da Pandemia ou seu delegado, e evidência de um resultado negativo 

do teste de Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) para COVID-19 obtido em um período 

de 7 dias antes do embarque na aeronave com destino para Papua Nova Guiné.  

 

Você não deve usar o serviço de teste do NHS para fazer um teste a fim de facilitar sua 

viagem para outro país. Você deve fazer um teste particular. 

 

Visitantes internacionais devem solicitar sua isenção para entrar em Papua Nova Guiné 

enviando um e-mail para o National Control Centre Travel Desk em covid19-

travel@police.gov.pg com os seguintes documentos: 

 

preenchido o Formulário de Viagem de Passageiro Aéreo Internacional (I-APTF) 

 

carta ao Controlador Nacional da Pandemia, incluindo o motivo da viagem, detalhes do 

visto, detalhes do passaporte (incluindo a data de validade) e, se aplicável, os detalhes da 

sua autorização de trabalho (ou carta do seu empregador) e / ou detalhes da autorização de 

residência 

 

cópia da página de biodados do seu passaporte 

 

cópia do seu visto para Papua Nova Guiné e, se aplicável, uma cópia da sua autorização de 

trabalho e / ou autorização de residência 

 

cópia da sua reserva em um hotel designado para quarentena ou solicitação de quarentena 

doméstica (conforme aplicável) 

 

Você deve enviar seus documentos preenchidos pelo menos duas semanas antes da viagem. 

 



Você precisará mostrar evidências de suas isenções aprovadas, teste COVID-19 negativo e 

reserva de hotel (se necessário) para ter permissão para embarcar em um voo para Papua-

Nova Guiné.  

 

https://www.pnghdf.info/ 

 

Você também deve preencher um formulário eletrônico de declaração de saúde online antes 

da partida. O código de barras gerado deverá ser salvo e fornecido no check-in como 

comprovante do envio do formulário online. 

 

Qualquer pessoa que chegue em Papua Nova Guiné deve se isolar - às suas próprias custas - 

em um hotel aprovado pelo governo por 14 dias, a menos que uma isenção tenha sido obtida 

para quarentena em casa.  

 

O período de quarentena é reduzido para 7 dias para qualquer pessoa que tenha passado os 

21 dias anteriores na Austrália, Japão, Nova Zelândia, Singapura, Coréia do Sul, Sri Lanka 

ou Vanuatu e que tenha sido totalmente vacinado. Todas as chegadas também estarão 

sujeitas a monitoramento por meio de um dispositivo de rastreamento aprovado ou 

aplicativo de rastreamento por conta própria. Detalhes completos estão disponíveis no site 

oficial COVID-19 do governo de Papua Nova Guiné . 

 

Máscaras faciais devem ser usadas em todos os voos domésticos. Todos os viajantes 

domésticos devem apresentar um formulário de declaração de saúde à Autoridade 

Provincial de Saúde na chegada. Viajantes de companhias aéreas domésticas podem precisar 

ser testados para COVID-19.  

 

Os requisitos de teste para viagens domésticas ficam a critério de cada província, e os 

viajantes devem verificar os requisitos mais recentes com seu agente de viagens. Arranjos 

separados se aplicam para viagens para a Região Autônoma de Bougainville 

 

https://www.abg.gov.pg/index.php/news/read/notice-for-travelers-to-bougainville 

 

Viagem internacional 

 

Os voos comerciais de e para Papua-Nova Guiné permanecem muito limitados. Consulte 

sua agência de viagens para obter as informações mais recentes. 

 

Esteja preparado para mudanças em seus planos 

 

Se seu teste for positivo para COVID-19, pode ser necessário ficar onde está até que o teste 

seja negativo. Você também pode precisar procurar tratamento lá. Caso seu teste seja 

positivo no momento do check-in no aeroporto, você precisará isolar em casa ou colocar em 

quarentena em uma unidade de saúde COVID-19 aprovada. Para mais informações, 

https://www.pnghdf.info/
https://www.abg.gov.pg/index.php/news/read/notice-for-travelers-to-bougainville


consulte o site da Air Niugini , a principal companhia aérea ainda operando fora de Papua-

Nova Guiné. 

 

Turismo em Papua Nova Guiné 

 

As informações mais recentes sobre as medidas em vigor para combater o COVID-19 na 

Papua Nova Guiné podem ser encontradas no site oficial do Governo da Papua Nova Guiné 

. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

PAQUISTÃO   
================================= 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para o Paquistão 

 

Desde 5 de maio, o Paquistão restringiu o número de voos internacionais de / para o 

Paquistão. 

 

Em 20 de março, o governo do Paquistão anunciou que as restrições de entrada para 

viajantes vindos do Reino Unido serão suspensas a partir de 23 de março. Os viajantes ainda 

devem apresentar evidências de um teste COVID-19 negativo feito até 72 horas antes do 

início da viagem. 

 

Você não deve usar o serviço de teste do NHS para fazer um teste a fim de facilitar sua 

viagem para outro país. Você deve fazer um teste particular. 

 

Para obter informações sobre este e os possíveis períodos de quarentena na chegada, 

consulte o conselho do governo do Paquistão. 

 

As autoridades paquistanesas fecharam as fronteiras terrestres com o Afeganistão, Índia e 

Irã. Apesar disso, existem aberturas de fronteira limitadas em curso para repatriação e 

comércio. Aqueles que estão entrando no Paquistão podem ter que cumprir os testes de 

coronavírus e medidas de quarentena. O FCDO atualmente desaconselha viagens para a 

maior parte das áreas de fronteira do Afeganistão e do Irã. 

 

Teste / triagem na chegada 

 

Se viajar de avião, você estará sujeito a testes de Antígeno Rápido na chegada aos aeroportos 

no Paquistão. A partir de 5 de maio, as diretrizes do governo do Paquistão estabelecem que 



os resultados negativos do teste deverão ser submetidos a 10 dias de auto-quarentena em 

casa.  

 

Os viajantes com teste positivo serão transferidos para uma instalação autossuficiente para 

quarentena de 10 dias. Um segundo teste de PCR será realizado no 8º dia de quarentena, 

após o qual um resultado negativo permitirá que o passageiro volte para casa e um 

resultado positivo exigirá um novo período de quarentena ou mudará para o hospital, se 

necessário.  

 

Os viajantes para o Paquistão também deverão fornecer suas informações de contato por 

meio do aplicativo Pass Track ou de um formulário baseado na web. Se necessário, você 

também pode preencher um formulário de declaração de saúde na chegada. 

 

Diretrizes do governo, emitidas em 18 de novembro, afirmam que crianças menores de 12 

anos e passageiros com deficiência estão isentos do requisito de teste COVID-19 e do 

requisito do aplicativo Pass Track. No entanto, eles deverão preencher um formulário de 

declaração de saúde no momento da chegada. 

 

Você também pode ser obrigado a seguir medidas especiais antes de embarcar em voos para 

o Paquistão e enquanto estiver a bordo da aeronave, incluindo o uso de uma máscara facial. 

 

As orientações do governo do Paquistão, incluindo links para o aplicativo Pass Track e o 

formulário baseado na web, estão disponíveis no site COVID-19 . 

 

https://covid.gov.pk/intl_travellers/current_policies 

 

Triagem na partida 

 

Se você estiver saindo do Paquistão, será examinado no aeroporto para detectar quaisquer 

sintomas de COVID-19. Você também pode estar sujeito a uma triagem térmica para altas 

temperaturas. Se você não tiver sintomas, poderá viajar.  

 

Se houver suspeita de sintomas de COVID-19, incluindo febre, tosse e dificuldade 

respiratória, você será submetido a uma avaliação secundária por um profissional médico. 

Depois disso, você poderá embarcar se for avaliado que não apresenta sintomas, não corre 

risco de exposição e não tem febre. Se a triagem secundária avaliar que você pode ter 

COVID-19, pode ser solicitado que você se isole por 14 dias antes de viajar. Você também 

pode ser encaminhado para um centro médico. 

 

Viagem no Paquistão 

 

O transporte público foi reiniciado em todo o Paquistão com algumas restrições. 

 

As operações de voos domésticos foram reiniciadas em todos os aeroportos do Paquistão. 

https://covid.gov.pk/intl_travellers/current_policies


 

As viagens de trem e ônibus também foram reiniciadas, incluindo viagens entre cidades e 

províncias. No entanto, existem procedimentos operacionais padrão obrigatórios para o 

transporte público, incluindo distanciamento social e restrições ao número de passageiros. 

Você deve usar uma cobertura facial quando estiver em público em todo o Paquistão, 

incluindo nos transportes públicos, punível com multa. 

 

As autoridades podem impor restrições locais às viagens para evitar a disseminação do 

coronavírus. Você deve seguir as orientações federais e provinciais relevantes e monitorar a 

mídia local para atualizações. 

 

Viagem para o aeroporto 

 

É altamente recomendável não viajar para o aeroporto se estiver exibindo algum sintoma do 

COVID-19, incluindo temperatura alta. Ao entrar no aeroporto, você pode fazer uma 

varredura térmica pelas autoridades paquistanesas. Se você tiver febre alta ou outros 

sintomas do COVID-19, você não terá permissão para voar e poderá ser solicitado a se isolar 

por 14 dias antes de viajar. 

 

Locais e serviços públicos 

 

As autoridades paquistanesas impuseram restrições a algumas atividades públicas no 

Território da Capital de Islamabad e partes da província de Punjab devido ao aumento de 

casos de COVID-19, incluindo a proibição de refeições em ambientes fechados e ao ar livre, 

restrições a atividades comerciais, institutos educacionais e encontros. As restrições podem 

ser levantadas ou reimpostas com base nos níveis de COVID-19 no país. 

 

Existem procedimentos operacionais padrão obrigatórios que devem ser seguidos em 

espaços públicos, incluindo o uso de máscaras faciais, proteção de temperatura e 

distanciamento social. Em todo o Paquistão, agora é obrigatório usar uma máscara facial em 

público e não usar uma é punível com multa. 

 

Existem várias medidas adicionais em vigor em cada província, incluindo o auto-isolamento 

obrigatório para pessoas com sintomas de COVID-19 ou pessoas que entraram em contacto 

com outras pessoas com sintomas de COVID-19. Em alguns casos, as autoridades estão 

bloqueando áreas específicas. Algumas províncias introduziram poderes para multar ou 

prender quem infringir as regras. 

 

Você deve seguir as orientações federais e provinciais relevantes e monitorar a mídia local 

para atualizações. Planeje quaisquer movimentos de acordo. 

 

No aeroporto 

 



Você deve usar uma máscara facial no aeroporto. Você precisará trazer sua própria máscara 

com você. As companhias aéreas e as autoridades aeroportuárias não fornecerão máscaras. 

 

A Autoridade de Aviação Civil do Paquistão (CAA) exige que o avião seja desinfetado antes 

de partir para o Paquistão. A bagagem também será desinfetada antes de ser carregada no 

avião. A tripulação de cabine deverá usar equipamento de proteção individual (EPI). 

 

Saúde no Paquistão 

 

Existe o risco de o sistema de saúde ficar sob pressão significativa à medida que o número 

de casos COVID-19 aumenta. O acesso a cuidados de saúde de rotina e de emergência pode 

ser limitado. 

 

As autoridades paquistanesas anunciaram uma linha de ajuda (no número de telefone 1166) 

para pessoas que apresentam sintomas da COVID-19, como febre, tosse e dificuldade para 

respirar. Se você está preocupado com o vírus, ou suspeita que pode ter contraído, ligue 

para a linha de apoio e siga as orientações dadas pelas autoridades. Você também pode 

verificar o site oficial do governo do Paquistão em COVID-19 . 

 

Se a medicação estiver acabando ou se tiver necessidades médicas, você deve falar com sua 

seguradora de viagens para obter aconselhamento e procurar assistência médica local, 

inclusive em farmácias. As farmácias continuam abertas no Paquistão e muitos 

medicamentos podem ser comprados sem receita. Se a sua medicação habitual não estiver 

disponível, fale com a sua seguradora de viagens, pergunte a um médico local ou peça 

aconselhamento ao seu médico do Brasil. 

 

As farmácias permaneceram abertas durante os bloqueios do COVID-19, pois estão isentas 

do fechamento do bloqueio. Os principais hospitais têm farmácias que funcionam 24 horas 

por dia e não houve restrições de acesso aos hospitais durante os bloqueios do COVID-19. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 
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ITAIPÚ – Um Exemplo de União para o Mundo – 

Infraestrutura e Transportes 
O anúncio no ano de 1970 pelo governo brasileiro de que iria construir em 

parceria com o país vizinho a Hidrelétrica de Itaipu que viria a ser a maior 

hidrelétrica do mundo passou quase que despercebido pelos líderes empresariais e 

políticos do mundo todo, pois o Brasil, pobre, endividado e ainda sob o regime de uma 

Ditadura Militar, não teria a menor chance de conseguir esta façanha ainda mais com 

outro país pobre, o Paraguai. 

Mas, oito anos depois, precisamente no ano de 1982, o governo brasileiro 

de mãos dadas com o governo paraguaio inaugura Itaipu com energia elétrica farta, 

barata e confiável 24 horas por dia causando uma grande inquietação nos meios 

empresariais possuidores de plantas industriais pelo mundo ávidos por eletricidade 

limpa para seus processos de produção cada vez mais automatizado e robotizado, 

portanto cada vez mais dependentes da energia elétrica. 

Não bastasse esse susto causado pela entrada em operação de 14 milhões 

de novos quilowatts, o Brasil inaugura, dois anos depois, a Hidrelétrica de Tucuruí 

com mais 8,4 milhões de novos quilowatts dando a certeza, para o mundo, da 

disponibilidade farta e confiável desse precioso insumo. 

Toda essa disponibilidade de eletricidade farta propiciou o 

desenvolvimento não só das indústrias, principalmente multinacionais, como também 

do agronegócio que dos antigos e arcaicos métodos de colheita manual empregando os 

famosos “bóia-frias” sofreu grande evolução tecnológica passando a empregar 

colheitadeiras mecanizadas e automatizadas de grãos em extensas plantações em solo 

fértil, clima tropical e regime de chuvas ideal para a cultura de grãos como soja, 

milho, trigo, arroz, algodão e muitos outras, abrindo, em terra planas do norte do 

Paraguai e estados brasileiros como o Mato Grosso do Sul, horizontes quase 

intermináveis dessas culturas. 

Ora, como seria de se esperar, toda essa megaprodução de grãos precisa ser 

transportadas por meios de transporte adequados até portos estrategicamente situados 

que proporcionem um rápido escoamento, no caso o Porto de Paranaguá e o Porto de 

Santos. 

Como anda a nossa infraestrutura de transporte de grãos em larga escala? 

Temos uma razoável rede hidroviária cobrindo o transporte pelo rio 

Paraguai, com acesso aos portos marítimos do Uruguai e da Argentina, e também pelo 

rio Paraná e Tietê sendo dotado de eclusas para a transposição de nível em todas as 

barragens existentes no percurso. Entretanto temos ainda dois gargalos que impedem a 

livre circulação dos comboios de chatas pelas hidrovias e acesso ao Porto de Santos: 



O Primeiro Gargalo é a demora da construção da Eclusa na 

barragem da usina de Itaipu, obra prevista no Tratado Binacional assinado 

pelos governos em 1973.  

O Segundo Gargalo é a finalização da rota fluvial na represa de 

Barra Bonita sendo necessário efetuar o transbordo dos grãos para outro modal, 

seja ferroviário ou rodoviário para atingir o Porto de Santos.  

A existência desses gargalos impede o escoamento rápido de grãos 

pelos portos. 

Temos também uma razoável rede de transporte ferroviário que cobre todos 

os estados do sul e sudeste brasileiro. Entretanto, o traçado dessas linhas é arcaico e, 

depois que ocorreu o desenvolvimento das cidades, as linhas resultaram situar em 

estreitos corredores urbanos e combinados com o traçado antigo, cheio de curvas e a 

via permanente em estreita bitola de apenas 1,60 metros, chegaram a causar grandes 

acidentes com descarrilamentos e consequências danosas inclusive com mortes. Face 

a esses trágicos acontecimentos, as Prefeituras, de quase todas as cidades situadas ao 

longo do traçado, trataram de aprovar leis limitando em 10 km/h a velocidade máxima 

das composições ferroviárias de transporte de grãos. Exportar pelo Porto de Santos 

transportando os grãos por esta tortuosa e lenta rede ferroviária poderá levar uma 

eternidade. 

Como se vê, o escoamento pelos portos do lado do Atlântico é 

problemático e antieconômico, pelo menos a curto prazo. 

Então, qual será a saída? 

Antes de pensar nos meios de transporte devemos pensar no público 

consumidor. 

A ONU Organização das Nações Unidas concluiu, recentemente, um 

estudo que indica que o mundo terá 9.000.000.000 de habitantes no ano 2050, 

portanto a menos de 30 anos, e que 61% da população mundial estará localizada nos 

países do Sudeste Asiático, isto é, nas Filipinas, Malásia, Indochina, Tailândia, Vietnã 

e Sudeste da China. 

Entretanto, ao analisar as condições de produção de alimentos nesses países 

vemos que nenhum deles apresenta as mínimas condições para uma agricultura em 

larga escala pois a maior parte são ilhas vulcânicas de solo pedregoso e cheio de 

ondulações que impedem uma agricultura de grãos. A parte continental formado pelo 

Vietnã, Camboja, Laos, Tailândia, Miamar e todo sudeste da China é montanhosa, 

tomada pela cordilheira do Himalaia, as mais altas do mundo. 

Bem, onde encontramos terras boas para a agricultura de grãos? 

Olhando o Mapa Mundi podemos observar que, no mundo, a única região 

localizado em Zona Tropical com terras planas, solo fértil, clima adequado e 

abundante regime de chuvas com potencial de produção de grãos em grande 

quantidade suficiente para alimentar toda essa população do Sudeste Asiático está 

localizada na região formada por charcos e pântanos do norte do Paraguai e oeste do 

estado do Mato Grosso do Sul no Brasil. 



Outros países como a China e os EUA que possuem extensas áreas planas 

não possuem clima e nem solo adequados para a agricultura, a China com extensas 

pradarias com o solo permanentemente congelado e os EUA com extensos desertos 

com solos secos e salgados. 

Como transportar toda a produção de grãos do Paraguai e Brasil para os 

portos? Já vimos que o transporte até os portos de Paranaguá e Santos é 

economicamente inviável. Então a saída boa é para o Oceano Pacífico. É muito 

distante? A distância em linha reta entre, o que podemos considerar como o centro 

geométrico da região produtora, a confluência do Rio Apa com o Rio Paraguai, ao 

Porto de Santos encontramos a distância de 1.216 km e entre esse mesmo ponto e o 

porto, no Pacífico, de Antofagasta, encontramos 1.285 km, praticamente a mesma 

distância. 

Com o título Saída para o Pacífico encontramos diversos estudos, 

propostas e projetos, mas, quando falamos em transporte em larga escala, devemos 

considerar sempre a menor distância. No caso, a menor distância encontramos em 

relação aos portos de Arica (1.350km), Iquique (1.280km) e Antofagasta (1285km). 

Qual desses portos, já existentes, poderá realizar o transbordo rápido de 

grãos para o gigantes navios graneleiros, de mais de 200.000 toneladas de capacidade 

de carga, que estarão navegando no futuro? 

Primeiramente temos que considerar que os futuros navios graneleiros, 

petroleiros e transportadores de containers exigirão calados de navegação hoje 

impraticável em quase todos os portos do mundo. No caso de Santos o calado máximo 

é de 12 metros, o de Paranaguá menos ainda. Outrora de pequeno porte, cerca de 9 

metros, o Canal do Panamá oferecia um calado de 12 metros o que era considerado 

um “grande” calado e a indústria naval do mundo todo padronizou as dimensões dos 

graneleiros para as Eclusas do Panamá, chamando tais graneleiros de “PANAMAX” 

mas devido ao crescimento do tamanhos dos novos navios resolveram construir uma 

segunda rota no Panamá, o que vieram a chamar de “NEW PANAMAX” com calados 

de 16 metros mas a eclusagem de navios desse porte é impraticável no Panamá pois o 

Lago Gatun não dispões de água em quantidade suficiente para a operação. 

Mas a tecnologia de fabricação de graneleiros evoluiu muito nos últimos 

anos e hoje já se fabricam navios com 30,2 metros de calado como é o caso do MSC 

Diana com capacidade para 20.000 TEUs e tem 400 metros de comprimento.  Para 

atender à aportagem desses gigantes, Shanghai que já possuía um conjunto de cinco 

portos sendo o conjunto portuário que apresentava a maior movimentação de cargas 

do mundo, construiu um novo porto, o de Yangshan, em alto mar a 32 km do 

continente, para ficar livre do assoreamento feito pelo Rio Yangtse pois rios usam o 

delta como área de deposição dos sedimentos que ele carrega. O acesso ao Porto de 

Yangshan é feito por uma ponte, a Ponte de Donghai, de 32.500 metros com duas 

pistas e 3 faixas de rolamento mais acostamento cada. No novo porto, localizado em 

alto mar, não há preocupação com assoreamentos. 

Os portos, hoje existentes, no Pacífico oferecem boas condições para a 

movimentação de cargas? 



À movimentação  de cargas, em especial containers, chamamos de 

“logística” pois os containers precisam ficar dispostos no navio em pilhas de dezenas 

localizados em alturas compatíveis com os respectivos destinos. Caso o container 

destinado ao porto aportado estiver na camada mais baixa da pilha, todos os containers 

acima deverão ser retirados, colocados temporariamente em algum local no pátio e, 

depois que o container destinado for retirado, aqueles deverão ser novamente 

colocados na pilha. Por isso, para ganhar tempo, o computador determina a posição, 

pilha e nível, de acordo com os portos por onde o navio irá aportar, além de distribuir 

esta sequência em função do equilíbrio do navio, evitando excessiva carga em apenas 

um dos lados do navio. No início das operações com containers chegou a ocorrer 

dezenas de acidentes com tombamento do navio, ocasionado pela carga desigual nos 

lados do mesmo. 

Qual dos portos hoje existentes na costa do Chile possui uma ampla área 

plana onde possa ser feita essa movimentação logística de containers? 

O Porto de Arica está situado em local próximo à Cordilheira dos Andes e 

não dispõe de uma grande área plana onde se possa construir um grande pátio para 

containers. 

O Porto de Iquique menos ainda, está cercado ao norte e ao sul com 

escarpas de até 900 metros bem junto ao mar. 

O Porto de Antofagasta como o de Arica está situado bem próximo da 

Cordilheira e, pior, possui uma grande área urbanizada de modo que é totalmente 

inviável a construção de um grande pátio para movimentação de cargas. 

Como se vê nenhum dos portos, hoje existentes, reuni as condições ideais 

para o escoamento de grande quantidade de grãos e de containers. 

Existe alguma outra região propícia que reuni as condições ideais para a 

construção de um porto de grande calado e um grande pátio? 

Sim. Um pouco ao norte de Antofagasta, a baía de Mejilones, uma região 

protegida, que conta, em terra, com uma ampla área boa para a construção do pátio de 

movimentação de containers além de apresentar profundidades de 50 metros a poucos 

metros do litoral e os píer poderão ser alcançados com uma pequena ponte de apenas 3 

quilômetros de extensão. 

Uma ligação ferroviária de Dourados, no estado de Mato Grosso do Sul, 

onde teria um grande pátio de carregamento, passando por todo o norte do Paraguai, 

onde teria outro grande pátio de carregamento e subindo os Andes pela região de San 

Salvador de Jujuy poderá atingir rapidamente Mejilones. 

Não é necessário dizer que tal ferrovia terá que ser eletrificada e 

compativelmente com os modernos sistemas de colheita (colheitadeira autônomas) e 

transporte marítimo igualmente modernos (navios de 400 metros e grande calado) 

deve ser construída com bitola de 4,80 metros e vagões com capacidade para 8 

containers, no mínimo, trafegando a 250 km/h. Veja um modelo dessa ferrovia 

desenvolvida para um outro estudo de Ligação para o Pacífico em 

http://www.ebanataw.com.br/pacifico2050/mar.html  

http://www.ebanataw.com.br/pacifico2050/mar.html


É ridículo pensar que caminhões comuns com 2,50 metros de bitola e trens 

com bitola ainda mais estreita, de 1,60 metros consiga alimentar navios gigantes de 

200 mil toneladas ou 20.000 TEUs em poucos dias. O transporte dos grãos entre as 

fazendas produtoras e o porto não pode ser o gargalo num sistema verdadeiramente 

integrado. 

Os caminhões, igualmente elétricos, também deverão ter características que 

hoje consideramos “fora de estrada” com bitola de 7,00 metros e caçamba com 

capacidade de 150 metros cúbicos transportando cargas de até 200 toneladas. A 

rodovia, também própria para o tráfego desses novos tipos de transportadores 

rodoviário de carga a granel deverá ser projetadas com critérios de segurança que a 

engenharia nacional possui, conforme comprovável na Rodovia dos Imigrantes, a mais 

ecológica e segura rodovia do mundo. 

Quais serão os grandes e verdadeiros desafios? 

O GRANDE DESAFIO – 1: Energia Elétrica. 

Até o campo já está sendo eletrificado. Tratores e colheitadeiras elétricas, 

automáticas e autônomas a GPS operando 24 horas por dia e com pit-stop autônomo, 

isto é, sentindo baixa nas baterias, interrompe a colheita, busca um posto de recarga e 

depois retorna ao ponto onde interrompeu a colheita. 

O transporte até o porto, seja por ferrovia elétrica ou rodovia com 

caminhões elétricos, deverá ser apoiado por Postos de Recarga de eletricidade a cada 

100 km ao longo da rodovia. 

Temos energia elétrica para atender a todas estas novas demandas, além de 

suprir o natural aumento de demanda das cidades? 

Ao longo do ano de 2019, o Brasil concluiu a construção três grandes 

hidrelétricas, Jirau no rio Madeira com capacidade de 3,7 milhões de quilowatts, 

Santo Antônio também no rio Madeira nas proximidades de Porto Velho com 

capacidade de 3,6 milhões de quilowatts e Belo Monte no rio Xingu com capacidade 

de 11 milhões de quilowatts totalizando, as três, 18,3 milhões de novos quilowatts. Só 

como termo de comparação, Itaipu que ainda é a maior do mundo produz 14 milhões e 

Tucuruí 8,4 milhões. 

Além dessas novas usinas que usam a água como matéria prima, o Brasil 

investiu pesado em usinas eólicas e fotovoltaicas e possui o maior parque de eólicas 

do mundo, com capacidade de quase 20% em períodos de pico da demanda nacional. 

Como toda esta eletricidade, produzida na região norte e nordeste, é 

transportada para as grandes Plantas Industriais localizadas na região sudeste e sul do 

Brasil? 

Em Porto Velho são juntadas as linhas de transmissão provenientes de Jirau 

e Santo António e foi construída uma linha de transmissão de 2.375 km em corrente 

contínua 800.000 Volts até a localidade de Araraquara no estado de São Paulo. 

O Brasil domina a transmissão de eletricidade em extra-alta voltagem 

corrente contínua cuja pesquisa foi iniciada em 1984 quando ao lado da linha de 

transmissão em 750.000 Volts corrente alternada entre Itaipu e São Roque, numa 



extensão de 810 km, foi construída uma linha experimental de 600.000 Volts em 

corrente contínua. Experimental pois não havia exemplos de aplicação desse tipo de 

transmissão, sendo pioneira no mundo. A transmissão em corrente contínua não 

apresenta as perdas por reatância fenômeno que causa perdas de até 30% na 

transmissão em corrente alternada. 

A eletricidade produzida pelas eólicas do nordeste são canalizadas por  

meio de duas linhas de transmissão, a primeira coletando as energias produzidas no 

Maranhão, Piauí e Ceará e conduzindo até a localidade de Presidente Dutra no estado 

do Maranhão e a segunda coletando as energias produzidas no Rio Grande do Norte, 

Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia conduzindo até Presidente Dutra e 

daí, para Imperatriz, Marabá, Tucuruí e Belo Monte. 

Toda essa eletricidade  produzida em Belo Monte mais aquelas 

provenientes das eólicas do nordeste são transportadas para a região sudeste por meio 

de duas linhas de transmissão em corrente contínua, a primeira em 800.000 Volts com 

extensão de 2.087 km até a localidade de Estrema no estado de Minas Gerais e a 

segunda também em 800.000 Volts e com extensão de 2.535 km até a localidade de 

Nova Iguaçu no estado do Rio de Janeiro. 

O Brasil é o único país do mundo que oferece energia elétrica limpa, 100% 

renovável, não poluidora e sem produção de gases que possam contribuir com o efeito 

estufa, confiável 24 horas do dia e 7 dias da semana. Essa disponibilidade de 18,3 

milhões de quilowatts está atraindo os grandes conglomerados industriais do mundo 

como a Citroen já instalada no município de Porto Real nas proximidades da 

Companhia Siderúrgica Nacional, a Peugeot que já comemorou a fabricação do 

2.000.000 de motores fabricados no Brasil, a chinesa Chery que construiu um 

complexo fabril com 400.000 metros quadrados no município de Jacareí além das que 

por aqui já estavam instadas como a Honda que construiu uma segunda fábrica em 

Itirapina, a Toyota em Sorocaba e a Hyundai em Piracicaba. 

O Paraguai ostenta também um grande desenvolvimento industrial. Com 

eletricidade farta e barata as indústrias paraguaias fornecem autopeças para as 

montadoras brasileiras. 

O GRANDE DESAFIO – 2: Questões Tarifárias. 

A energia elétrica produzida pela força das águas é a que apresenta o menor 

custo de produção e não é difícil entender a razão. Enquanto o carvão, o petróleo e o 

combustível nuclear precisam ser extraídos da terra empregando processos caros a 

água, que é o “combustível” das hidrelétricas não é “comprada”, isto é, tem custo zero 

de aquisição pois cai do céu e flui naturalmente, de graça, para as usinas. 

Alguns países costumam tributar a energia elétrica como a França com 

21,6%, a Alemanha com 22.0% e a Itália com 23,3%. Tais tributos aumentam 

consideravelmente o custo final da eletricidade e, por conseguinte, o custo final das 

mercadorias industrializadas. 

O Brasil possui a maior carga tributária do mundo taxando a eletricidade 

com uma carga de 51,6%. Sendo um insumo presente em quase todos os produtos, 



inclusive cada vez mais na agricultura e pecuária, a produção industrial brasileira é a 

mais cara do mundo. 

Diferentemente do Brasil, o Paraguai não taxa a eletricidade. Possuindo um 

fabuloso parque produtor, tendo à frente Itaipu produzindo 7 milhões de quilowatts, o 

Paraguai está atraindo a mudança de importantes parques fabris do Brasil para o 

Paraguai. 

O GRANDE DESAFIO – 3: Questões Aduaneiras. 

Diz um ditado popular que “A União Faz a Força” e os países do Sudeste 

Asiático criaram a ASEAN, a Associação de Nações do Sudeste Asiático, uma 

organização intergovernamental para a integração econômica, política, de segurança, 

educacional e sociocultural entre os seus membros e possuem  até uma Reserva 

Cambial de USD 240 bilhões. 

Tailândia,, Filipinas,  Malásia, Singapura,  Indonésia, Brunei, Vietnã, 

Mianmar, Laos e Camboja mais a China, o Japão e a Coreia do Sul. 

O Brasil e o Paraguai também intensificam a integração e estão construindo 

uma segunda ponte sobre o rio Paraná um pouco abaixo da Ponte de Amizade. 

A nova ponte, denominada Ponte da Integração objetiva, não apenas a 

aproximação mas, a verdadeira integração entre esses povos, que desde o Tratado 

Binacional de Itaipu em 1973 vem mostrando ao mundo o verdadeiro sentido da união 

dos povos.  

Eu, particularmente, tive um engenheiro paraguaio trabalhando ao meu 

lado e, do mesmo modo, todos que trabalharam para a Companhia Binacional de 

Itaipu o fizeram aos pares, isto é, um tratorista brasileiro ao lado de um tratorista 

paraguaio, um carpinteiro brasileiro com outro paraguaio e assim aos pares, 

cozinheiros, enfermeiros, médicos, engenheiros, técnicos, etc. 

Entretanto, vendo na INTERNET os desenhos e maquetes que apresentam 

a nova ponte, a Ponte da Integração, vemos que estão previstas imensas instalações 

denominadas Aduana Argentina, Aduana Paraguaia e Aduana Brasileira e é fácil 

imaginar os dramas que serão enfrentados pelos transportadores de cargas que terão 

que ficar dias parados à espera de um carimbo nos seus documentos. Na safra passada 

de soja encontramos relatos de até 7 dias parados à espera de uma liberação. 

Devemos criar novas formas de mecanismos para controle da migração e 

controle da evasão de divisas pois não é possível, em pleno Século XXI tais controles 

sendo feitos por ultrapassados sistemas de aduanas. 

Além do mais, do ponto de vista da Engenharia, a nova ponte não traz 

nenhuma novidade da atual tecnologia e é tão arcaica como a velha Ponte da Amizade 

sendo constituída de uma pista simples sem canteiro central, com uma única faixa de 

rolamento em cada direção e sem previsão de outros modais como o ferroviário e a 

passagem de serviços como telefonia, abastecimento de água e gás. 

O mundo caminha a passos de gigantes e não pode esperar. É necessário 

pensar grande e é necessário estarmos preparados para um futuro de difícil de 

visualização. Na década de 80 quando foi inventado e lançado o telefone móvel, 



ninguém poderia imaginar que o telefone celular pudesse ter todas essas atuais 

facilidades de comunicação. 
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Emissário Submarino de esgoto da cidade de Santos e as Hidrelétricas de Ilha 

Solteira, Itaipu e Tucuruí. 

SITES DE REFERÊNCIA: 

Veja um site que trata de uma possível ligação ferroviária entre a cidade de 

Rondonópolis no estado de Mato Grosso e o porto de Arica no Chile. 

http://www.ebanataw.com.br/pacifico2050/abertura.php  

Veja a palestra proferida pelo engenheiro Roberto Massaru Watanabe em 

17 de junho de 2021 no Painel VI do Colóquio Internacional – Cooperação jurídica, 

tecnologia, integração energética e relações comerciais entre o Paraguay e o Brasil 

promovido pela OAB Ordem dos Advogados do Brasil Seção Santos em conjunto 

com o Consulado Geral do Paraguai em São Paulo, palestra intitulada ITAIPÚ – Um 

Exemplo de União de Povos para o Mundo. 

www.youtube.com/watch?v=4bLCStRc9Gs  

 

 

======================= 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira 

Presidente da Comissão de Direito e Relações Internacionais da OAB Santos  
Atua com Internacionalização de Empresas, Criação de Empresas Offshore, E-Residency 
Estônia, Projetos de Meio Ambiente, Parceria Público Privadas ,Compliance e Smart 
City.   
E - mail: richardgeraldo@terra.com.br   

 

Investir no Paraguai através da "Lei de Maquila", uma solução para 
os empresários Brasileiros. 
 

http://www.ebanataw.com.br/pacifico2050/abertura.php
http://www.youtube.com/watch?v=4bLCStRc9Gs
mailto:richardgeraldo@terra.com.br


Maquila Definição  

 
A maquila é uma maneira diferenciada de produção de bens e prestação de 

serviços, um sistema em que as empresas instaladas em um determinado país 

podem produzir bens e serviços, total ou parcialmente, com fins de exportação.  

 

ou 

 

é uma empresa que permite que as fábricas sejam amplamente isentas de direitos 

e tarifas. Essas fábricas pegam as matérias-primas e as montam, fabricam ou 

processam e exportam o produto acabado 

 
A produção é feita sob as ordens de uma empresa matriz, cuja sede está 

domiciliada em um outro país.  

 
Breve Histórico da Maquila  

 
As indústrias maquiladoras surgem no Japão no período pós-guerra, em que 

grandes empresas subcontratavam outras para elaborar parte de sua produção, 

passando a outros países asiáticos.  

 

Na América Latina o sistema surge em 1965 no México, com o Programa de 

Industrialização de Fronteira, com o qual o governo pretendia empregar a população 

e reduzir a imigração aos Estados Unidos.  

 

A Lei de Maquila com ampliação nos anos 90 devido à redução das barreiras 

alfandegárias entre o México, Estados Unidos e Canadá com o Acordo de Livre 

Comércio da América do Norte (NAFTA).  

 

A LEI DE MAQUILA PARAGUAIA 

 

A Lei 1.064/97 chamada Lei de Maquila, promulgada pelo Decreto 9.585/2000 no 

Paraguai, tem como órgão executor e regulador das indústrias maquiladoras o 

CNIME – Conselho Nacional das Indústrias Maquiladoras e Exportadoras – 

pertencente ao Ministério de Indústria e Comércio do país e age em compasso com o 

Tratado do Mercosul, numa perspectiva de fomento ao desenvolvimento regional. 

 



O próprio termo Maquila, que vem do árabe Makeil, refere-se a unidade de medida e 

pressupõe outsourcing ou manufatura, cujo objetivo principal é o de atrair 

investidores, principalmente regionais, para manufaturar seus produtos no 

Paraguai. 

 

A lei de Maquila estipula um regime de investimentos no Paraguai, que permite que 

uma pessoa jurídica estrangeira se instale no país, ou subcontratante empresas 

paraguaias, com a finalidade de processar bens e serviços para depois reexportá-los 

com o respectivo valor agregado.  

 

A operação compreende importar matérias primas, maquinários e insumos 

necessários, com tributos suspensos e exportar novamente o produto ao mercado 

regional ou internacional. 

 

O Paraguai se expirou na Lei de Maquila Implantada no México 

 
A região conhecida como novos tigres asiáticos, formada por Filipinas, Indonésia, 

Vietnã, Tailândia e Malásia, também pode ser considerada uma região 

maquiladora. Uma característica em comum dessas regiões é a intensa exploração 

da mão de obra barata. 

 

O foco principal da Lei de Maquila é atrair investimentos , principalmente 

Regionais, para manufaturar seus produtos no país, com a finalidade de fomentar 

a Economia Local.   

 

O Paraguai iniciou uma Política que visa contribuir com a descentralização de sua 

economia, que atualmente está voltado para o setor agroexportador , em busca de 

tecnologia e, consequentemente desenvolvimento econômico. 

 

A maquila pela característica idealizada de suas operações, trás uma produção 

compartilhada, mergulhando num contexto de globalização em que o Paraguai 

também está inserido, aguçando a capacidade integrativa regional e global. 

 

IMPORTANTE 

  
A maquila não é um regime para roubar indústria e tirar fontes de trabalho dos 

países de origem.  

 

Na verdade, é um regime para crescimento, globalização e sobrevivência das 

indústrias em seu país de origem, que contam com alta carga tributária. 



 

Benefícios oferecidos pela lei de Maquila 

 

Dentre os principais benefícios oferecidos pela lei de Maquila se sobressai a 

isenção de qualquer imposto ou taxa que recaia sobre o processo de importação de 

matérias primas e insumos, suprimentos e bens de capital, fabricação dos 

produtos, até a exportação, incluindo o IVA, desde que estejam no âmbito do 

contrato. 

 

O IVA pode ser recuperado por intermédio de crédito fiscal, que é endossável e 

negociável. 

 

Existe, ainda, a possibilidade de suspensão do pagamento de tributos relacionados 

à importação, através do sistema de admissão temporária. 

 

Autoriza-se desta maneira que a empresa importe matérias primas, insumos e 

maquinarias para a produção de seu produto em território paraguaio com a 

interrupção de tributos, ou seja ZERO de Tributos 

 

Inclusive maquinários usados Zero de Tributos.  

 

Uma curiosidade: No Brasil é proibido a importação de maquinários usados. No 

Paraguai é permitido  

 

Não há cobrança de impostos na importação de matéria-prima (Maquila) e 

maquinário (Lei 60/90) para as empresas estrangeiras que decidirem fabricar no 

país; 

 

Pela Maquila, há um único imposto de 1% do valor agregado para a exportação; 

 
As empresas maquiladoras estão isentas de quaisquer taxas ou tributos sobre a 

remessa de dividendos ao exterior. 

 

O Lucro gerado, outra curiosidade, pode ser remetido para a Matriz sem taxas ou 

por exemplo para uma Empresa Offshore Constituída no Panamá, Costa Rica, 

Bahamas, Andorra, Singapura etc. 

 

Distribuição de dividendos isenta 

 

As maquiladoras estão isentas de quaisquer taxas ou tributos sobre a remessa de 

dividendos ao exterior. 



  
Outras isenções 

 
Taxas por Serviços de Avaliação Alfandegária. 

 

Taxas Consulares. 

 

Taxas Portuárias (50%) e Aeroportuárias. 

 

Impostos, taxas e contribuições sobre garantias. 

 

Impostos, taxas e contribuições sobre empréstimos destinados ao financiamento 

das operações de maquila. 

 
Impostos sobre a Construção e sobre Patentes. 

 

----  As maquiladoras também se beneficiam da isenção de Imposto de 

Patentes para Comércio, Indústria, Profissionais Liberais e Escritórios;  

 

---- isenção de impostos sobre a construção que afetam a planta industrial 

e/ou serviços, se provados no programa de maquila;  

Taxas municipais Isenção quando a Lei de Maquila . 
 

IVA a operações de leasing e arrendamentos. 

 

---- isenção de impostos sobre o valor agregado que tributem as operações de 

locação ou leasing de máquinas e equipamentos que fazem parte do programa 

de maquila;  

 

qualquer outro imposto, tarifa ou contribuição nacional ou departamental 

criado ou a ser criado; procedimentos para maquilar. 

 
EXPORTAÇÃO PARA O BRASIL: havendo o “Certificado de Origem”, o produto 

poderá ser importado sem o Imposto de Importação – II, tendo em vista a previsão 

existente no Mercosul. 

 
O Paraguai é hoje o  tigre da América do Sul 

  

 



No que diz respeito à exportação, é cobrado somente um imposto, no valor de 1%, 

sobre o capital agregado. Isso significa que se uma empresa estrangeira, ao ser 

implementada no território paraguaio, investir R$ 500 mil reais para a produção de 

um bem e o vender por R$ 750 mil reais, o tributo só incidira sobre o lucro, ou seja, 

para os R$ 250 mil reais agregados após a venda. 

 

Regime Tributário 

 

 

PAÍS Tributos I.R. 

pessoa jurídica  

I.R. pessoa física IVA imposto de 

Valor Agregado 

PARAGUAI até 10% 10 % até 10 % 

BRASIL  34 % 27,5 % 25 % 

ARGENTINA 35 % 35 % 22 % 

URUGUAI 25% 25 % 23% 

CHILE 17 % 40 % 19 % 

 

 

Comparativo de Regime Tributário Brasil Paraguai 

 

Brasil 

Empresa 34% IR  

pessoa física IR 27,5 %  

Imposto sobre Vendas 12 - 18% ICMS, PIS, COFINS, CIDE . Segurança Social 39,8 %  

Segurança Social Empregador 28,8 %  

Segurança Social Empregado 11 % 

 

Impostos Paraguai:  

Empresa 10 %,  

IVA 10%,  

Segurança Social 25,50  

Segurança Social Empregador 16,50  

Segurança Social Empregado 9 %. 

 
O valor agregado em território nacional refere-se a: 

 



a) Bens adquiridos no país pela maquiladora, ou importados diretamente pelo 

maquilador o submaquilador, para cumprir com o contrato de maquila ou 

submaquila. 

 

b) Serviços contratados, como energia elétrica, água e outros similares; custo de 

serviço de transporte; custo de financiamento do operacional da fábrica; seguros 

da fábrica, matérias primas e produtos terminados; depreciação de maquinário; 

custos de arrendamentos pagos; outros serviços contratados. 

 

c) Salários pagos no país.  

 

As maquiladoras estão isentas de qualquer outro tributo nacional, departamental 

ou municipal, com exceção do Tributo Único de 1%, quando o destino dos bens for 

a exportação. 

 

Apesar de a legislação determinar que a produção das maquiladoras ter de ser 

voltada à exportação, é autorizada a venda no mercado nacional, de 10% do 

volume exportado no último ano, mantendo-se a mesma qualidade dos produtos 

destinados ao mercado exterior.  

 
Economia  

 

Ao investir no Paraguai as empresas também contam com a tranquilidade da 

economia estável do país, que há anos mantém a inflação baixa e controlada, 

 

Nos últimos 10 anos o PIB cresceu em média 4,8%. Sendo o PIB que mais cresceu 

na américa latina. 

 

inflação 

 

Nos últimos cinco anos a inflação no Paraguai não passou de 5%. O país tem 

conseguido controlar a inflação. 

 

Ambiente de Negócios Favoráveis para Investimentos da América Latina  

 

1 lugar 125 pontos Paraguai x 9 lugar 57 pontos Brasil 

 

Economia estável; 

 

Trabalhista 

 



Legislação Trabalhista justa 

 
É uma legislação trabalhista mais flexível, com encargos sociais 35% mais em conta. 

 
Comparativos - Legislação Trabalhista 

 

 

BENEFÍCIOS  BRASIL  PARAGUAI  

Férias anuais 

remuneradas 

30 dias para cada ano 12 dias para cada 5 anos,  

 

18 dias até 10 anos ,  

 

30 dias acima de 10 anos 

trabalhado. 

 

FGTS 
 
MULTA RESCISÓRIA  

8 % 
 
40 % MULTA  

NÃO HÁ  

Contribuição Sindical 0,02 % a 0,8 % ao ano, sob 

o capital social da 

Empresa  

NÃO HÁ  

Contribuições 

Previdenciárias 

Empregador 20 % 

 

Trabalhador 8, 9 ou 12 % 

. 

16, 6 % Empregador 

 

Trabalhador 9 %  

Jornada de trabalho  8 horas diárias/ 44 horas 

semanais 

8 horas diárias / 48 horas 

semanais. 

 

Décimo terceiro e Aviso 

prévio 30 dia  

Ambos 

 

Ambos 

 

 

Comparativo custo Médio mão de obra em dólar 

 
326 salário mínimo - 27 décimo terceiro, 11 férias , 54 IPS = 417 dólares no Paraguai 

 



317 salário mínimo - 26 décimo terceiro, 26 férias, 48 vale transporte, 91 INSS 

Patronal, 35 INSS funcionário, 32 Sindicato patronal, 63 insalubridade, 25 FGTS = 

665 dólares no Brasil. 

 

Outro dado Interessante: De acordo com apresentação do Ministério da Indústria e 

Comércio do Paraguai (2017), os encargos sociais e custos que incidem sobre a folha 

de pagamento no Paraguai são de 35%, enquanto os brasileiros chegam a 102% (há 

variação entre 30% e 110%, conforme o regime tributário da empresa) 

 

 

Energia e Água  

 
E a energia elétrica é mais de 70% mais barata e sem impostos 

 

Energia PIS e Confins 0 % ICMS 0 % 

 

Capital 

 
O capital pode ser nacional, estrangeiro ou misto.  

 

Não existem limites e nem montantes mínimos para o Investimento .  

 

Os beneficiários podem ser pessoas físicas ou jurídicas, têm total liberdade para 

instalar-se em qualquer parte do território paraguaio.  

 

Além disso, as empresas que tenham capacidade ociosa de produção podem 

aproveitar o regime para maquilar. 

 

Não existem restrições com relação ao ramo que se dedique a Empresa que pode 

optar em produzir bem ou serviços segundo suas conveniências e as tendências do 

mercado.  

 

Também não existe limites para a duração do programa. 

 

Logística 

 
... a liberação das cargas importadas junto a aduana é rápida – em cerca de 7 horas os 

produtos já estão desembaraçados. 

 



Apesar de o Paraguai não ter saída para o mar, o processo de importação é simples: 

as cargas podem ser importadas para os portos de Montevidéu (Uruguai) – trajeto 

mais rápido – ou para o de Buenos Aires (Argentina). Destes pontos, os contêineres 

são colocados em barcaças que vão pelo rio até Assunção ou outros portos do 

Paraguai. 

 

Outro ponto é a vantagem geográfica, que ajuda bastante, especialmente para 

indústrias que compram insumos da Ásia.  

 

As empresas brasileiras que se estabelecem no Paraguai podem importar as 

matérias-primas da China, produzir no país vizinho e exportar os produtos para o 

Brasil com Certificado de Origem do Mercosul. 

 

Esta dinâmica diminui muitos os custos, já que a logística é facilitada pela menor 

distância e as empresas exportadoras pagam muito menos impostos do que no Brasil 

– aqui, a tarifa de importação pode chegar a 35%, e o Brasil não conta com um 

programa voltado às exportações, a exemplo do Maquila.  

 
Por isso, fábricas de confecções e de calçados, indústrias têxteis, indústria plástica, de 

autopeças, etc estão entre as principais empresas brasileiras utilizando os benefícios 

da Lei de Maquila no Paraguai. 

 

Sistema de transporte fluvial até 100 vezes mais barato que o transporte terrestre . 

 

O preço de bens raízes é muito acessível . A média de um hectare é de US $500 na 

Região Oriental e entre US $100 e US $1000 na Região Ocidental.  

 

Assunção é a Capital mais barata entre 145 cidades do planeta.  

 

Comparado a Ásia, o Paraguai oferece baixo custo de fretes e o mais importante uma 

excelente rapidez no atendimento do mercado ao abastecer e repor mercadorias . 

 

48 a 60 horas no Paraguai , 45 a 60 dias Ásia. 

 

Paraguai têm a 3 maior frota de barcaça do planeta a partir de uma infraestrutura 

pública e privada de terminais , e essa frota usa uma ampla malha fluvial para escoar 

milhões de toneladas de Commodities do Brasil é de outros países com isto é 

possível alcançar grandes mercados consumidores do Mundo a um custo altamente 

competitivo. 

 



O Paraguai fica a 2 horas de voo de grandes centros como Buenos Aires, São Paulo, 

Montevidéu e Santiago.  

 

Encontra-se no centro do denominado corredor bioceano, em construção, que 

permite um fácil acesso aos portos e mercados mais importantes da região, bem 

como aos portos francos situados no Atlântico e no Pacífico. 

 

Os portos marítimos mais utilizados para o tráfego de mercadorias de e para o 

Paraguai São : 

 

Brasil: Santos , Paranaguá e Rio Grande  

 

Uruguai: Montevidéu e Nueva Palmira 

 

Argentina: Buenos Aires e Rosário  

 

Chile: Iquique e Antofagasta 

 
ASPECTO ADUANEIRO 

 

Os tributos que os maquiladores têm isenção são, entre outros, as taxas portuárias 

(50%) e aeroportuárias, tributos aduaneiros estabelecidos no Código Aduaneiro e 

suas modificações, taxa do Instituto Nacional do Indígena e tributos que podem ser 

cobrados sobre as remessas de dinheiro relacionadas ao regime de Maquila.  

 

Mercado cambial: 

 
Montando uma empresa no Paraguai , você pode ter contas bancárias com 

possibilidade de pagamentos e  emissão de cheques em moedas em qualquer 

moedas, euro, dólar, libra etc. Você com isto não sofre às diferenças cambiais na 

compra e vendas na variação cambial 

 

Dólar para comprar insumos. País estrangeiro . Mais taxas e impostos . Quando você 

exportar para um país você têm que pagar em dólar, mas quando recebe você têm 

que converter em Real , insumos + custo da operação 

 

No Paraguai conta bancária em dólar, cartão de crédito e débito em dólar. 

 

Entrada e saída sua é em dólar. 



 

16 Instituições Bancárias, 10 Instituições Financeiras,  

 

Prazo médio para abertura de conta corrente de 8 dias.  

 

Permitido Conta em Guarani, Euro e Dólar.  

 

Permite Saque e Depósito em dólares.  

 

Vendas de produtos com o preço em dólares.   

 

Sistema Bancário Taxas Pessoa Jurídica , Taxa de Juros em Guarani 12 % aa 

Dólares 8 % aa. 

 

Pessoa Física 22 % aa Guarani . Dólar 11 aa.  

 

Cartão de Crédito 14,8 % aa. 

 

Isenção total de Taxas Portuárias e  

 

Taxas de Remessa de Capital para o Exterior  

 

Não há restrições de Remessa de Capital para o Exterior . 

 

A Empresa estabelecida no Paraguai pode transferir para Matriz ou uma conta 

bancária Offshore todo o seu lucro. 

 

Fiscalização – Regras e condições para atuação 

 
O Conselho Nacional das Indústrias Maquiladoras de Exportação é responsável pela 

fiscalização das maquilas.  

 

Embora tenham vantagens fiscais, as empresas precisam seguir regras à risca.  

 

A mesma quantidade de matéria-prima importada precisa ser transformada em 

produto e exportada.  

 

Somente 10% da produção pode ser vendida no mercado paraguaio, mas só depois 

de a empresa completar um ano. 

 



No ato da exportação é preciso informar o tipo e a quantidade de matéria-prima 

usada para fabricação do produto. A transformação em produto tem que ser feita em 

até um ano.  

 

Todas as maquiladoras precisam ter uma matriz no exterior. 

 

– A suspensão dos impostos de importação para as máquinas (novos e / ou 

usados), peças sobressalentes, ferramentas, matérias-primas e insumos. 

 
– Não existe limite para duração dos contratos de maquila. 

 

– Produtos de origem do Mercosul tem tarifa zero. 

 

– A legislação de imigração flexível permite a permanência de trabalhadores 

estrangeiros qualificados. 

 

As Maquilas  

 

a) Maquila: “Empresa nacional que se constitui para realizar, sob contrato com 

uma empresa matriz estrangeira, processos industriais ou de serviços, totais ou 

parciais, sobre bens tangíveis ou intangíveis, admitidos temporariamente e com 

destino a exportação”  

 

b) Submaquila: empresa subcontratada pela maquiladora,  podendo esta ser 

maquiladora ou não, como complemento do processo de produção da atividade do  

programa, voltando à maquiladora para exportação. 

 

c) Maquila de serviços: utilização no exterior de serviços prestados por residentes 

do país. 

 

d) Maquila de serviços intangíveis: objetiva atribuir valor  agregado intelectual ou 

de natureza similar a bens intangíveis, que possam ingressar no país e ser  

exportados da maneira como estão ou serem  transformados em bens tangíveis ou 

vice-versa.  

 

Tipos de Maquila:  

 
As indústrias poderão adotar diversos tipos de Máquinas. Dentre as mais usadas 

estão: -  

 



- Maquila pura : Até 10 % da produção pode ser vendida no mercado interno  

 

-  Maquila por capacidade ociosa: sem limite de venda no mercado Interno  

 

-  Maquila de Serviços : ex: Call Center, Centro de Pesquisa, Telemarketing, 

etc. 

 
Poderão entrar no Formato:  

 
- S.A. - Não há exigência para um capital mínimo, Exceto para empresas públicas - 2 

acionistas - e os diretores residência permanente no Paraguai  

  

- S.R L. - Sociedade de Responsabilidade Limitada - mínimo 2 sócios e no máximo 25, 

sem exigência de nacionalidades desde que os diretores tenham residência 

Permanente no Paraguai. 

 

Não há Exigência de Capital Mínimo, a não ser que a Empresa exerça atividade de 

Exportação e Importação  

 

- Empresa Individual  

 

- Filial - 2 acionistas e o gerente deve residir no Paraguai  

 
Tempo Médio para abrir uma Empresa no Paraguai - 30 dias  

 
Não restrição das atividades que a organização irá executar (desde que estejam de 

acordo com as normas legais vigentes); 

 
Internacionalização de Empresa  

 
Há vários benefícios decorrentes de se adotar uma estratégia internacional de uma 

Empresa 

 

Elenco alguns deles:  

 

- o aumento do tamanho do mercado, maiores economias de escala e 

aprendizagem, o desenvolvimento de vantagem competitiva pela localização, 

como o acesso à mão de obra de baixo custo, a recursos críticos ou clientes;  



-  

- melhoria de qualidade em produtos e programas, maior preferência do 

cliente, aumento da alavancagem competitiva e obtenção de maiores margens 

e lucros. 

 

A globalização da produção tem crescido à medida que as empresas tiram vantagens 

das barreiras mais baixas ao comércio e aos investimentos internacionais para 

espalhar parte importante de seu processo de produção ao redor do globo.  

 

Isso permite que elas tirem vantagem de diferenças nacionais no custo e na 

qualidade dos fatores de produção, tais como trabalho, energia, terra e capital, o que 

lhes permite baixar suas estruturas de custos e aumentar os lucros. 

 

Não faz mais sentido em falar em mercado alemão ou japonês mas em mercado 

global, pois os consumidores pelo mundo demandam e usam os mesmos produtos 

básicos, os mercados não são mais isolados por barreiras culturais, de distância e 

comerciais, mas estão se fundindo em um único mercado global.  

 

Da mesma forma, com a globalização dos mercados e da produção, as empresas 

domésticas estão passando a ter que concorrer com estrangeiras e os gestores não 

podem analisar apenas focar nos seus mercados nacionais, podendo ser 

surpreendidos por concorrentes vindos de outros países.  

 

Uma boa estratégia internacional pode ajudar a reduzir custos obtendo economia de 

escala transferindo a produção ou outras atividades para países de custo mais baixo.  

 

As empresas em busca de recursos podem buscar algumas localizações que sejam 

mais adequadas que outras para produzir determinados bens e serviços.  

 

Economias de localização são benefícios que surgem de a empresa produzir em uma 

localização que melhore a sua competitividade, em qualquer parte do mundo.  

 

Economias de localização são compatíveis tanto com estratégias de negócios de 

baixo custo como de diferenciação.  

 

Criar valor em uma boa localização pode reduzir os custos ou permitir que a 

empresa diferencie seu produto.  

 

Teoricamente, uma empresa que crie valor em um número maior de boas 

localizações (dependendo de suas necessidades) teria mais vantagens competitivas 



que outra empresa que concentra suas atividades em um só lugar, reduzindo custos 

ou conseguindo melhor diferenciação que sua concorrente.  

 

Em um mundo globalizado e de alta competitividade, essa estratégia pode fazer a 

diferença.  

 

Alguns fatores podem influenciar o grau de benefícios advindos da localização. Um 

deles são os custos de fabricação e distribuição, além da natureza das necessidades 

dos clientes externos e diferenças culturais, pois é mais fácil fazer transações 

internacionais em culturas menos diferentes.  

 

As distâncias e a questão da logística também podem influenciar as escolhas de 

localização.  

 

Implantar instalações fora do mercado doméstico pode às vezes ajudar as 

companhias a reduzir custos. Esse benefício de uma estratégia internacional reverte 

para a empresa quando suas instalações em locais internacionais facilitam a mão de 

obra de menor custo, energia e outros recursos naturais.  

 

Outras vantagens de localização incluem o acesso aos suprimentos essenciais e 

clientes.  

 

ASPECTOS LEGAIS: 

 

O regime de maquila no Paraguai obedece à lei nº 1064/97 “De Maquila”,  

regulamentada pelo decreto nº 9585/00.  

 

Beneficiários desta lei Qualquer pessoa física ou jurídica, seja paraguaia ou 

estrangeira habilitada a realizar atividade econômica 

 

Locais para instalação Em qualquer parte do território paraguaio, limitado apenas  

às regulações nacionais, departamentais e municipais com relação a meio ambiente e 

desenvolvimento urbano 

 

Constituição  

 
Podem constituir-se em qualquer forma estabelecida por lei, como sociedades 

anônimas, de responsabilidade  limitada, sucursais de empresas estrangeiras ou  

empresas individuais de responsabilidade limitada.  



 
Exigências para os proprietários 

 
Podem estabelecer-se empresas maquiladoras cem por  cento nacionais, estrangeiras 

ou joint ventures, havendo garantia tanto a investimentos nacionais como  

estrangeiros. 

 
Exigências em relação ao capital  

 
Empresas maquiladoras podem ter cem por cento de capital estrangeiro, nacional ou 

joint ventures. 

 

O que podem produzir e em que  quantidade 

 

As próprias empresas decidem quanto e o que produzir,  sem restrições além de 

produtos sujeitos a cotas de importação ou autorizações especiais.  

 

Conclusão : PRINCIPAIS BENEFÍCIOS DO REGIME DE MAQUILA 

 

Os principais benefícios da maquila paraguaia, segundo a CEMAP (2015) e a FIEMS 

(2017), são: 

 

Tributo Único de Um por cento, segundo o qual as empresas que funcionam sob o 

regime de maquila ficam isentas de tributos ou taxas relativas ao processo 

produtivo, pagando-se somente um por cento de tributo sobre o valor agregado ao 

produto dentro do território paraguaio. 

 

• Recuperação do IVA (Imposto sobre valor agregado), que isenta as empresas 

maquiladoras de pagar tal imposto sobre compras de bens e serviços. O imposto 

pago pode ser recuperado em forma de créditos fiscais. 

 

• Suspensão de tarifas de importação, que permite que as empresas importem 

matérias primas, maquinas e insumos por meio da  admissão temporária com a 

suspensão de tarifas e impostos de importação. 

 

• Remessas de lucros e dividendos ao exterior isentas de pagamento de taxas ou 

tributos. 

 



• Isenção de Imposto de Renda. 

 

• Isenção de imposto de reexportação de bens importados pelo regime de maquila. 

 

Há outras isenções fiscais, como: taxas sobre atos e documentos; a totalidade de 

impostos, taxas e contribuições cobrados sobre empréstimos destinados a financiar 

operações de maquila; pagamento de taxas pelo serviço de avaliação aduaneira; 

tributos consulares.  

 

Para empresas que realizam exclusivamente operações de maquila, há benefícios 

adicionais, como a exoneração do Imposto de Patentes a Comércios, Indústrias, 

Profissões e Ofícios;  

 

A exoneração do imposto sobre a construção que afete a planta industrial ou de 

serviços da maquiladora;  

 

Exoneração de taxas municipais e exoneração de IVA cobrados sobre arrendamento 

ou leasing de máquinas e equipamentos que formem parte do programa de maquila 

e qualquer outro imposto, taxa ou contribuição nacional ou departamental criado ou 

a criar-se.  

 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus 

 

O estrangeiro não residente pode entrar no Paraguai sujeito ao cumprimento dos protocolos 

de saúde. 

 

A partir de 21 de julho, o governo paraguaio exige quarentena obrigatória para todos os 

viajantes que entram no país: as pessoas que entrarem no país terão de quarentena por 5 

dias após a data de seu teste de PCR pré-partida (feito nas 72 horas antes de entrar no 

Paraguai) e pagar um teste de PCR no 5º dia de quarentena para liberação. Crianças de 10 

anos ou menos não precisam de um teste PCR negativo para entrar no Paraguai.  

 

Os viajantes estrangeiros devem preencher uma declaração de saúde online disponível no 

site do Ministério da Saúde do Paraguai . Todos os viajantes devem preencher o cartão de 

saúde no momento de entrar no país no cheque de imigração, informando ao Ministério da 

Saúde do Paraguai sobre qualquer problema ou exposição potencial. 

 

http://dgvs.mspbs.gov.py/webdgvs/views/paginas/vista_viajeros_nor.html 

 

http://dgvs.mspbs.gov.py/webdgvs/views/paginas/vista_viajeros_nor.html


Estrangeiros não residentes devem apresentar seguro médico internacional com cobertura 

completa de saúde que inclua atenção aos casos COVID-19, testes de PCR, estudos 

laboratoriais, atendimento ambulatorial, internação e permanência em UTI. Estão isentos 

deste requisito os filhos menores de 18 anos que tenham mãe ou pai com nacionalidade 

paraguaia. 

 

Todas as pessoas que entram no país devem cumprir as medidas sanitárias impostas pelo 

Ministério da Saúde, como distanciamento físico, uso de máscaras faciais e lavagem 

frequente das mãos. 

 

Vistos 

 

A partir de 2 de novembro de 2020, os turistas e estrangeiros não residentes que ainda se 

encontrem em território nacional paraguaio e cujo período de estada legal no país tenha 

expirado, devem pagar a multa correspondente (Gs. 253.050) ao registrar sua saída no posto 

de fronteira ou aeroporto controle de imigração ou ao abordar os escritórios da Direção 

Geral de Migraciones . 

 

Do mesmo modo, o cidadão estrangeiro cuja residência temporária tenha expirado deve 

dirigir-se à Direccion General de Migraciones para obter um novo cartão de residência, 

pagar a correspondente pena em caso de incumprimento e actualizar o seu estatuto 

imigratório. 

 

http://www.migraciones.gov.py/ 

 

http://www.migraciones.gov.py/index.php/noticias/migraciones-prorrogara-la-validez-

de-los-documentos-que-hayan-vencido-partir-del-13-de-marzo-de-2020 

 

Se você estiver no Paraguai e seu período de permanência legal tiver expirado, entre em 

contato com a Direção Geral de Migrações   para maiores informações. 

 

Você pode encontrar mais informações no site da Dirección General de Migraciones do 

Paraguai (em espanhol). 

 

Viagem no Paraguai 

 

Em março de 2020, as autoridades paraguaias declararam um estado de emergência 

relacionado à saúde em todo o país, estabelecendo restrições, que foram relaxadas em fases. 

 

As autoridades locais estenderam a restrição nacional à livre circulação entre 01h00 e 05h00. 

Há exceções para ir à farmácia ou hospital e para trabalhadores essenciais. 

 

O uso de máscara facial é obrigatório em todos os momentos e a observação das medidas 

sanitárias (lavagem das mãos e observação da distância física). 

http://www.migraciones.gov.py/
http://www.migraciones.gov.py/index.php/noticias/migraciones-prorrogara-la-validez-de-los-documentos-que-hayan-vencido-partir-del-13-de-marzo-de-2020
http://www.migraciones.gov.py/index.php/noticias/migraciones-prorrogara-la-validez-de-los-documentos-que-hayan-vencido-partir-del-13-de-marzo-de-2020


 

Alojamento 

 

Algumas opções de hospedagem estão abertas, como hotéis, albergues e aluguel de 

particulares. Verifique com seu provedor de acomodação quais instalações, incluindo 

restaurantes, estão disponíveis. 

 

Espaços públicos e serviços 

 

Atividades comerciais: 

 

As empresas podem operar em ambientes bem ventilados nos horários permitidos, com uso 

de máscaras faciais, trabalhar em equipe para limitar o contato e promover a venda de 

produtos em regime de entrega e retirada 

 

Os restaurantes podem funcionar dentro do horário permitido, promovendo serviços de 

entrega e coleta ou mediante reserva e registro de cliente 

 

Negócios essenciais, como farmácias, serviços de entrega e call centers podem operar 24 

horas por dia 

 

Atividades acadêmicas: 

 

As aulas em sala de aula serão virtuais ou híbridas 

 

As aulas de ensino superior continuarão sendo virtuais 

 

Atividades sociais: 

 

Os eventos sociais em locais públicos e privados são permitidos por no máximo 4 horas, com 

até 100 pessoas em espaços fechados com ventilação adequada e até 150 pessoas em espaços 

externos e um responsável pelo evento, com inscrição individual prévia, obrigatória uso de 

máscaras faciais e observação de um distanciamento social de 2 metros. Não são permitidos 

bares ou pistas de dança. 

 

Os eventos sociais em residências particulares podem ocorrer com até 15 pessoas. 

 

Atividades físicas: 

 

São permitidas atividades físicas, esportes sem contato e aulas em grupo em academias, 

ginásios e demais espaços esportivos, mediante reserva, cadastro de clientes e observação do 

distanciamento social de 4 metros. 

 

Atividades culturais e religiosas: 



 

As atividades culturais podem ocorrer com até 150 pessoas em espaços fechados e até 200 

pessoas em espaços abertos ou ao ar livre, observando um distanciamento social de 2 

metros, uso obrigatório de máscaras faciais, cadastramento prévio e cumprimento de 

medidas sanitárias. 

 

São permitidos serviços religiosos com até 150 pessoas em espaços fechados e até 200 

pessoas em espaços abertos, respeitando-se o distanciamento social de 2 metros, uso 

obrigatório de máscaras faciais, com assentos pré-reservados, inscrição prévia e 

cumprimento de medidas sanitárias. 

Outras informações 

 

Para obter informações completas, visite o site do Ministério da Saúde do Paraguai (em 

espanhol). 

 

https://www.mspbs.gov.py/cuarentena-inteligente.html 

 

O governo paraguaio anunciou que, se as circunstâncias assim o exigirem, outras restrições 

localizadas podem ser aplicadas. Você deve seguir as diretrizes do governo local indicadas 

no site do Ministério da Saúde do Paraguai (em espanhol). 

 

https://www.mspbs.gov.py/covid-19.php 

 

Saúde no Paraguai 

 

Se você acha que tem sintomas de COVID-19, ligue para a linha direta do Ministério da 

Saúde no número 154. 

 

O sistema público de saúde varia em todo o país e, em algumas cidades do Paraguai, a carga 

adicional de tratamento de pacientes com COVID-19 pode afetar serviços como atendimento 

de acidentes e emergência.  

 

Alguns hospitais privados podem não aceitar pagamentos com cartão de crédito para 

admissões e apenas aceitar pacientes com seguro de saúde válido. Os visitantes estrangeiros 

de curto prazo devem apresentar comprovante de seguro médico antes de embarcar em seu 

voo para o Paraguai. Verifique com sua companhia aérea. 

 

Verifique se o seu seguro de viagem ou saúde tem cobertura abrangente para coronavírus e 

consulte os canais oficiais de sua localidade para obter mais detalhes. 

 

Pessoas com sintomas de COVID-19, que entraram recentemente em contato com alguém 

com COVID-19, ou que viajaram recentemente para o exterior são elegíveis para o teste 

marcando uma consulta ligando para a linha direta do Ministério da Saúde no número 154, 

mas os resultados de laboratórios públicos podem levar até uma semana para chegar. 

https://www.mspbs.gov.py/cuarentena-inteligente.html
https://www.mspbs.gov.py/covid-19.php


 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

PERU 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para o Peru 

 

É proibida a entrada de estrangeiros que viajem da Índia, África do Sul e / ou Brasil ou que 

tenham feito escala na Índia, África do Sul e / ou Brasil nos últimos 14 dias corridos e não 

residam no Peru até 22 de agosto. As viagens comerciais internacionais começaram em 5 de 

outubro de 2020.  

 

Os passageiros precisam usar duas máscaras faciais e ter prova de um resultado negativo de 

um teste COVID-19 PCR (molecular) feito 72 horas no máximo antes do voo, ou de um teste 

de antígeno feito 24 horas no máximo antes do vôo. Você não deve usar o serviço de teste do 

NHS para fazer um teste a fim de facilitar sua viagem para outro país. Você deve fazer um 

teste particular. 

 

Requisitos de quarentena 

 

Todos os passageiros que chegam ao Peru, independentemente da nacionalidade e do país 

de origem, devem apresentar um teste molecular ou antigênico com resultado negativo. Se o 

resultado do seu teste for positivo, você terá que se isolar seguindo as recomendações das 

autoridades locais. 

 

Cidadãos peruanos e estrangeiros residentes no Peru que entrarem no Peru vindos da Índia, 

África do Sul ou Brasil ou que tenham feito escala na Índia, África do Sul ou Brasil devem 

isolar-se por lei em suas casas, abrigos ou acomodações por 14 dias corridos após a chegada 

ao Peru. 

 

Vistos 

 

Durante o estado de emergência, as autoridades peruanas confirmaram que haverá isenção 

de taxas em caso de ultrapassagem de vistos devido apenas ao estado de emergência. 

 

Viagem no Peru 

 



Em 15 de março de 2020, o Peru anunciou um estado de emergência nacional, que agora foi 

prorrogado até pelo menos 31 de agosto de 2021. Os últimos regulamentos baseados em 

níveis estarão em vigor até pelo menos 22 de agosto. 

 

O Peru foi colocado sob um sistema de quatro camadas de restrições (Extrema, Muito Alta, 

Alta e Moderada). As medidas para conter o vírus incluem toques de recolher, horários de 

funcionamento restritos e limites de capacidade reduzidos em lojas e outros espaços 

fechados. É obrigatório o uso de máscaras em todos os locais públicos (inclusive ao ar livre) 

e duas máscaras e uma proteção facial em alguns locais internos e no transporte público. 

 

Para obter informações sobre os níveis e restrições em cada área, você deve visitar o site do 

El Peruano . As restrições podem mudar a curto prazo - você deve seguir as orientações 

oficiais e a mídia local para atualizações. Multas podem ser impostas para aqueles que 

violarem as regras. 

 

https://diariooficial.elperuano.pe/Normas/covid19 

 

Se você está deixando o Peru e seu período aprovado de permanência no Peru expirou 

durante o estado de emergência, a multa de seu visto deve ser dispensada pelas autoridades 

de imigração. 

 

Locais e serviços públicos 

 

Os locais e serviços públicos podem ser abertos ou fechados, dependendo do nível de 

camada da região. 

 

Saúde no Peru 

 

Mais informações (em espanhol) estão disponíveis no site do Ministério da Saúde 

(Ministerio de Salud) ou ligando para o número gratuito 113, 24 horas por dia, 7 dias por 

semana, enviando uma mensagem no WhatsApp para +51 95284263 ou enviando um e-mail 

para infosalud@minsa.gob.pe . Alguns laboratórios privados também oferecem o teste 

COVID-19. 

 

https://www.gob.pe/institucion/minsa/campa%C3%B1as/699-conoce-que-es-el-

coronavirus 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================== 

POLINÉSIA FRANCESA 

================================== 

 

https://diariooficial.elperuano.pe/Normas/covid19
https://www.gob.pe/institucion/minsa/campa%C3%B1as/699-conoce-que-es-el-coronavirus
https://www.gob.pe/institucion/minsa/campa%C3%B1as/699-conoce-que-es-el-coronavirus


Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

A partir de 9 de junho, aqueles que viajam da França, dos EUA ou do Reino Unido para a 

Polinésia Francesa com mais de 11 anos: 

 

Não precisa de um motivo essencial para viajar, se estiver totalmente vacinado. 

 

Precisa de um motivo essencial para viajar, se não estiver totalmente vacinado. 

 

Todos os viajantes para a Polinésia Francesa devem realizar um teste PCR para COVID-19 

dentro de 72 horas antes da partida e apresentar prova de resultado negativo no embarque. 

As companhias aéreas podem recusar o embarque a qualquer pessoa que não tenha prova 

de um resultado negativo no teste PCR. 

 

Todos os viajantes deverão se registrar no French Polynesian Electronic Travel Information 

System (ETIS) e fornecer o recibo no check-in.  

 

https://www.etis.pf/ 

 

Se estiver totalmente vacinado, você validará seu status de vacinação por meio deste portal. 

O processo é obrigatório e os passageiros devem se registrar pelo menos 6 dias antes da 

partida. Menores viajando com os pais podem ser incluídos no formulário ETIS. 

 

Demonstrar que seu status de vacinação do Reino Unido ainda não está formalizado para 

entrada na Polinésia Francesa, então você deve seguir conselhos alternativos para entrada no 

sistema ETIS conforme acima. O seu cartão de nomeação do NHS dos centros de vacinação 

não foi concebido para ser usado como prova de vacinação e não deve ser usado para 

demonstrar o seu estado de vacina. 

 

Aqueles que não foram totalmente vacinados devem passar por 10 dias de auto-isolamento 

na chegada ao PF e fazer os testes Covid-19 no primeiro, quinto e nono dias. 

 

Menores que acompanham um adulto vacinado não precisam de um motivo essencial para 

viajar, nem precisam se isolar, mas devem fazer os testes Covid-19 no primeiro, quinto e 

nono dias de sua estada em PF. 

 

Todos os maiores de 6 anos devem se submeter a um teste antigênico na chegada. 

 

Turismo na Polinésia Francesa 

 

O governo francês delineou medidas para conter a disseminação do coronavírus. Medidas 

locais também estão em vigor na Polinésia Francesa. Para obter mais informações sobre as 

restrições locais na Polinésia Francesa, consulte o site do governo francês e o site do Alto 

Comissariado da França . 

https://www.etis.pf/


 

http://www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr/Dossiers/Information-COVID-19 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================== 

POLÔNIA 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

https://www.strazgraniczna.pl/pl/cudzoziemcy/covid-epidemia-

koronawi/8578,Outbreak-of-coronavirus-rules-of-entry-and-stay-on-the-territory-of-the-

Republic.html 

 

Demonstrando seu status de vacinação COVID-19 

 

Se você está totalmente vacinado com uma vacina aprovada para uso na UE , você está 

isento da quarentena na chegada à Polônia, mas deve apresentar evidência de sua vacinação 

COVID-19 na fronteira e 14 dias devem ter se passado desde a sua dose final. 

 

Requisitos de quarentena 

 

Se você entrar na Polônia diretamente do Reino Unido (ou de qualquer outro país não 

pertencente à UE ou Schengen), deverá passar pela quarentena obrigatória. Você pode sair 

da quarentena após 7 dias se receber um antígeno negativo ou resultado do teste de PCR 

COVID, ou após 10 dias sem fazer o teste. 

 

A quarentena obrigatória não se aplica se você estiver totalmente vacinado com uma vacina 

aprovada para uso na UE e 14 dias se passaram desde a sua dose final. Você deve apresentar 

comprovante de vacinação COVID-19 na fronteira. 

 

Crianças de até 12 anos, viajando com adultos totalmente vacinados, estão isentas da 

quarentena obrigatória na chegada do Reino Unido e de outros países não-Schengen. 

 

Você não precisa se isolar se for: 

 

capaz de comprovar que nos últimos 6 meses se isolou ou esteve hospitalizado devido ao 

teste positivo para COVID-19; 

 

totalmente vacinado (tendo recebido uma segunda dose se necessário) contra COVID-19 e 

apresentar um certificado de vacinação para uma vacina autorizada para uso na UE ; 

 

http://www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr/Dossiers/Information-COVID-19
https://www.strazgraniczna.pl/pl/cudzoziemcy/covid-epidemia-koronawi/8578,Outbreak-of-coronavirus-rules-of-entry-and-stay-on-the-territory-of-the-Republic.html
https://www.strazgraniczna.pl/pl/cudzoziemcy/covid-epidemia-koronawi/8578,Outbreak-of-coronavirus-rules-of-entry-and-stay-on-the-territory-of-the-Republic.html
https://www.strazgraniczna.pl/pl/cudzoziemcy/covid-epidemia-koronawi/8578,Outbreak-of-coronavirus-rules-of-entry-and-stay-on-the-territory-of-the-Republic.html


tripulação de aeronave, tripulação de um navio ou tripulação de outro tipo de transporte; 

 

um motorista de transporte público (de um veículo capaz de transportar 9 pessoas ou mais) 

ou um motorista de caminhão; 

 

um diplomata ou membro da família de; 

 

um estudante estudando na Polônia (incluindo um pai / responsável que cruza a fronteira 

com eles); 

 

aluno ou pesquisador realizando atividades acadêmicas; 

 

residente legal na UE / EEE, mas em trânsito na Polônia; 

 

participar como competidor ou funcionário de uma competição esportiva internacional; 

viagens por motivos profissionais, oficiais ou de emprego; 

 

o titular de uma passagem aérea confirmando que você deixará a Polônia em menos de 24 

horas a partir do momento de sua chegada na Polônia. 

 

Ao chegar do Reino Unido ou de outro país não pertencente à UE, você será registrado pelos 

Guardas de Fronteira no banco de dados de quarentena se não cumprir uma das isenções 

acima. Sempre que você fizer um teste COVID para ser liberado da quarentena, certifique-se 

de que o laboratório use o número do seu passaporte como um número de referência para 

transmitir o resultado negativo do teste ao banco de dados de quarentena.  

 

Depois de receber um teste negativo do laboratório, você deve ligar para a linha de apoio 

(+48) 22 25 00 115 para verificar se foi removido da lista de quarentena. 

 

Se você estiver viajando para a Polônia de um país interno da UE / Schengen por via aérea, 

você deve ter um resultado negativo do teste COVID emitido nas 48 horas anteriores à 

chegada à Polônia, a menos que você atenda a uma das isenções listadas acima. 

 

Se você estiver entrando na Polônia por mar ou terra vindo de um país da UE / Schengen, e 

apenas visitando a Polônia, você deve ter um resultado negativo do teste COVID emitido 48 

horas antes da entrada.  

 

Se regressar ao seu local de residência ou estadia na Polónia, é obrigado a entrar em 

quarentena, informando a linha de informação da Inspecção Sanitária Chefe (+48 22 25 00 

115). Se você tiver um teste COVID negativo, realizado dentro de 48 horas antes de cruzar a 

fronteira, você será liberado da quarentena. 

 

Além disso, independentemente de quando e como você chegou à Polônia, você deve isolar-

se se desenvolver quaisquer sintomas de coronavírus ou se for notificado de que entrou em 



contato com alguém que está infectado ou potencialmente infectado com coronavírus. Você 

deve seguir o conselho de um profissional médico, que pode instruí-lo a se isolar por mais 

de 10 dias. 

 

Se você mora com alguém com teste positivo, você deve isolar-se por pelo menos 7 dias (ou 

mais, se também tiver teste positivo). Se você mora com alguém que deve se auto-isolar, mas 

não teve um teste positivo, você não é obrigado a se auto-isolar (a menos que desenvolva 

sintomas posteriormente). 

 

Se você suspeitar que está infectado com COVID-19, deve entrar em contato com a linha 

direta 24 horas do Ministério da Saúde pelo telefone 800 190 590 e pressionar 6 para obter 

aconselhamento em inglês. Uma lista de hospitais equipados para lidar com pacientes com 

coronavírus pode ser encontrada no site do governo polonês . 

 

https://www.gov.pl/web/coronavirus/hospitals 

 

Se você está se isolando, não deve passear com o cachorro ou ir às compras. Você não deve 

visitar seu médico a menos que seja instruído a fazê-lo por ele e você pode deixar seu local 

de estadia se for obrigado a viajar para um centro de testes COVID-19. 

 

Entrada para a Polônia 

 

As verificações de entrada continuam em vigor nas fronteiras terrestres com a Rússia, a 

Ucrânia e a Bielo-Rússia. Você também pode enfrentar cheques que chegam pelos pontos de 

controle da Alemanha, Lituânia, Eslováquia ou República Tcheca, com a possibilidade de 

enfileirar o tráfego nos horários de pico.  

 

Alguns países também têm controles em vigor sobre a saída da Polônia e se você viajar para 

outro país da Polônia, pode ser necessário isolar-se nesse país.  

 

A Polônia agora permite voos diretos para o seu território a partir de um grande número de 

países. A lista de países dos quais voos não são permitidos pode ser alterada a curto prazo e 

é atualizada no site do governo polonês (em polonês). 

 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia 

 

Espaços públicos e serviços 

O governo polonês tem regras e restrições sanitárias rígidas em vigor em todo o país. 

 

As máscaras faciais são obrigatórias em espaços fechados, transportes públicos, táxis ou em 

espaços abertos onde não seja possível manter uma distância de 1,5 metros. Você não precisa 

usar máscara em um carro particular.  

 

https://www.gov.pl/web/coronavirus/hospitals
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia


Crianças menores de 4 anos não são obrigadas a usar máscaras. Se houver razões médicas 

pelas quais você não pode usar uma máscara facial, você deve levar um atestado médico 

explicando isso.  

 

Bandanas, lenços, balaclavas e viseiras não são alternativas permitidas às máscaras faciais.  

 

Sua boca e nariz devem ser cobertos. Quando estiver fora de casa, você deve manter uma 

distância de 1,5 metro das outras pessoas, a menos que seja pai de uma criança menor de 13 

anos ou responsável por uma pessoa com deficiência. 

 

A polícia e os inspetores sanitários têm o direito de lhe multar no local (cerca de PLN500 / £ 

100) se for constatado que não está a usar máscara quando deveria. Um processo adicional 

pode resultar em uma multa de até PLN 30.000 (£ 6.000) por não cumprimento das regras 

sanitárias. 

 

Reuniões, celebrações e eventos internos e externos são permitidos para até 150 pessoas. Há 

restrições quanto ao número de pessoas que comparecem a serviços religiosos e funerais e 

você deve entrar em contato com os locais religiosos para obter mais informações. 

 

O transporte público está operando em plena capacidade. As máscaras faciais devem ser 

usadas o tempo todo. 

 

Estão abertas instituições culturais como museus, galerias de arte, centros culturais, 

bibliotecas, teatros, cinemas e óperas. As máscaras devem ser usadas em ambientes internos 

com limites de capacidade. 

 

Florestas nacionais, parques e praias estão abertas. 

 

Todas as lojas e serviços estão abertos. O número de clientes é limitado nas lojas. Isso pode 

significar que você precisa fazer fila para entrar em horários de pico. Em todas as áreas da 

Polônia, uma máscara facial deve ser usada dentro das lojas e um desinfetante para as mãos 

deve ser usado quando fornecido. 

 

Restaurantes, cafés e pubs estão operando serviço interno e externo com capacidade 

limitada. As boates e discotecas estão abertas para um máximo de 150 pessoas. 

 

As instalações e campos esportivos ao ar livre são abertos com capacidade limitada. 

 

Academias, academias de ginástica, cabeleireiros, salões de beleza e saunas estão abertos 

com rígidas regras de higiene e limites de número. 

 

Os escritórios administrativos podem abrir com um número limitado de unidades a 

qualquer momento. Você pode descobrir que alguns escritórios só abrem com hora marcada 



e é recomendável verificar os sites ou entrar em contato com o escritório antes de viajar, pois 

os compromissos podem ser limitados. 

 

Medidas nacionais ou regionais podem ser implementadas a curto prazo. 

 

Viagem aérea e rodoviária 

 

Você pode entrar e sair da Polônia de carro ou ônibus através de algumas passagens de 

fronteira terrestre, embora a situação possa mudar rapidamente. Países vizinhos da Polônia 

podem introduzir restrições de fronteira em curto prazo.  

 

Rotas, operadoras e disponibilidade variam e são baseadas na demanda. 

 

Alojamento 

 

Os hotéis estão atualmente abertos com limites numéricos. 

 

Saúde na Polônia 

 

A linha de informações 24 horas do Fundo Nacional de Saúde da Polônia (disque 800 190 

590 ou 989 e pressione 6 depois de ligar para qualquer um dos números) fornece 

aconselhamento em inglês sobre quais medidas tomar se você estiver na Polônia e suspeitar 

que pode ter coronavírus, e informações sobre vacinações. Uma lista de hospitais com 

instalações de coronavírus pode ser encontrada no site do governo polonês . 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

PORTUGAL 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus 

 

Entrada em Portugal, incluindo as Regiões Autónomas da Madeira e Açores 

 

Não há restrições para viajar para Portugal a partir da UE / EEE ou do Reino Unido e alguns 

outros países não pertencentes à UE / EEE .  

 

Se viajar de qualquer outro país não pertencente à UE / EEE, só pode entrar para fins 

essenciais, como viver com familiares próximos ou por motivos profissionais, educacionais, 

de saúde ou humanitários. 

 



Consulte o site do Serviço de Imigração de Portugal para mais detalhes sobre os requisitos 

de entrada . 

 

https://imigrante.sef.pt/en/covid-19/faqs/#1621260487902-d902626b-0431 

 

Tem de preencher um cartão de localização de passageiros online antes de chegar a 

Portugal. 

 

https://portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locator-card 

 

 

Triagem na chegada 

 

Todos os viajantes, com excepção dos menores de 12 anos, têm de apresentar prova negativa 

do teste COVID-19 para viajar para ou através de Portugal Continental. O teste pode ser: 

 

um Teste de Amplificação de Ácido Nucleico (NAAT) , incluindo RT-PCR, realizado nas 72 

horas após a viagem, ou 

 

um teste de antígeno que atenda aos padrões de desempenho estabelecidos na lista comum 

de testes rápidos de antígeno da UE , realizado 48 horas antes da viagem. 

Tem de apresentar o seu certificado de teste antes de embarcar no seu voo para Portugal 

Continental. É provável que sua companhia aérea negue o embarque se você não puder 

mostrar isso no check-in. Verifique com sua companhia aérea antes de viajar. 

 

Se você tiver um certificado de vacinação COVID digital da UE, não precisa fazer um teste 

COVID-19 antes da viagem. Esteja preparado para mostrar uma cópia digital ou em papel 

de seu certificado ao fazer o check-in para o seu voo e na chegada. 

 

Você estará sujeito a exames de saúde na chegada. Se a sua temperatura for de 38ºC ou mais 

ou se você mostrar sinais de indisposição, pode ser necessário fazer outro teste COVID-19 e 

permanecer no aeroporto até receber o resultado do teste. 

 

Você não deve usar o serviço de teste do NHS para fazer um teste a fim de facilitar sua 

viagem para outro país. Você deve fazer um teste particular. Certifique-se de ter um NAAT 

ou um teste de antígeno que atenda aos requisitos.  

 

Verifique se o resultado do seu teste identifica o tipo de teste realizado e dá seu nome, data 

de nascimento, a data e hora em que a amostra foi coletada e a data do resultado. 

 

Quarentena à chegada a Portugal Continental 

 

Se tiver viajado do Reino Unido para Portugal continental, deve ficar em quarentena por 14 

dias no local onde se encontra ou num local indicado pela autoridade de saúde portuguesa, 

https://imigrante.sef.pt/en/covid-19/faqs/#1621260487902-d902626b-0431
https://portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locator-card


a menos que possa comprovar que foi totalmente vacinado com um COVID-19 aprovado 

pela UE vacina pelo menos 14 dias antes da viagem. Crianças menores de 18 anos estão 

isentas de quarentena se viajarem com um adulto totalmente vacinado. 

 

Se a sua viagem se originou na Índia, Nepal, África do Sul ou Brasil, ou se você viajou por 

algum desses países nos últimos 14 dias, também deve ficar em quarentena, sem exceção, 

por 14 dias no local em que estiver hospedado ou em um local indicado pela autoridade de 

saúde portuguesa. 

 

As regras de quarentena aplicam-se aos passageiros que chegam de avião, rodoviário, 

ferroviário ou marítimo. 

 

Se as regras de quarentena se aplicam a você, preencha este formulário . 

 

https://travel.sef.pt/Forms/Default.aspx 

 

Transitando Espanha e França 

 

Verifique os requisitos para entrar e transitar pela França e Espanha no FCDO Travel 

Advice, antes de viajar. 

 

Verifique os requisitos para cruzar a fronteira terrestre de Espanha com Portugal. 

 

https://imigrante.sef.pt/en/covid-19/faqs/#1621260456638-8876f963-fd47 

 

Entrada para Madeira e Porto Santo 

 

Com excepção das crianças até, e incluindo, os 11 anos, todos os viajantes para Madeira e 

Porto Santo devem: 

 

Preencha e envie um questionário ao viajante . Se você estiver viajando com uma criança de 

11 anos ou menos, inclua os detalhes dela em seu questionário 

 

https://madeirasafe.com/#/login 

 

Faça um teste RT-PCR 72 horas antes da viagem e carregue o resultado do teste no 

questionário do viajante ou prepare-se para o teste na chegada; ou 

 

Obtenha um certificado de status de vacinação COVID-19.  

 

Triagem na chegada 

 

À chegada à Madeira e ao Porto Santo, ser-lhe-á pedido que mostre: 

 

https://travel.sef.pt/Forms/Default.aspx
https://imigrante.sef.pt/en/covid-19/faqs/#1621260456638-8876f963-fd47
https://madeirasafe.com/#/login


seu certificado de teste RT-PCR COVID-19 se você não o tiver enviado com o questionário 

do passageiro, ou 

 

seu certificado de status de vacinação COVID-19 

 

Algumas companhias aéreas podem não permitir que você embarque sem evidências de um 

teste negativo - verifique com sua companhia aérea antes de viajar. Se você não puder 

apresentar um desses certificados, terá que fazer um teste COVID-19 na chegada e 

permanecer em sua acomodação até que os resultados sejam conhecidos. Isso levará cerca de 

12 horas. 

 

Se o seu teste for positivo ou inconclusivo, você deverá repetir o teste até que o resultado 

seja negativo e permanecer isolado em sua acomodação. 

 

Demonstrando seu status de vacinação COVID-19 

 

Se se recuperou do COVID-19 nos últimos 180 dias, ou se recebeu ambas as doses da vacina 

pelo menos 14 dias antes da viagem, ficará dispensado de apresentar o teste RT-PCR à 

entrada na Madeira e no Porto Santo. 

 

Se você se recuperou do COVID-19, deverá apresentar um relatório médico como prova de 

sua recuperação nos últimos 180 dias antes da viagem. 

 

Consulte as informações do Turismo da Madeira para visitantes para obter todos os detalhes 

dos requisitos de entrada 

 

http://www.visitmadeira.pt/en-gb/useful-info/corona-virus-(covid-19)/information-

covid-19 

 

Entrada para os Açores 

 

Todos os viajantes, incluindo crianças, devem preencher e enviar um questionário ao 

passageiro antes de chegar aos Açores. 

 

https://mysafeazores.com/ 

 

Com exceção de crianças até, e incluindo, a idade de 12, todos os viajantes para os Açores 

devem: 

 

faça um teste RT-PCR dentro de 72 horas antes da viagem e carregue o resultado do teste no 

questionário do passageiro ou prepare-se para ser testado na chegada, ou 

mostrar um relatório médico confirmando a recuperação de COVID-19 nos últimos 180 dias, 

ou 

 

http://www.visitmadeira.pt/en-gb/useful-info/corona-virus-(covid-19)/information-covid-19
http://www.visitmadeira.pt/en-gb/useful-info/corona-virus-(covid-19)/information-covid-19
https://mysafeazores.com/


possuir um certificado de vacinação digital da UE . 

 

Triagem na chegada 

 

Se você não possui um certificado de vacinação digital da UE ou um relatório médico 

provando que se recuperou de COVID-19 nos últimos 180 dias e sua companhia aérea 

permitiu que você viajasse sem um teste RT-PCR COVID-19, você terá que fazer um teste na 

chegada. 

 

https://www.visitazores.com/en/trip-info 

 

Se você ficar por mais de 7 dias, você terá que repetir o teste localmente 6 dias após o 

primeiro teste. 

 

Verifique o site do governo regional para obter todos os detalhes dos requisitos de entrada 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

QATAR 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus 

 

Entrada para Qatar 

 

Cidadãos britânicos com autorização de residência no Catar não precisam mais de 

aprovação prévia para retornar ao Catar. O registro para retorno ao Catar usando o 

aplicativo Ehteraz é opcional para quem já possui uma autorização de residência.  

 

Você pode ser solicitado a realizar outro teste PCR dentro de 36 horas após a chegada ao 

Catar por conta própria (QAR300) ao retornar de um país listado no vermelho, como o Reino 

Unido. O teste deve ser realizado em uma UBS. 

 

Todos os residentes que retornarem ao Qatar ficarão isentos da quarentena, desde que 

tenham concluído um curso de vacinação reconhecido pelo Ministério da Saúde Pública do 

Qatar (a saber, Pfizer / BioNTech, Moderna, AstraZeneca ou Johnson & Johnson), sua 

última dose de vacinação foi administrada 14 dias antes para a entrada no Catar e são 

capazes de fornecer um certificado de teste PCR negativo reconhecido pelo Departamento 

de Saúde do país de partida. 

 

https://www.visitazores.com/en/trip-info


Para reservar o seu pacote de quarentena, visite Qatar Airways Quarantine Booking . Mais 

informações sobre os requisitos de entrada e chegada no Catar podem ser encontradas no 

site do Ministério da Saúde Pública . 

 

https://www.qatarairwaysholidays.com/qa-en/welcome-home-7-night-booking/overview 

 

https://covid19.moph.gov.qa/EN/Pages/default.aspx 

 

Chegando da passagem de fronteira de Abu Samra 

 

Após a abertura das fronteiras aéreas, terrestres e marítimas entre o Catar e a Arábia 

Saudita, todas as chegadas ao Catar da passagem de fronteira de Abu Samra são obrigadas a 

passar por um teste COVID-19 e obter um certificado livre de vírus no máximo 72 horas 

antes da viagem . Mais informações podem ser encontradas na declaração do Government 

Communications Office aqui . 

 

https://www.gco.gov.qa/en/2021/01/09/gco-statement-abu-samra-crossing-covid/ 

 

Em trânsito no Catar 

 

Passageiros em trânsito viajando para outro destino ainda podem fazer baldeação pelo Catar 

e muitos voos continuam operando. Você deve verificar com sua companhia aérea ou 

agência de viagens as informações mais recentes se estiver planejando sair ou transitar pelo 

Catar. Os voos estão sujeitos a alterações ou cancelamento em curto prazo. 

 

Enquanto estiver em trânsito no Aeroporto Internacional de Hamad, você receberá uma 

triagem térmica regular e verificações de temperatura. 

 

Você deve entrar em contato com o seu operador turístico, provedor de transporte ou 

acomodação para obter informações sobre o impacto em quaisquer planos de viagem 

existentes. 

 

Teste na chegada 

 

A triagem térmica e verificações de temperatura ocorrerão na chegada. 

 

Requisitos de quarentena 

 

Todos os residentes que retornarem ao Catar estarão isentos da quarentena, desde que 

tenham concluído um curso de vacinação reconhecido pelo Ministério da Saúde Pública do 

Catar (a saber, Pfizer / BioNTech, Moderna, AstraZeneca ou Johnson & Johnson), sua última 

dose de vacinação foi administrada 14 dias antes de entrar no Catar, e são capazes de 

fornecer um certificado de teste PCR negativo reconhecido pelo Departamento de Saúde do 

país de partida. 

https://www.qatarairwaysholidays.com/qa-en/welcome-home-7-night-booking/overview
https://covid19.moph.gov.qa/EN/Pages/default.aspx
https://www.gco.gov.qa/en/2021/01/09/gco-statement-abu-samra-crossing-covid/


 

Os residentes que retornarem do Reino Unido e não forem totalmente vacinados precisarão 

ficar em quarentena por 10 dias em um hotel aprovado pelo governo, por conta própria. Isso 

deve ser reservado através do site Discover Qatar . Para obter mais orientações, consulte o 

site do Ministério da Saúde Pública . 

 

https://www.discoverqatar.qa/welcome-home/ 

 

https://covid19.moph.gov.qa/EN/travel-and-return-policy/Pages/default.aspx 

 

Coleção de dados 

 

Baixar o aplicativo de rastreamento e rastreamento do Catar, o Ehteraz, é obrigatório para 

todos no Catar. Você será solicitado a mostrar o aplicativo na chegada. 

 

Turismo no Catar 

 

https://covid19.moph.gov.qa/EN/Pages/default.aspx 

 

O Ministério da Saúde Pública do Catar publicou conselhos sobre como limitar a 

disseminação do coronavírus e introduziu uma série de restrições preventivas sobre viagens 

e eventos em resposta à pandemia do coronavírus. 

 

O transporte público, incluindo os serviços de metrô e ônibus, opera com uma capacidade 

restrita de 50% a partir de 9 de julho de 2021. Você deve usar máscara o tempo todo ao usar 

esses serviços. Não são permitidas mais de quatro pessoas em um veículo, desde que não 

façam parte da mesma família. As autoridades também podem parar os veículos para 

perguntar sobre o motivo da viagem. 

 

É obrigatório o uso de máscara facial sempre que estiver fora de casa, a menos que esteja 

sozinho enquanto dirige um veículo ou se exercita.  

 

A partir de 22 de maio de 2020, também é obrigatório ter o aplicativo de rastreamento de 

contatos do Qatar, Ehteraz, baixado e funcionando em seu smartphone sempre que você sair 

de casa. As autoridades estão implantando patrulhas móveis e estabelecendo postos de 

controle para evitar reuniões sociais e verificar o cumprimento de outras medidas. 

 

Qualquer pessoa que violar isso pode incorrer em uma multa de até QR200.000 e / ou uma 

pena de prisão não superior a três anos. 

 

Alojamento 

 

Os hotéis estão abertos e as instalações (ou seja, ginásios, piscina) reabriram, sujeito a 

restrições de capacidade. Alguns hotéis estão sendo usados como locais de quarentena. 

https://www.discoverqatar.qa/welcome-home/
https://covid19.moph.gov.qa/EN/travel-and-return-policy/Pages/default.aspx
https://covid19.moph.gov.qa/EN/Pages/default.aspx


 

Locais e serviços públicos 

 

A partir de 9 de julho de 2021, as restrições ao número de pessoas nas reuniões diminuíram. 

Dentro de casa, um máximo de 15 pessoas vacinadas, ou 5 pessoas não vacinadas ou grupos 

mistos, podem se reunir.  

 

Ao ar livre, podem se reunir no máximo 30 pessoas vacinadas, ou 10 pessoas não vacinadas 

ou grupos mistos. As restrições de capacidade também se aplicam a restaurantes, shoppings 

e piscinas externas. Você será solicitado a mostrar seu status de vacinado no aplicativo 

Ehteraz.  

 

Se você não for vacinado, a entrada pode ser negada. Playgrounds e equipamentos de 

ginástica em espaços públicos foram reabertos, operando em regime de lotação restrita. 

Mesquitas e cabeleireiros também têm restrições de capacidade. A entrada pode depender 

da apresentação de evidências de estar totalmente vacinado. 

 

As escolas continuam a operar uma abordagem mista para a educação - uma mistura de 

aulas presenciais e aprendizagem online. Para mais detalhes, você deve entrar em contato 

direto com a escola. 

 

Saúde no Catar 

 

Se precisar de assistência médica de emergência durante a viagem, disque 999 e peça uma 

ambulância. Você deve entrar em contato com o seu seguro ou empresa de assistência 

médica imediatamente se for encaminhado a um centro médico para tratamento. 

 

Se você tiver sintomas de coronavírus, deve entrar em contato com a linha de apoio do 

Ministério da Saúde Pública pelo telefone 16000. 

 

Se for confirmado que você tem coronavírus, você será colocado em isolamento em uma das 

instalações médicas do país ou será solicitado a isolar-se em casa por 14 dias, dependendo 

de seus sintomas. 

 

O tratamento médico de emergência é excelente, mas pode ser caro. O tratamento de rotina 

está disponível, mas é caro para os visitantes. Certifique-se de ter um seguro de saúde para 

viagens adequado e fundos acessíveis para cobrir os custos de qualquer tratamento médico 

no exterior e repatriação. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

QUÊNIA 



================================= 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus 

 

Entrada para o Quênia 

 

A partir de 11 de junho, todas as restrições de voo entre o Quênia e o Reino Unido foram 

suspensas. 

 

A Autoridade de Aviação Civil do Quênia anunciou que as seguintes condições agora se 

aplicam aos viajantes: 

 

Todos os passageiros / tripulantes, independentemente da nacionalidade e status de 

residência, vindos do Reino Unido para o Quênia por qualquer rota de viagem devem 

possuir um certificado de teste de PCR COVID-19 negativo válido realizado dentro de 96 

horas antes da viagem. Crianças menores de cinco anos estão isentas deste requisito. 

 

Todos os passageiros / tripulantes, independentemente da nacionalidade e status de 

residência, vindos do Reino Unido para o Quênia por meio de qualquer rota de viagem, 

deverão se isolar por sete dias após a chegada e devem fazer um teste PCR quatro dias após 

a chegada.  

 

Os passageiros devem enviar informações de saúde diárias, incluindo os resultados do teste 

de PCR do quarto dia, na plataforma / aplicativo Jitenge por 14 dias consecutivos. Para 

obter mais informações, consulte a seção 'Coleta de dados' abaixo. 

 

Todos os resultados negativos do teste COVID-19 devem provar que foram feitos no 

máximo 96 horas antes da viagem para o Quênia e ser verificados digitalmente por meio da 

Trusted Travel Initiative . 

 

https://login.xchange.panabios.org/cas/login?service=https%3A%2F%2Ftrustedtravel.pan

abios.org%2Faccounts%2Flogin%2F%3Fnext%3D%252F 

 

Se você viajar para o Quênia, também precisará preencher um Formulário COVID-19 de 

Vigilância Sanitária para Viajantes . 

 

https://ears.health.go.ke/airline_registration/ 

 

Detalhes completos dos Protocolos do Governo do Quênia, que podem ser encontrados no 

site da Autoridade de Aviação Civil do Quênia . 

 

https://kcaa.or.ke/covid-19/protocol-for-air-travel-operations 

 

Coleção de dados 

https://login.xchange.panabios.org/cas/login?service=https%3A%2F%2Ftrustedtravel.panabios.org%2Faccounts%2Flogin%2F%3Fnext%3D%252F
https://login.xchange.panabios.org/cas/login?service=https%3A%2F%2Ftrustedtravel.panabios.org%2Faccounts%2Flogin%2F%3Fnext%3D%252F
https://ears.health.go.ke/airline_registration/
https://kcaa.or.ke/covid-19/protocol-for-air-travel-operations


 

Todos os viajantes que chegam ao Quênia devem preencher um Formulário COVID-19 de 

Vigilância Sanitária para Viajantes antes de sua chegada, mesmo que apenas em trânsito. O 

formulário de inscrição online pode ser encontrado na plataforma “Jitenge”, acessível 

através do seguinte link ou no aplicativo “Jitenge” (disponível na Google Play Store).  

 

Depois de enviar o formulário, os viajantes receberão um código QR que deve ser 

apresentado aos funcionários de saúde do porto para que possam prosseguir para a 

imigração de chegada. Espera-se que as chegadas sejam automonitoradas e relatadas 

diariamente para a mesma plataforma durante os primeiros 14 dias no Quênia. 

 

Viagem internacional 

 

O Governo do Quênia confirmou que todas as pessoas que partem do Quênia para um país 

que exige um teste COVID-19 negativo como condição de entrada devem obter um teste RT 

PCR COVID-19 e um código de viagem confiável associado, que as companhias aéreas e as 

autoridades de saúde portuária do Quênia irão verifique no aeroporto. Os viajantes são 

incentivados a verificar os requisitos de entrada do país de destino. 

 

Renovação de vistos 

 

O Departamento de Imigração do Quênia suspendeu uma anistia relacionada ao COVID-19 

para visitantes que ultrapassaram o período de visita estipulado. A partir de 14 de setembro, 

os visitantes têm duas semanas para deixar o Quênia ou solicitar residência (permissão ou 

passe) para regularizar sua estadia. Para se inscrever para residência, visite o portal 

eletrônico de Serviços para Cidadãos Estrangeiros . 

 

Turismo no Quênia 

 

O toque de recolher está em vigor em todo o Quênia, das 22h às 4h (horário local). Durante o 

toque de recolher, todos devem ficar em casa ou dentro de casa, exceto os trabalhadores de 

serviços essenciais. 

 

O governo do Quênia pediu às pessoas que evitem movimentos e reuniões desnecessárias. 

 

O Governo do Quênia informou que os passageiros que partem do aeroporto durante o 

toque de recolher devem guardar seu cartão de embarque como prova da hora de chegada, o 

que permitirá o deslocamento até seu alojamento. Da mesma forma, evidências de 

passageiros aéreos que chegam durante o toque de recolher permitirão o acesso dos 

motoristas que vierem buscar passageiros durante o horário de toque de recolher. 

 

Você não precisa de um teste COVID-19 negativo para embarcar em voos domésticos dentro 

do Quênia. No entanto, o Governo introduziu um sistema digital de cartão localizador de 



viagens domésticas, que irá gerar um código QR para apresentar aos Oficiais de Saúde 

Portuária nas chegadas domésticas. 

 

Os viajantes podem acessar o formulário de localização digital de passageiros aqui ou por 

meio do aplicativo “Jitenge”, que pode ser baixado do Google Playstore (somente usuários 

do Android). Os usuários do iPhone devem certificar-se de usar o Chrome ou Firefox ao 

acessar o formulário por meio do URL. Após o envio do formulário do localizador digital, 

um código QR será enviado para o seu endereço de e-mail. 

 

https://ears.health.go.ke/local_airline_registration/ 

 

Para usuários de Android, se você não conseguir acessar o código QR por e-mail, faça login 

em sua conta Jitenge e insira o número de telefone usado para se registrar, bem como seu 

passaporte ou número de identificação. Seu nome aparecerá, clique em seu nome e selecione 

“Mostrar código QR”. Faça uma captura de tela do código QR e apresente-o no Balcão de 

Saúde na chegada. 

 

Para usuários do iPhone que não conseguem acessar seu código QR por e-mail, verifique sua 

pasta de downloads ou apresente seu número de telefone e número de passaporte no balcão 

de saúde no desembarque para permitir que os funcionários recuperem seu código QR. 

 

O governo do Quênia determinou que, além dos sistemas de transporte público, as regras de 

distanciamento social - na forma de restrições de capacidade - também se aplicam ao uso de 

veículos particulares, incluindo táxis. Isso significa que os veículos de cinco lugares só 

poderão transportar dois passageiros além do motorista, enquanto os veículos de sete 

lugares só poderão transportar quatro passageiros além do motorista. 

 

Locais e serviços públicos 

 

O governo do Quênia determinou que as máscaras devem ser usadas em locais públicos, 

exceto durante as refeições, ou ao aderir ao distanciamento social em hotéis, jardins ou nas 

praias. Locais públicos, estabelecimentos de turismo e hospitalidade, empresas de viagens e 

turismo, hotéis e outras acomodações e instalações recreativas estão autorizados a operar, 

desde que cumpram os protocolos de saúde pública do Governo do Quênia, incluindo o 

distanciamento social e o toque de recolher noturno às 22h (local ) 

 

Restaurantes e lanchonetes podem abrir para clientes, desde que cumpram os protocolos de 

saúde pública do Governo do Quênia, incluindo o distanciamento social e o toque de 

recolher noturno às 22h (local). Todos os bares do Quênia devem fechar às 19h (horário 

local). 

 

Todas as reuniões públicas e políticas são proibidas. 

 

https://ears.health.go.ke/local_airline_registration/


O número máximo de pessoas permitidas a comparecer a funerais foi limitado a 50, e todos 

os presentes deverão obedecer aos protocolos do Ministério da Saúde. 

 

Os cidadãos quenianos foram aconselhados a evitar locais lotados e a trabalhar remotamente 

sempre que possível. 

 

https://www.health.go.ke/ 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

QUIRGUISTÃO 

================================== 

 

Restrições em resposta ao coronavírus 

 

Entrada para o Quirguistão 

 

A prova de vacinação COVID-19 ou um teste de PCR negativo de no máximo 72 horas antes 

de sua chegada por via aérea agora é necessário para os cidadãos estrangeiros entrarem no 

Quirguistão. Se sua viagem atrasar e seus resultados estiverem fora do período de 72 horas, 

você precisará fazer um novo teste PCR na chegada.  

 

Os requisitos podem mudar a curto prazo. Verifique com sua companhia aérea antes de 

viajar. Para qualquer dúvida sobre os requisitos de entrada ou saída, você deve entrar em 

contato com as autoridades quirguizes relevantes no telefone +996 312 881 618. 

 

Os titulares do passaporte brasileiro podem entrar no Quirguistão. 

 

Os passageiros podem ter sua temperatura testada na chegada. No entanto, se você estiver 

apresentando sintomas do Coronavírus, pode ser levado a um centro médico estadual. É 

provável que você esteja sujeito a verificações de temperatura e outras observações médicas 

na chegada, e pode ser solicitado a se auto-isolar em casa. 

 

Para qualquer dúvida sobre os requisitos de visto e registro, você pode entrar em contato 

com o serviço de visto do Quirguistão para obter informações sobre suas circunstâncias 

individuais em e-visa@mfa.gov.kg ou +996 312 66 30 70 e +996 702 42 88 65 (WhatsApp). 

 

Não há exigência de registro para cidadãos britânicos que entram no Quirguistão sob o 

regime de isenção de visto e pretendem permanecer menos de 60 dias. O governo do 

Quirguistão está operando atualmente um “corredor verde” e as penalidades serão 

dispensadas para os cidadãos estrangeiros que tenham ultrapassado o período de isenção de 

visto, mesmo que o registro tenha expirado. 

https://www.health.go.ke/


 

Vistos 

 

O governo do Quirguistão está operando atualmente um “corredor verde” e as penalidades 

serão dispensadas para os cidadãos estrangeiros que tenham ultrapassado o período de 

isenção de visto, mesmo que o registro tenha expirado. Se você precisar estender seu 

período de estada com base na obtenção de um visto (autorização de trabalho, laços 

familiares ou outros motivos), o centro de vistos está disposto a considerar a possibilidade 

de obter vistos sem deixar a república do Quirguistão. 

 

Se você estiver fora do Quirguistão e tiver um aplicativo aguardando análise, envie um e-

mail para o Centro de Vistos do Quirguistão em e-visa@mfa.gov.kg . 

 

Se precisar de mais informações sobre os requisitos de entrada ou questões de visto, visite o 

site do visto MFA ou entre em contato com as autoridades locais de imigração. 

 

https://mfa.gov.kg/en/departments/category?category_id=197&department_id=1 

 

Você pode entrar em contato com o serviço de visto do Quirguistão em e-visa@mfa.gov.kg 

ou +996 312 66 30 70 e +996 702 42 88 65 (WhatsApp). 

 

Para obter as informações mais recentes sobre as novas medidas introduzidas pelo governo 

do Quirguistão, consulte o site oficial do governo do Quirguistão e o canal de telegrama da 

equipe de resposta do Coronavirus (apenas russo e quirguiz). 

 

https://www.gov.kg/ky 

 

Turismo no Quirguistão 

 

Estão operando serviços de transporte público inter-regional. Os fornecedores de transporte 

podem ter requisitos adicionais de higiene. Você deve verificar com seu provedor de 

transporte antes de viajar.  

 

As autoridades aconselharam as pessoas a limitar as viagens às cidades de Bishkek e Osh e 

aos oblasts de Chui e Osh. Em Bishkek, os serviços de transporte público e táxi continuam 

funcionando normalmente. 

 

Locais e serviços públicos 

 

A maioria das empresas e espaços públicos no Quirguistão já foi reaberta. Em Bishkek, os 

locais de entretenimento, incluindo restaurantes, devem estar fechados entre 23h e 7h, 

embora os serviços de entrega de comida possam continuar funcionando. As empresas 

podem estar seguindo requisitos higiênicos e sanitários adicionais. Você deve cumprir os 

requisitos de higiene e distanciamento social. 

https://mfa.gov.kg/en/departments/category?category_id=197&department_id=1
https://www.gov.kg/ky


 

As autoridades locais podem introduzir novas restrições se a situação do Coronavírus 

piorar. Você deve seguir os anúncios do governo local e reportagens da mídia para obter 

mais informações. 

 

Os serviços de táxi e transporte público da cidade podem operar normalmente. Estão 

operando voos internos entre Bishkek, Osh, Jalalabad e Batken, embora com serviço 

reduzido. 

 

Requisitos de cobertura facial 

 

Algumas empresas e outras organizações precisam que os visitantes usem uma máscara 

facial. Você deve cumprir todas as medidas de triagem adicionais e outras restrições. 

 

Alojamento 

 

As acomodações, incluindo os principais hotéis, estão funcionando normalmente. Você deve 

verificar com antecedência com seu provedor de acomodação e cumprir quaisquer medidas 

adicionais de triagem e outras restrições. 

 

Saúde no Quirguistão 

 

Se você não estiver bem e suspeitar que tem sintomas do Coronavírus, pode ligar para a 

linha direta médica do Quirguistão (118, 112 ou 103) ou para os serviços médicos locais. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

REINO UNIDO 

================================== 

 

Requisitos de entrada no Reino Unido 

 

Se o viajante for vacinado (esquema vacinal completo), a entrada em território metropolitano 

não está sujeita a qualquer restrição.  

 

No entanto, ele deve apresentar uma declaração juramentada atestando a ausência de 

sintomas de infecção por Covid-19 e contato com um caso confirmado de Covid-19, bem 

como prova do status de vacinação. Nenhum teste é necessário. Crianças menores de 12 

anos estão isentas de testes. 

 

Se o viajante não estiver vacinado (ou se seu calendário de vacinação estiver incompleto), ele 

deve apresentar um motivo convincente para entrar no território metropolitano. A lista 



indicativa de razões imperiosas consta do certificado de entrada em território metropolitano 

.  

 

Ser cidadão brasileiro, ser cônjuge (casado, união estável e companheiro) e filhos de nacional 

brasileiro é uma das razões principais.  

 

Como o Reino Unido é classificado como um dos países na zona 'laranja' sujeito a medidas 

específicas, os viajantes devem apresentar à empresa de transporte e às autoridades de 

controle de fronteira um PCR ou teste de antígeno com menos de 24 anos antes da 

partida.(saída do primeiro voo no caso de uma viagem de conexão).  

 

Crianças menores de 12 anos estão isentas de testes. Os viajantes devem finalmente 

apresentar uma declaração juramentada atestando a ausência de sintomas de infecção por 

Covid-19 e contato com um caso confirmado de Covid-19; um compromisso juramentado de 

se submeter ao teste de antígeno ou ao exame biológico que será realizado na chegada ao 

Brasil; uma promessa de honra de auto-isolamento por sete dias e uma promessa de honra 

de se submeter a um exame biológico de triagem virológica (PCR) ao final do período de 

isolamento. 

 

Requisitos de entrada no Reino Unido 

 

As regras de entrada em território britânico ligadas à epidemia de coronavírus podem ser 

adaptadas pelas diferentes nações (Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte). É altamente 

recomendável verificar as disposições aplicáveis fora da Inglaterra, seguindo os seguintes 

links: 

 

Para a Escócia:  

 

https://www.gov.scot/coronavirus-covid-19/ 

 

Para o País de Gales:  

 

https://gov.wales/coronavirus 

 

Para a Irlanda do Norte:  

 

https://www.nidirect.gov.uk/campaigns/coronavirus-covid-19 

 

O Reino Unido dividiu os países estrangeiros em 3 listas, que são atualizadas regularmente, 

de acordo com o nível de circulação do coronavírus: vermelho (circulação ativa do vírus), 

âmbar (intermediário) e verde (baixo). O Brasil está atualmente na lista vermelha. 

 

https://www.gov.scot/coronavirus-covid-19/
https://gov.wales/coronavirus
https://www.nidirect.gov.uk/campaigns/coronavirus-covid-19


Duas formalidades devem ser observadas por todos os viajantes, independentemente do 

seu país de origem (isenções limitadas para certas profissões podem ser encontradas aqui 

): 

 

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-

from-uk-border-rules/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules 

 

1 / Por um lado, a apresentação de um teste negativo inferior a 72 horas . Pode ser um teste 

de PCR ou um teste de antígeno, desde que seja respeitado um limiar de especificidade de 

97% e uma sensibilidade de 80%. É responsabilidade do viajante garantir que o teste 

realizado atenda a esses critérios. 

 

É imprescindível ser capaz de apresentar o certificado original do resultado do teste (em 

inglês, francês ou espanhol, não serão aceitas traduções) que deve incluir: 

 

o nome, que deve ser igual ao dos documentos de viagem; 

data de nascimento ou idade; 

o resultado do teste; 

a data em que a amostra foi retirada ou recebida pelo centro de teste; 

o nome do centro de teste e seus detalhes de contato; 

o nome do teste usado. 

 

O embarque pode ser recusado em caso de falta de posse desses elementos. Entrar em 

território inglês sem prova de teste negativo está sujeito a processo e multa de £ 500. 

 

2 / Por outro lado, a apresentação de documento contendo informações relativas à 

procedência do viajante, bem como ao local em que será realizado o período de quarentena. 

Este “  formulário de localização de passageiros  ” deve ser preenchido online dentro de 48 

horas após a chegada ao território britânico. 

 

https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk 

 

De resto, as regras aplicáveis em função da lista em que se encontra o país de origem são as 

seguintes: 

 

Para residentes do Reino Unido que retornem ao território de um dos países colocados na 

lista vermelha (proibição de viagens que diz respeito a cerca de trinta países e ao 

departamento da Guiana, bem como Mayotte e Reunião a partir de 8 de agosto), uma 

quarentena de 10 dias em um hotel identificado pelas autoridades britânicas é obrigatório.  

 

Este último deverá reservar um pacote no valor de 1.750 libras incluindo transporte até o 

hotel, hospedagem e exames (o custo deste pacote será aumentado para 2285 libras a partir 

de 12 de agosto para uma pessoa) . Qualquer violação destas regras é punida com multa de 

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules
https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk


10.000 libras e pena de prisão até 10 anos em caso de falsa declaração do país de origem do 

viajante; 

 

Viajantes de um país "âmbar" para o Reino Unido que ainda não receberam uma vacinação 

completa devem aderir a uma quarentena de dez dias, em casa ou hotel, e realizar dois 

testes, no segundo e no oitavo dia após sua chegada ao território. A lista de fornecedores 

para esses testes pode ser encontrada aqui .  

 

Desde 2 de agosto de 2021, viajantes que vão para a Inglaterra vindos de um país "âmbar", 

cujo esquema de vacinação completo foi realizado na Europa (veja a lista de vacinas 

reconhecidas e os países em questão no site do governo britânico ) ou nos Estados Unidos, 

não terão mais que se isolar na chegada, nem fazer um teste no 8º dia. A vacinação completa 

é entendida de acordo com as regras em vigor no Reino Unido, ou seja, uma injeção dupla 

das vacinas AstraZeneca, Pfizer e Moderna, ou uma injeção única da vacina Janssen, sendo 

a última dose a ser administrada pelo menos 14 dias antes da viagem  

 

As demais medidas aplicáveis aos países da lista “âmbar” permanecem em vigor: 

“formulário de localização de passageiros” preenchido 48 horas antes da viagem, PCR 

negativo ou teste de antígeno inferior a 72 horas a ser apresentado na fronteira, realização de 

teste PCR no segundo dia após a chegada ao território britânico.  

 

Os viajantes de um país na lista verde não estão sujeitos à quarentena e devem fazer um 

teste no segundo dia após a chegada. 

 

Desde 17 de maio de 2021, a Escócia tem aplicado a mesma abordagem que o resto do Reino 

Unido, com exceção do teste no 5º dia de quarentena para encurtá-lo, se o teste for negativo. 

 

Encontre todas as informações no site do governo neste endereço: 

https://www.gov.uk/guidance/red-amber-and-green-list-rules-for-entering-england 

 

Medidas de contenção no Reino Unido 

As restrições podem variar significativamente dependendo do local de estadia ou residência: 

 

Na Inglaterra 

 

Embora a maioria das restrições legais tenham sido levantadas, o governo recomenda 

manter um comportamento prudente tanto quanto necessário: favorecendo reuniões ao ar 

livre, reuniões em grupos menores e por um período de tempo mais curto do que 

normalmente faria, usando uma máscara em transporte público , manter o máximo possível 

a distância de pelo menos um metro no espaço público, favorecer um retorno gradual ao 

local de trabalho.  

 

Restaurantes, cinemas e museus estão abertos, com medidas sanitárias específicas. Viajar, 

dentro do território britânico e internacionalmente, é possível sob certas condições. 



 

Ainda é recomendável adiar viagens internacionais não essenciais para países da Lista 

Vermelha ou Âmbar. É essencial estar ciente de todas as regras aplicáveis e as exceções 

previstas no site do governo britânico . O não cumprimento das instruções é punível com 

multas que variam de 200 a 10.000 libras esterlinas, dependendo de sua natureza e 

ocorrência. 

 

No País de Gales 

 

Como a Inglaterra, o País de Gales relaxou algumas de suas restrições de saúde em 17 de 

maio de 2021 (transição para o alerta de nível 2 e reabertura de grande parte das atividades 

de alimentação, hospitalidade e lazer interno). Todas as restrições aplicadas podem ser 

consultadas no site das autoridades galesas . 

 

Na Irlanda do Norte 

 

A Irlanda do Norte tem restrições de saúde, como outras nações. A lista de restrições deve 

ser consultada no site das autoridades da Irlanda do Norte.A partir de 24 de maio de 2021, 

as restrições e atividades autorizadas serão próximas às válidas para outras nações. 

 

Na Escócia 

 

A partir de 9 de agosto, toda a Escócia sai do nível 0 do plano de combate à epidemia, que é 

acompanhado pelo levantamento das últimas restrições.  

 

No entanto, várias disposições permanecem em vigor: o uso de máscaras em ambientes 

fechados em locais públicos é mantido, reuniões de mais de 2.000 pessoas em ambientes 

fechados e 5.000 pessoas ao ar livre são proibidas sem autorização especial. O dispositivo 

para rastrear os casos de contato de uma pessoa com teste positivo também permanece no 

local. 

 

Os detalhes das medições e níveis podem ser visualizados no site do governo escocês  : Em 

caso de sintomas graves, entre em contato com o serviço de emergência online ou por 

telefone (NHS 111), ou mesmo 999 para uma emergência médica. Mais detalhes sobre o 

sistema de saúde podem ser encontrados na seção dedicada. 

 

Dada a própria natureza mutante da situação, é recomendável consultar regularmente: 

 

Os sites dos consulados brasileiros em Londres e Edimburgo  : recomendações e situação no 

Reino Unido. 

 

O site Gov.uk  : saiba mais sobre a situação no território britânico e as últimas instruções das 

autoridades. 

 



O site do NHS possibilita, em especial, a solicitação de exame em caso de sintomas 

sugestivos do coronavírus. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================== 

REPÚBLICA CENTRO AFRICANA 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada no CAR 

 

Alguns passageiros que chegam precisam realizar um teste (COVID-19) na chegada. Você 

deve fazer um teste particular. 

 

Algumas companhias aéreas e aeroportos também exigem um teste COVID-19 negativo 

antes do embarque para o CAR. Você deve verificar com seu provedor de viagens. 

 

Não use o serviço de teste do NHS para fazer um teste a fim de facilitar sua viagem para 

outro país. 

 

Alguns dos países vizinhos do CAR começaram a reabrir suas fronteiras terrestres, incluindo 

aqueles com CAR. Isso inclui a República Democrática do Congo e o Sudão . 

 

Triagem na chegada 

 

Todos os viajantes que entram no CAR são obrigados a usar máscara facial, desinfetante 

para as mãos, medição da temperatura corporal e desinfecção da bagagem, entre outras 

providências. 

 

Requisitos de quarentena 

 

O auto-isolamento de 14 dias é obrigatório para qualquer pessoa que ingresse no CAR vindo 

de um local com transmissão local do COVID-19. 

 

As companhias aéreas também devem cooperar com o governo do CAR em relação à 

quarentena e outras medidas necessárias para controlar a disseminação do coronavírus. 

 

Alojamento 

 

As opções de hospedagem em Bangui são limitadas. 

 



Locais e serviços públicos 

 

Um toque de recolher nacional está em vigor em resposta a surtos de violência, após as 

eleições presidenciais e legislativas. Este toque de recolher entra em vigor às 20h e termina 

às 5h. Você deve seguir as instruções do governo e evitar viajar por Bangui durante esse 

horário. 

 

As seguintes medidas permanecem em vigor: 

 

é obrigatório o uso de máscaras faciais em locais públicos; 

sem apertos de mão ou beijos, em vez disso, use saudações sem contato para interações 

sociais; 

os espaços públicos devem ter lavatórios de mãos; 

locais de culto e restaurantes permanecem abertos; 

ficar em sua casa ou acomodação é encorajado 

 

Saúde no CAR 

 

O governo do CAR estabeleceu uma linha direta para o coronavírus (francês e Sango) - ligue 

para 1212 se tiver dúvidas ou para relatar uma possível exposição. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================== 

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para a RDC 

 

As autoridades da RDC abriram suas fronteiras internacionais e internas em 15 de agosto. 

Os países vizinhos da RDC podem ter restrições de fronteira em vigor. Se você está 

planejando viajar na região, você deve verificar as dicas de viagem para República do 

Congo, República Centro-Africana, Sudão do Sul, Ruanda, Burundi, Tanzânia, Zâmbia e 

Angola. 

 

Teste / triagem na chegada 

 

Todos os viajantes que entram na RDC estão sujeitos a triagem, incluindo verificações de 

temperatura. Os viajantes com 11 anos ou mais precisam apresentar prova de um teste de 

coronavírus negativo ao entrar na RDC e / ou prova de vacinação contra COVID-19.  

 



A data do resultado do teste deve ser dentro de 72 horas antes da data de chegada. Crianças 

menores de 11 anos estão isentas. Além disso, a Autoridade Congolesa de Aviação Civil 

anunciou que todos os passageiros, mesmo os vacinados, serão submetidos a um teste PCR 

COVID-19 no aeroporto à chegada.  

 

Os passageiros são, portanto, convidados, antes do embarque no país de partida, a se 

inscrever online no site do Instituto Nacional de Pesquisa Biomédicapara obter um código 

QR a ser apresentado na chegada ao centro de amostragem no aeroporto. O registro exige 

que você carregue uma foto do seu passaporte e uma cópia do seu bilhete. O custo do teste é 

de cerca de US $ 45, pago online ou na chegada (em dinheiro). Viajantes com 11 anos ou 

mais também devem pagar US $ 45 por um teste obrigatório na chegada. 

 

https://inrbcovid.com/index.php/user/home#googtrans(en%7Cen) 

 

Você não deve usar o serviço de teste do NHS para fazer um teste a fim de facilitar sua 

viagem para outro país. Você deve fazer um teste particular. 

 

Demonstrando seu status de vacinação COVID-19 

 

Coleção de dados 

 

Atualmente não há requisitos de rastreamento e rastreamento para chegadas. 

 

Teste na partida 

 

Você deve fornecer prova de um teste negativo para coronavírus no momento da partida. A 

data do resultado do teste deve cair dentro de 3 dias antes da data de partida e ser fornecido 

pelo INRB (Institut National de Recherche Biomédicale - Instituto Nacional de Pesquisa 

Biomédica) ou por um centro médico aprovado por eles. 

 

Você pode estar sujeito a uma triagem, incluindo verificações de temperatura, ao deixar a 

RDC. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================== 

REPÚBLICA DOMINICANA 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus 

 

Teste COVID-19 

 

https://inrbcovid.com/index.php/user/home#googtrans(en%7Cen)


Os passageiros que chegarem do Brasil, ou que tenham passado algum tempo no Brasil nos 

14 dias anteriores, deverão apresentar um teste de PCR COVID-19 negativo feito no máximo 

72 horas antes de sua chegada, ou um cartão de vacinação comprovando uma dose final 

administrada pelo menos três semanas antes de sua chegada. 

 

Esses requisitos não se aplicam a passageiros com menos de cinco anos de idade. Esses 

requisitos também existem para passageiros que chegam de, ou que passaram algum tempo 

durante os 14 dias anteriores em: Austrália, Indonésia, Iraque, Irã, Kuwait, Mônaco, Irlanda, 

Reino Unido, República Democrática do Congo, São Vicente e Granadinas, Senegal, Síria, 

Suíça, Tailândia, Tunísia, Índia e África do Sul. 

 

Todos os passageiros terão sua temperatura testada. As autoridades dominicanas 

administrarão um teste de respiração de diagnóstico rápido para uma porcentagem de 

passageiros selecionados aleatoriamente na chegada.  

 

Os passageiros com sintomas de COVID-19 também serão testados. Os passageiros também 

podem ser submetidos a um teste de PCR COVID-19. Se o teste de um passageiro for 

positivo para COVID-19, será necessário isolá-lo em um local autorizado. Os viajantes com 

COVID-19 PCR negativo, obtido nas 72 horas antes da chegada, estão isentos destes testes 

aleatórios. 

 

Você deve cumprir a triagem adicional e outras medidas de distanciamento social 

estabelecidas pelas autoridades e seguir as instruções das autoridades aeroportuárias. 

 

Esses regulamentos podem estar sujeitos a alterações a curto prazo e você deve verificar com 

seu provedor de viagens antes de sua viagem. 

 

Coleção de dados 

 

Você precisará preencher uma Declaração de Saúde do Viajante da COVID antes de viajar 

para a República Dominicana, para confirmar se tem algum sintoma de coronavírus e 

fornecer seus dados de contato. Isso faz parte de um formulário online, que inclui a 

Declaração de Saúde do Viajante COVID, a Declaração da Alfândega e os formulários de 

embarque / desembarque internacional e pode ser preenchido através do Portal de Bilhete 

Eletrônico da República Dominicana , antes de sua viagem. 

 

https://eticket.migracion.gob.do/ 

 

Turismo na República Dominicana 

 

Um estado de emergência nacional foi declarado e um toque de recolher está em vigor em 

todo o país das 23h às 5h. 

 

https://eticket.migracion.gob.do/


O trânsito é permitido nas primeiras duas horas após o toque de recolher, ou seja, até a 1h, 

apenas para voltar para casa. 

 

A partir de segunda-feira, 9 de agosto de 2021, a província de La Altagracia (incluindo Punta 

Cana) e o Distrito Nacional não terão mais toque de recolher, devido às altas taxas de 

vacinação.  

 

O Distrito Nacional é uma subdivisão da capital Santo Domingo. Os visitantes devem 

planejar cuidadosamente se estiverem viajando à noite, para garantir que não violem o 

toque de recolher cruzando áreas onde regras diferentes se aplicam. O uso de máscaras e o 

distanciamento social ainda são obrigatórios nos espaços públicos e privados de uso público. 

 

Existem algumas exceções limitadas ao toque de recolher, incluindo aqueles que procuram 

assistência em uma emergência médica e passageiros internacionais e seus motoristas que 

viajam de e para um aeroporto. Você pode ser preso pela polícia se violar o toque de 

recolher, a menos que atenda a uma das isenções aprovadas. 

 

Mudanças no toque de recolher e medidas sob o Estado de Emergência podem acontecer a 

curto prazo. Você deve monitorar a mídia local e cumprir todas as instruções da polícia ou 

das autoridades dominicanas.  

 

é obrigatório o uso de máscara em locais públicos ou espaços privados abertos ao público 

 

ao sair de casa todos devem seguir as regras de distanciamento social (2 metros de distância 

de qualquer outra pessoa) 

 

o transporte público operará com capacidade reduzida e os embarques deverão observar 

regras de distanciamento social e usar máscaras. 

 

As autoridades dominicanas incentivam especialmente as pessoas com mais de 60 anos ou 

com problemas de saúde a ficar em casa, exceto em viagens essenciais 

 

As autoridades da República Dominicana buscarão processar as pessoas que violarem os 

protocolos do COVID-19, inclusive aquelas que violarem os protocolos de quarentena, 

resultarão em uma pena grave, até a multa máxima de RD $ 100.000 e / ou prisão. 

 

Mais informações estão disponíveis com as autoridades dominicanas, em inglês e em 

espanhol . 

 

https://www.godominicanrepublic.com/es/prensa/coronavirus/ 

 

Viagem internacional 

 

https://www.godominicanrepublic.com/es/prensa/coronavirus/


Consulte Requisitos de entrada para obter mais informações sobre os requisitos de teste do 

COVID-19 para entrar na República Dominicana. 

 

Você precisará preencher uma Declaração de Saúde do Viajante da COVID antes de viajar 

para a República Dominicana. Isso faz parte de um formulário online, que inclui a 

Declaração de Saúde do Viajante COVID, a Declaração da Alfândega e os formulários de 

embarque / desembarque internacional.  

 

O formulário pode ser preenchido por meio do Portal do Bilhete Eletrônico da República 

Dominicana , antes de sua viagem. 

 

As fronteiras aéreas da República Dominicana estão abertas e as opções comerciais partem 

para os Estados Unidos, Espanha, França e alguns outros países. Se você estiver retornando 

ao Reino Unido, leia os conselhos de viagem para qualquer país em que esteja transitando, 

para verificar os requisitos de entrada / trânsito, bem como verificar os requisitos do 

governo do Reino Unido. 

 

Você precisará observar todas as medidas de distanciamento social se estiver planejando 

uma viagem para o aeroporto. Os aeroportos estão implementando medidas dentro dos 

terminais, incluindo distanciamento social, uso de máscaras e controle de temperatura. Você 

deve chegar em tempo hábil e cumprir todas as instruções da polícia ou das autoridades 

dominicanas. 

 

Durante o horário do toque de recolher, os passageiros internacionais e seus operadores / 

motoristas de veículos estão autorizados a viajar de e para os aeroportos. Você deve manter 

seu passaporte e documentos de viagem com você para mostrar às autoridades 

dominicanas, se necessário, e permitir mais tempo para sua viagem se viajar durante o 

horário de toque de recolher. Entre em contato com seu provedor de viagens ou hotel para 

obter mais informações se você chegará ou partirá durante o toque de recolher. 

 

Alojamento 

 

Os hotéis já foram reabertos e o governo dominicano estabeleceu regras detalhadas para as 

operações hoteleiras durante o COVID . Você deve cumprir todas as medidas de 

distanciamento social do governo ou do hotel. 

 

https://www.godominicanrepublic.com/newsroom/coronavirus/ 

 

Locais e serviços públicos 

 

Não são permitidas reuniões de mais de dez pessoas em espaços públicos ou em espaços 

privados abertos ao público. Todos os espaços públicos estão limitados a 50% da capacidade.  

 

https://www.godominicanrepublic.com/newsroom/coronavirus/


Os restaurantes estão limitados a um máximo de 50% da capacidade e não mais do que seis 

pessoas por mesa.  

 

Em La Altagracia e Distrito Nacional, os espaços públicos e privados de uso público estão 

limitados a 75% da capacidade e são necessárias autorizações para grandes eventos e 

reuniões. 

 

A venda e o consumo de álcool em locais públicos e privados são proibidos durante o toque 

de recolher. Em La Altagracia e no Distrito Nacional, a venda e o consumo de álcool são 

proibidos entre meia-noite e 5h. 

 

Os eventos foram suspensos, incluindo eventos esportivos, eventos culturais e artísticos, 

convenções e feiras, e quaisquer outros eventos que possam causar concentração de pessoas. 

 

Atividades de entretenimento e treinamento atlético e esportes são permitidos somente se 

puderem ser praticados em estrita observância às regras de distanciamento social e com 

limites em sua capacidade percentual. As academias internas são abertas com protocolos 

COVID estritos. 

 

Eventos ou atividades sociais que envolvam a participação de mais de 10 pessoas em 

qualquer área de uso público requerem autorização do Ministério da Saúde Pública.  

 

Para obter esta autorização, os responsáveis deverão apresentar pedido de autorização por 

escrito, com no mínimo sete dias de antecedência, que deverá incluir as informações gerais 

do evento ou atividade, incluindo local, cenário, foto do espaço e responsáveis .  

 

Pode submeter o pedido na sede do Ministério da Saúde Pública ou através das suas 

Delegacias Provinciais ou Áreas Sanitárias. 

 

O conselho do governo continua sendo que celebrações como casamentos ou festas de 

aniversário devem ser adiadas, as pessoas devem ficar em casa, exceto para o trabalho ou 

viagens necessárias e que todos devem aplicar precauções de higiene se saírem, lavar as 

mãos, roupas e sapatos quando voltarem para casa. 

 

As autoridades locais ou regionais podem impor restrições adicionais. Você deve cumprir 

todas as instruções ou avisos, incluindo o fechamento de praias ou outras áreas públicas. 

 

Saúde na República Dominicana 

 

Se você desenvolver sintomas de coronavírus enquanto estiver na República Dominicana, 

você deve ficar em sua casa ou quarto de hotel e procurar assistência médica (entre em 

contato com a equipe médica do hotel se estiver hospedado em um hotel). Siga o conselho 

do seu especialista médico e das autoridades locais sobre o auto-isolamento ou outras 

medidas COVID. 



 

Para obter mais informações e orientações, consulte o site do governo dedicado (em 

espanhol) ou o DR Travel Center (em inglês). Há também uma linha direta de informações e 

conselhos em espanhol que pode ser contatada discando * 462. Pode haver um número 

limitado de operadores de chamadas que podem ajudar em inglês. 

 

https://coronavirusrd.gob.do/ 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

REPÚBLICA TCHECA 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para a República Tcheca 

 

Você só tem permissão para entrar na República Tcheca por motivos essenciais, como para 

tratamento médico ou comparecimento a um funeral, ou se você possui uma autorização de 

residência emitida pela República Tcheca ou uma autorização de residência permanente ou 

de longa duração emitida por um país UE +.  

 

Se você possui um visto válido para a República Tcheca, emitido antes de 11 de maio de 

2020, você só tem permissão para entrar na República Tcheca por motivos específicos.  

 

A entrada para turismo não é permitida. Se for cônjuge ou parceiro de longa data de um 

cidadão checo ou da UE, poderá entrar na República Checa sob certas condições. Mais 

informações podem ser encontradas no site do Ministério das Relações Exteriores.  

 

https://www.mzv.cz/jnp/en/information_for_aliens/news/unmarried_couples_new_reg

ulations.mobi 

 

Você deve verificar com sua operadora aérea antes de viajar. 

 

Se você passou mais de 12 horas no Brasil durante os 14 dias anteriores, deve apresentar um 

resultado negativo do teste RT-PCR feito no Brasil no máximo 72 horas antes da partida. 

Pessoas que residem na República Tcheca também podem apresentar um teste de antígeno, 

que foi realizado no máximo 48 horas antes do início da viagem. Na chegada à República 

Tcheca, você deve isolar-se por pelo menos 5 dias, antes de realizar outro teste RT-PCR entre 

5 a 7 dias após a chegada, a menos que esteja isento (veja abaixo).  

 

https://coronavirusrd.gob.do/
https://www.mzv.cz/jnp/en/information_for_aliens/news/unmarried_couples_new_regulations.mobi
https://www.mzv.cz/jnp/en/information_for_aliens/news/unmarried_couples_new_regulations.mobi


Um resultado de teste negativo encerra este período de auto-isolamento. Se o seu teste for 

negativo, você precisará usar uma máscara facial padrão FFP2 ou superior quando estiver ao 

ar livre (disponível em farmácias tchecas e conhecido em tcheco como “respirador”) após 

terminar o auto-isolamento até 14 dias após a chegada. Você também devepreencha um 

formulário de localização de passageiros e apresente-o na chegada. Você deve consultar sua 

operadora aérea antes de viajar. 

 

https://plf.uzis.cz/ 

 

Detalhes sobre os regulamentos em vigor para viajantes, motivos permitidos para entrada e 

mais informações sobre requisitos de entrada, isenções de testes e auto-isolamento após a 

chegada para certas categorias de pessoas e restrições locais podem ser encontrados no site 

do Ministério do Interior Tcheco . 

 

https://www.mvcr.cz/mvcren/article/coronavirus-information-of-moi.aspx 

 

Você tem permissão para transitar pela República Tcheca, mas precisa apresentar um 

resultado de teste RT-PCR negativo (não mais de 72 horas antes da partida) ou um resultado 

de teste de antígeno negativo (não mais de 48 horas antes da partida) na entrada. 

 

Se você está legalmente autorizado a viajar, verifique nossos conselhos para o país que você 

está visitando e cada país que você transitaria. 

 

Você não deve usar o serviço de teste do NHS para fazer um teste a fim de facilitar sua 

viagem para outro país. Você deve fazer um teste particular. 

 

Turismo na República Tcheca 

 

Existem várias medidas em vigor para controlar a propagação do coronavírus. Os detalhes 

dessas medidas podem ser encontrados nas seções abaixo. 

 

Espaços públicos e serviços 

 

É obrigatório cobrir a boca e o nariz com uma cobertura facial em todos os espaços públicos 

internos e nos transportes públicos. O governo tcheco recomenda que as pessoas sigam o 

distanciamento social de 2 milhões, sempre que possível, quando em público. 

 

Até 10 pessoas podem se reunir sem restrições. Lojas e serviços estão abertos e operando 

com medidas de distanciamento social em vigor. Restaurantes e bares estão abertos com 

medidas restritivas em vigor. Teatros e cinemas estão abertos com restrições e limites de 

capacidade em vigor. Museus, galerias e pontos de referência são abertos aos visitantes, com 

medidas de higiene em vigor.  

 

https://plf.uzis.cz/
https://www.mvcr.cz/mvcren/article/coronavirus-information-of-moi.aspx


Zoológicos e jardins botânicos estão abertos. Detalhes completos de todas as medidas 

restritivas em vigor, incluindo regras sobre a organização de encontros públicos, operação 

de lojas, serviços e restaurantes, podem ser encontrados em inglês no portal COVID do 

governo tcheco 

 

https://covid.gov.cz/en/ 

 

Todas as escolas estão abertas. Cidadãos do Reino Unido que necessitem de informações 

específicas sobre educação, devem entrar em contato com as autoridades tchecas locais. 

 

Saúde na República Tcheca 

 

Mais conselhos e informações estão disponíveis no Ministério do Interior da República 

Tcheca , no principal site de língua inglesa do Governo da República Tcheca . 

 

https://vlada.cz/en/ 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================== 

REUNIÃO 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

As viagens para Reunião estão severamente restritas até novo aviso. Apenas os viajantes que 

comprovarem que a entrada ocorre por motivos essenciais terão permissão para entrar, e 

deverão preencher um certificado de viagem (disponível aqui) e fornecer o comprovante.  

 

http://www.reunion.gouv.fr/ 

 

O site da prefeitura local terá detalhes sobre quaisquer outras restrições locais. A quarentena 

pode ser solicitada por autoridades em outros territórios se você estiver viajando de 

Reunião. 

 

Todos os viajantes com mais de 11 anos devem fazer um teste para COVID-19 dentro de 72 

horas antes da partida para Reunião. O teste é obrigatório e o viajante deve comprovar 

resultado negativo antes de embarcar. Chegando à Reunião serão obrigados a isolar-se por 

sete dias, antes de fazer outro teste de PCR. 

 

Os viajantes também podem precisar apresentar um documento de autocertificação 

afirmando que não apresentam sintomas de COVID e que, pelo que sabem, não entraram 

https://covid.gov.cz/en/
https://vlada.cz/en/
http://www.reunion.gouv.fr/


em contato com nenhuma pessoa confirmada como positivo nos últimos 14 dias. Você deve 

verificar com seu operador de viagens e os conselhos da prefeitura local antes de viajar. 

 

As companhias aéreas podem recusar o embarque a qualquer pessoa que não apresente a 

prova de resultado negativo e o documento auto-certificado. 

 

Esses requisitos de entrada estão sujeitos a alterações. Para obter mais informações sobre as 

restrições de entrada em vigor para os Territórios Franceses Ultramarinos, consulte o site do 

governo francês antes de viajar. 

 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/outre-mer 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================== 

ROMÊNIA 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para a Romênia 

 

O Brasil está na “Lista Vermelha” da Romênia de países de alto risco epidemiológico. 

 

Os viajantes que chegam do Brasil serão obrigados a quarentena por quatorze dias, com 

exceção de qualquer pessoa que possa comprovar um curso completo de vacinação contra 

COVID-19, concluído pelo menos dez dias antes da chegada à Romênia, ou prova de que 

eles se recuperaram de COVID-19 entre 14 e 90 dias antes de chegar à Romênia.  

 

Os viajantes que possuam um teste RT-PCR negativo (completados no máximo 72 horas 

antes do embarque ou chegada na fronteira se viajarem independentemente), estarão 

isentos da obrigação de quarentena, desde que deixem a Romênia dentro de 72 horas após 

a chegada, caso contrário, eles deverão ficar em quarentena por quatorze dias. 

 

Todos os outros viajantes deverão ficar em quarentena por quatorze dias, a menos que 

você se enquadre em uma das seguintes categorias: 

 

Crianças com idade igual ou inferior a 3 anos, que não precisam de apresentar um teste 

RT-PCR negativo; crianças com idade entre 3 e 16 anos se apresentarem um RT-PCR 

negativo realizado no máximo 72 horas antes do embarque ou da chegada, se viajarem 

independentemente. 

 

Qualquer pessoa de um país de risco epidemiológico (mais de 3 infecções por 1000 nos 

últimos 14 dias), mas que passou os últimos quatorze dias em outro país. 

 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/outre-mer


Condutores de veículos de mercadorias com capacidade máxima de 2,4 toneladas; 

motoristas de transporte com mais de nove lugares; pilotos, tripulantes de voo, mecânicos 

de locomotivas e pessoal ferroviário; marinheiros que desembarquem de navios de bandeira 

romena sujeitos aos empregadores que forneçam certificados de segurança relevantes. 

 

Funcionários de empresas romenas que regressam à Roménia após a conclusão de um 

contrato e que têm prova de emprego fora da Roménia; representantes de empresas 

estrangeiras com escritórios de representação na Roménia com prova de que têm um 

contrato de trabalho com uma empresa na Roménia; técnicos com comprovação de 

chegada para trabalhar na instalação ou manutenção ou tarefas específicas junto a 

empresas médicas, científicas, econômicas, de defesa, de ordem pública ou de transporte. 

 

Diplomatas credenciados em Bucareste, titulares de passaportes diplomáticos e seus 

familiares. 

 

Membros de delegações esportivas internacionais que chegam para participar de 

competições na Romênia, incluindo árbitros e jornalistas credenciados; atletas estrangeiros 

com clubes romenos retornando à Romênia após participação em competições 

internacionais. 

 

As equipas de filmagem com contratos para trabalhar na Roménia com um teste RT-PCR 

negativo completaram no máximo 72 horas antes do embarque ou da chegada à fronteira 

para quem viaja de forma independente. 

 

Pessoas em trânsito, desde que saiam dentro de 24 horas. 

 

Pessoas entregues às autoridades romenas com base num acordo de readmissão que 

estão a ser devolvidas num processo acelerado. 

 

Os funcionários de empresas romenas que retornaram após negociações ou assinaturas de 

contratos, desde que tenham um RT-PCR negativo, completaram no máximo 72 horas 

antes do embarque ou na chegada à fronteira, se viajando de forma independente. 

O texto da declaração pode ser encontrado no site do governo romeno (em romeno). 

 

Essas restrições não se aplicam a cidadãos brasileiros que residam legalmente na 

Romênia, que precisarão apresentar prova de residência para voltar a entrar na Romênia. 

 

Mais informações são fornecidas no site do Ministério do Interior romeno . 

 

Turismo na Romênia 

 

Viagem de / para o aeroporto ou outro porto de chegada 

Devido às restrições de movimento em vigor, ao viajar para o aeroporto certifique-se de 

levar: 

 

seu passaporte 

sua passagem aérea 



O trânsito rodoviário através ou através da Romênia é possível. Leve sempre o seu 

passaporte. 

 

Requisitos ao viajar, por exemplo, transporte público, táxis 

 

Você deve levar uma máscara facial em todos os espaços internos, incluindo transporte 

público e táxis. Os motoristas também devem cumprir este requisito. 

 

Alojamento 

 

Hotéis, pensões e unidades de campismo foram autorizados a abrir, mas apenas 

observando um conjunto específico de regras de segurança sanitária. 

 

Espaços públicos e serviços 

 

Enquanto o estado de alerta permanece em vigor, o governo romeno anunciou uma série de 

relaxamentos relacionados a eventos públicos, concertos e conferências que entrarão em 

vigor em 1 de junho. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================== 

RUANDA 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus 

 

Entrada para Ruanda 

 

O Governo de Ruanda publicou orientações para passageiros que chegam e partem de 

Ruanda . Isso é obrigatório para todos os passageiros que chegam, incluindo aqueles que 

receberam a vacina COVID-19. 

 

Todos os viajantes que chegam a Ruanda devem ter um certificado COVID-19 negativo. O 

único teste aceito é a Reação em Cadeia da Polimerase em Tempo Real SARS-CoV 2 (RT-

PCR) realizada 72 horas antes da partida (o que significa que os viajantes devem ser 

testados e obter os resultados dentro de 3 dias de seu primeiro voo). Outros testes, como 

Testes de diagnóstico rápido (RDTs), não são aceitos.  

 

O teste COVID-19 não é obrigatório para crianças acompanhadas com menos de 5 anos. 

Você não deve usar o serviço de teste do NHS para fazer um teste a fim de facilitar sua 

viagem para outro país. Você deve fazer um teste particular. 

 

Todos os viajantes que chegam a Ruanda devem preencher o formulário de localização de 

passageiros e fazer o upload do certificado de teste COVID-19 antes de se dirigir ao 



aeroporto. Consulte o formulário de localização de passageiros e a lista de hotéis de trânsito 

designados no site do Governo de Ruanda . 

 

https://www.rbc.gov.rw/index.php?id=188 

 

Todos os viajantes que chegarem ou em trânsito por mais de 12 horas em Ruanda serão 

selecionados na entrada e farão um teste RT-PCR na chegada. Todos os viajantes devem 

esperar 24 horas pelos resultados do teste COVID-19 feito na chegada, em um hotel de 

trânsito designado. 

 

Você deve estar ciente de que todos os passageiros que chegam da Índia e Uganda são 

obrigados a completar 7 dias em quarentena obrigatória na chegada a um hotel designado, 

por conta própria. 

 

Mais informações sobre o teste na chegada e espera por resultados em hotéis designados, 

e conselhos adicionais para passageiros em trânsito por Ruanda, estão disponíveis na 

orientação do Governo de Ruanda . 

 

A entrada nas fronteiras terrestres permanece restrita. 

 

Triagem na chegada 

Os procedimentos de triagem para coronavírus estão em vigor em todos os pontos de 

entrada. 

 

Teste na partida 

 

Todos os viajantes que partem de Ruanda devem teste negativo para COVID-19. O único 

teste aceito é a Reação em Cadeia da Polimerase em Tempo Real SARS-CoV 2 (RT-PCR) 

realizada 72 horas antes da partida, realizada pelo Centro Biomédico de Ruanda / 

Laboratório de Referência Nacional, Hospitais Provinciais ou Distritais. Outros testes, como 

Testes de diagnóstico rápido (RDTs), não são aceitos.  

 

O Teste COVID-19 não é obrigatório para crianças acompanhadas com menos de 5 anos. 

Os passageiros são incentivados a reservar e pagar por seus testes pelo menos 2 dias 

antes da partida por meio da plataforma online disponível no site do Governo de Ruanda . 

 

Mais informações sobre os testes de embarque estão disponíveis nas orientações do 

Governo de Ruanda . 

 

Viagem internacional 

 

O aeroporto de Kigali está aberto. Os voos comerciais de e para Ruanda estão funcionando, 

mas ainda não voltaram com seus horários cheios. Consulte sua agência de viagens / 

companhia aérea para obter as informações mais recentes. 

 

Turismo em Ruanda 

 

https://www.rbc.gov.rw/index.php?id=188


Em resposta ao aumento de casos de COVID-19 e ao surgimento de novas variantes em 

todo o mundo, o governo de Ruanda decidiu tomar medidas adicionais. 

 

De 1 a 15 de agosto de 2021, haverá toque de recolher em todo o país entre as 18h e as 

4h. Todos os negócios devem fechar até as 17h. Todas as reuniões sociais são proibidas. 

Restaurantes e cafés podem fornecer apenas serviços de take-away. 

 

Detalhes completos sobre as medidas atuais, incluindo restrições de movimento local, 

podem ser encontrados no último comunicado do gabinete. O gabinete do primeiro-ministro 

publica comunicados em seu site , normalmente a cada duas semanas. 

 

https://www.primature.gov.rw/index.php?id=131&tx_news_pi1%5Bnews%5D=991&tx_news

_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=b4aee0474ded2

5349165e7b3e7426f1b 

 

https://www.primature.gov.rw/index.php?id=2 

 

Todos os turistas devem fazer um teste de PCR 72 horas antes de visitar os parques 

nacionais de Ruanda, exceto o Parque Nacional Akagera, por conta própria. Os testes 

podem ser reservados com hora marcada através de reservations@rdb.rwor . +250 (0) 

788313800. Os turistas que visitam o Parque Nacional Akagera e outros destinos turísticos 

devem fazer um teste rápido de antígeno, que está disponível em várias clínicas em Kigali 

por RWF 10.000. Os turistas sem resultado negativo no teste não serão admitidos nos 

parques nacionais. 

 

Alojamento 

 

A acomodação está aberta e disponível para reservas. 

 

Locais e serviços públicos 

 

Em resposta ao aumento de casos de COVID-19 e ao surgimento de novas variantes em 

todo o mundo, o Governo de Ruanda decidiu tomar medidas adicionais, que diferem em 

todo o país. 

 

De 1 a 15 de agosto de 2021, haverá toque de recolher em todo o país entre as 18h e as 

4h. Todos os negócios devem fechar até as 17h. Todas as reuniões sociais são proibidas. 

Restaurantes e cafés podem fornecer apenas serviços de take-away. 

 

Você deve verificar o último comunicado do gabinete para obter detalhes completos sobre 

as medidas em vigor nos distritos afetados pelo bloqueio e em outros lugares em Ruanda. 

 

Devem ser observadas medidas de saúde, incluindo distanciamento físico, uso de máscara 

facial e higienização das mãos. Penalidades serão aplicadas em caso de não conformidade. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

https://www.primature.gov.rw/index.php?id=131&tx_news_pi1%5Bnews%5D=991&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=b4aee0474ded25349165e7b3e7426f1b
https://www.primature.gov.rw/index.php?id=131&tx_news_pi1%5Bnews%5D=991&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=b4aee0474ded25349165e7b3e7426f1b
https://www.primature.gov.rw/index.php?id=131&tx_news_pi1%5Bnews%5D=991&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=b4aee0474ded25349165e7b3e7426f1b
https://www.primature.gov.rw/index.php?id=2


 

================================== 

RÚSSIA 

================================== 

 

Um guia para vistos russos 

 

Para se mudar para a Rússia, você provavelmente precisará preencher um formulário de 

pedido de visto russo.  

 

A política de vistos russa é complexa, com controles mais rígidos para questões como 

emprego ilegal e criminalidade.  

 

Existem diferentes regulamentos dependendo de onde você é, procedimentos que os 

estrangeiros devem realizar e algumas áreas para as quais os visitantes não podem viajar. 

 

Quem precisa de visto ou licença russa? 

Tipos de vistos de entrada russos 

Solicitando um visto de entrada na Rússia 

Custos do visto russo 

Regras a serem lembradas sobre o seu visto para a Rússia 

Solicitando uma autorização de residência na Rússia 

Trabalho na rússia 

Estudar na Rússia 

Juntar-se a um parente ou parceiro na Rússia 

Candidatura à cidadania russa ou residência permanente 

 

Quem precisa de visto ou licença russa? 

 

Os cidadãos da maioria dos países precisam de visto para viajar para a Rússia. Você deve 

pegá-lo antes de chegar à Rússia. Embora seja um país europeu, a Rússia não faz parte da 

UE / EFTA; não concede viagens com isenção de visto a países da UE / EFTA, exceto a 

Croácia e a Islândia, para estadias de até 90 dias. 

 

Uma introdução à Rússia 

 

A Rússia permite viagens sem visto para os estados membros da Comunidade de Estados 

Independentes (vários países que antes faziam parte da União Soviética) mais Cuba. 

Cidadãos dos seguintes países podem viajar para a Rússia sem visto: Armênia, Azerbaijão, 

Bielo-Rússia, Cuba, Cazaquistão, Quirguistão, Moldávia, Tadjiquistão, Ucrânia e 

Uzbequistão. 

 

Cidadãos dos seguintes países podem entrar na Rússia sem um visto russo, mas só 

podem permanecer por períodos de 14 a 90 dias e para determinados fins - Argentina, 

Bolívia, Bósnia e Herzegovina, Brasil, Brunei, Chile, Colômbia, Croácia, República 

Dominicana, Hong Kong, Islândia, Israel, Macedônia, Montenegro, Moçambique, Nicarágua, 

Peru, Panamá, Paraguai, Sérvia, África do Sul, Tailândia, Uruguai e Venezuela. 



 

Cidadãos de todos os outros países precisarão de um visto russo para entrar na Rússia. 

 

Tipos de vistos russos 

 

Todos os vistos russos são emitidos pela Direção Geral de Assuntos de Migração 

(GUVM). Existem vários tipos de vistos russos emitidos, dependendo da finalidade e 

da duração da visita.  

 

A duração do visto é geralmente entre 30-90 dias, embora muitos possam ser 

prorrogados. Os tipos de visto abaixo são chamados de vistos de entrada russos. 

 

Visto russo: turista 

 

Este é o visto padrão que permite a entrada como turista. É válido por 30 dias e não pode 

ser renovado. Para obter um visto de turista, você deve ter acomodação confirmada para a 

duração da sua estadia na Rússia. 

 

Visto russo: Negócios 

 

Este é um visto para quem visita o país a negócios ou a negócios particulares. O visto de 

negócios padrão é válido por 90 dias.  

 

Há também um visto de negócios multi-russo que é válido por um ano e permite múltiplas 

entradas na Rússia. Os vistos de negócios podem ser renovados após o vencimento, mas 

isso deve ser feito por meio da organização que forneceu o convite para o seu visto de 

negócios.  

 

Os vistos de negócios também podem ser usados para visitas comerciais, como 

participação em eventos como leilões.  

 

Visto russo: particular 

 

Este é um visto russo válido por até 90 dias com base em um convite particular de amigos 

ou parentes que moram na Rússia. 

 

Visto russo: humanitário 

 

Este é um visto válido por até um ano com múltiplas entradas para aqueles que entram na 

Rússia para qualquer um dos seguintes propósitos: 

 

Fins culturais 

Objetivos relacionados à ciência 

Fins políticos 

Fins desportivos 

Fins religiosos 

Fins de caridade 

Entrega de ajuda humanitária 



 

Visto russo: Trabalho / Emprego 

 

Este é um visto russo válido por 90 dias com possibilidade de prorrogação, com base 

apenas em um convite de trabalho de uma empresa russa 

 

Visto russo: estudante 

 

Este é um visto russo válido por 90 dias com possibilidade de prorrogação, com base 

apenas no convite de estudante de uma faculdade ou universidade russa . 

 

Visto Russo de Migrante Altamente Qualificado 

 

Este é um visto especial para profissionais qualificados que ganham um emprego com um 

salário de mais de R $ 1 milhão (Rublos).  

 

Este visto é válido por três anos, permite ao titular contornar a exigência de autorização de 

residência temporária e dá direito a um visto a parentes, incluindo cônjuges, filhos e pais. 

 

Visto de membro da família de cidadão russo 

 

Este é um visto russo para cônjuges, filhos menores de 18 anos e filhos incapacitados que 

são membros da família de cidadãos russos têm direito a um visto de membro da família se 

o parente cidadão russo assinar um formulário de pedido de visto. Este visto é válido por 3 

meses. 

 

Visto de trânsito russo 

 

Um visto de trânsito russo é necessário se você estiver viajando para algum lugar através 

de um (s) aeroporto (s) russo (s) ou pela Rússia de trem . Os vistos de trânsito normalmente 

são válidos por no máximo três dias para viagens aéreas e 10 dias para viagens de trem. 

 

Um visto de trânsito russo geralmente não é necessário se você permanecer na zona de 

trânsito de um aeroporto para embarcar em um vôo de conexão dentro de 24 horas antes 

da chegada. Verifique com sua companhia aérea se você precisa de um visto de trânsito. 

 

Visto russo para fins especiais 

 

Este é um visto válido por até 30 dias, permitindo que você participe de eventos especiais 

que ocorrem na Rússia. 

 

Áreas com acesso restrito na Rússia 

 

Atualmente, há 18 regiões na Rússia que contêm áreas com entrada limitada para 

estrangeiros. Estes são: 

 

Região de Kamchatka 

Primor 



Região de Krasnoryarsk 

Região de Orenburg 

Região de Nizhny Novgorod (permissão para viajar em trânsito) 

República da Mordovia 

Região de Murmansk e Carélia 

Arkhangelsk e República Komi 

Região de Sverdlovsk 

Região de Chelyabinsk 

Região de Leningrado 

região de Moscow 

Região de Kaliningrado 

Região de Volgogrado 

Região de astracã 

Distrito autônomo de Chukotka 

Área Autônoma de Yamalo-Nenets 

República da Ossétia do Norte 

 

Solicitando um visto de entrada na Rússia 

 

Você deve solicitar um visto por meio da embaixada ou consulado russo em seu país de 

origem. Não é possível solicitar um visto dentro da Rússia ou na fronteira russa. 

 

Excluindo o Visto de Turista e o Visto de Trânsito, todos os tipos de visto exigem um convite 

da filial do GUVM na área onde você está hospedado.  

 

Isso está disponível através do seu agente de visto (organização residente ou indivíduo que 

está convidando você para a Rússia).  

 

Para obter um visto de turista, você deve fornecer um documento de confirmação de turista 

carimbado pelo seu agente de viagens ou hotel. Isso confirma que você tem acomodação 

para a duração de sua viagem. 

 

Para solicitar seu visto, preencha um formulário de solicitação de visto on-line ou na 

embaixada russa. Uma versão em inglês do formulário está disponível aqui . 

 

Você também deve enviar o seguinte: 

 

cópia do seu passaporte 

uma fotografia tamanho passaporte com não mais de seis meses 

taxas de visto 

convite da filial GUVM apropriada (se aplicável) 

seguro médico 

um certificado confirmando a ausência de infecção por HIV (se ficar mais de 90 dias) 

você também pode ser solicitado a fornecer extratos bancários para mostrar a prova de 

fundos durante a visita 

 

Alguns países agora exigem que os candidatos compareçam pessoalmente à embaixada 

russa para exames biométricos. 



 

O tempo de processamento para um visto russo não é longo e pode ser tão curto quanto 

dois dias, embora seja aconselhável solicitar com algumas semanas de antecedência. 

 

Custos do visto russo 

 

Os custos do visto variam de país para país e dependendo do tipo de visto que você 

escolher.  

 

Regras a serem lembradas sobre o seu visto 

 

Requisitos de registro 

 

Todos os visitantes estrangeiros na Rússia devem registrar sua estadia na filial local da 

GUVM dentro de 7 dias da chegada. Isso geralmente será feito pela organização ou 

indivíduo que está patrocinando / convidando o visitante, mas vale a pena verificar para 

garantir que isso seja feito. A falta de registro no GUVM pode resultar em multa e, em 

alguns casos, na expulsão da Rússia. 

 

Cartão de migração 

 

A carteira de imigração é o documento de identidade emitido para todos os estrangeiros na 

Rússia na fronteira e deve ser apresentado junto com o passaporte sempre que uma 

verificação de identidade for exigida por oficiais russos.  

 

Se você perder seu cartão de migração , você precisa reportar ao escritório GUVM mais 

próximo e você terá que pagar por uma substituição. 

 

Saindo da Rússia 

 

Além de permitir a entrada no país, seu visto de entrada também serve como visto de saída. 

Você precisa especificar o dia exato em que deixará o país e, se perder essa data, sair da 

Rússia pode ser problemático. 

 

Os visitantes que ultrapassarem o prazo do visto por mais de três dias precisarão solicitar 

um visto de saída para deixar a Rússia, que pode levar até 20 dias para ser emitido. Isso só 

pode ser revertido se um motivo válido (por exemplo, doença, visto roubado) for 

apresentado. 

 

Pedido de visto para autorização de residência na Rússia 

 

Se você estiver se mudando para a Rússia, precisará solicitar uma autorização de 

residência russa no escritório local da GUVM quando chegar à Rússia ou antes de seu visto 

expirar.  

 

Todos os estrangeiros que desejam viver na Rússia, exceto os da Bielo-Rússia, os 

refugiados que chegam do Turcomenistão e os que chegam com um visto de Migrante 

Altamente Qualificado, precisam inicialmente solicitar uma autorização de residência 



temporária, que é válida por três anos (embora precise ser re-carimbado pelo GUVM todos 

os anos). 

 

Qualquer pessoa que tenha entrado legalmente na Rússia tem o direito de solicitar uma 

autorização de residência temporária na Rússia.  

 

O governo russo opera com cotas de migração e priorizará os candidatos que atendam a 

pelo menos um dos seguintes critérios : 

 

nascido na Rússia 

 

cidadãos de um país da ex-URSS 

 

ter um membro da família ou parceiro que seja cidadão russo 

 

fez uma certa quantia de investimentos na Rússia (determinado pela lei federal) 

 

serviu no exército russo 

 

teve um filho nascido na Rússia 

 

Se você estiver trabalhando ou estudando na Rússia por mais de três meses, também terá 

um forte argumento para obter uma autorização de residência temporária se puder 

apresentar uma carta de apoio de seu empregador / faculdade ao GUVM. 

 

Os titulares de uma autorização de residência temporária não podem ausentar-se da Rússia 

por mais de três meses e devem solicitar um visto de saída e um visto de reentrada para 

viajar para fora do país. 

 

Os documentos que precisam ser fornecidos para obter uma autorização de 

residência na Rússia incluem: 

 

Passaporte 

certidão de antecedentes criminais 

duas fotos de passaporte 

visto de entrada válido (se necessário) 

certificado de saúde confirmando ausência de doenças infecciosas 

documento que confirma o conhecimento básico da língua, história e cultura russa 

 

Trabalhando com visto russo 

 

É possível trabalhar na Rússia se você obteve uma autorização de trabalho através de um 

empregador russo junto com um visto de trabalho válido.  

 

É válido por 90 dias, embora seja possível prorrogá-lo por até três anos e obter uma 

autorização de residência temporária.  

 

Estudando com um visto russo 



 

Você pode vir para a Rússia para estudar se tiver obtido uma oferta de colocação em uma 

faculdade ou universidade russa junto com um visto de estudo na Rússia.  

 

É válido por 90 dias, embora seja possível prorrogá-lo e obter uma autorização de 

residência temporária.  

 

Obter um visto russo para se juntar a um parente ou parceiro 

 

Você pode se inscrever para juntar-se a uma família ou parceiro na Rússia com um visto 

privado russo se o membro da família o convidar. Certos membros da família podem 

solicitar residência de longa duração de acordo com as leis de reagrupamento familiar da 

Rússia.  

 

Solicitação de visto para fins de cidadania ou residência permanente 

 

Você pode solicitar residência permanente na Rússia após um ano de residência temporária 

e para cidadania plena após cinco anos.  

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

 

Cidadania russa: um guia para o processo de candidatura 

 

Certifique-se de que você está pronto para solicitar a cidadania russa, entendendo a lei de 

nacionalidade do país. 

 

Se você está se mudando para a Rússia ou deseja viver por um longo período de tempo, 

você pode escolher entre a residência permanente russa ou a cidadania russa completa. 

Ambos garantem a você direitos de cidadãos russos, embora existam diferenças entre eles. 

 

Existem diferentes condições e requisitos dependendo de onde você está viajando, com 

aqueles de ex-países soviéticos de língua russa podendo se estabelecer mais facilmente na 

Rússia.  

 

Também há benefícios para refugiados e aqueles que ingressam com um visto de 

Profissional altamente qualificado.  

 

Os estrangeiros na Rússia podem solicitar a residência permanente na Rússia após viver na 

Rússia por um ano e a naturalização como cidadão russo após cinco anos de residência 

permanente na Rússia. Você também pode fazer isso mais cedo se atender a determinados 

critérios . 

 

Cidadania russa 



 

Para obter a residência permanente na Rússia, você deve residir legalmente na Rússia com 

uma autorização de residência temporária russa válida (exceto cidadãos da Bielo-Rússia, 

refugiados do Turcomenistão e aqueles que entram com um visto de migrante altamente 

qualificado, que têm direito a residência permanente ao entrar Rússia).  

 

Isso normalmente é para aqueles na Rússia com um visto de longa permanência, como um 

visto de trabalho russo. As autorizações de residência temporária têm cotas governamentais 

e certas categorias de residentes estrangeiros têm preferência.  

 

A Direção-Geral de Assuntos Migratórios da Rússia (GUVM) emite autorizações de 

residência e passaportes russos. 

 

Diferenças: cidadania russa ou residência permanente na Rússia? 

 

A autorização de residência permanente russa é um passo para adquirir a cidadania russa. 

Muitas pessoas ficam felizes em se estabelecer na Rússia apenas com residência permanente.  

 

No entanto, existem certos direitos e benefícios para os cidadãos russos e residentes 

permanentes. Ambos podem trabalhar na Rússia sem autorização de trabalho. Além disso, 

ambos são capazes de: 

 

entrar e sair livremente da Rússia sem precisar de visto 

acessar serviços sociais russos 

registrar-se permanentemente em um endereço russo 

se dedicar ao trabalho autônomo ou abrir um negócio 

votar nas eleições locais e referendos 

 

O seguinte se aplica apenas a pessoas com cidadania russa completa: 

 

emitido um passaporte russo (classificado 43 º no mundo no índice de passaporte ) 

plenos direitos eleitorais em todas as eleições nacionais 

direito de trabalhar nos órgãos estaduais da Federação Russa 

dever de servir no exército russo 

não pode ser deportado 

pode viver no exterior por um período ilimitado de tempo 

 

A autorização de residência permanente russa é válida por cinco anos, mas pode ser 

renovada um número ilimitado de vezes.  

 

No entanto, ele deve ser registrado no GUVM todos os anos. Se uma autorização de 

residência permanente russa expirar, ela não poderá ser renovada. Também se tornará 

inválido se você deixar o país por um período ininterrupto de seis meses. 

 



Se você obtiver a cidadania russa completa por meio da naturalização, também precisará 

renunciar à cidadania de seu país de origem.  

 

Você também terá que pagar a taxa de cidadania russa e embarcar em um processo que pode 

levar até um ano para ser concluído. 

 

Candidatar-se a residência permanente na Rússia 

 

Você pode solicitar a residência permanente na Rússia após um ano de residência legal na 

Rússia.  

 

Você deve fazer isso seis meses antes de sua autorização de residência temporária expirar.  

 

A autorização de residência permanente russa é válida por cinco anos, pode ser prorrogada 

um número ilimitado de vezes, mas não pode ser emitida além da data de validade do seu 

passaporte.  

 

A renovação de uma autorização de residência permanente russa deve ser feita pelo menos 

dois meses antes de seu vencimento.  

 

Se sua licença for revogada, entretanto, você deve deixar a Rússia dentro de 15 dias. 

 

Os pedidos de residência permanente na Rússia devem ser feitos no escritório do GUVM em 

sua região. Uma lista dos escritórios locais do GUVM está disponível aqui . Os documentos 

exatos exigidos variam dependendo se você é de um país CIS ou não, mas incluirão o 

seguinte: 

 

4 x fotos tamanho passaporte 

passaporte ou documento de identidade válido 

comprovante de renda para se sustentar e a quaisquer membros da família que você esteja 

sustentando 

prova de acomodação 

atestado médico confirmando ausência de HIV (AIDS) 

prova de proficiência na língua russa, conhecimento da história da Rússia e dos 

fundamentos da Federação Russa 

 

Requisitos de cidadania russa 

 

Os atuais requisitos de cidadania russa estão de acordo com a Lei de Cidadania Russa de 

2002 .  

 

Você pode adquirir a cidadania russa das seguintes maneiras: 

 

de nascimento 



por naturalização (processo comum ou simplificado) 

pela restauração da cidadania para ex-cidadãos 

Cidadania russa de nascimento 

 

Uma criança pode reivindicar a cidadania russa por meio do nascimento se qualquer uma 

das seguintes condições se aplicar: 

 

ambos os pais são cidadãos russos (ou um dos pais, se for solteiro) 

 

se um dos pais é cidadão russo e o outro é apátrida 

 

um dos pais é cidadão russo e o outro é estrangeiro, se a criança nascer na Rússia 

 

um dos pais é cidadão russo e o outro é estrangeiro, se a criança nascer fora da Rússia e não 

tiver recebido a cidadania de nenhum país estrangeiro 

 

ambos os pais são estrangeiros que vivem na Rússia, se a criança nasceu na Rússia e não 

recebeu a cidadania de nenhum país estrangeiro 

 

uma criança na Rússia sem pais, se ainda sem pais após um período de 6 meses 

 

Cidadania russa por naturalização (processo comum) 

 

Cidadãos estrangeiros que vivem na Rússia podem solicitar a cidadania por naturalização se 

atenderem aos seguintes requisitos: 

 

eles possuem uma autorização de residência permanente válida 

 

eles viveram como residente permanente na Rússia por cinco anos (sem períodos vivendo 

fora da Rússia superior a três meses em qualquer ano) 

 

concordar em cumprir a constituição russa 

 

pode fornecer prova de meios legais de subsistência para si e para quaisquer membros da 

família que sustente 

 

renunciaram à cidadania de seu país de origem (exceto para países que têm tratados de 

dupla cidadania com a Rússia) 

 

pode fornecer prova de domínio básico da língua russa 

 

O requisito de residência permanente na Rússia pode diminuir para um ano para os 

seguintes grupos: 

 



aqueles que entraram na Rússia com um visto de profissional altamente qualificado 

 

aqueles que têm status de refugiado 

 

Cidadania russa por naturalização (processo simplificado) 

 

Certas categorias de cidadãos estrangeiros podem solicitar a cidadania russa por 

naturalização assim que se tornem residentes permanentes. Estes são cidadãos 

estrangeiros que: 

 

ter pelo menos um dos pais que é cidadão russo e mora na Rússia 

 

tinha cidadania da ex-URSS, mas não obteve a cidadania de nenhum país da ex-URSS 

 

são cidadãos dos Estados da ex-URSS que receberam educação secundária, vocacional ou 

superior na Rússia depois de 2002 

 

eram cidadãos da URSS nascidos na Rússia Soviética 

 

foram casados com um cidadão russo por pelo menos três anos 

 

ser portador de deficiência e ter um filho capaz que é cidadão russo 

 

têm deficiência e são de um país da ex-URSS 

 

são de um país da ex-URSS e residiam legalmente na Rússia em 1º de julho de 2002 

Veteranos da Segunda Guerra Mundial que eram cidadãos da ex-URSS 

 

é uma criança ou uma pessoa com deficiência com um tutor legal que é um cidadão russo 

 

Restauração da cidadania para ex-cidadãos russos 

 

Os ex-cidadãos russos que renunciaram voluntariamente à cidadania russa podem ter sua 

cidadania russa restabelecida após três anos de residência na Rússia. 

 

A Rússia também tem um tratado internacional conjunto com a Bielo-Rússia, Cazaquistão e 

Quirguistão que permite aos cidadãos desses países solicitar a cidadania russa usando um 

processo simplificado . 

 

Candidatura à cidadania russa 

 

O GUVM processa aplicativos de cidadania russa. Antes de solicitar a cidadania russa por 

naturalização, você precisa enviar um pedido a uma agência autorizada para renunciar à 

cidadania que você possui em seu país de origem.  



 

Este pedido só será realizado após a obtenção da cidadania russa com sucesso. 

 

Você precisará enviar seu pedido de cidadania russa por meio do GUVM, bem como 

documentos incluindo: 

 

prova de capacidade de língua russa 

prova de renda 

pedido de renúncia à cidadania atual 

 

Residência permanente russa 

 

Se o seu pedido de cidadania russa for bem-sucedido, você receberá um passaporte russo 

interno (a ser substituído por uma carteira de identidade de cidadão em 2018) e também será 

elegível para solicitar um passaporte russo para viagens internacionais. Os passaportes 

russos são válidos por 10 anos. 

 

As decisões sobre os pedidos de cidadania russa podem levar até um ano e são tomadas pelo 

Gabinete do Presidente da Federação Russa. As inscrições pelo processo simplificado levam 

até seis meses e são feitas pelo GUVM.  

 

Se o seu pedido de cidadania russa for rejeitado, no entanto, você tem o direito de apelar nos 

tribunais . Você deve entrar em contato com o escritório local do GUVM para obter 

informações. 

 

Custos de cidadania russa 

 

O custo de cidadania russa é de R3500 para o aplicativo. Os provenientes de países da ex-

URSS que não tenham feito a cidadania nesses países, bem como os filhos sem pais, estão 

isentos desta taxa.  

 

O custo de um passaporte russo é de R3500 para adultos e R1500 para crianças. É possível 

comprar um passaporte especial de curto prazo que dura cinco anos para R2000. 

 

R = Rublos.  

 

Dupla nacionalidade na Rússia 

 

A dupla cidadania russa é uma questão complexa. Por um lado, a Rússia permite 

oficialmente a dupla cidadania e os cidadãos russos podem adquirir a cidadania no exterior 

sem abrir mão de sua cidadania russa.  

 



No entanto, o estado russo vê os cidadãos com dupla nacionalidade apenas como russos. Na 

verdade, a Rússia tem tratados de dupla cidadania com apenas dois países: Tajiquistão e 

Turcomenistão.  

 

As cidadanias desses países são iguais. No entanto, mudanças recentes na lei significam que 

os cidadãos russos que adquiram a dupla nacionalidade no exterior precisam informar o 

escritório local da GUVM dentro de 60 dias. 

 

Se você se tornar um cidadão russo por naturalização, você deve renunciar à cidadania de 

seu país de origem durante o processo de solicitação de cidadania russa.  

 

Isso pode justificar a perda permanente da cidadania de seu país de origem, dependendo 

das regras relativas à cidadania.  

 

Você também precisará consultar as autoridades competentes de seu país de origem se tiver 

dúvidas sobre isso. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

================================= 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para a Rússia 

 

Em 18 de março de 2020, o governo russo introduziu restrições à entrada em todo o país 

para quase todos os cidadãos estrangeiros. Em 30 de março de 2020, foram aplicadas 

restrições temporárias à entrada e saída pelas fronteiras terrestres da Rússia. A duração 

destes permanece não especificada. 

 

Certos grupos podem estar isentos dessas restrições, incluindo pessoas que residem na 

Rússia, aqueles cujos familiares próximos são cidadãos russos, membros de missões 

diplomáticas e especialistas altamente qualificados. Orientações adicionais foram emitidas 

na sexta-feira, 16 de abril, para cidadãos de vários países, incluindo o Reino Unido, de que 

agora eles poderiam viajar para a Rússia através de um terceiro país, desde que esse país 

aparecesse na lista publicada. A lista completa é Reino Unido; Tanzânia (suspenso até 17 de 

agosto de 2021); Turquia; Suíça; Egito; Maldivas; Emirados Árabes Unidos; Cazaquistão; 

Quirguistão; República da Coreia; Cuba; Sérvia; Japão; República das Seychelles; Etiópia; 

Vietnã; Índia; Catar; Finlândia; Azerbaijão; Armênia; Grécia; Cingapura; Venezuela; 

Alemanha; Síria; Tajiquistão; Uzbequistão; Sri-Lanka; Islândia; Malta; México; Portugal; 

Arábia Saudita; Áustria; Hungria; Líbano; Luxemburgo; Maurício; Marrocos; Croácia; 

Bélgica; Bulgária; Jordânia; República da Irlanda; Itália, Chipre; China; Lichtenstein; 

Macedônia do Norte; Estados Unidos; Albânia; a república Tcheca; França. 

 



Você deve verificar as orientações do Ministério das Relações Exteriores para ver se você se 

qualifica e consultar sua companhia aérea antes de viajar. As orientações do Ministério das 

Relações Exteriores também incluem orientações detalhadas sobre as aprovações e a 

documentação que você precisará ter antes de iniciar sua viagem. 

 

Você deve verificar os requisitos de teste específicos do COVID-19 que as companhias aéreas 

têm em vigor antes de seu voo. Companhias aéreas diferentes têm requisitos diferentes e 

podem recusar o embarque se eles não forem atendidos. 

 

Em Moscou, os testes express PCR COVID-19 estão disponíveis nos aeroportos de 

Sheremetyevo, Domodedovo e Vnukovo, bem como em várias clínicas públicas e privadas. 

Uma lista completa de clínicas e laboratórios certificados para realizar os testes PCR COVID-

19 está disponível online (somente em russo). 

 

Em 15 de dezembro, o presidente russo estendeu as medidas temporárias para regular o 

status legal de cidadãos estrangeiros e apátridas na Rússia em conexão com a ameaça de 

propagação de uma nova infecção por coronavírus. O período de carência para vistos russos 

que expiraram ou irão expirar entre 15 de março de 2020 - 15 de junho de 2021 foi 

prorrogado até 15 de junho de 2021. No entanto, para nacionais ou titulares de residência 

permanente dos países com os quais a Rússia tinha ligações regulares de viagem em 15 de 

dezembro, incluindo no Reino Unido, o período de carência foi prorrogado por apenas 90 

dias, até 14 de março de 2021. 

 

Como o período de carência já passou, os cidadãos britânicos que solicitaram vistos 

precisam garantir que não tenham ultrapassado o prazo. Se o overstay não for superior a 72 

horas com um visto de negócios ou turista, entre em contato com a seção Consular da 

Embaixada.  

 

Se passar de 72 horas, você precisará entrar em contato com o escritório de migração local 

para obter mais informações o mais rápido possível. Deve-se observar que as autoridades 

locais nem sempre falam inglês, portanto, se necessário, consulte a lista de tradutores, 

intérpretes e advogados locais . 

 

A partir de 25 de julho, novas regras se aplicam aos estrangeiros que entrarem na Rússia de 

países da União Econômica da Eurásia (Rússia, Armênia, Bielo-Rússia, Cazaquistão, 

Quirguistão) por via aérea. Os passageiros que chegam desses países devem receber um 

teste PCR COVID-19 negativo por meio do aplicativo “Viajar sem Covid-19” e apresentar o 

resultado do teste no smartphone na chegada.  

 

A partir de 1º de setembro, o uso do aplicativo se tornará obrigatório para a entrada de 

outros países da CEI (Azerbaijão, Moldávia, Tadjiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão). 

Exceções se aplicam a viajantes que chegam à Rússia de terceiros países através dos 

territórios dos países da União Econômica da Eurásia em trânsito ou com uma curta escala. 



Nestes casos, os viajantes devem apresentar um certificado com resultado negativo no teste 

PCR. 

 

Teste / triagem na chegada 

 

Qualquer pessoa que chegue aos aeroportos terá sua temperatura verificada. 

 

Requisitos de quarentena 

 

O governo russo exige que todos os passageiros que chegam obtenham e apresentem um 

certificado de teste COVID-19 negativo datado de menos de 72 horas antes da viagem.  

 

As companhias aéreas podem exigir que você mostre isso no check-in e algumas empresas 

exigem que o certificado seja feito no máximo 72 horas antes da chegada ao seu destino (por 

favor, verifique com sua companhia aérea). Você não deve usar o serviço de teste do NHS 

para fazer um teste a fim de facilitar sua viagem para outro país. Você deve fazer um teste 

particular. 

 

Em 24 de dezembro de 2020, as autoridades russas adotaram um período de quarentena de 

14 dias para todos os viajantes que chegam do Reino Unido. Isso inclui passageiros que 

chegam para fins de trabalho permanente, incluindo portadores de visto de Especialista 

Altamente Qualificado (HQS), que também precisam se isolar por 14 dias na chegada à 

Rússia. 

 

Você será solicitado a isolar-se se desenvolver quaisquer sintomas de COVID-19 e / ou se o 

teste for positivo para COVID-19. Você será solicitado a isolar-se até ter se recuperado e 

testado negativo para COVID-19 em um teste de PCR. Você deve cumprir todas as medidas 

de triagem adicionais implementadas pelas autoridades. 

 

Esteja preparado para mudanças em seus planos 

 

Nenhuma viagem é isenta de riscos durante o COVID. Os países podem restringir ainda 

mais as viagens ou introduzir novas regras em curto prazo, por exemplo, devido a uma 

nova variante do COVID-19. Verifique com sua agência de viagens ou companhia aérea se 

há alterações no transporte que possam atrasar sua viagem de volta para casa. 

 

Se seu teste for positivo para COVID-19, pode ser necessário ficar onde está até que o teste 

seja negativo. Você também pode precisar procurar tratamento lá. 

 

Planeje com antecedência e certifique-se de: 

 

pode acessar dinheiro 

entenda o que seu seguro cobrirá 



pode tomar providências para estender sua estadia e ficar longe por mais tempo do que o 

planejado 

 

Alojamento 

 

Muitos hotéis na Rússia permanecem abertos. 

 

Locais e serviços públicos 

 

O Governo Federal delegou a responsabilidade pela introdução ou relaxamento de restrições 

às autoridades regionais. Portanto, é possível que diferentes restrições estejam em vigor em 

diferentes regiões. Você deve seguir os conselhos regionais. Os conselhos mais recentes para 

Moscou estão disponíveis no site do prefeito.  

 

Para São Petersburgo, os conselhos podem ser encontrados no site da Prefeitura. 

 

Viagem na Rússia 

 

O Governo Federal delegou a responsabilidade pela introdução ou relaxamento de restrições 

às autoridades regionais. Portanto, é possível que diferentes restrições estejam em vigor em 

diferentes regiões. Você deve seguir os conselhos regionais. Os conselhos mais recentes para 

Moscou estão disponíveis no site do prefeito.  

 

https://www.sobyanin.ru/ 

 

Para São Petersburgo, os conselhos podem ser encontrados no site da Prefeitura. 

 

https://www.gov.spb.ru/covid-19/ 

 

O distanciamento social de 1,5 metros deve ser seguido em todos os lugares, exceto em táxis. 

 

Saúde na Rússia 

 

Se você apresentar algum sintoma de coronavírus, como doença respiratória ou febre, você e 

seus coabitantes podem ser obrigados a isolar-se, mesmo que você não tenha feito o teste. 

 

A partir de 2 de julho de 2021, todos os casos de doenças respiratórias em Moscou serão 

tratados como casos COVID de alta probabilidade. Todos os pacientes que apresentarem 

sintomas de doença respiratória farão o PCR e os testes rápidos de antígeno e precisarão se 

auto-isolar até que o teste PCR seja negativo. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

https://www.sobyanin.ru/
https://www.gov.spb.ru/covid-19/


================================== 

SAMOA 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para Samoa 

 

As fronteiras internacionais de Samoa estão atualmente fechadas sob um estado de 

emergência contínuo, a menos que seja aprovado pelo governo de Samoa devido a 

circunstâncias excepcionais, por exemplo, repatriação.  

 

Nessas circunstâncias excepcionais, os viajantes, incluindo a tripulação, agora precisam estar 

totalmente vacinados antes de entrar em Samoa com qualquer vacina pré-qualificada pela 

OMS. Para obter mais detalhes, consulte https://www.health.gov.ws/ 

 

Todos os navios de cruzeiro e iates internacionais não terão permissão para entrar em 

Samoa. 

 

Viagem em Samoa 

 

Um estado de emergência foi declarado em 20 de março de 2020. 

 

O transporte público, incluindo os serviços de ônibus e balsas, voltou a funcionar 

normalmente, exceto aos domingos. 

 

Alojamento 

 

Alojamento, incluindo hotéis e alugueres privados, está disponível em Samoa, embora certos 

requisitos possam ser aplicáveis. 

 

Locais e serviços públicos 

 

O governo de Samoa anunciou em 10 de junho de 2021 que estava relaxando ainda mais as 

restrições para limitar a disseminação da COVID-19. Sob as novas restrições, algumas 

reuniões, como serviços religiosos, reuniões de vilarejos e eventos esportivos sem contato, 

são permitidas.  

 

Os mercados puderam reabrir, embora os vendedores ambulantes continuem proibidos de 

vender nas trilhas. Restaurantes e locais de entretenimento também foram autorizados a 

reabrir com lotação reduzida, devido às regras de distanciamento social. A proibição da 

maioria das reuniões e atividades públicas permanece em vigor aos domingos. 

 



Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================== 

SAN MARINO 

================================== 

 

Medidas locais para conter o avanço do Covid 19 

 

Todos os visitantes devem cumprir os regulamentos de distanciamento social e higienização. 

Também será exigido o uso de máscara facial nos transportes públicos, em todos os espaços 

públicos internos e externos onde não seja possível manter um distanciamento social de 1 

metro. 

 

Os bares e restaurantes estão abertos sem restrição de horário. Teatros, museus e cinemas 

permanecem abertos, e cerimônias religiosas, incluindo casamentos e funerais, são 

permitidas. 

 

Reuniões (grupos com mais de 10 pessoas onde o distanciamento social não pode ser 

mantido) em locais públicos ou privados são estritamente proibidos. 

 

Você pode ver mais sobre as restrições mais recentes no site do Ministério das Relações 

Exteriores de San Marino . 

 

http://www.esteri.sm/on-line/en/home/news/articolo1014883.html 

 

Saúde em San Marino 

 

Se você acredita que tem sintomas, ligue para o número de emergência de coronavírus de 

San Marino 0549 994001 (de 0800 a 1800) ou 0549 888888 (de 1800 a 0800). Não vá 

diretamente a um hospital ou estabelecimento de saúde. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================== 

SANTA LÚCIA 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Requisitos de teste e quarentena na chegada 

Todos os viajantes devem preencher um formulário de registro de pré-chegada antes da 

chegada a St Lucia, que pode ser encontrado na página St Lucia COVID-19 .  

http://www.esteri.sm/on-line/en/home/news/articolo1014883.html


 

As reservas para uma instalação de quarentena operada pelo governo ou uma propriedade 

certificada pelo COVID-19 devem ser confirmadas antes da viagem. 

 

O pré-teste antes da viagem agora é obrigatório. Todos os viajantes devem apresentar prova 

certificada de um teste de PCR (Reação em Cadeia da Polimerase) COVID-19 negativo feito 

cinco dias ou menos antes da viagem para Santa Lúcia.  

 

Os passageiros terão o embarque recusado se não tiverem prova de um teste negativo. Você 

precisará verificar com um provedor de saúde credenciado no seu país de origem para saber 

as opções de teste PCR. Você não deve usar o serviço de teste do NHS para fazer um teste a 

fim de facilitar sua viagem para outro país. Você deve fazer um teste particular. 

 

Todos os passageiros que chegam serão rastreados, incluindo verificações de temperatura, 

no aeroporto. Todos os passageiros passarão pela imigração, retirada de bagagem, alfândega 

e, exceto aqueles do Travel Bubble, chegadas para transporte para sua propriedade 

certificada COVID-19 ou instalação de quarentena operada pelo governo. 

 

Requisitos de quarentena 

 

Todos os residentes que retornam devem ficar em quarentena por 14 dias em uma instalação 

de quarentena operada pelo governo ou em uma propriedade com certificação COVID-19. 

 

https://www.stlucia.org/en_UK/covid-19/ 

 

Todos os visitantes internacionais devem permanecer em uma propriedade com certificação 

COVID por 14 dias. 

 

Todos os passageiros sintomáticos serão isolados e testados e obrigados a permanecer em 

quarentena / isolamento em seu hotel ou instalação de quarentena operada pelo governo até 

que o resultado do teste seja obtido. Se o teste for positivo, todos os visitantes e cidadãos 

nacionais serão transferidos para uma unidade de tratamento até que recebam dois 

resultados negativos e estejam clinicamente estáveis. 

 

Suspensão da quarentena para pessoas totalmente vacinadas 

 

Pessoas que foram totalmente vacinadas não serão obrigadas a entrar em quarentena na 

chegada. As pessoas devem ter recebido a segunda dose 14 dias antes da chegada à ilha. 

Todos os outros protocolos devem ser seguidos, como uso de máscara e distanciamento 

social. A lista completa de protocolos está em https://www.stlucia.org/en_UK/ 

 

Viagem em Santa Lúcia 

O estado de emergência continua em vigor em Santa Lúcia. As seguintes medidas estão em 

vigor: 

https://www.stlucia.org/en_UK/covid-19/
https://www.stlucia.org/en_UK/


 

Após a chegada em Santa Lúcia, todos os viajantes devem continuar a usar máscaras 

durante o transporte na ilha e quando em locais públicos 

Os visitantes devem aderir às medidas de distanciamento físico 

Os viajantes serão submetidos a exames e verificações de temperatura pelas autoridades de 

saúde portuária 

Protocolos foram estabelecidos para táxis, para fornecer precauções de segurança e separar o 

motorista dos hóspedes como uma medida de segurança adicional 

Os protocolos de saúde e segurança serão reforçados por meio do uso de sinalização que 

inclui códigos QR que levam os viajantes a uma página de destino para obter mais 

informações. 

Existem restrições para os números permitidos nas lojas, portanto, filas são possíveis. As 

instalações médicas permanecerão abertas. 

Ligue para 311 para obter as informações e conselhos mais recentes do Governo de Santa 

Lúcia ou consulte o site da Autoridade de Turismo de Santa Lúcia 

 

Alojamento 

 

Você deve permanecer em sua acomodação com certificação COVID em Santa Lúcia por um 

período de 14 dias e não sair da propriedade de veículo ou a pé durante este período, a 

menos que esteja totalmente vacinado 14 dias antes da chegada ou esteja em uma excursão 

organizada pelo hotel . 

 

Dentre os protocolos exigidos, os hotéis devem higienizar a bagagem no check in; manter 

um posto de enfermagem totalmente equipado; observar protocolos de sanitização rigorosos 

e detalhados para limpeza; manter a distância necessária com as mesas para as refeições; e 

ter estações desinfetantes para as mãos instaladas em toda a propriedade. 

 

Locais e serviços públicos 

 

Novos protocolos nacionais estão em vigor a partir de 25 de junho de 2021: 

 

Há um toque de recolher das 23h às 4h todos os dias 

 

Todos os que chegarem a Santa Lúcia devem ter um teste PCR negativo, feito no máximo 5 

dias antes da viagem para Santa Lúcia. 

 

O retorno de nacionais e visitantes com um teste PCR negativo e que estejam totalmente 

vacinados não precisarão de quarentena. O teste aleatório será feito em todos os pontos de 

chegada. Não obstante, o CMO detém o poder de colocar os visitantes em quarentena, a fim 

de proteger a saúde pública 

 

Cidadãos que retornam e visitantes que não estejam totalmente vacinados devem 

permanecer em acomodações com certificação COVID-19 e devem permanecer dentro dessa 



propriedade por 14 dias, a menos que em uma excursão organizada por seu hotel ou agência 

de viagens 

 

Todas as atividades de negócios e comerciais, incluindo lojas, restaurantes e bares, podem 

permanecer abertas até as 22 horas locais. Todas as atividades devem seguir os protocolos 

relacionados ao COVID-19 emitidos pelo Ministério da Saúde 

 

Quando possível, os funcionários de todas as organizações e empresas devem trabalhar em 

casa e realizar todas as reuniões virtualmente / em plataformas online 

 

As organizações religiosas podem realizar ritos religiosos especiais, incluindo casamentos, 

batismos e funerais com um máximo de 100 pessoas presentes; 

 

Graduações e cerimônias de despedida da escola são permitidas com base na metragem 

quadrada do edifício e de acordo com todos os protocolos COVID-19 estabelecidos; 

 

Eventos sociais com até 150 (cento e cinquenta) pessoas totalmente vacinadas são permitidos 

após autorização do Ministério da Saúde e do Delegado de Polícia; 

 

O não cumprimento dos protocolos COVID-19 pode resultar em multas e / ou prisão. O 

Governo de Santa Lúcia notou especificamente violações envolvendo hóspedes que tentam 

deixar locais de acomodação aprovados 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================== 

SÃO CRISTÓVÃO e NEVIS  
================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Um aviso de viagens está em vigor. Atualmente, os viajantes do Brasil não têm permissão 

para entrar em São Cristóvão e Névis. Assim que a recomendação for suspensa, todos os 

viajantes do Brasil devem ter recebido duas doses da vacina COVID e enviar uma 

notificação online às autoridades de São Cristóvão e Névis. 

 

Os viajantes totalmente vacinados serão solicitados a “Férias no local” em um hotel 

aprovado para viagens por um período. Verifique as diretrizes mais recentes no site de 

turismo de São Cristóvão . 

 

https://www.stkittstourism.kn/ 

 

https://www.stkittstourism.kn/


Os visitantes poderão deixar a quarentena após 5 dias, uma vez que os testes PCR negativos 

forem recebidos. Durante a quarentena, os visitantes não poderão circular livremente pelo 

hotel. 

 

Os pais vacinados que viajam com uma criança não vacinada com menos de 18 anos não 

terão permissão para se integrar em St. Kitts e Nevis até que os testes de PCR para a criança 

feitos no dia 14 tenham dado negativo. 

 

Os viajantes devem verificar regularmente os sites da Autoridade de Turismo de São 

Cristóvão Autoridade de Turismo de São Cristóvão e Nevis para atualizações e informações 

sobre autorização pré-viagem, documentação exigida, hotéis permitidos e outros requisitos 

de viagem. As alterações podem entrar em vigor em curto prazo. 

 

https://nevisisland.com/ 

 

Espaços públicos e serviços 

 

As restrições em St Kitts e Nevis foram atenuadas com o fim do bloqueio total a partir de 12 

de julho e a vida econômica normal foi retomada, sujeita aos protocolos sociais da COVID-

19. O toque de recolher diário permanece em vigor das 21h00 às 5h00. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================== 

ST MAARTEN 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus 

 

Um resumo das informações sobre os requisitos de entrada e medidas domésticas COVID-19 

pode ser encontrado aqui .  

 

http://www.sintmaartengov.org/government/VSA/Health-

Updates/NOVELCORONAVIRUS/Pages/Travel-advice.aspx 

 

O Brasil é atualmente classificado como um país de 'alto risco' como parte das restrições 

COVID-19 de St Maarten. Isso significa que qualquer pessoa que entrar em St Maarten e 

estiver no Brasil 14 dias antes de sua chegada estará sujeita a 14 dias de automonitoramento 

obrigatório.  

 

Consulte o site do Governo de St Maarten para obter mais informações .  

 

https://stmaartenehas.com/travel-requirements/ 

https://nevisisland.com/
http://www.sintmaartengov.org/government/VSA/Health-Updates/NOVELCORONAVIRUS/Pages/Travel-advice.aspx
http://www.sintmaartengov.org/government/VSA/Health-Updates/NOVELCORONAVIRUS/Pages/Travel-advice.aspx
https://stmaartenehas.com/travel-requirements/


 

Além disso, todos os viajantes para St Maarten devem apresentar um resultado negativo no 

teste PCR de um teste feito 72 horas antes da partida e preencher e enviar o formulário de 

declaração de saúde 72 horas antes da viagem. 

 

https://stmaartenehas.com/application-form/ 

 

Turismo em St Maarten 

 

O governo de St Maarten implementou medidas em resposta à pandemia do coronavírus. 

Consulte o site do governo de St Maarten para atualizações e detalhes dessas medidas, 

incluindo orientações sobre o que você deve fazer se o teste for positivo para COVID-19 

durante a sua estadia. 

 

https://stmaartenehas.com/general-information/ 

 

Alojamento 

 

Os viajantes devem se familiarizar com as diretrizes e protocolos de seus provedores de 

hospedagem e atividades e cumpri-los. 

 

Cuidados de saúde em St Maarten 

 

Se você acha que tem sintomas de COVID-19, você deve: 

 

Procure atendimento médico. Ligue com antecedência antes de ir ao consultório médico ou 

ao pronto-socorro 

Contate as autoridades de saúde pública discando 914 

Informe o seu médico sobre sua viagem recente e seus sintomas 

Evite contato com outras pessoas 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

 

================================== 

ST MARTIN e  ST BARTHÉLEMY  
================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

A entrada em St Martin e St Barthélemy é restrita no momento. As chegadas também podem 

ser obrigadas a isolar-se por sete dias, antes de fazer outro teste de PCR. Para obter mais 

informações, consulte o site da Prefeitura local . 

https://stmaartenehas.com/application-form/
https://stmaartenehas.com/general-information/


 

http://www.saint-barth-saint-martin.gouv.fr/ 

 

Todos os viajantes com mais de 11 anos devem fazer um teste para COVID-19 dentro de 72 

horas antes da partida para St Martin e St Barthélemy. O teste é obrigatório e o viajante deve 

comprovar resultado negativo antes de embarcar. 

 

Os viajantes também podem precisar apresentar um documento de autocertificação 

afirmando que não apresentam sintomas de COVID e que, pelo que sabem, não mantiveram 

contato com nenhuma pessoa confirmada como positivo nos últimos 14 dias. Você deve 

verificar com seu operador de viagens e os conselhos da prefeitura local antes de viajar. 

 

As companhias aéreas podem recusar o embarque a qualquer pessoa que não apresente a 

prova de resultado negativo e o documento auto-certificado. 

 

http://www.saint-barth-saint-martin.gouv.fr/Actualites/LA-UNE/Actualites/Covid-19-

les-conditions-d-entree-par-voie-aerienne-a-Saint-Martin-et-Saint-Barthelemy 

 

Para mais informações sobre as regras de entrada para St Martin e St Barthélemy, consulte o 

site da Prefeitura local 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

 

================================== 

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE  
================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus 

 

Entrada para São Tomé e Príncipe 

 

Atualmente, não há restrições para a entrada de cidadãos do Brasil em São Tomé e Príncipe, 

desde que você cumpra os requisitos de entrada descritos abaixo. 

 

Teste antes da chegada 

 

Todos os passageiros aéreos que chegam a São Tomé e Príncipe são obrigados a ter prova de 

um teste COVID-19 PCR negativo, feito nas 72 horas anteriores à sua chegada. 

 

Viagem em São Tomé e Príncipe 

 

http://www.saint-barth-saint-martin.gouv.fr/
http://www.saint-barth-saint-martin.gouv.fr/Actualites/LA-UNE/Actualites/Covid-19-les-conditions-d-entree-par-voie-aerienne-a-Saint-Martin-et-Saint-Barthelemy
http://www.saint-barth-saint-martin.gouv.fr/Actualites/LA-UNE/Actualites/Covid-19-les-conditions-d-entree-par-voie-aerienne-a-Saint-Martin-et-Saint-Barthelemy


O governo de São Tomé e Príncipe declarou um “Estado de Calamidade”. Isso continua a 

impor uma série de restrições e medidas de saúde pública para limitar a propagação do 

vírus. 

 

Alojamento 

 

Alguns hotéis permanecem fechados. Outros hotéis e aluguéis privados continuam 

operando com algumas restrições e medidas de precaução contra o coronavírus em vigor. 

Você deve entrar em contato com o provedor de hospedagem antes de fazer a reserva para 

confirmar se a acomodação de sua preferência está aberta e quais restrições estão em vigor. 

 

Locais e serviços públicos 

 

A maioria das lojas, bancos e restaurantes continuam a operar, com algumas restrições (por 

exemplo, horário de funcionamento reduzido) e medidas de precaução contra o coronavírus 

em vigor. 

 

As pessoas são orientadas a manter padrões de higiene, que incluem lavar as mãos 

regularmente, usar máscaras faciais em público e manter o distanciamento social. 

 

As máscaras faciais são obrigatórias em todas as áreas públicas fechadas e no interior dos 

veículos. 

 

Reuniões públicas em mercados e igrejas continuarão operando com 50% da capacidade 

 

Boates e festivais continuam proibidos. 

 

Cuidados de saúde 

 

Se você acha que tem sintomas de COVID-19, deve entrar em contato com a clínica ou centro 

médico mais próximo. Disque 115 para emergências. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================== 

SÃO VICENTE e GRANADINAS 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Os requisitos de entrada em São Vicente e Granadinas variam de acordo com o país de 

origem e estão sujeitos a revisão ou alteração regularmente. Você deve sempre consultar os 



documentos do protocolo de entrada de São Vicente e Granadinas para obter as informações 

completas e mais recentes. 

 

http://health.gov.vc/health/index.php/covid-19-protocols-

documents?fbclid=IwAR17F8szBN_xBI0-rwiJpE7qKD0YX-

1LxoFAqlpmaLgeMzSlE_EfCGKQfwk 

 

Você não deve usar o serviço de teste do NHS para fazer um teste a fim de facilitar sua 

viagem para outro país. Você deve fazer um teste particular. 

 

Não há voos comerciais diretos do Brasil para São Vicente e Granadinas. Como os requisitos 

de entrada do país de trânsito (por exemplo, Barbados) podem ser diferentes daqueles de 

São Vicente e Granadinas, é recomendável verificar e respeitar os requisitos do país através 

do qual você está transitando a caminho de São Vicente e Granadinas antes de viajar . 

 

Viagem em São Vicente e Granadinas 

 

As restrições relacionadas ao coronavírus aumentaram nas últimas semanas. O uso de 

máscara, medidas de higiene padrão e distanciamento social são fortemente recomendados. 

Pode ser necessário usar máscaras e desinfetante em táxis e microônibus, lojas e prédios do 

governo. 

 

As autoridades de São Vicente e Granadinas buscarão processar as pessoas que violarem os 

protocolos COVID-19, incluindo aquelas que violarem os protocolos de quarentena, o que 

pode resultar em multa e / ou pena de prisão. 

 

Alojamento 

 

Nem todos os hotéis e aluguéis privados foram reabertos ou totalmente reabertos ao público. 

Ao fazer uma reserva, você deve verificar se existem restrições ou protocolos de coronavírus 

a serem observados. 

 

Locais e serviços públicos 

 

Não há bloqueios ou toques de recolher, mas o uso de máscaras agora é amplamente 

difundido e outras medidas de proteção contra a disseminação do COVID-19 foram 

introduzidas ou reforçadas no Ano Novo, inclusive em relação a refeições em restaurantes; 

quantas pessoas podem se reunir em eventos privados ou públicos, como casamentos. 

Funerais ou serviços religiosos; e quantas pessoas os serviços de táxi de microônibus 

particulares podem transportar. A proibição de música amplificada foi restabelecida. A 

maioria, senão todas, as lojas, empresas ou escritórios públicos exigem que os clientes usem 

máscaras, lavem ou higienizem as mãos antes de entrar e sigam marcações de espaço de 3-6 

pés ao fazerem fila. 

 

http://health.gov.vc/health/index.php/covid-19-protocols-documents?fbclid=IwAR17F8szBN_xBI0-rwiJpE7qKD0YX-1LxoFAqlpmaLgeMzSlE_EfCGKQfwk
http://health.gov.vc/health/index.php/covid-19-protocols-documents?fbclid=IwAR17F8szBN_xBI0-rwiJpE7qKD0YX-1LxoFAqlpmaLgeMzSlE_EfCGKQfwk
http://health.gov.vc/health/index.php/covid-19-protocols-documents?fbclid=IwAR17F8szBN_xBI0-rwiJpE7qKD0YX-1LxoFAqlpmaLgeMzSlE_EfCGKQfwk


Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

SENEGAL 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para o senegal 

 

O governo do Senegal disse que as companhias aéreas não estão autorizadas a transportar 

cidadãos estrangeiros de países que impuseram restrições de viagem ao Senegal, a menos 

que eles sejam normalmente residentes no Senegal, diplomatas, militares, profissionais de 

saúde e outras categorias profissionais específicas. As autoridades senegalesas confirmaram 

que os cidadãos britânicos não estão sujeitos a essas restrições de entrada . 

 

Apesar disso, algumas companhias aéreas só permitem a viagem de estrangeiros com 

comprovante de residência no Senegal. É importante notar que algumas companhias aéreas 

aceitam apenas um cartão de residência completo, e não um 'récépissé', embora o governo 

do Senegal tenha confirmado que um 'récépissé' é uma prova de residência. Você deve 

verificar com sua companhia aérea antes de viajar. 

 

Para entrar no Senegal, você deve apresentar um teste negativo datado de não mais de 5 dias 

antes, emitido no país onde você iniciou sua viagem e autorizado por esse país ou uma 

organização de saúde reconhecida. 

 

Você não deve usar o serviço de teste do NHS para fazer um teste a fim de facilitar sua 

viagem para outro país. Você deve fazer um teste particular. 

 

Você também deve preencher e enviar um formulário 'Localizador de passageiros de saúde 

pública' na chegada ao Senegal. Você precisará enviar este formulário no controle de 

fronteira. Você pode acessar o formulário no site do Aeroporto de Dakar . 

 

https://www.dakaraeroport.com/formulaire-de-localisation-de-passager-pour-la-sante-

publique/ 

 

Viagem internacional 

 

As fronteiras aéreas, terrestres e marítimas estão abertas, exceto a fronteira terrestre com a 

Guiné. 

 

Viagem no Senegal 

 

https://www.dakaraeroport.com/formulaire-de-localisation-de-passager-pour-la-sante-publique/
https://www.dakaraeroport.com/formulaire-de-localisation-de-passager-pour-la-sante-publique/


Atualmente, não há restrição para viagens entre regiões e não é necessária autorização para 

viajar entre regiões. Os voos internos também foram reiniciados. No entanto, a partir de 18 

de julho, todos os serviços inter-regionais foram suspensos pelo serviço de ônibus público 

Dakar Dem Dikk. Outras restrições podem ser anunciadas em curto prazo. 

 

As máscaras devem ser usadas em todos os momentos nas áreas públicas e durante viagens, 

inclusive em um carro particular, se houver duas ou mais pessoas no carro. 

 

Alojamento 

 

Os hotéis estão abertos. 

 

Locais e serviços públicos 

 

As máscaras devem ser usadas em todas as áreas públicas de todo o Senegal, inclusive em 

supermercados, no transporte público (que ainda opera com capacidade reduzida), nos táxis 

e nas vias públicas. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

SERRA LEOA 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para Serra Leoa 

 

Em um anúncio de assessoria de viagem em 10 de setembro de 2020, o Governo de Serra 

Leoa anunciou os protocolos de chegada e partida COVID-19 para qualquer pessoa que 

deseje viajar de e para Serra Leoa. Se você pretende viajar para Serra Leoa, você deve obter 

autorização do Governo de Serra Leoa através do portal online antes de viajar. 

 

https://www.travel.gov.sl/ 

 

Para obter autorização, você deve ter: 

 

prova de resultado negativo do teste PCR COVID-19 até 72 horas antes da hora de partida 

do seu voo para Serra Leoa; 

 

você não deve usar o serviço de teste do NHS para fazer um teste a fim de facilitar sua 

viagem para outro país. Você deve fazer um teste particular; 

 

https://www.travel.gov.sl/


um formulário de localização de passageiros de saúde pública antes da partida; 

e comprovante de pagamento para testes COVID-19 na chegada pagos através do portal 

 

Chegadas cuja permanência no país não ultrapasse 5 dias não precisam ser testados 

novamente antes de sair do país. No entanto, os passageiros são obrigados a solicitar um 

certificado do resultado negativo do teste PCR que foi administrado a eles quando chegaram 

a Serra Leoa. 

 

A partir de quarta-feira, 12 de maio de 2021, o governo de Serra Leoa implementou medidas 

de proteção adicionais de países conhecidos por terem alta transmissão de SARS-COV-2, um 

aumento repentino no número de casos COVID-19 e / ou circulação de variantes 

preocupantes. Os países atuais são Índia, Turquia, Brasil e Argentina . A lista atual de países 

estará em revisão e outros países podem ser adicionados se atenderem aos critérios 

identificados. 

 

Teste na chegada 

 

Na chegada ao aeroporto Freetown Lungi International, todos os passageiros devem fazer 

um teste COVID-19 PCR e RDT (além do resultado negativo do teste necessário para obter 

autorização para viajar para Serra Leoa). Se o seu teste for negativo para o teste RDT, você 

terá permissão para deixar o aeroporto e viajar para o seu destino final, onde deverá 

observar os protocolos de saúde pública enquanto aguarda o resultado do seu teste PCR 

(que não deve ocorrer mais de 48 horas). Um formulário de localizador de saúde com 

detalhes de contato deve ser preenchido. 

 

Testando na chegada da Índia, Turquia, Brasil e Argentina 

 

Se você estiver viajando para Serra Leoa de um desses países nos últimos 14 dias (excluindo 

trânsito no aeroporto), você deve: 

 

1) Ter um certificado de resultado de teste COVID-19 negativo válido com base na Reação 

em Cadeia da Polimerase (PCR) de um laboratório certificado obtido até 72 horas antes da 

partida do ponto de origem. O certificado do teste deve ser em inglês e deve mostrar: 

 

A data e hora em que o swab foi feito 

 

O nome do laboratório certificado onde o swab foi analisado 

 

Provas do relatório laboratorial original, para verificação pela companhia aérea e pelos 

representantes de saúde do governo de Serra Leoa na chegada. 

 

2) Entrar em quarentena em uma instalação / hotel de quarentena aprovado pelo governo 

de Serra Leoa por no mínimo 8 dias a partir da chegada, às custas do viajante. 

 



Ser testado no dia 7 após a chegada. Se o seu teste for negativo, você será liberado 

Cumpra todos os regulamentos de quarentena. Autoridades de saúde do governo de Serra 

Leoa monitorarão o cumprimento dos regulamentos 

 

Indivíduos que tenham sido totalmente vacinados e cheguem ao país pelo menos 14 dias 

após a última dose de qualquer vacina COVID, não serão obrigados a entrar em quarentena. 

No entanto, eles serão testados para SARS-COV-2 no aeroporto 

 

Uma auto-quarentena de 14 dias é necessária para crianças que acompanham um adulto 

totalmente vacinado 

 

O governo de Serra Leoa emitiu um aviso informando que o não cumprimento dessas 

regulamentações resultará em ação punitiva. 

 

Requisitos de quarentena 

 

Se seu teste for positivo para o teste RDT, você deverá ficar em quarentena em um hotel em 

Lungi, por sua própria conta, enquanto espera pelo resultado do seu teste PCR. O resultado 

da PCR substitui o resultado do RDT. Se o resultado do teste PCR for positivo, você será 

contatado pelas autoridades de saúde de Serra Leoa e precisará isolar-se.  

 

Os passageiros sentados próximos a um caso positivo no voo serão tratados como contato 

principal e deverão se isolar até que você retorne um teste de PCR COVID-19 negativo. O 

distanciamento social e o uso de máscaras são obrigatórios no aeroporto Freetown Lungi 

International. 

 

Teste na partida 

 

Antes de partir de Serra Leoa, você precisará pagar e fazer um teste PCR COVID-19 por 

meio do portal em até 72 horas após sua partida. Os certificados que confirmam o resultado 

do teste serão enviados a você por e-mail.  

 

Você precisará fornecer este certificado confirmando o resultado do seu teste no check-in. Se 

seu teste for positivo, você não terá permissão para viajar e precisará seguir os protocolos de 

saúde pública para isolamento e rastreamento de contato. 

 

Se a sua estadia em Serra Leoa for de 5 dias ou menos, você está isento de precisar de mais 

um teste antes da partida. Você está isento do teste COVID-19 na partida se chegar a Serra 

Leoa menos de 5 dias antes da partida. Crianças menores de dois anos também estão isentas. 

 

Se você acha que tem sintomas de COVID-19, deve ligar para a linha de emergência do 

governo de Serra Leoa no número 117 (local). O tratamento dos casos de coronavírus é 

realizado nas instalações do Governo de Serra Leoa. 

 



O site do Ministério da Saúde contém informações adicionais. 

 

https://mohs.gov.sl/covid-19/ 

 

Turismo em Serra Leoa 

Há toque de recolher para todos os movimentos das 23h às 5h. Bares e restaurantes fecham 

às 21h. 

 

Agora é obrigatório usar máscara no veículo. Esta política está sendo aplicada pelas 

autoridades de Serra Leoa. Se você for encontrado sem máscara, poderá ser multado. 

 

Alojamento 

Os hotéis estão abertos. 

 

Espaços públicos e serviços 

Grandes reuniões públicas ainda são limitadas e eventos para mais de 100 pessoas (por 

exemplo, concertos, eventos esportivos) são proibidos. 

 

Locais de culto, igrejas e mesquitas foram reabertos para o culto, mas há restrições quanto ao 

número. A lavagem das mãos e o distanciamento social são impostos. 

 

Os restaurantes e bares devem fechar às 21h. 

 

As pessoas são fortemente aconselhadas a lavar as mãos, usar desinfetante para as mãos e 

evitar apertar as mãos. 

 

As pessoas são aconselhadas a respeitar estritamente o distanciamento social. 

 

Saúde em Serra Leoa 

 

Se você acha que tem sintomas de COVID-19 ou teve resultado positivo para COVID-19, 

você deve ligar para a linha de emergência do governo de Serra Leoa no número 117, que irá 

aconselhá-lo com mais detalhes.  

 

https://mohs.gov.sl/ 

 

A maioria dos casos será capaz de isolar-se em casa ou no hotel. Se for necessário tratamento 

médico, ele será providenciado pelo governo de Serra Leoa gratuitamente em uma das 

instalações designadas do COVID-19, provavelmente o hospital Medical 34 em Freetown. O 

site do Ministério da Saúde contém informações adicionais. 

 

Assistência médica local 

 

https://mohs.gov.sl/covid-19/
https://mohs.gov.sl/


Hospitais e instalações médicas em Serra Leoa são limitados. Os suprimentos médicos não 

são confiáveis e a disponibilidade é limitada. Não há nenhum acidente público ou comercial 

efetivo e serviço de emergência ou ambulância no país. Você deve carregar suprimentos 

médicos básicos.  

 

Certifique-se de ter suprimentos adequados de medicamentos prescritos, tendo em mente o 

risco de atrasos devido a cancelamentos de voos. Certifique-se de ter seguro de saúde para 

viagens adequado e fundos acessíveis para cobrir os custos de qualquer tratamento médico 

no exterior, evacuação médica e repatriação. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

SÉRVIA 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para a Sérvia 

 

Todos os visitantes da Sérvia (com um número limitado de exceções definidas abaixo) 

devem ter consigo um teste PCR negativo feito nas 48 horas anteriores à chegada.  

 

A sua entrada será recusada se não obtiver um resultado negativo no teste. Os testes não 

podem ser realizados na chegada. 

 

Cidadãos sérvios e estrangeiros com residência temporária e permanente devem apresentar 

um teste PCR negativo feito 48 horas antes da chegada ou passar 10 dias em isolamento em 

casa após a entrada na Sérvia.  

 

Indivíduos em auto-isolamento devem se apresentar a um centro de saúde no prazo de 24 

horas após a entrada na Sérvia, registrando-se em http://www.e-zdravlje.gov.rs. 

 

Os visitantes que viajam dos EUA podem entrar na Sérvia nas mesmas condições com um 

PCR negativo ou Teste Rápido FIA do antígeno. 

 

Pessoas que viajaram para fora da Sérvia e retornam dentro de 48 horas podem apresentar 

um teste PCR negativo emitido da Sérvia, desde que tenha sido emitido dentro de 48 horas 

antes da reentrada na Sérvia. 

 

As isenções a esses requisitos incluem: 

 



Cidadãos sérvios e estrangeiros com residência temporária ou permanente, vacinados fora 

da Sérvia com duas doses de uma vacina COVID-19 (ou uma dose única se vacinados com 

AstraZeneca) com certificado de vacinação válido da autoridade competente do país onde a 

pessoa foi foi vacinado.  

 

Cidadãos da Albânia, Bósnia e Herzegovina, Bulgária, Hungria, Macedônia do Norte e 

Montenegro, entrando na Sérvia diretamente desses países. 

 

Cidadãos estrangeiros em trânsito na Sérvia (até 12 horas); 

 

Tripulação de transporte internacional de carga (rodoviário e fluvial) (aplicam-se limites de 

tempo); 

 

Tripulações e tripulações de cabine de aeronaves que chegam e transitam pela Sérvia; 

 

Crianças com 12 anos ou menos, desde que o pai / adulto acompanhante cumpra os 

requisitos de entrada descritos acima 

 

Membros de missões diplomáticas estrangeiras, organizações internacionais e militares que 

realizam viagens oficiais. 

 

Você não deve usar o serviço de teste do NHS para fazer um teste a fim de facilitar sua 

viagem para outro país. Você deve fazer um teste particular.  

 

Se precisar de mais informações sobre os requisitos de entrada, entre em contato com as 

autoridades locais de imigração ou com a embaixada ou consulado sérvio mais próximo. 

Você também deve consultar sua companhia aérea ou agência de viagens para obter as 

informações mais recentes. 

 

As fronteiras da Sérvia permanecem abertas para entrada e saída, sujeitas a quaisquer 

requisitos de entrada atualmente em vigor nos países vizinhos. 

 

Espaços públicos e serviços 

 

Existem regras nacionais que restringem os movimentos e limitam as atividades. É 

obrigatório manter uma distância física de pelo menos 1,5m em todos os espaços públicos.  

 

Máscaras protetoras são obrigatórias em todos os espaços públicos internos e externos 

quando a área está lotada. Deixar de usar máscara quando necessário incorrerá em multa. O 

auto-isolamento, quando necessário, será imposto. 

 

As reuniões internas e externas são limitadas a 500 pessoas, com exceção de alguns eventos 

aprovados pela Equipe de Resposta a Crises do Governo. Organizações de trabalho, escolas 

e instalações semelhantes estão excluídas, mas devem limitar o número de pessoas dentro da 



metragem quadrada total da instalação a 1 por 4m². Ginásios, clubes de fitness e spas devem 

limitar os números a 16m² por pessoa. Todas as outras instalações que permanecerem 

abertas devem fornecer 8m² por pessoa. 

 

Restaurantes, cafés e bares podem atender os clientes em seus espaços ao ar livre, sem 

restrição de horário, e em ambientes fechados com lotação reduzida, até a 1h. 

 

As lojas de varejo podem operar sem restrições ao horário de funcionamento. O horário de 

início das exibições de cinema é estendido para 23h, e as bilheterias podem permanecer 

abertas até essa hora. 

 

Regras e penalidades adicionais variam em diferentes vilas e cidades, e as regras podem 

mudar rapidamente. Você deve seguir as orientações locais mais recentes e verificar os 

meios de comunicação regularmente para obter informações atualizadas. 

 

Outras restrições podem ser introduzidas, tanto em âmbito nacional quanto local, inclusive a 

curto prazo. A violação desses procedimentos pode resultar em multas e / ou pena de 

prisão. 

 

Saúde na Sérvia 

 

O sistema de saúde sérvio está sob crescente pressão em todo o país devido ao alto número 

de casos COVID-19. Pode ser mais difícil do que o normal ter acesso a cuidados de saúde 

satisfatórios para qualquer problema médico, incluindo COVID-19.  

 

Há relatos de que é difícil obter o teste COVID-19 no sistema público de saúde, inclusive 

para indivíduos sintomáticos. Hospitais adicionais temporários estão sendo estabelecidos 

em algumas cidades, incluindo Belgrado, a fim de admitir pacientes com COVID-19. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================== 

SEYCHELLES  
================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Em 25 de março de 2021, as Seychelles abriram suas fronteiras aos visitantes, 

independentemente de seu status de vacinação. Todos os visitantes devem apresentar um 

teste PCR negativo, feito até 72 horas antes da partida, e devem permanecer em 

acomodações aprovadas. Não haverá exigência de quarentena e nenhuma restrição de 

movimento para a maioria dos visitantes após a entrada nas Seychelles. Os visitantes devem 

aderir às medidas de saúde pública. 



 

Em 6 de maio, o Governo das Seicheles anunciou que, com efeito imediato, os visitantes que 

estiveram em Bangladesh, Brasil, Índia, Paquistão ou África do Sul nos 14 dias anteriores à 

viagem não terão permissão para entrar nas Seicheles. Isso será revisado em uma data 

posterior. 

 

Se você planeja viajar para Seychelles, deve fazê-lo de acordo com as restrições atuais do 

COVID-19 do Reino Unido e deve se familiarizar com a assessoria de viagens no site do 

Ministério de Relações Exteriores e Turismo e a seção de 'condições de entrada' do 

Ministério de Site de saúde , que descreve todos os requisitos para as condições de entrada e 

pré-viagem que devem ser cumpridos. 

 

Um formulário de inscrição também deve ser preenchido e devolvido à Autoridade de 

Saúde Pública antes da viagem. Os titulares de autorização de trabalho também devem ser 

liberados pelo Departamento de Emprego e Imigração. Se não tiver certeza de seu status, 

você deve entrar em contato com o Departamento de Emprego e Imigração antes de tentar 

entrar nas Seychelles. 

 

Você pode encontrar um aviso de viagem detalhando os procedimentos completos de 

entrada para todos os viajantes no site do Ministério das Relações Exteriores e Turismo e 

'condições de entrada' no site do Ministério da Saúde . É altamente recomendável que você 

se familiarize com todos os requisitos de entrada antes de viajar. Eles podem ser atualizados 

regularmente e sem aviso prévio. 

 

http://tourism.gov.sc/covid-19-guidelines/ 

 

http://www.health.gov.sc/ 

 

Uma Autorização de Viagem de Saúde é necessária para viajantes que entram nas Seychelles 

por mar. Os viajantes que chegam por via marítima e que passaram pelo menos 14 dias no 

mar desde o último porto de escala não precisam de um teste PCR.  

 

Os clientes ou tripulantes que desejarem desembarcar antes do término de 14 dias desde o 

último porto de escala deverão ter o comprovante de vacinação e realizar um teste PCR na 

chegada. Se viaja por via marítima, deve seguir as orientações sobre as 'condições de 

entrada' no site do Ministério da Saúde . 

 

Os navios de cruzeiro de qualquer país do mundo não terão permissão para atracar nas 

Seychelles até novo aviso. 

 

Triagem na chegada 

 

Todos os visitantes devem apresentar um teste PCR negativo na chegada, feito nas 72 horas 

anteriores à partida. 

http://tourism.gov.sc/covid-19-guidelines/
http://www.health.gov.sc/


 

Todos os passageiros passarão por verificação de temperatura em todos os portos de 

chegada. Se houver sintomas de COVID-19, testes serão realizados. Aqueles considerados 

positivos serão colocados em quarentena e verificados novamente. 

 

Requisitos de quarentena 

 

Não haverá requisitos de quarentena e nenhuma restrição de movimento para a maioria dos 

visitantes após a entrada nas Seychelles. 

 

Cidadãos seichelenses e residentes permanentes podem entrar nas Seicheles vindos de 

qualquer país e não serão colocados em quarentena se tiverem completado uma dose 

completa de vacinação pelo menos duas semanas antes de viajar. Cidadãos seychelles não 

vacinados e residentes permanentes devem passar por 7 dias de quarentena domiciliar. 

 

Os titulares da Licença Ocupacional Ganhosa (GOP) podem entrar nas Seychelles vindos de 

qualquer país e não enfrentarão quarentena se tiverem completado uma dose completa de 

vacinação pelo menos duas semanas antes de viajar. Espera-se que todos os detentores de 

GOP não vacinados que viajam para Seychelles passem por 7 dias de quarentena em uma 

instalação privada de quarentena ou em um estabelecimento turístico certificado. 

 

Se você pretende viajar para as Seychelles, deve se familiarizar com a seção 'condições de 

entrada' do site do Ministério da Saúde . 

 

Turismo nas Seychelles 

 

O Governo das Seicheles estendeu as restrições COVID-19 em todo o país até novo aviso. 

 

O Ministério da Saúde nas Seychelles publica medidas novas e adicionais no site do 

Ministério da Saúde e nos canais de mídia social do Ministério da Saúde. 

 

Se você mora em Seychelles ou pretende viajar para Seychelles, é altamente recomendável se 

familiarizar com essas medidas e seguir as diretrizes de saúde pública. Você deve evitar 

viajar desnecessariamente dentro do país, inclusive entre as ilhas. Você deve usar uma 

máscara e observar o distanciamento social em todos os momentos quando estiver em 

público. 

 

Alojamento 

 

Alguns hotéis estão abertos nas Seychelles. Se você fez uma reserva, deve entrar em contato 

com seu operador turístico ou proprietário do hotel antes de viajar para Seychelles. 

 

Espaços públicos e serviços 

 



O Governo das Seicheles introduziu novas restrições à utilização de espaços e serviços 

públicos, na sequência do aumento do número de casos de coronavírus nas Seicheles. Essas 

medidas permanecerão em vigor até novo aviso. 

 

Um toque de recolher em todo o país está em vigor das 23h às 4h. Você não deve viajar fora 

de sua acomodação entre esses horários sem autorização. As restrições ao movimento são 

revisadas regularmente. 

 

Festas em casa não são permitidas e não são permitidas reuniões de mais de quatro pessoas, 

dentro ou fora de casa, inclusive nas praias e em locais públicos. 

 

Todas as lojas, bares e cassinos fecharão às 19h até novo aviso. 

 

Em 20 de maio, o Governo das Seicheles prorrogou o fechamento de todas as escolas até 31 

de maio. As restrições são executáveis por lei e podem ser alteradas a curto prazo. Você deve 

consultar o Ministério da Saúde em Seychelles para obter mais informações e monitorar a 

mídia local para os desenvolvimentos mais recentes. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

SINGAPURA  

================================= 

Lee Kuan Yew, o homem responsável pelo que Cingapura tem de melhor  

  

O homem responsável por implantar as reformas econômicas que fizeram com que 

Cingapura deixasse de ser um país de terceiro mundo — praticamente uma favela a céu 

aberto — e se transformasse em um país de primeiro mundo, com uma renda per capita 

muito superior à americana. 

 

Yew desenvolveu o modelo de Cingapura por pura necessidade.  Além de não possuir 

recursos naturais, Cingapura não possuía nenhuma terra fértil na qual desenvolver 

atividades agrícolas.  Ou seja, não havia nem como plantar comida nem como extrair 

petróleo no país.  Logo, ele teve de recorrer ao comércio global. 

 

A estratégia de Singapura 

 

Singapura se tornou independente da Malásia em 1965.  Na verdade, o país foi praticamente 

expulso da Malásia.  À época, Cingapura era um país pobre e atrasado — uma mancha 

estéril, improdutiva e sombria em uma das mais perigosas regiões do mundo.  Com efeito, a 

renda per capita de Singapura em 1965 seria equivalente à de um país como Angola ou 

Kosovo hoje, ajustada pela inflação. 

 



No entanto, Singapura contava com um líder, um fundador visionário: Lee Kuan Yew.  E ele 

tinha ideias claras sobre como modernizar o país.  

 

Sua estratégia continha os seguintes elementos: 

 

Moeda forte e estável 

 

O primeiro e mais crucial — sem o qual nada mais funciona — era uma moeda forte e 

estável.  Singapura implantou um sistema de Currency Board, um regime monetário no qual 

não há política monetária e nem interferência política.  

 

Currency Board é o sistema que se utiliza quando se quer adotar uma genuína "âncora 

cambial", o que faz com que a moeda de um país se torne um mero substituto de uma 

moeda estrangeira.   

 

Neste sistema, a moeda nacional é totalmente atrelada a uma moeda estrangeira (no caso de 

Singapura, o dólar de Singapura nasceu ancorado à libra esterlina, depois passou para o 

dólar, e depois para uma cesta de moedas), e a variação da base monetária nacional se dá de 

acordo com o saldo do balanço de pagamentos (saldo da quantidade de moeda estrangeira 

que entra e sai da economia nacional). 

 

A única função de um Currency Board é trocar moeda nacional (que ele próprio emite) por 

moeda estrangeira, e vice versa, a uma taxa fixa.  

 

Neste sistema, não há nenhuma política monetária.  Todo o arranjo funciona como se 

estivesse no piloto automático.  A base monetária do país é igual à quantidade de reservas 

internacionais (no caso, a moeda adotada como âncora), e varia de acordo com a quantidade 

de moeda estrangeira que entra e sai da economia em decorrência das transações 

internacionais do país.   

 

Quando há um superávit nas transações internacionais, a base monetária doméstica 

aumenta; quando há um déficit, diminui. 

 

Além de estabilizar a moeda, um Currency Board impõe forçosamente uma disciplina ao 

sistema bancário e às políticas fiscais do governo.   

 

Para Singapura, um Currency Board forneceu preços estáveis (uma das menores inflações de 

preço do mundo) e uma moeda plenamente segura e conversível, o que atraiu investimentos 

estrangeiros maciços. 

 

Hoje, a autoridade monetária de Singapura, embora não mais funcione como um Currency 

Board ortodoxo, tem como única função controlar o valor do dólar de Singapura em relação 

a uma cesta de moedas das principais economias do mundo.  A autoridade monetária de 



Singapura não controla juros; ela atua para garantir que o dólar de Singapura mantenha um 

valor relativamente estável perante as principais moedas do mundo. 

 

Nada de ajuda internacional 

 

O segundo elemento foi a total ausência de ajuda estrangeira.  Lee Kuan Yew proibiu que o 

país mendigasse auxílio internacional.  Singapura se recusou a aceitar ajuda estrangeira de 

todo e qualquer tipo.  

 

Essa é uma postura francamente oposta à de vários outros países em desenvolvimento, nos 

quais o que mais há são esquemas de corrupção em que políticos e burocratas tentando 

abiscoitar algum tipo de ajuda estrangeira, seja de alguma ONG internacional, de algum 

organismo internacional (como o FMI e o Banco Mundial), ou de algum governo. 

 

Setor privado forte 

 

O terceiro elemento foi o notável esforço de Singapura em criar empresas privadas de 

excelência, com características de primeiro mundo e genuinamente competitivas no mercado 

global.  

 

Isso foi alcançado majoritariamente por meio de baixa tributação, burocracia quase 

inexistente e mínima regulação.  Tudo isso em conjunto com tarifas de importação nulas e 

livre comércio pleno (sistema idêntico ao adotado em Hong Kong).  

 

Baixa tributação, baixa regulação, burocracia quase inexistente, moeda forte e livre comércio 

pleno atraíram para Singapura empresas de todas as regiões do globo — e fez com que as 

empresas privadas de Singapura se tornassem tigres asiáticos. 

 

Respeito à propriedade 

 

O quarto elemento na estratégia de Singapura foi uma ênfase na proteção à propriedade 

privada, na segurança pública, e na ordem pública.  

 

Do terceiro ao primeiro mundo 

 

Estes foram os quatro objetivos da estratégia de Lee Kuan Yew: moeda forte e estável, nada 

de ajudas estrangeiras, empresas privadas de primeiro mundo, plenamente competitivas, 

operando em um arranjo de livre comércio pleno e sem sofrer regulações onerosas, e um 

arranjo de lei e ordem. 

 

E, para cumprir esses objetivos, o segredo da estratégia era ter um governo "pequeno" e 

transparente; um governo minimalista em termos econômicos, que não impunha 

complexidades e nem burocracia — daí a contínua presença de Singapura no topo do 



ranking da Doing Business, entidade que mensura a facilidade de se empreender ao redor 

do mundo. 

 

Além de todas as características já citadas acima, vale ressaltar que o gasto público de 

Singapura é a metade do americano, e um terço do sueco. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

 

A mente de Lee Kuan Yew 

 
O pai fundador de Singapura se sentiu atraído, até os anos 1960, pelo socialismo inglês.  No 

entanto, felizmente, acabou descobrindo que a hipertrofia do estado não é o caminho 

adequado para o progresso: 

 

Assim como Nehru [o primeiro primeiro-ministro da Índia, de 1947 a 1964], no começo se 

sentiu influenciado pelas ideias do socialismo fabiano inglês.   

 

No entanto, rapidamente se deu conta de que, para distribuir o bolo, é necessário antes 

fabricá-lo.   

 

Por isso me distanciei da mentalidade do estado de bem-estar: ela minava o espírito 

empreendedor e impedia que uma pessoa se esforçasse para prosperar e seguir adiante. 

 

Também abandonou o modelo de industrialização baseado na substituição de importações.   

 

Enquanto a maioria dos países do Terceiro Mundo denunciava a exploração das 

multinacionais ocidentais, nós as convidamos todas para ir a Singapura.   

 

Desse modo conseguimos crescimento, tecnologia e conhecimento científico, os quais 

dispararam nossa produtividade de uma maneira mais intensa e acelerada do que qualquer 

outra política econômica alternativa poderia ter feito. 

 

Lee Kuan Yew percebeu com clareza que a única maneira de um país sem recursos naturais 

como Singapura ter alguma vantagem competitiva era se convertendo em uma região livre e 

segura no mercado global, uma região em que investidores pudessem investir e poupar sem 

medo de expropriações: 

 

Somos o país com menos recursos naturais em toda a nossa região; portanto, só nos resta 

sermos honestos, eficientes e capazes.  

 

Para lograr tal feito, abraçou sem titubear a globalização: 



 

Não nos esqueçamos de que o protecionismo e um menor comércio equivalem a um menor 

crescimento econômico para os países ainda em desenvolvimento.  [...] 

 

Aproveitamos todas as vantagens que nos legaram os ingleses: o idioma, o sistema jurídico, 

a democracia parlamentarista e a administração imparcial.  Mas conseguimos evitar ceder ao 

charme do estado de bem-estar social.   

 

Já vimos como um povo inteiro pode competir entre si para se afundar na miséria e na 

mediocridade.   

 

As pessoas menos empreendedoras e trabalhadoras não podem ser igualadas ao resto à 

custa de piorar a situação das mais empreendedoras e esforçadas.   

 

E também já vimos quão difícil é desmantelar um sistema de subsídios tão logo as pessoas se 

acostumam às benesses que o estado lhes proporciona. 

 

A oposição de Lee Kwan Yew à desvairada expansão do estado de bem-estar social do 

Ocidente foi uma constante ao longo de toda a sua vida.   

 

Seus princípios eram claros: uma coisa é ajudar quem realmente está necessitado; outra, bem 

diferente, é subsidiar o parasitismo: 

 

O estado de bem-estar e os subsídios destroem a motivação para as pessoas se esforçarem e 

crescerem.   

 

Se for para ajudar alguém, é preferível que seja dando-lhes algum ativo ou dinheiro e 

permitido que tenham total liberdade para decidir como gastá-lo.   

 

Quando as pessoas se tornam dependentes dos subsídios e o estado não pode mais 

continuar lhes pagando, elas protestam.  Tornaram-se mal acostumadas. 

 

É a sociedade civil, e não o estado, quem essencialmente tem de ajudar os mais 

desfavorecidos.   

 

A missão do governo não é administrar monopolisticamente a filantropia de uma sociedade, 

mas sim não impedir seu florescimento: 

 

O estado não pode substituir o calor pessoal e o contato direto das ajudas voluntárias.   

 

Os sentimentos altruístas e filantrópicos motivam as pessoas a se ajudarem entre si.   

 



Muitos estados ocidentais se converteram em burocracias esbanjadoras nas quais os 

funcionários públicos bem pagos não possuem esse indispensável sentimento de altruísmo e 

idealismo visto nos trabalhadores voluntários. 

 

Singapura, por conseguinte, não se especializou em redistribuir a renda, mas sim em atrair 

capital humano, capital físico e capital financeiro para impulsionar a prosperidade de todos: 

 

Singapura tem uma maioria chinesa; porém, não importa qual seja a sua raça, se você se unir 

a nós como cidadão, desfrutará dos mesmos direitos e oportunidades.  

 

Em Singapura, é uma sociedade cosmopolita e aberta, que recebe de braços abertos o talento, 

pois é ele que nos permite continuar crescendo e prosperando. 

 

Em vez de denegrir a figura do empreendedor, este é exaltado como o motor do crescimento 

e da inovação: 

 

O sonho da riqueza atrai todos.  No entanto, somente aqueles que inovam e que sabem criar 

bens e serviços se tornam ricos.   

 

São poucos os que nascem com uma aguçada mentalidade empresarial, e são ainda menos 

aqueles que triunfarão.   

 

O êxito empresarial necessita de qualidades extraordinárias, como elevados níveis de 

energia, perspicácia para enxergar as oportunidades onde outros só veem problemas, e 

intuição para antecipar quais produtos ou serviços serão rentáveis. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

 

Convenção de Singapura sobre Mediação 

 

A Convenção das Nações Unidas sobre Acordos de Liquidação Internacionais Resultantes 

da Mediação ("Convenção de Singapura (na mediação)") entrou em vigor em 12 setembro 

2020.  

 

Ela cria uma estrutura harmonizada para a aplicação rápida e econômica de acordos 

internacionais de liquidação mediada, com o objetivo de tornar a mediação mais eficiente e 

atraente para as partes comerciais em todo o mundo, como uma alternativa para arbitragem 

internacional e litígio. 

 



O momento de sua entrada em vigor é bastante conveniente, considerando a interrupção 

causada pelo Pandemia do covid-19 em todas as frentes, incluindo transações comerciais 

internacionais e o aumento da necessidade de resolução rápida de disputas em escala global. 

 

A Convenção de Singapura sobre Mediação preenche uma lacuna que faltava nas opções de 

aplicação da mediação, Enquanto o 1958 Convenção de Nova York sobre o reconhecimento e 

execução de sentenças arbitrais estrangeiras feito com sucesso para arbitragem (a 

"Convenção de Nova York") e a 2005 Convenção de Haia sobre Acordos de Escolha do 

Tribunal (a "Convenção de Haia") tentativas de fazer para litígio. 

 

A Convenção de Singapura unifica a estrutura para fazer cumprir acordos de liquidação 

mediada relacionados a questões comerciais internacionais.  

 

Os Estados que ratificam a Convenção de Singapura são então obrigados a cumprir acordos 

de liquidação resultantes de mediação de acordo com suas próprias regras, ainda por meio 

de um procedimento judicial simplificado, conforme previsto na Convenção.  

 

A Convenção de Singapura visa, em última instância, facilitar o comércio internacional, 

tornando a mediação um método eficiente e confiável para resolver disputas, ao lado de 

arbitragem e litígio. 

 

Antes da Convenção de Singapura, um acordo de solução mediada internacional carecia de 

aplicabilidade por si só. Isso significava que, se a parte vencida não cumprisse 

voluntariamente o resultado de uma mediação, a parte inocente teve que iniciar um 

processo de arbitragem ou tribunal por violação de contrato e, posteriormente, buscar fazer 

cumprir a sentença arbitral ou sentença judicial resultante para obter a reparação solicitada, 

o que causou despesas desnecessárias adicionais e perda de tempo.  

 

Este foi um grande impedimento para as partes sequer considerarem a mediação, já que eles 

poderiam simplesmente optar por arbitragem e garantir a executoriedade. 

 

Ao contrário da Convenção de Nova York, a Convenção de Singapura não tem reserva de 

reciprocidade, o que significa que uma mediação situada em qualquer lugar do mundo 

poderia ser reconhecida e executada em um Estado ratificador. 

 

Brasil assinou em 08 de junho de 2021, a Convenção de Singapura sobre Mediação das 

Nações Unidas 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 



Entrada para Singapura 

Somente cidadãos e residentes permanentes de Singapura podem entrar em Singapura sem 

permissão. 

Visitantes, incluindo titulares de Passe de Longo Prazo, não podem entrar em Singapura 

sem a permissão prévia do governo de Singapura. 

https://safetravel.ica.gopartir 

A partir de 24 de junho, surgirão novos requisitos para viajantes que estiveram no Reino 

Unido ou em outro país de “alto risco” até 21 dias antes da entrada. Esses requisitos estão 

sujeitos a alterações em curto prazo. Consulte o site do Governo de Singapura para obter 

mais informações. 

https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/updates-on-border-measures-for-

travellers-from-higher-risk-countries-regions 

Veja mais informações, incluindo quais países são considerados de alto risco, da Autoridade 

de Imigração e Pontos de Verificação . 

https://www.mom.gov.sg/covid-19 

O Ministério da Mão de Obra de Singapura só permitirá que os portadores de passe de 

trabalho de Singapura e / ou seus dependentes entrem ou reentrem em Singapura se seus 

empregadores obtiverem aprovação prévia do Ministério e só permitirá visitantes de curto 

prazo se eles tiverem permissão. Mais detalhes podem ser encontrados no site do Ministry of 

Manpower .  

https://icaeservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/ 

Você terá a entrada recusada ou correrá o risco de ser deportado se não cumprir este 

requisito. Você também corre o risco de ter seu passe de trabalho revogado. 

Você não deve usar o serviço de teste do NHS para fazer um teste a fim de facilitar sua 

viagem para outro país. Você deve fazer um teste particular. 

Assim que tiver permissão para entrar em Singapura, você deverá enviar uma declaração de 

saúde online antes de sua chegada. Caso contrário, ele precisará ser concluído na entrada e 

pode resultar em atrasos na liberação da imigração.  

Se você tiver permissão para entrar, deverá ter um seguro de viagem de pelo menos S $ 

30.000 para hospitalização e tratamento pela Covid-19. 

Os viajantes são aconselhados a verificar o site do Ministério da Saúde de Singapura (MOH) 

e a Autoridade de Imigração e Checkpoint (ICA) e suas páginas de Viagem Segura antes de 

viajar. 

https://www.moh.gov.sg/covid-19 

https://www.ica.gov.sg/ 

https://safetravel.ica.gov.sg./
https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/updates-on-border-measures-for-travellers-from-higher-risk-countries-regions
https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/updates-on-border-measures-for-travellers-from-higher-risk-countries-regions
https://www.mom.gov.sg/covid-19
https://icaeservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/
https://www.moh.gov.sg/covid-19
https://www.ica.gov.sg/


Todos os portadores de passe de trabalho devem cumprir todas as regulamentações 

governamentais de Singapura ou enfrentarão a revogação de seus passes e / ou multas / 

prisão. 

Requisitos de quarentena 

Todos os que tiverem permissão para entrar em Singapura serão testados para COVID-19 na 

chegada e as chegadas da maioria dos destinos receberão um Aviso de Estadia em Casa 

(SHN) por 14 dias.  

Para chegadas do Brasil e da maioria dos destinos, os SHNs devem ser servidos em um hotel 

designado pelo governo. O custo deve ser assumido pelo viajante. 

Um número limitado de países foi designado como 'baixo risco' e receberá um SHN mais 

curto ou nenhum SHN.  

Chegadas desses países também podem ser autorizadas a realizar quarentena em sua 

residência, se aplicável. Detalhes completos de isenções, incluindo requisitos de teste e 

informações de quarentena, podem ser encontrados nas páginas da Web de 'Chegada em 

Singapura' e 'SafeTravel' da Autoridade de Imigração e Pontos de Verificação de Singapura 

(ICA) . Você deve verificar esses sites para atualizações e revisar os detalhes do SHN antes 

de viajar. 

https://safetravel.ica.gov.sg/health 

 

https://safetravel.ica.gov.sg/ 

 

https://www.gov.sg/article/everything-you-need-to-know-about-the-stay-home-notice 

Todos os maiores de 12 anos que estiverem em quarentena domiciliar precisarão, por lei, 

usar uma etiqueta eletrônica durante o período de quarentena. As etiquetas têm o tamanho 

aproximado de um relógio e são usadas no pulso. 

Além das taxas de quarentena, todas as chegadas devem pagar por um teste COVID-19, que 

será realizado antes do término do período de quarentena SHN. Enquanto estiver em 

quarentena, você não terá permissão para deixar seu quarto / local de residência.  

Pode não ser permitido fumar em instalações de quarentena designadas pelo governo. O 

período de quarentena não pode ser reduzido, mesmo se você desejar deixar Singapura. O 

descumprimento acarreta multa e prisão de até seis meses. Mais detalhes podem ser 

encontrados no site do governo de Singapura. 

Existem esquemas específicos para viagens de negócios essenciais para Singapura a partir de 

determinados países.  

Para usar esses esquemas, sua viagem deve ser patrocinada pelo seu empregador. Também 

existem esquemas para portadores de passe de longo prazo para facilitar viagens limitadas 

entre a Malásia e Singapura . 

Transitando Singapura 

https://safetravel.ica.gov.sg/health
https://safetravel.ica.gov.sg/
https://www.gov.sg/article/everything-you-need-to-know-about-the-stay-home-notice


O Aeroporto Changi de Singapura permite o trânsito de passageiros apenas em 

determinadas circunstâncias .  

https://safetravel.ica.gov.sg/transit/overview 

Verifique com sua companhia aérea antes de embarcar em uma viagem via Singapura. Você 

também deve se familiarizar com os novos procedimentos de trânsito para o Aeroporto de 

Changi antes de viajar. 

https://www.changiairport.com/en/airport-guide/Covid-19/transiting-through-

airport.html 

Viagem em Singapura 

Consulte o site do Governo de Singapura para obter as últimas informações sobre a situação 

do COVID-19 e as medidas em vigor para conter sua disseminação. 

Se você não cumprir essas medidas, poderá ser multado, preso ou ambos e, em seguida, 

deportado. Os infratores reincidentes enfrentarão mais multas e / ou processos judiciais. 

Esteja ciente de que as restrições e penalidades estão sujeitas a alterações a curto prazo. 

Espaços públicos e serviços 

Máscaras 

Você deve usar uma máscara facial em público. Algumas exceções são: crianças menores de 

6 anos; qualquer pessoa que coma, beba ou tome medicamentos; ou qualquer pessoa 

envolvida em exercícios extenuantes. Você pode ser multado, preso ou ambos se for pego 

sem usar máscara sem um motivo válido. 

O guia da Autoridade de Ciências da Saúde sobre máscaras faciais recomenda que as 

máscaras tenham pelo menos 2 a 3 camadas de tecido. 

Trace Together e Health Alerts via SMS 

https://www.tracetogether.gov.sg/ 

Você precisará digitalizar dentro e fora desses lugares usando o aplicativo de telefone Trace 

Together ou token : 

prédios públicos 

shopping centers e shoppings 

escolas 

locais de trabalho 

lugares de adoração 

Se acontecer de você visitar um 'hotspot' no mesmo dia que alguém infectado pelo vírus, 

você receberá um alerta de saúde via SMS e pode precisar ser testado. Leia mais informações 

no comunicado do Ministério da Saúde sobre a reabertura . 

https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/calibrated-reopening-to-keep-our-

community-safe 

https://safetravel.ica.gov.sg/transit/overview
https://www.changiairport.com/en/airport-guide/Covid-19/transiting-through-airport.html
https://www.changiairport.com/en/airport-guide/Covid-19/transiting-through-airport.html
https://www.tracetogether.gov.sg/
https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/calibrated-reopening-to-keep-our-community-safe
https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/calibrated-reopening-to-keep-our-community-safe


Jantar fora 

Não é permitido jantar fora, apenas serviço de take away e entrega ao domicílio. 

Ginásios internos 

Não é permitido fazer exercícios em ambientes fechados sem máscara, mas é permitido com 

máscaras para aulas de até 30 alunos. Para obter mais orientações, visite o site do governo de 

Cingapura . Você deve seguir as medidas de distanciamento seguro em vigor. 

https://www.gov.sg/article/as-of-20-july-2021-return-to-phase-2-heightened-alert-

measures 

Exercício ao ar livre 

Você pode se exercitar ao ar livre sem máscara, sozinho ou com outra pessoa. 

Trabalhar 

Trabalhar em casa ainda é o padrão. 

Se for trabalhar, use máscara e mantenha uma distância de 1 metro de outras pessoas. 

Não são permitidas reuniões sociais no trabalho. 

Reuniões sociais 

Ao se encontrar com amigos ou família: 

mantenha o tamanho do grupo em no máximo 2 

2 pessoas diferentes ('visitantes únicos') podem visitá-lo em casa em 1 dia 

você pode ter 2 encontros sociais por dia, seja em casa ou em um lugar público 

mantenha uma distância de 1 metro um do outro 

Se o distanciamento seguro não for possível, durante o transporte público, por exemplo, 

evite falar um com o outro ou falar ao telefone. 

Para obter orientações sobre as medidas da Fase 2 (Alerta Elevado), visite o site do governo 

de Singapura . 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================== 

SÍRIA 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para a Síria 

 

Algumas rotas de entrada e saída da Síria estão total ou parcialmente fechadas. 

https://www.gov.sg/article/as-of-20-july-2021-return-to-phase-2-heightened-alert-measures
https://www.gov.sg/article/as-of-20-july-2021-return-to-phase-2-heightened-alert-measures


 

Alguns voos comerciais internacionais de e para o Aeroporto Internacional de Damasco 

estão operacionais. 

 

Muitas travessias de terra para países vizinhos estão fechadas, com algumas exceções, por 

exemplo, travessias sendo permitidas para comércio ou razões humanitárias. As passagens 

entre as áreas controladas pelo regime sírio e aquelas controladas por forças fora do regime 

estão praticamente fechadas. Outras restrições, incluindo o fechamento de fronteiras, podem 

ser introduzidas sem aviso prévio. 

 

Viagem na Síria 

 

A Síria anunciou uma série de medidas e restrições para limitar a disseminação do 

coronavírus, incluindo bloqueios locais e aplicação de multas por não conformidade. 

 

O apoio consular não está disponível do governo britânico dentro da Síria, pois todos os 

serviços da Embaixada Britânica em Damasco foram suspensos e todo o pessoal diplomático 

e consular foi retirado. Se você precisar falar com um funcionário consular no Reino Unido, 

ligue para o FCDO em Londres no telefone +44 (0) 20 7008 5000. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================== 

SOMÁLIA 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Triagem na chegada - Somália (exceto Somalilândia) 

 

Um teste negativo COVID-19 negativo, feito não mais de 72 horas antes da viagem, é 

necessário para a entrada na Somália. 

 

Triagem na partida - Somália (exceto Somalilândia) 

 

Um teste COVID-19 negativo, feito no máximo 96 horas antes da viagem, é necessário para 

sair da Somália. 

 

Triagem na chegada - Somalilândia 

 

Um teste COVID-19 negativo, feito no máximo 96 horas antes da viagem, é necessário para 

entrar na Somalilândia. Se você não tiver essa evidência na chegada, poderá ter que passar 

14 dias em quarentena, às suas próprias custas, em uma instalação aprovada pelo governo. 



 

O Aeroporto Internacional Egal implementou medidas adicionais para rastrear os 

passageiros que chegam a Hargeisa por via aérea, incluindo verificações de temperatura. 

 

As pessoas que apresentam sintomas ligados ao vírus podem ser transferidas para uma 

instalação de isolamento próxima, enquanto outros testes são realizados. 

 

Fronteiras terrestres 

 

As restrições permanecem em vigor nos países vizinhos, incluindo o fechamento de 

fronteiras terrestres e medidas de quarentena. Você deve verificar antes de viajar para as 

fronteiras da Etiópia , Djibouti ou Quênia . Você não deve cruzar a fronteira sem os 

documentos corretos. Você pode enfrentar uma grande multa ou detenção por cruzar 

ilegalmente as fronteiras e pode ser impedido de continuar a viagem. 

 

 

Locais e serviços públicos 

As autoridades somalis a nível nacional e local (excluindo a Somalilândia) implementaram 

uma série de medidas para controlar a propagação da COVID-19. Em Mogadíscio, isso inclui 

um toque de recolher noturno, bem como medidas relacionadas a reuniões públicas, escolas 

e mesquitas. 

 

As autoridades da Somalilândia emitiram medidas para controlar a propagação de COVID-

19 em 22 de março de 2021. As medidas incluem: 

 

Uso de máscaras em todos os espaços públicos e privados, inclusive em mesquitas e 

reuniões públicas. 

 

Distanciamento social de 2 metros (1,5 metros em mesquitas) 

 

Instalação e uso de equipamento de lavagem e higienização das mãos 

 

Evitar reuniões públicas. Onde as reuniões públicas acontecem, elas devem ser bem 

ventiladas e os participantes devem usar máscaras, socialmente distanciar-se e lavar as 

mãos. 

 

Encerramento de centros desportivos, ginásios e parques infantis. 

 

Medidas adicionais em mesquitas 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================== 



SRI LANKA 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para o Sri Lanka 

 

A entrada no Sri Lanka está sujeita a testes de quarentena e PCR determinados pelas 

autoridades sanitárias. Em 15 de julho de 2021, o governo do Sri Lanka emitiu novas 

medidas de quarentena para chegadas internacionais ao Sri Lanka.  

 

http://www.health.gov.lk/moh_final/english/news_read_more.php?id=999 

 

O Ministério do Turismo também publica protocolos de saúde para chegadas ao Sri Lanka, 

que podem ser baixados de seu site .  

 

https://www.srilanka.travel/helloagain/ 

 

Os requisitos de entrada podem mudar a curto prazo e os sites do governo nem sempre 

estão atualizados. Você deve seguir as instruções das autoridades locais. 

 

Passageiros de navios de cruzeiro não terão permissão para desembarcar no país, inclusive 

para visitas temporárias em terra. 

 

Em trânsito no Sri Lanka 

 

O trânsito através do Sri Lanka é permitido, desde que o vôo de conexão seja dentro de 10 

horas da chegada. Os viajantes devem verificar com suas companhias aéreas os tempos de 

trânsito. Existem instalações limitadas de refrescos do lado ar disponíveis devido às 

restrições do COVID-19. 

 

Requisitos de quarentena 

 

A entrada no Sri Lanka está sujeita a procedimentos de quarentena e testes de PCR. Isso 

consta de edital do Ministério da Saúde . 

 

https://www.newswire.lk/2021/07/07/updated-quarantine-measures-for-overseas-

arrivals-to-sri-lanka-relief-for-fully-vaccinated/ 

 

Você não deve usar o serviço de teste do NHS para fazer um teste a fim de facilitar sua 

viagem para outro país. Você deve fazer um teste particular. 

 

Vistos 

 

http://www.health.gov.lk/moh_final/english/news_read_more.php?id=999
https://www.srilanka.travel/helloagain/
https://www.newswire.lk/2021/07/07/updated-quarantine-measures-for-overseas-arrivals-to-sri-lanka-relief-for-fully-vaccinated/
https://www.newswire.lk/2021/07/07/updated-quarantine-measures-for-overseas-arrivals-to-sri-lanka-relief-for-fully-vaccinated/


Todos os visitantes que têm permissão para viajar para o Sri Lanka devem solicitar online 

uma Autorização Eletrônica de Viagem (ETA) para entrar no Sri Lanka. Mais informações 

sobre elegibilidade estão disponíveis no site do Departamento de Imigração e Emigração . 

 

http://www.immigration.gov.lk/web/index.php?option=com_content&view=article&id=1

51&Itemid=196&lang=en 

 

Os visitantes podem se inscrever para um ETA no site do ETA . 

 

http://www.eta.gov.lk/slvisa/ 

 

Todos os visitantes precisam cumprir as diretrizes impostas aos turistas pelo Governo do Sri 

Lanka. 

 

Se o seu visto estiver expirando, você precisará solicitar uma extensão através do 

Departamento de Imigração e Emigração. Você deve ligar para o Departamento de 

Imigração e Emigração pelo telefone +94 70 710 1050 ou visitar o site para marcar uma 

consulta. 

 

Viagem no Sri Lanka 

 

Além da restrição de viagens em toda a ilha, o governo do Sri Lanka anunciou diretrizes e 

outras diretrizes sobre atividades permitidas. Outras restrições podem ser impostas a curto 

prazo. Aqueles que não aderem às restrições e diretrizes locais correm o risco de prisão. 

Você deve seguir os conselhos das autoridades locais. 

 

https://www.newswire.lk/2021/07/04/summary-of-11-new-health-guidelines-restrictions-

issued-2/ 

 

https://www.newswire.lk/2021/07/16/ealth-guidelines-issued-relaxing-several-more-

activities/ 

 

Uma linha direta 24 horas, número 1965, foi introduzida para o público fazer perguntas 

sobre serviços essenciais em operação enquanto as restrições de viagem estão em vigor. 

 

O Ministério da Saúde classificou o Sri Lanka sob o Nível 3 de Alerta de Risco Covid-19. 

 

Encontros públicos como exposições, conferências, festas, eventos, carnavais, shows 

musicais ao ar livre e procissões foram proibidos. 

 

Os regulamentos estão em vigor para impor o distanciamento social e o uso de máscara 

facial em áreas públicas. 

 

http://www.immigration.gov.lk/web/index.php?option=com_content&view=article&id=151&Itemid=196&lang=en
http://www.immigration.gov.lk/web/index.php?option=com_content&view=article&id=151&Itemid=196&lang=en
http://www.eta.gov.lk/slvisa/
https://www.newswire.lk/2021/07/04/summary-of-11-new-health-guidelines-restrictions-issued-2/
https://www.newswire.lk/2021/07/04/summary-of-11-new-health-guidelines-restrictions-issued-2/
https://www.newswire.lk/2021/07/16/ealth-guidelines-issued-relaxing-several-more-activities/
https://www.newswire.lk/2021/07/16/ealth-guidelines-issued-relaxing-several-more-activities/


Outras restrições e diretrizes estão sendo impostas a curto prazo. Diretrizes públicas e 

circulares às vezes são publicadas em sites do governo, como os sites do Ministério da Saúde 

, Unidade de Epidemiologia ou Bureau de Promoção da Saúde .  

 

https://www.epid.gov.lk/ 

 

https://www.hpb.health.gov.lk/en 

 

No entanto, isso nem sempre está atualizado. Você deve seguir a mídia para atualizações ou 

falar com seu hotel ou agente de viagens para obter as informações mais recentes e seguir as 

instruções das autoridades locais em todos os momentos. 

 

Alojamento 

 

Alguns hotéis e pensões estão abertos a estrangeiros. Porém, houve relatos de cancelamentos 

de reservas de quartos por aviso tardio, portanto, verifique com seu agente de viagens ou 

provedor de hospedagem. Distanciamento social e outras medidas de saúde pública (como 

controle de temperatura) podem estar em vigor. Alguns hotéis podem exigir evidência de 

um teste PCR negativo na chegada. 

 

Locais e serviços públicos 

 

Restaurantes e cafés permanecem abertos em áreas que não estão sob o toque de recolher de 

quarentena, mas isso pode mudar a curto prazo. Você deve esperar que alguns serviços 

reduzidos e medidas de distanciamento social estejam em vigor. 

 

Encontros públicos como exposições, conferências, festas, eventos internos e externos, 

carnavais, shows musicais e procissões foram proibidos. 

 

Saúde no Sri Lanka 

 

O sistema de saúde do Sri Lanka está sob pressão devido ao impacto da pandemia. O acesso 

a cuidados de saúde de rotina e de emergência pode ser limitado. Se seu teste for positivo 

para coronavírus, você pode ser transferido para um hospital ou centro de quarentena 

específico para tratamento.  

 

O Departamento de Promoção da Saúde criou uma linha direta trilíngue para aqueles que 

têm dúvidas relacionadas ao coronavírus: 1999. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================== 

SUDÃO 

https://www.epid.gov.lk/
https://www.hpb.health.gov.lk/en


================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao Coronavirus 

 

Entrada para o Sudão 

 

Os passageiros de origem sudanesa estão sujeitos a testes de coronavírus (COVID-19) na 

chegada. Todos os outros passageiros devem possuir um certificado confirmando um 

resultado negativo para um teste, feito menos de 72 horas antes da chegada. 

 

Coleção de dados 

Todas as chegadas devem fornecer detalhes de seu local de viagem original, trânsito e 

destino final, seu endereço e seus detalhes de contato no caso de as autoridades precisarem 

contatá-los no caso de outro passageiro com teste positivo. 

 

Teste na partida 

 

As autoridades da Aviação Civil sudanesa exigem que você passe por uma verificação de 

temperatura antes de entrar no aeroporto. Algumas companhias aéreas exigem evidências 

de um teste de PCR negativo e têm regras rígidas sobre coberturas faciais e luvas. Você deve 

verificar as condições estabelecidas pela sua companhia aérea e as autoridades do seu país 

de destino. 

 

Viagem no Sudão 

 

As autoridades sudanesas já removeram todas as restrições nacionais COVID-19. Resta a 

possibilidade de toques de recolher, restrições de viagem ou outras medidas a serem 

reintroduzidas a curto prazo. Você deve cumprir todas as restrições locais COVID-19 

impostas pelas autoridades sudanesas. 

 

Alojamento 

 

Os hotéis permanecem abertos, mas podem oferecer serviços limitados. 

 

Locais e serviços públicos 

 

Muitos cafés, restaurantes e mercados continuam a operar. 

 

Mesquitas e outros locais de culto podem ser abertos ao público com distanciamento social e 

outras medidas preventivas em vigor. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================== 



SUDÃO DO SUL 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

O Sudão do Sul reabriu suas fronteiras terrestres, mas todos os passageiros devem verificar 

as restrições em vigor nos países vizinhos. 

 

Certificado de Coronavírus (COVID-19) 

 

Para entrar no Sudão do Sul, você deve ter um certificado comprovando que você está livre 

do coronavírus, emitido no máximo 96 horas antes de sua viagem e endossado por um 

provedor médico de boa reputação. Você também precisará isolar-se na chegada, por 10 dias 

sem um teste ou por 7 dias com teste e liberação. 

 

Você não deve usar o serviço de teste do NHS para fazer um teste a fim de facilitar sua 

viagem para outro país. Você deve fazer um teste particular. 

 

Turismo no Sudão do Sul 

 

Nos transportes públicos e voos internos, os passageiros são obrigados a usar máscaras 

faciais. 

 

Locais e serviços públicos 

 

Em 14 de abril, a Força-Tarefa Nacional COVID-19 do Sudão do Sul suspendeu as medidas 

de bloqueio temporário introduzidas em 3 de fevereiro. A Força-Tarefa continua a encorajar 

o público a seguir medidas de precaução, incluindo lavar as mãos, usar máscara e manter o 

distanciamento social (2 metros).  

 

Grandes eventos sociais que envolvam mais de uma família, como casamentos e funerais, 

exigem autorização prévia. No entanto, essas medidas não são aplicadas ou observadas de 

forma consistente em espaços públicos e instalações comerciais. 

 

Saúde no Sudão do Sul 

 

Se você acha que tem sintomas de COVID-19, deve isolar-se e relatar qualquer caso suspeito 

à unidade de saúde mais próxima. 

 

A capacidade de teste no Sudão do Sul é extremamente limitada e os resultados estão 

sujeitos a atrasos significativos. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 



 

================================== 

SUÉCIA 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para a Suécia 

 

O governo sueco impôs uma proibição de entrada em viagens do Brasil para a Suécia. 

 

Se você estiver viajando do Brasil, precisará de ambos: 

 

https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/travel-

to-and-from-

sweden/?fbclid=IwAR3aVonDpo68t1Zz8JNh1AWn7EIwd3PQ2z_Lh63pjnq25IeWhvgzXHZ

ITW8 

 

Prova de que você está isento da atual proibição de viagens. Veja o site da Polícia Sueca para 

mais detalhes 

 

Um teste válido realizado nas últimas 48 horas ou prova de que você está isento dos 

requisitos de teste. Consulte o site da Polícia Sueca para obter mais detalhes. 

 

Na chegada 

 

Recomenda-se que todos os que entram na Suécia vindos do Brasil façam um teste PCR para 

COVID-19 na chegada. Aqueles que foram vacinados pelo menos três semanas antes da 

chegada à Suécia estão isentos desta recomendação. 

 

Viagem na Suécia 

 

O governo sueco não está restringindo viagens domésticas. No entanto, existem 

recomendações temporárias que incluem manter distância, evitar transportes públicos e 

zonas movimentadas, consulte as orientações para obter mais informações . Indivíduos sem 

sintomas devem continuar a seguir os conselhos e restrições da Agência de Saúde Pública 

relacionados ao COVID-19. 

 

A Agência Sueca de Saúde Pública informa que é importante que todos mantenham 

distância física das outras pessoas, tanto durante a viagem quanto no destino.  

 

O transporte público está em operação, mas a frequência e a capacidade podem ser 

limitadas. A agência sueca de saúde pública recomenda máscaras faciais nos transportes 

https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/travel-to-and-from-sweden/?fbclid=IwAR3aVonDpo68t1Zz8JNh1AWn7EIwd3PQ2z_Lh63pjnq25IeWhvgzXHZITW8
https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/travel-to-and-from-sweden/?fbclid=IwAR3aVonDpo68t1Zz8JNh1AWn7EIwd3PQ2z_Lh63pjnq25IeWhvgzXHZITW8
https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/travel-to-and-from-sweden/?fbclid=IwAR3aVonDpo68t1Zz8JNh1AWn7EIwd3PQ2z_Lh63pjnq25IeWhvgzXHZITW8
https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/travel-to-and-from-sweden/?fbclid=IwAR3aVonDpo68t1Zz8JNh1AWn7EIwd3PQ2z_Lh63pjnq25IeWhvgzXHZITW8


públicos durante os horários de pico (nos dias de semana entre as 07.00–09.00 e as 16.00–

18.00). 

 

https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-

incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/visiting-sweden 

 

Espaços públicos e serviços 

 

Houve um aumento generalizado no número de casos COVID-19 na Suécia. Recomendações 

locais nacionais estão em vigor, verifique as orientações para obter mais informações . 

 

Existem também restrições legais ao número de pessoas permitidas nas instalações e à 

participação em eventos e reuniões públicas. O governo incentiva o trabalho em casa. A 

Agência de Saúde Pública recomenda máscaras faciais em transporte público. 

 

Alojamento 

 

O alojamento continua aberto na Suécia. São aplicáveis conselhos e recomendações gerais 

sobre como minimizar a propagação da infecção. 

 

Saúde na Suécia 

 

Consulte o site da Agência de Saúde Pública da Suécia para obter informações atualizadas 

em inglês sobre o COVID-19 na Suécia. 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-

sweden/communicable-disease-control/covid-19/ 

 

Se você tiver sintomas de COVID-19, a Agência de Saúde Pública da Suécia aconselha ligar 

para a linha direta nacional de saúde no telefone +46 771 1177. Para obter informações gerais 

sobre os desenvolvimentos na Suécia relacionados à pandemia de COVID-19, ligue para a 

linha direta nacional de crise +46 77 33 113 13 . 

 

Durante a pandemia de COVID-19, pode haver reduções nos serviços de saúde. Não visite 

um centro de saúde (“vårdcentral”) se tiver quaisquer sintomas associados ao COVID-19. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

SUÍÇA 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/visiting-sweden
https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/visiting-sweden
https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/covid-19/


 

Elegibilidade para entrar na Suíça 

 

Você é elegível para entrar na Suíça para qualquer propósito de viagem se estiver totalmente 

vacinado e puder apresentar provas adequadas (detalhadas abaixo). 

 

Os viajantes que não foram totalmente vacinados só são elegíveis para entrar na Suíça 

vindos do Reino Unido se: 

 

Cidadãos suíços ou de Liechtenstein; 

Cidadãos da UE ou EFTA; 

detentores dos seguintes documentos: 

 

uma autorização de residência, ou seja, uma autorização de residência suíça (autorizações L 

/ B / C / Ci); 

 

uma licença transfronteiriça (licença G); 

 

um cartão de legitimação FDFA; 

 

um visto D emitido pela Suíça; 

 

titulares de um 'laissez passer' emitido pela Embaixada da Suíça em situações de 

necessidade especial 

 

Os viajantes que não estão totalmente vacinados e não atendem a uma das isenções descritas 

acima não são elegíveis para entrar na Suíça. 

 

Os viajantes qualificados para entrar na Suíça não precisam mais ficar em quarentena na 

chegada à Suíça, desde que possam apresentar um teste PCR negativo (consulte 'Requisitos 

de teste'). 

 

Crianças e adolescentes não vacinados que chegam do Reino Unido com menos de 18 anos 

têm permissão para entrar na Suíça e são acompanhados por adultos totalmente vacinados. 

 

Todos os viajantes que chegam de avião devem preencher um formulário de localização de 

passageiros . 

 

https://swissplf.admin.ch/formular 

 

Você pode ver quais regras se aplicam a você ao entrar na Suíça usando o serviço online 

Travelcheck . 

 

https://travelcheck.admin.ch/home 

https://swissplf.admin.ch/formular
https://travelcheck.admin.ch/home


 

Requisitos de teste 

 

Além dos requisitos de entrada acima, todos os viajantes que voam para a Suíça devem 

possuir comprovante de vacinação, comprovante de recuperação nos últimos 6 meses ou um 

teste COVID-19 negativo antes da partida. Testes de PCR negativos (não mais de 72 horas) 

ou um teste rápido de antígeno (não mais de 48 horas) são aceitos.  

 

Crianças menores de 16 anos estão isentas de testes. Um teste COVID-19 negativo não 

concederá sua entrada na Suíça se você não for elegível para entrar (ou seja, totalmente 

vacinado ou isento). 

 

Além dos requisitos de entrada acima, os viajantes que chegam por terra que estiveram em 

um local listado como um 'país com uma variante preocupante' nos últimos 10 dias (o que 

inclui o Brasil), devem possuir comprovante de vacinação e comprovante de recuperação 

nos últimos 6 meses ou um teste COVID-19 negativo.  

 

Testes de PCR negativos (não mais de 72 horas) ou um teste rápido de antígeno (não mais de 

48 horas) são aceitos. Crianças menores de 16 anos estão isentas de testes. 

 

Quarentena 

 

Os viajantes que chegam do Brasil não precisam mais ficar em quarentena na chegada à 

Suíça. 

 

Deve comunicar a sua chegada à autoridade cantonal no prazo de dois dias. 

 

https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-

pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-

reisende/quarantaene-einreisende.html#-1675462321 

 

Mais orientações sobre os requisitos de quarentena estão disponíveis no Escritório Federal 

de Saúde Pública . 

 

https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/sem/aktuell/faq-

einreiseverweigerung.html#-1871257744 

 

Demonstrando seu status de vacinação COVID-19 

 

A prova do seu estado de vacinação COVID-19 pode ser fornecida digitalmente (através do 

aplicativo NHS ou site do NHS) ou impressa (pode ser solicitada no NHS ligando para 119). 

No entanto, uma captura de tela ou uma foto não é suficiente. Mais informações podem ser 

obtidas na Secretaria de Estado das Migrações .  

 

https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html#-1675462321
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html#-1675462321
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html#-1675462321
https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/sem/aktuell/faq-einreiseverweigerung.html#-1871257744
https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/sem/aktuell/faq-einreiseverweigerung.html#-1871257744


O seu cartão de nomeação do NHS dos centros de vacinação não foi concebido para ser 

usado como prova de vacinação e não deve ser usado para demonstrar o seu estado de 

vacina. 

 

Você será considerado vacinado se tiver sido vacinado com uma vacina que: 

 

está autorizado na Suíça e foi totalmente administrado de acordo com as recomendações do 

Escritório Federal de Saúde Pública; ou 

 

foi autorizado pela Agência Europeia de Medicamentos para a União Europeia e foi 

administrado na íntegra de acordo com os requisitos ou recomendações do país onde a 

vacinação foi administrada; ou 

 

foi autorizado pela Lista de Uso de Emergência da OMS e foi totalmente administrado de 

acordo com os requisitos ou recomendações do país em que a vacinação foi administrada. 

 

Isso inclui as vacinas AstraZeneca, Pfizer, Moderna e Janssen. 

 

A sua vacinação é válida por 12 meses imediatamente após a data da sua última vacinação. 

 

Para a vacinação Janssen a validade começa 22 dias após a data da vacinação. 

 

Mais informações nos sites da Secretaria de Estado de Saúde Pública e da Secretaria de 

Estado das Migrações . 

 

Trânsito 

 

Se você estiver em trânsito pela Suíça, é altamente recomendável que você reserve sua 

viagem de ida com antecedência e confirme que atende aos requisitos de entrada do seu país 

de destino.  

 

Se você estiver em trânsito aéreo, deverá preencher um formulário online e fornecer os 

dados de contato. Mais informações sobre como viajar pela Suíça estão disponíveis na 

Secretaria de Estado de Migração . 

 

https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/sem/aktuell/faq-

einreiseverweigerung.html#2005127624 

 

Helpline 

 

Mais conselhos para pessoas que viajam para a Suíça estão disponíveis em uma linha de 

informações administrada pelo Escritório Federal de Saúde Pública no telefone +41 58 464 44 

88 (4h - 21h GMT). A assistência está disponível em inglês, alemão, francês e italiano. 

 

https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/sem/aktuell/faq-einreiseverweigerung.html#2005127624
https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/sem/aktuell/faq-einreiseverweigerung.html#2005127624


Turismo na Suíça 

 

A Suíça implementou medidas para limitar a disseminação do COVID-19. 

 

Você deve seguir as regras de higiene e distanciamento social . Esses incluem: 

 

Lavar as mãos regularmente e completamente 

 

https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-

pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html 

 

Manter uma distância de pelo menos 1,5 metros de outras pessoas 

 

Se não for possível manter essa distância, use uma máscara facial. 

 

O uso de máscara facial é obrigatório nos transportes públicos, nas plataformas e nas áreas 

de espera, bem como nos aeroportos.  

 

O não cumprimento é punível com multa.  

 

Crianças menores de 12 anos estão isentas deste requisito, assim como as pessoas que não 

podem usar máscara por motivos médicos. 

 

Os cantões impuseram outras restrições e você deve verificar os sites cantonais para obter 

mais detalhes. 

 

https://www.ch.ch/de/coronavirus/#informationen-und-kontakte-in-den-kantonen 

 

Espaços públicos e serviços 

 

O uso de máscaras faciais em espaços públicos fechados é obrigatório. 

 

A Suíça relaxou algumas restrições ao coronavírus. 

 

São permitidas reuniões privadas de até 50 pessoas ao ar livre e até 30 pessoas dentro de 

casa.  

 

O serviço de restaurante interno foi retomado, com no máximo quatro pessoas por mesa. 

Eventos públicos para até 100 pessoas em ambientes fechados e até 300 pessoas ao ar livre 

podem ocorrer. Os banhos termais e as instalações de spa reabriram. 

 

A partir de sábado, 26 de junho, novas medidas serão relaxadas. Os restaurantes não terão 

mais limites de tamanho de grupo nas mesas. Clubes e discotecas vão reabrir. Para obter 

mais informações sobre essas medidas e exceções, consulte o site do governo suíço . 

https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html
https://www.ch.ch/de/coronavirus/#informationen-und-kontakte-in-den-kantonen


 

https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases/media-releases-

federal-council.msg-id-82462.html 

 

Os cantões impuseram outras restrições e você deve verificar os sites cantonais para obter 

mais detalhes. 

 

https://www.ch.ch/de/coronavirus/#informationen-und-kontakte-in-den-kantonen 

 

Saúde na Suíça 

 

Se você se sentir doente ou estiver experimentando possíveis sintomas de coronavírus, fique 

em casa e faça o teste de Coronavírus ou chame seu médico. 

 

https://check.foph-coronavirus.ch/screening 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================== 

SURINAME 

================================== 

 

Restrições em resposta ao coronavírus 

 

As restrições incluem exames médicos aprimorados e fechamento de fronteiras, o que 

impede as pessoas de entrar e sair do país e limitar aqueles que desejam sair.  

 

Vistos 

 

Você precisará de um visto eletrônico para entrar no Suriname. Alternativamente, se viaja a 

turismo, pode obter um cartão e-turista para estadias até 90 dias. 

 

A partir de 1 de janeiro de 2020, os vistos para o Suriname e o cartão de turista estarão 

disponíveis apenas no site oficial do e-visa e do cartão e-turista 

 

https://suriname.vfsevisa.com/suriname/online/home/index 

 

Movendo-se no Suriname 

 

O governo do Suriname tem as seguintes medidas em vigor para reduzir a disseminação do 

coronavírus: 

 

restaurantes estão abertos apenas para take-away 

https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases/media-releases-federal-council.msg-id-82462.html
https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases/media-releases-federal-council.msg-id-82462.html
https://www.ch.ch/de/coronavirus/#informationen-und-kontakte-in-den-kantonen
https://check.foph-coronavirus.ch/screening
https://suriname.vfsevisa.com/suriname/online/home/index


 

funerais são permitidos na condição de 10 pessoas presentes em rodízio 

 

em reuniões religiosas, é permitido um máximo de 10 pessoas 

 

as reuniões são permitidas a grupos de no máximo 10 pessoas 

 

bloqueios podem ser implementados a curto prazo. Recomenda-se monitorar os relatórios 

locais para garantir a conformidade 

 

Esteja ciente de que violações da quarentena podem resultar em penalidades graves. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

TAILÂNDIA 

================================== 

 

Restrições em resposta ao coronavírus 

 

Entrada e trânsito 

 

Se você deseja viajar para a Tailândia, deve solicitar permissão para viajar através da 

plataforma online do Governo Real da Tailândia . 

 

https://coethailand.mfa.go.th/regis/step?language=en 

 

Você deve se manter atualizado com as informações mais recentes nos sites do Ministério 

das Relações Exteriores , da Embaixada Real da Tailândia em Brasília, da Autoridade de 

Aviação Civil da Tailândia e do Ministério da Saúde Pública . 

 

https://www.mfa.go.th/en 

 

https://www.caat.or.th/en/archives/48514 

 

 

Residentes atualmente fora da Tailândia 

 

Se você tem um visto de residente na Tailândia e normalmente mora na Tailândia, mas não 

pode retornar no ano exigido, será concedida uma prorrogação do prazo de retorno 

obrigatório. No entanto, você deve retornar à Tailândia assim que a situação melhorar. 

 

Na chegada 

https://coethailand.mfa.go.th/regis/step?language=en
https://www.mfa.go.th/en
https://www.caat.or.th/en/archives/48514


 

Certas categorias de estrangeiros que chegam à Tailândia serão testados para COVID-19 na 

entrada e novamente durante a quarentena - consulte a seção Entrada acima. 

 

Requisitos de quarentena 

 

A maioria dos viajantes para a Tailândia, incluindo todos os cidadãos brasileiros que viajam 

do Brasil, são obrigados a completar 14 dias de quarentena em uma instalação de 

Quarentena Estadual ou Quarentena Estadual Alternativa (ASQ) .  

 

Enquanto estiver no ASQ, normalmente você não terá permissão para sair do seu quarto, 

exceto para tratamento médico ou testes COVID-19. 

 

https://thaiembdc.org/asq/ 

 

Se precisar de suporte enquanto estiver na ASQ, você deve entrar em contato com a 

Embaixada . 

 

Coleção de dados 

 

Pode ser necessário baixar o aplicativo de rastreamento Thai Chana COVID-19 na chegada à 

Tailândia. 

 

https://www.thaichana.com/ 

 

Vistos 

 

Você precisa de um visto válido para ficar na Tailândia. Se você não tiver um visto válido, 

estará sujeito a penalidades por estadia prolongada. Você deve falar com o Escritório de 

Imigração local ou visitar o site da Imigração Tailandesa . 

 

https://www.immigration.go.th/ 

 

 

Você é legalmente obrigado a ter um passaporte válido na Tailândia. Qualquer visto que 

você possui se tornará inválido a partir da data de validade do passaporte. Se você precisar 

renovar ou solicitar um novo passaporte brasileiro. 

 

Se você não puder renovar ou alterar seu visto e não puder viajar para seu país de origem 

(porque a fronteira está fechada, por exemplo) e precisar de apoio, você deve entrar em 

contato com a Embaixada . 

 

Mais Informações 

 

https://thaiembdc.org/asq/
https://www.thaichana.com/
https://www.immigration.go.th/


Se você tiver alguma dúvida sobre vistos ou requisitos de entrada, consulte a Embaixada 

Real da Tailândia, a Autoridade de Imigração da Tailândia e o Ministério de Relações 

Exteriores da Tailândia . 

 

https://www.immigration.go.th/index/ 

 

As autoridades tailandesas podem introduzir medidas adicionais. Você pode monitorar as 

atualizações mais recentes no site do Ministério de Saúde Pública da Tailândia . 

 

Viagem na Tailândia 

 

Opções de viagens domésticas dentro da Tailândia estão disponíveis, mas permanecem 

sujeitas a medidas de controle de doenças. Isso pode incluir restrições ao movimento entre 

as províncias. 

 

Se você estiver fazendo um voo interno na Tailândia, pode ser necessário fazer o download 

de um aplicativo ou preencher a documentação de viagem adicional. 

 

Você deverá usar uma máscara facial e seguir outras medidas de controle de doenças ao 

usar o transporte público, incluindo aviões, trens, ônibus e táxis. Em algumas províncias, o 

transporte público pode parar mais cedo do que o normal ou ter menos capacidade do que o 

normal. 

 

Os voos domésticos dentro e fora das províncias categorizadas como vermelho escuro, 

incluindo Bangkok, são atualmente proibidos. 

 

Restrições relacionadas ao COVID na Tailândia 

 

Um decreto de emergência está em vigor. Isso inclui instruções que você não deve: 

 

entrar em áreas de alto risco 

 

acumular bens essenciais 

 

participar de reuniões públicas 

 

propagar informações falsas 

 

Até novo aviso, você também deve usar uma máscara em todos os espaços públicos internos 

e externos na Tailândia e em veículos, se estiver com outras pessoas. Se você não usar 

máscara, poderá ter que pagar uma multa. 

 

O governo tailandês também recomenda que você evite viagens desnecessárias e lugares 

lotados, e escaneie o código QR 'Thai Chana' quando disponível. 

https://www.immigration.go.th/index/


 

Uma série de medidas de controle de doenças em nível nacional e local também estão em 

vigor. Isso inclui uma classificação de cor para cada uma das 76 províncias da Tailândia com 

base no número de casos COVID-19.  

 

As restrições em cada província e para o movimento entre as províncias dependem da 

classificação da cor e de quaisquer regras locais adicionais, e podem ser alteradas a qualquer 

momento. 

 

Em algumas províncias, as medidas podem incluir restrições a jantares em restaurantes, 

reuniões em grupos, fechamento de lojas e toque de recolher. É aconselhável seguir todas as 

medidas preventivas e de controle de doenças para minimizar os riscos e evitar penalidades. 

 

As medidas mudam com freqüência. Você deve verificar a situação atual com as autoridades 

locais, a página do governo tailandês no Facebook e o site de relações públicas . 

 

Alojamento 

 

Alojamento em hotel e aluguel privado está disponível em toda a Tailândia. No entanto, 

alguns hotéis permanecem fechados, portanto, recomendamos que você entre em contato 

diretamente com os hotéis no momento da reserva. 

 

A maioria dos hotéis pedirá para medir sua temperatura na chegada e fornecer informações 

sobre seu histórico de viagens recentes e quaisquer sintomas que você possa ter relacionados 

ao COVID-19. Você também pode precisar seguir outras medidas de controle da doença. 

 

https://thailand.prd.go.th/main.php?filename=index 

 

Alguns serviços e instalações em hotéis podem não estar disponíveis, por exemplo, 

instalações de lazer. 

 

Saúde 

 

Se você acha que tem sintomas do COVID-19, deve ligar para a linha direta Thai COVID-19 

no número 1422. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

TAIWAN 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

https://thailand.prd.go.th/main.php?filename=index


 

Proibição de viagens para estrangeiros 

 

As autoridades anunciaram uma proibição temporária de entrada ou trânsito de 

estrangeiros em Taiwan, com exceção de residentes. Atualmente, não há uma data definida 

para quando essas medidas de fronteira serão suspensas.  

 

Exceções podem ser feitas por razões de emergência ou humanitárias. Entre em contato com 

o escritório de representação local de Taipei para obter mais informações. 

 

Qualquer pessoa que entrar em Taiwan deverá seguir os requisitos de quarentena descritos 

abaixo. 

 

Requisitos de quarentena para passageiros que chegam em Taiwan do Brasil e outros 

países listados 

 

A partir de 27 de junho de 2021, todos os passageiros que chegam diretamente de oito países 

designados, Reino Unido, Brasil, Índia, Peru, Mianmar, Israel, Indonésia e Bangladesh, ou 

aqueles que estiveram em um desses países nos 14 dias anteriores, devem completem a 

quarentena obrigatória de 14 dias em uma instalação de quarentena designada. O custo da 

quarentena será coberto pelas autoridades taiwanesas. 

 

Os passageiros deverão se submeter a um teste de PCR COVID-19 na chegada às instalações 

de quarentena e um dia antes do final do período obrigatório de quarentena de 14 dias.  

 

Um outro teste rápido COVID-19 auto-administrado será necessário entre o 10º e o 12º dia 

de quarentena. Um teste positivo significa hospitalização. Os custos desses testes serão 

cobertos pelas autoridades. 

 

Isso se aplica a todas as nacionalidades e independe do propósito da viagem. Um período 

adicional de autossuficiência de 7 dias é necessário para todos os passageiros que 

concluíram a quarentena. 

 

Requisitos de quarentena para passageiros que chegam em Taiwan de países não listados 

 

Os passageiros que chegam a Taiwan de qualquer outro lugar deverão completar sua 

quarentena obrigatória de 14 dias em um hotel de quarentena ou uma instalação de 

quarentena designada e serão obrigados a pagar por isso. Os viajantes que chegarem a 

Taiwan não poderão entrar em quarentena em suas próprias residências. 

 

Todos os passageiros deverão passar por um teste de PCR COVID-19 na chegada ao 

aeroporto e um segundo teste será necessário ao finalizar a quarentena obrigatória de 14 

dias.  

 



Um outro teste rápido COVID-19 auto-administrado será necessário entre o 10º e o 12º dia 

de quarentena. Os custos desses testes de PCR COVID-19 e do teste rápido COVID-19 

domiciliar serão cobertos pelas autoridades locais. 

 

Você deve consultar os Centros de Controle de Doenças (CDC) de Taiwan para obter mais 

informações sobre os requisitos de entrada e quarentena em Taiwan. Um link para a página 

de FAQ do CDC pode ser encontrado no site do CDC . 

 

https://www.cdc.gov.tw/En/Category/QAPage/SbkmnM5v0OwdDMjJ2tI_xw 

 

As autoridades de Taiwan forneceram as seguintes informações sobre os centros de 

quarentena: 

 

Centros de quarentena são locais designados selecionados pelo Centro de Comando Central 

de Epidemias (CECC). Os locais designados incluem: Instalações do governo, dormitórios 

estudantis e hotéis.  

 

Atualmente, há um total de 43 centros de quarentena localizados no norte, centro e sul de 

Taiwan 

 

Após a chegada em Taiwan, o transporte será providenciado pelos Centros de Controle de 

Doenças de Taiwan (CDC). 

 

https://www.cdc.gov.tw/En 

 

Os custos para viajantes no programa do Brasil serão pagos pelas autoridades de Taiwan 

 

Todos os viajantes no programa do Brasil serão transferidos para um Centro de Quarentena 

designado pelo CECC e não poderão solicitar um local ou quarto específico 

 

Centros de quarentena fornecem 3 refeições por dia. As refeições serão entregues nos 

quartos das pessoas e consumidas lá 

 

Você não terá permissão para sair do seu quarto ou entrar no quarto de outra pessoa 

durante este período. Em caso de emergência, todos os indivíduos devem seguir as 

instruções fornecidas pelo centro de quarentena. 

 

Em princípio, apenas 1 pessoa é permitida por quarto. Para crianças menores de 12 anos e 

indivíduos que podem necessitar de cuidados médicos e de saúde, um membro da família 

teria permissão para ficar no mesmo quarto com este indivíduo; no entanto, devem ser 

usadas máscaras o tempo todo. Os pedidos de isenções serão analisados pelo centro de 

quarentena em questão. 

 

https://www.cdc.gov.tw/En/Category/QAPage/SbkmnM5v0OwdDMjJ2tI_xw
https://www.cdc.gov.tw/En


Os parentes não podem ter contato físico com nenhum indivíduo durante a quarentena; no 

entanto, eles seriam capazes de entregar pacotes ao indivíduo, entregando-os à equipe de 

recepção no centro de quarentena. Isso seria então passado para o indivíduo. 

 

Os passageiros não estão autorizados a trazer animais de estimação para as instalações de 

quarentena. 

 

Por questões de segurança, os seguintes itens não são aceitos: produtos frescos, incluindo 

frutas e vegetais, aparelhos eletrônicos de alta potência e outros itens perigosos, como 

isqueiros e facas. O consumo de álcool e fumar são proibidos no centro de quarentena. 

 

Facilidades dos quartos: todos os quartos estão equipados com Wi-Fi, uma chaleira e uma 

televisão. 

 

Após a partida do centro de quarentena, todos os passageiros são obrigados a fazer seus 

próprios preparativos de viagem. 

 

Se você tiver alguma dúvida sobre os centros de quarentena, entre em contato com os 

Centros de Controle de Doenças de Taiwan (CDC) . 

 

Triagem na chegada. 

 

Todos os passageiros que chegam ou fazem trânsito em Taiwan devem apresentar um 

certificado de teste COVID-19 RT-PCR negativo para poder embarcar em seu voo para 

Taiwan.  

 

Qualquer isenção devido a circunstâncias excepcionais exigirá aprovação prévia antes da 

partida. Este teste deve ser realizado dentro de três dias úteis antes da data de partida.  

 

Os certificados de teste de um COVID-19 RT-PCR negativo devem ser emitidos por uma 

instituição médica reconhecida no país de partida e incluir as seguintes informações: 

 

o nome completo do passageiro conforme seu passaporte, 

 

a data de nascimento ou número do passaporte do viajante, 

 

data de coleta de amostra e data do relatório de teste, 

 

o nome do vírus, o método de teste e o resultado do teste. 

 

Os certificados de teste devem ser produzidos em inglês ou chinês; no entanto, em situações 

em que o passageiro fornece um certificado em francês ou espanhol, se o certificado estiver 

no idioma oficial do local de partida e o pessoal de terra da companhia aérea puder ajudar 

na inspeção do conteúdo, o certificado pode Ser aceito. 



 

Qualquer passageiro que apresentar sintomas do COVID-19 deverá realizar um teste do 

COVID-19 na chegada. 

 

Qualquer pessoa que forneça resultados de teste falsos ou incorretos, ou evite ou obstrua as 

medidas de quarentena, pode enfrentar uma multa de NT $ 10.000 a NT $ 150.000 e outras 

acusações criminais. 

 

Consulte os Centros de Controle de Doenças de Taiwan para obter mais informações sobre 

isenções de testes, certificados de testes e requisitos de teste COVID-19. 

 

Você não deve usar o serviço de teste do NHS para fazer um teste a fim de facilitar sua 

viagem para outro país. Você deve fazer um teste particular. 

 

Detentores de Certificado de Residente Estrangeiro (ARC) e Certificado de Residente 

Permanente de Estrangeiro (APRC). 

 

Se você já possui um Certificado de Residente de Estrangeiro (ARC) ou Certificado de 

Residente Permanente de Estrangeiro (APRC) válido, você não precisa de visto para entrar 

em Taiwan.  

 

Para obter mais informações, você deve visitar o site dos Centros de Controle de Doenças de 

Taiwan (CDC) . Se você estiver em Taiwan, também poderá entrar em contato com a linha 

de ajuda 'Informações para estrangeiros em Taiwan' pelo telefone 0800-024-111. 

 

Se você não tiver certeza se tem permissão para entrar em Taiwan, ou se tiver outras 

perguntas sobre as restrições e condições de entrada, entre em contato com o Escritório de 

Representação local de Taipei (TRO) ou com a companhia aérea antes de tentar viajar.  

 

Os procedimentos de entrada estão sendo revisados regularmente, portanto, podem ser 

alterados a curto prazo. 

 

Extensões Visa 

 

As autoridades taiwanesas anunciaram em março que os viajantes já em Taiwan que 

chegassem com isenção de visto, visto de visitante ou visto de desembarque antes de 21 de 

março de 2020, e não tivessem ultrapassado suas condições de entrada, teriam uma 

prorrogação automática de 30 dias de sua estadia. Isso agora foi estendido por mais períodos 

de 30 dias.  

 

A extensão será aplicada automaticamente, nenhum aplicativo é necessário. Seu período 

total de estadia, incluindo extensões, não pode exceder 570 dias (composto de 180 dias em 

um visto de visitante, mais 13 extensões automáticas de 30 dias). Para obter mais 

informações, você deve entrar em contato com a Agência Nacional de Imigração (NIA) . 



 

https://www.immigration.gov.tw/5475 

 

Se você chegou depois de 21 de março de 2020, sua estadia máxima é determinada pelo seu 

visto. Se você deseja permanecer por mais de 180 dias, pode solicitar que o faça se tiver um 

motivo legítimo para precisar permanecer em Taiwan ou se não puder sair.  

 

Restrições se aplicam e nem todos os cidadãos britânicos serão elegíveis. Você não pode se 

inscrever mais de 15 dias antes do ponto de 180 dias. Para obter mais informações, você deve 

entrar em contato com a Agência Nacional de Imigração (NIA) .  

 

Trânsito de Taiwan 

 

Taiwan anunciou que de 27 de julho a 9 de agosto de 2021, os estrangeiros não terão 

permissão para transitar em Taiwan. As regras e procedimentos podem ser alterados a curto 

prazo. Para mais informações, você deve entrar em contato com sua companhia aérea ou 

viagem. 

 

Teste de PCR COVID-19 antes da partida 

 

Os passageiros que viajam de Taiwan para o Reino Unido deverão realizar um teste de PCR 

COVID-19 3 dias antes da partida de seu voo programado. Os indivíduos que receberem um 

teste PCR positivo não terão permissão para embarcar na aeronave e, em vez disso, serão 

obrigados a completar uma quarentena obrigatória de 14 dias em Taiwan.  

 

Indivíduos com sintomas leves serão admitidos em um hotel de quarentena ou um centro de 

quarentena centralizado durante esse período. Qualquer indivíduo com sintomas mais 

graves pode ser hospitalizado. Isso se aplica a todas as nacionalidades e grupos de idade, 

independentemente do propósito da viagem. A decisão sobre esses acordos será feita pelos 

Centros de Controle de Doenças de Taiwan (CDC) e caso a caso. 

 

Todos os indivíduos que receberem um teste de PCR COVID-19 positivo serão contatados 

pelo departamento de saúde local para aconselhar sobre as providências de quarentena 

obrigatórias. Visite o site dos Centros de Controle de Doenças de Taiwan ou entre em 

contato com a linha de apoio em 1922 para obter mais informações. 

 

Para passageiros viajando com crianças, você deve verificar com sua companhia aérea antes 

de viajar a respeito dos requisitos do teste COVID-19. 

 

Espaços públicos e serviços 

 

O Centro de Comando de Epidemias Central de Taiwan (CECC) anunciou que de 27 de 

julho a 9 de agosto de 2021, o alerta COVID-19 foi reduzido para o Nível 2 em Taiwan. Em 

consonância com as diretrizes gerais do CECC, as autoridades locais aconselharam que 

https://www.immigration.gov.tw/5475


outras medidas localizadas de prevenção de epidemias podem ser introduzidas em certas 

cidades ou condados, dependendo da situação do COVID-19 em cada local. 

 

Um alerta de nível 2 significa que as seguintes medidas estão em vigor: 

 

As máscaras devem ser usadas todo o tempo ao ar livre, exceto ao consumir alimentos e 

bebidas 

 

Os procedimentos de rastreamento de contato devem ser concluídos ao entrar em 

restaurantes, lojas e alguns locais públicos 

 

O distanciamento social deve ser mantido nas áreas públicas 

 

Reuniões internas limitadas a 50 pessoas, reuniões externas limitadas a 100 pessoas. 

 

Os restaurantes terão permissão para oferecer serviços de jantar, desde que cumpram os 

regulamentos do Ministério da Saúde e Bem-Estar 

 

Áreas de alimentação públicas em supermercados, shoppings e lojas de conveniência podem 

abrir 

 

Banquetes de casamento, funerais públicos e atividades religiosas internas agora são 

permitidos 

 

Você deve consultar o site do Centro de Controle de Doenças de Taiwan para obter mais 

informações sobre as medidas de prevenção de epidemias em sua área. 

 

Aqueles que violarem as medidas de prevenção de epidemias de Taiwan podem enfrentar 

uma multa de até NTD $ 1.000.000. 

 

Viagem em Taiwan 

 

Embora não haja bloqueio em vigor, as autoridades estão incentivando as pessoas a limitar 

as viagens entre cidades e regiões para reduzir o risco de propagação do COVID. 

 

Táxis e sistemas de transporte público estão operando normalmente em Taiwan. O uso de 

máscaras faciais é obrigatório em todos os transportes públicos. Se você usa transporte 

público e não usa máscara facial, pode ser multado em até NT $ 15.000. 

 

Alojamento 

 

A partir de 27 de junho de 2021, todos os passageiros que chegam diretamente de oito países 

designados, incluindo o Brasil, ou aqueles que estiveram em um desses países nos 14 dias 



anteriores, devem completar sua quarentena obrigatória de 14 dias em uma instalação de 

quarentena designada. 

 

Todos os passageiros deverão fazer dois testes PCR COVID-19, um na chegada em Taiwan e 

outro no final do período de quarentena. Um outro teste rápido COVID-19 auto-

administrado será necessário entre o 10º e o 12º dia de quarentena.  

 

Eles devem ter teste negativo para COVID-19 no final do período de quarentena para serem 

liberados da quarentena. Os custos de permanência nas instalações de quarentena 

designadas e dois testes PCR COVID-19 serão pagos pelas autoridades de Taiwan. 

 

Um período adicional de autossuficiência de 7 dias é necessário para todos os passageiros 

que concluíram a quarentena. 

 

Os passageiros que chegam a Taiwan de qualquer outro lugar deverão completar sua 

quarentena obrigatória de 14 dias em um hotel de quarentena ou uma instalação de 

quarentena designada e serão obrigados a pagar por isso. 

 

Em nenhuma circunstância os viajantes que chegam a Taiwan podem entrar em quarentena 

em suas próprias residências. 

 

Consulte Requisitos de entrada para obter mais informações. 

 

Para obter uma lista de hotéis em quarentena designados em Taipei, visite a página de 

perguntas frequentes do governo da cidade de Taipei .  

 

https://english.gov.taipei/News_Content.aspx?n=A0EDC3930FBE7EFC&sms=5B794C46F3

CDE718&s=6CBBBD4737D9391D 

 

Se você está planejando ficar em um hotel fora de Taipei, pode ser necessário entrar em 

contato com as autoridades locais dessa área antes de fazer a reserva ou tomar as 

providências finais. Para obter mais informações e detalhes de contato, visite o site 'Taiwan 

Stay' do Bureau de Turismo de Taiwan . 

 

https://taiwan.taiwanstay.net.tw/covhotel/ 

 

Saúde em Taiwan 

 

Se você está em Taiwan e acredita que pode ter sido exposto a ou pode ter contraído 

coronavírus, seu primeiro ponto de contato deve ser a linha de ajuda dos Centros de 

Controle de Doenças de Taiwan (CDC), que é 1922. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

https://english.gov.taipei/News_Content.aspx?n=A0EDC3930FBE7EFC&sms=5B794C46F3CDE718&s=6CBBBD4737D9391D
https://english.gov.taipei/News_Content.aspx?n=A0EDC3930FBE7EFC&sms=5B794C46F3CDE718&s=6CBBBD4737D9391D
https://taiwan.taiwanstay.net.tw/covhotel/


 

================================== 

TAJIQUISTÃO  
================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Os viajantes que chegarem ao Tajiquistão devem fornecer a confirmação de um teste PCR 

negativo, emitido dentro de 72 horas da chegada. O teste deve ser um teste de esfregaço de 

PCR COVID-19. Outros resultados de testes, incluindo testes de anticorpos, não são aceitos. 

 

Os requisitos de entrada do COVID-19 podem mudar em curto prazo, e os viajantes para o 

Tajiquistão são fortemente encorajados a verificar os detalhes com suas companhias aéreas, 

incluindo os prazos para a realização dos testes de PCR do COVID-19, antes da viagem. 

 

Entrada para o Tajiquistão 

 

As passagens de fronteira terrestre entre o Tadjiquistão e o Uzbequistão, o Quirguistão, a 

China e o Afeganistão estão fechadas para viajantes. Um pequeno número de pontos de 

fronteira com o Uzbequistão estão abertos apenas para cidadãos tajiques. Alguns pontos de 

fronteira com o Uzbequistão, China e Quirguistão estão abertos apenas para cargas. Os voos 

operam a partir de vários destinos. Consulte a seção Viagens internacionais para obter mais 

detalhes. 

 

A autoridade da aviação civil do Tajiquistão anunciou a suspensão temporária de todos os 

voos de e para o Tajiquistão a partir de 20 de março. No entanto, a partir de 21 de julho, a 

Fly Dubai air retomou os voos comerciais semanais entre Dushanbe e Dubai. A Somon Air 

organiza ocasionalmente voos de Dushanbe para Moscou e Frankfurt e vice-versa. 

 

Teste / triagem na chegada 

 

Os viajantes que chegarem ao Tajiquistão serão examinados e deverão fazer um teste PCR na 

chegada. 

 

Requisitos de quarentena 

 

Os viajantes que entram no Tajiquistão não estão atualmente sujeitos à quarentena, mas são 

obrigados a isolar-se por pelo menos três dias após a chegada; isso pode estar sujeito a 

alterações. 

 

Teste na partida 

 

A maioria dos destinos e trânsitos exige que os viajantes tenham um teste PCR negativo 

antes de partir do Tajiquistão. Os viajantes devem verificar os regulamentos de seu destino e 



quaisquer pontos de trânsito e obter os testes exigidos antes da viagem. Os viajantes podem 

ser rastreados tendo sua temperatura medida e avaliada para outros sintomas COVID-19 na 

partida do Tajiquistão. 

 

Turismo no Tajiquistão 

 

Você deve monitorar as atualizações do Governo do Tajiquistão e deve cumprir todas as 

restrições, medidas de saúde ou de triagem introduzidas pelas autoridades. 

 

Não há restrições locais ou bloqueios localizados, no entanto, você deve usar uma cobertura 

facial em espaços públicos, inclusive em veículos. Violações de regulamentos podem resultar 

em multas ou, eventualmente, prisão. 

 

Alojamento 

 

Hotéis e aluguéis privados geralmente estão abertos. Os viajantes devem verificar com o 

provedor de hospedagem para confirmar a disponibilidade e os regulamentos. 

 

Locais e serviços públicos 

 

Os locais e serviços públicos no Tajiquistão foram autorizados a reabrir em meados de 

junho. Os regulamentos locais, incluindo o uso de máscaras faciais, devem ser sempre 

observados. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================== 

TANZÂNIA  
================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Teste / triagem na chegada 

 

Todos os passageiros que chegarem à Tanzânia deverão apresentar um certificado de teste 

COVID-19 PCR negativo no momento da chegada. O teste deve ser feito dentro de 72 horas 

após a chegada à Tanzânia.  

 

Todos os passageiros que viajam para a Tanzânia devem preencher um Formulário de 

Vigilância para Viajantes online . Este formulário deve ser enviado no máximo 24 horas 

antes da chegada. 

 

https://afyamsafiri.moh.go.tz/#/home 

https://afyamsafiri.moh.go.tz/#/home


 

Todos os passageiros que entrarem na Tanzânia serão submetidos a uma triagem 

aprimorada para COVID-19, incluindo um teste rápido obrigatório. O custo do teste rápido é 

de 25 USD por viajante, que pode ser pago por meio do Formulário de Vigilância ao Viajante 

online ou em dinheiro na chegada. O governo da Tanzânia também está implementando 

uma varredura de temperatura para todos os passageiros internacionais que chegam à 

Tanzânia. 

 

Requisitos de quarentena 

 

Se seu teste for positivo para COVID-19 na chegada, será necessário isolar-se por 14 dias. 

 

Você deve cumprir todas as medidas de triagem adicionais implementadas pelas 

autoridades. 

 

Coleção de dados 

 

O governo da Tanzânia está coletando informações de rastreamento para todos os 

passageiros internacionais que chegam à Tanzânia. 

 

Turismo na Tanzânia 

 

O governo da Tanzânia começou recentemente a divulgar alguns dados sobre casos e mortes 

de COVID-19. 

 

Se você estiver na Tanzânia, deve continuar a tomar precauções sensatas e medidas 

preventivas para reduzir o risco de infecção. Limite seus movimentos e o número de 

visitantes que entram em sua acomodação. Você deve visitar os sites NaTHNaC e OMS para 

obter mais informações. 

 

https://travelhealthpro.org.uk/news/499/novel-coronavirus-covid-19-general-advice-for-

travellers 

 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 

 

Todos devem cumprir as medidas implementadas na Tanzânia para limitar a disseminação 

do coronavírus (COVID-19). 

 

Alojamento 

 

Alguns hotéis permanecem fechados por enquanto. Você deve entrar em contato com o 

provedor de hospedagem para obter mais informações. 

 

Espaços públicos e serviços 

https://travelhealthpro.org.uk/news/499/novel-coronavirus-covid-19-general-advice-for-travellers
https://travelhealthpro.org.uk/news/499/novel-coronavirus-covid-19-general-advice-for-travellers
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public


 

Não há restrições para reuniões ou serviços públicos. Alguns hotéis, bares e restaurantes 

permanecem fechados por enquanto. Você deve continuar a praticar as medidas 

recomendadas pelo PHE , como lavar as mãos e distanciar-se socialmente. 

 

Saúde na Tanzânia 

 

Devido ao aumento no número de casos de coronavírus na Tanzânia, as instalações médicas 

e o pessoal estão sob pressão em todo o país. A disponibilidade de tratamento para doenças 

não relacionadas ao coronavírus, particularmente para atendimento não urgente, foi 

adversamente afetada. Durante o surto de COVID-19, houve casos em que os hospitais de 

Dar es Salaam atingiram a capacidade total devido ao grande volume de casos de COVID-

19. A capacidade limitada do hospital em toda a Tanzânia pode resultar em atrasos com 

risco de vida para atendimento médico de emergência. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

TIMOR-LESTE 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus 

 

Entrada para Timor-Leste 

 

O Governo de Timor-Leste prorrogou o seu Estado de Emergência até 30 de agosto de 2021. 

Durante este período, aeroportos, portos e fronteiras terrestres permanecerão encerrados 

visto que continua a haver um número significativo de infecções por COVID no país. 

 

Durante o período de fechamento acima mencionado, as seguintes exceções serão aplicadas: 

 

Trânsito de Pessoal Diplomático ou Consular, membros de Organizações Internacionais e 

agências de cooperação bilateral, e trabalhadores do sector petrolífero, e outros 

trabalhadores internacionais cujo trabalho seja relevante para o interesse nacional de Timor-

Leste; 

 

Operação de evacuações médicas, e; 

 

Transporte internacional de mercadorias. 

Estas categorias estão sempre sujeitas a alterações, pelo que deve reconfirmar a sua 

elegibilidade para entrar em Timor-Leste, com o Centro de Gestão de Crises (CIGC), o seu 

agente de viagens / companhia aérea e a Embaixada de Timor-Leste. 

 



Você não deve usar o serviço de teste do NHS para fazer um teste a fim de facilitar sua 

viagem para outro país. Você deve fazer um teste particular. 

 

Requisitos de quarentena 

 

Para entrar em Timor-Leste, terá de possuir um teste COVID 19 (PCR) negativo válido. Após 

a apresentação do teste COVID 19 negativo, você precisará ficar em quarentena por 14 dias 

em uma instalação do governo às suas próprias custas ou em sua própria acomodação, 

sujeito à aprovação do Ministério da Saúde. Antes do término dos períodos de quarentena 

obrigatórios, os indivíduos precisarão fornecer um resultado negativo do teste COVID-19 e 

ser liberados pelo Ministério da Saúde, antes de serem autorizados a sair. 

 

Aqueles que foram totalmente vacinados e possuem um certificado de vacinação válido 

estarão isentos da quarentena obrigatória. 

 

Aqueles que foram totalmente vacinados, mas vieram de ou passaram por países com uma 

presença relatada da variante Delta de COVID-19, precisarão completar uma quarentena de 

cinco dias. As crianças não vacinadas podem ser obrigadas a completar a quarentena 

obrigatória, mesmo quando viajam com os pais vacinados. 

 

Aqueles que apresentarem sintomas de COVID-19, incluindo febre superior a 37,5 ° C, tosse 

e / ou dificuldades respiratórias, serão impedidos de viajar e encaminhados a um serviço de 

saúde para teste de COVID-19. 

 

Se alguém retornar um resultado positivo, será contatado pelas autoridades e isolado em um 

estabelecimento de saúde (por exemplo, o Hospital nacional), um centro de isolamento, 

como os de Tasi Tolu, Vera Cruz e Lahane ou em casa. O local de isolamento do paciente 

positivo fica a critério do Ministério da Saúde. 

 

Teste na partida 

 

Aqueles que desejarem deixar Timor-Leste estarão sujeitos a medidas de controle de saúde, 

incluindo verificações de temperatura corporal. Os passageiros são rastreados antes de 

entrarem na área de check-in do Aeroporto de Dili.  

 

Aqueles com sintomas de COVID-19 não terão permissão para embarcar na aeronave e serão 

obrigados a se submeter a um teste COVID-19, independentemente de terem um resultado 

negativo no teste dentro de 48 ou 72 horas do voo. A situação em Timor-Leste pode mudar 

rapidamente. Em casos excepcionais, o Governo pode introduzir encerramentos temporários 

das fronteiras. 

 

Viagem em Timor-Leste 

 



O Estado de Emergência está em vigor em Timor-Leste até 30 de agosto de 2021. O 

município de Dili é uma zona de isolamento. Durante o Estado de Emergência, se você 

estiver em Dili e quiser viajar para outros municípios, precisará de um teste COVID 19 

negativo e da autorização do Centro de Gestão de Crises integrado. 

 

É obrigatório que todos os indivíduos pratiquem as medidas de segurança do COVID, 

incluindo usar máscara, lavar as mãos com frequência, manter distância social e evitar 

aglomerações de pessoas. 

 

Qualquer pessoa que apresentar temperatura corporal superior a 37,5 ° C, dor de garganta, 

resfriado ou dificuldade respiratória, incluindo falta de ar, está proibida de embarcar em 

ônibus, navios ou aeronaves (a única exceção é no caso de evacuação médica ) O teste 

COVID aleatório obrigatório pode ser necessário. 

 

Locais e serviços públicos 

 

Mercearias, postos de combustível, farmácias, clínicas, bancos e lojas de material de 

construção permanecem abertos, mas impõem uma distância mínima de 1 metro entre cada 

pessoa. 

 

Saúde em Timor-Leste 

 

Os serviços médicos em Timor-Leste são limitados, especialmente fora de Dili. Consulte 

Outros cuidados de saúde para obter mais informações. Se você acha que tem sintomas do 

COVID-19, pode ir a um centro de saúde para fazer o teste do COVID-19). Os casos 

positivos estarão sujeitos a isolamento. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================== 

TOGO 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Fronteiras no Togo 

 

As fronteiras aéreas foram reabertas em 1 de agosto e voos comerciais limitados devem 

começar a funcionar durante a semana que começa em 3 de agosto. As fronteiras terrestres 

foram fechadas desde 20 de março e permanecem fechadas. 

 

Requisitos de quarentena 

 



Todos os passageiros que chegam ao Togo devem preencher um formulário online de 

imigração e saúde e pagar por um teste COVID-19 (no mesmo site) antes da viagem. O custo 

do teste é de CFA 40.000 (aproximadamente £ 55). Você precisará imprimir o recibo 

eletrônico para poder embarcar na aeronave. 

 

https://voyage.gouv.tg/?language=en 

 

Para viajantes que chegam de fora do Reino Unido, Brasil, África do Sul, Índia, Rússia e 

Portugal 

 

O teste PCR COVID-19 será realizado à chegada ao aeroporto internacional de Lomé. No 

aeroporto, você deve baixar o aplicativo Togo Safe, que permitirá que você especifique o 

local onde se isolará até receber os resultados do teste. Este aplicativo está disponível nas 

lojas de aplicativos. Os resultados do teste devem chegar dentro de 24 horas. Aqueles com 

resultados de teste positivos serão solicitados a isolar-se em casa ou em um hotel alocado 

pelo governo até que o teste seja negativo. 

 

Para viajantes que chegam do Reino Unido, Brasil, África do Sul, Índia, Rússia e Portugal 

 

O teste PCR COVID-19 será realizado à chegada ao aeroporto internacional de Lomé. No 

aeroporto, você deve baixar o aplicativo Togo Safe, que permitirá que você especifique o 

local onde irá se isolar. Este aplicativo está disponível nas lojas de aplicativos. Os resultados 

do teste devem chegar dentro de 24 horas. No entanto, você deverá isolar-se em um hotel, 

alocado pelas autoridades na chegada, às suas próprias custas, por dez dias. 

 

Turismo no Togo 

 

É permitido viajar por todo o país. 

 

Alojamento 

 

Os hotéis no Togo são geralmente abertos. 

 

Locais e serviços públicos 

 

O uso de máscaras faciais em público é obrigatório. O horário de funcionamento é das 8h às 

16h até novo aviso. 

 

Restaurantes e escolas estão abertos no momento. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================== 

https://voyage.gouv.tg/?language=en


TONGA 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para Tonga 

 

Um estado de emergência foi declarado em 20 de março de 2020 pelo governo do Reino de 

Tonga, este foi renovado até as 20h00 em 30 de agosto de 2021. As fronteiras de Tonga estão 

fechadas para a entrada de todos os cidadãos estrangeiros, exceto se a autorização for 

concedida pelo Tonga relevante autoridades governamentais. 

 

Todos os navios de cruzeiro internacionais e iates programados para chegar depois de 19 de 

março de 2020 não terão permissão para entrar em Tonga até novo aviso. 

 

Alguns países da região também introduziram restrições às viagens de e para as ilhas do 

Pacífico. Você deve verificar os detalhes de todos os países que possam estar envolvidos em 

sua viagem ao planejar uma viagem para Tonga. 

 

Viagem internacional 

 

Todos os voos internacionais para Tonga são desviados, exceto voos de repatriação 

aprovados pelo Ministério da Saúde. 

 

A Air New Zealand está operando um voo por semana para passageiros de saída. Entre em 

contato com a Air New Zealand (+64 9 357 3000) ou um agente de viagens de sua escolha 

para verificar as opções de transporte posterior. 

 

Viagem em Tonga 

 

O Reino de Tonga também estendeu as Direções de Restrições Nacionais COVID-19 até as 

20h do dia 30 de agosto de 2021. Isso inclui o toque de recolher noturno da meia-noite às 5h. 

As reuniões são restritas a 50 pessoas em locais fechados e 100 pessoas em locais externos, 

exceto para serviços religiosos e instituições de ensino. As autoridades de Tonga estão 

incentivando o distanciamento social e uma boa higiene das mãos. 

 

Os Regulamentos de 2020 para Declaração de Emergência de Saúde Pública (COVID-19) e a 

Declaração de Condição de Notificação de Emergência foram prorrogados até 30 de agosto 

de 2021. 

 

Locais e serviços públicos 

 



Os locais públicos estão abertos, incluindo locais de culto, lojas, restaurantes, bares e 

discotecas. Você deve cumprir o toque de recolher em todo o país e permanecer em sua casa 

ou acomodação entre meia-noite e 5h. 

 

Saúde em Tonga 

 

O atendimento médico em Tonga não é tão avançado quanto você encontraria no Brasil. O 

acesso a serviços médicos e a disponibilidade de alimentos frescos em Tonga pode ser 

prejudicado durante um surto grave ou prolongado de COVID-19. 

 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================== 

TRINIDAD e TOBAGO 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

O governo de Trinidad e Tobago reabriu suas fronteiras internacionais em 17 de julho de 

2021. 

 

Entrada para Trinidad e Tobago 

 

Os voos diretos da British Airways e Virgin entre Trinidad e Tobago e o Reino Unido 

permanecem suspensos. Você deve entrar em contato diretamente com as companhias 

aéreas para obter informações sobre quando retomarão os voos para Trinidad e Tobago.  

 

Trinidad e Tobago publicou protocolos de viagem estabelecendo seus requisitos de entrada 

em relação ao COVID-19. Visite o site do Ministério da Saúde para maiores detalhes. Você 

deve lê-los antes de sua partida e monitorar as páginas regularmente, pois os requisitos 

podem mudar a curto prazo.  

 

https://health.gov.tt/quarantine-protocols-for-passengers-entering-trinidad-and-tobago-

effective-july-17th-2021 

 

Máscaras devem ser usadas o tempo todo durante sua viagem para Trinidad e Tobago e sua 

passagem pelo aeroporto. Distanciamento social e protocolos de higiene estão em vigor. 

 

As autoridades de Trinidad e Tobago anunciaram a proibição da entrada de navios de 

cruzeiro até o final da atual temporada de cruzeiros. 

 

Chegue com um teste COVID 19 negativo 

https://health.gov.tt/quarantine-protocols-for-passengers-entering-trinidad-and-tobago-effective-july-17th-2021
https://health.gov.tt/quarantine-protocols-for-passengers-entering-trinidad-and-tobago-effective-july-17th-2021


 

Todos os viajantes do Reino Unido devem apresentar na chegada um resultado negativo 

válido do teste RT-PCR NASOPHARYNGEAL (swab nasal) feito no máximo 72 horas (3 

dias) antes da chegada do seu voo. Observe que o teste pode ser feito a qualquer momento 

durante o dia 3 dias antes da data de sua chegada em Trinidad e Tobago. 

 

Todos os passageiros também devem solicitar um Travel Pass por meio do seguinte portal 

online: ttravelpass.gov.tt até 72 horas antes da viagem, para o qual devem enviar o resultado 

negativo do teste.  

 

O TTravel Pass pode ser impresso ou salvo em um dispositivo móvel para uso no embarque 

e na entrada em Trinidad e Tobago. O site TTravel Pass fornece detalhes completos sobre os 

requisitos adicionais de entrada. 

 

https://ttravelpass.gov.tt/ 

 

Estrangeiros que NÃO estejam totalmente vacinados não terão permissão para entrar em 

Trinidad e Tobago neste momento. 

 

Quarentena para chegadas não vacinadas 

 

Estrangeiros que NÃO estejam totalmente vacinados não terão permissão para entrar em 

Trinidad e Tobago neste momento. 

 

Cidadãos não vacinados ou parcialmente vacinados DEVEM entrar no país apenas pelo 

Aeroporto Internacional Piarco em Trinidad. Na chegada, os passageiros não vacinados (ou 

seja, cidadãos ou residentes permanentes apenas) serão obrigados a entrar em quarentena 

em uma Instalação de Quarentena Supervisionada pelo Estado por 14 dias (em um hotel 

designado por sua conta). Antes de iniciar sua aplicação para um TTravel Pass , você DEVE 

ter um comprovante de acomodação confirmada em uma dessas instalações. A lista de 

hotéis de quarentena supervisionados pelo estado está disponível aqui. Você deverá passar 

por uma avaliação médica 24 horas após a chegada e fazer um segundo teste PCR 7 dias 

após a chegada.  

 

Os passageiros com teste negativo no dia 7, completando o período de quarentena restante e 

permanecendo assintomáticos podem deixar a quarentena após uma avaliação médica. Os 

passageiros com teste positivo são transferidos para o hospital. 

 

Consulte os protocolos de quarentena do Ministério da Saúde para passageiros que entram 

em Trinidad e Tobago e o passe TTravel . 

 

Quarentena para chegadas vacinadas 

 

https://ttravelpass.gov.tt/


A partir de 17 de julho, indivíduos totalmente vacinados (2 doses administradas mais de 14 

dias antes da chegada) com um teste PCR negativo 72 horas antes da chegada; com 

comprovante de vacinação (aprovado pela OMS) não será necessário colocar em quarentena. 

 

Crianças não vacinadas viajando com pais ou responsáveis vacinados não serão obrigadas a 

entrar em quarentena, desde que forneçam prova de um teste PCR negativo 72 horas antes 

da chegada. Além disso, as crianças não vacinadas deverão fazer um novo teste PCR entre 3 

a 5 dias após a sua chegada ao país.  

 

Desde que o segundo teste seja negativo, nenhum monitoramento adicional é necessário. Se 

o resultado do segundo teste for positivo, é necessário relatar ao County Medical Officers of 

Health (CMOH). 

 

Você pode encontrar detalhes completos dos protocolos nos Protocolos de Quarentena do 

Ministério da Saúde para Passageiros que Entram em Trinidad e Tobago e no TTravelPass . 

É aconselhável ler e compreender os requisitos cuidadosamente antes da partida. 

 

Você deve monitorar o site do Ministério da Saúde regularmente, pois o Governo de 

Trinidad e Tobago pode alterar seus requisitos sem aviso prévio. 

 

Restrições de viagens de vela 

 

Você pode entrar e sair das marinas ou da Baía de Chaguaramas, porém é proibido parar 

nas praias porque atualmente estão fechadas ao público. Você é obrigado a usar uma 

máscara e grupos com mais de cinco pessoas não são permitidos.  

 

O não cumprimento das regulamentações governamentais pode resultar em interceptação 

pela Guarda Costeira e entrega ao Serviço de Polícia de Trinidad e Tobago. 

 

Carimbos de entrada 

 

Se você é um cidadão brasileiro e o carimbo de entrada em seu passaporte está prestes a 

expirar devido ao fechamento da fronteira, você deve solicitar uma prorrogação entrando 

em contato com as autoridades de imigração de Trinidad e Tobago enviando um e-mail para 

extensions.international@gov.tt com um documento digitalizado cópia da página de 

biodados do seu passaporte, uma cópia do seu último carimbo de entrada, seu endereço em 

T&T e um número de contato. 

 

Se você é um cidadão brasileiro com uma autorização de trabalho que está prestes a expirar, 

você deve solicitar uma extensão do carimbo de entrada conforme detalhado acima, 

enquanto seu pedido de autorização de trabalho está sendo considerado. 

 

https://health.gov.tt/ 

 

https://health.gov.tt/


Viagem em Trinidad e Tobago 

 

O governo de Trinidad e Tobago mantém restrições em resposta ao COVID-19 sob revisão. 

Em 16 de maio de 2021, Trinidad e Tobago introduziu um estado de emergência. O toque de 

recolher está em vigor das 21h às 5h. Isso ocorre em resposta ao aumento de casos COVID-

19 em Trinidad e Tobago. 

 

Alojamento 

 

Muitos hotéis permanecem abertos para negócios. Você deve entrar em contato com seu 

hotel diretamente para entender quaisquer restrições em vigor. 

 

Locais e serviços públicos 

 

Escolas e universidades permanecem fechadas para a maioria dos grupos do ano. 

 

O governo introduziu uma série de restrições para reduzir o aumento de casos COVID-19. A 

partir de 16 de maio de 2021, um estado de emergência entrou em vigor. O toque de recolher 

está em vigor das 21h às 5h. As reuniões públicas são limitadas a grupos de 5 pessoas (10 

para casamentos e funerais). A partir de 19 de julho, o governo atenuou certas restrições que 

permitiam ao setor de serviços de alimentação operar serviços de take-away, drive-through 

e pick-up junto ao meio-fio.  

 

As refeições no quarto do restaurante continuam proibidas. Bares, cinemas, cassinos e a 

maior parte do varejo não essencial continuam fechados. Todos os locais de culto, ginásios, 

spas, cabeleireiros e clubes ou teatros estão fechados. Praias, rios e piscinas públicas também 

estão proibidos para o público.  

 

Esportes ao ar livre ou exercícios em locais públicos agora são permitidos em grupos de 5 ou 

menos, no entanto, esportes de equipe não são permitidos atualmente. O serviço público 

está operando apenas em uma base de serviço essencial. 

 

Supermercados, farmácias e outros varejistas essenciais permanecem abertos em horários de 

funcionamento restritos. 

 

O serviço de balsa inter-ilhas operando entre Trinidad e Tobago tem uma frequência 

reduzida de 25% e os voos foram reduzidos para três por dia apenas para viagens essenciais 

(protocolos de distanciamento social em vigor). O transporte público também está operando 

com 50% da capacidade. 

 

O governo de Trinidad e Tobago analisa essas restrições de saúde pública regularmente. 

 

De acordo com os regulamentos de saúde pública de 31 de agosto de 2020, é uma exigência 

legal que todos os indivíduos com 8 anos ou mais usem máscara em espaços públicos, 



inclusive quando viajam em veículos particulares. Deixar de fazer isso acarreta uma multa. 

Você deve aderir a todas as medidas de precaução estabelecidas pelas autoridades locais. 

 

Saúde em Trinidad e Tobago 

 

O governo de Trinidad e Tobago criou uma linha direta COVID-19 com médicos. Se você 

suspeitar que tem algum sintoma, entre em contato com a linha direta +1 868 877-WELL 

(9355) de Trinidad ou +1 868 800-HEAL (4325) gratuita de Tobago. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

TUNÍSIA 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para a Tunísia 

 

Os viajantes de todos os países para a Tunísia devem fazer um teste PCR menos de 72 

horas antes da viagem e portar evidências datadas de um resultado negativo. 

 

Você também deve isolar-se em sua residência ou acomodação por sete dias na chegada à 

Tunísia. Isso se aplica a todos os viajantes, mesmo que você tenha sido totalmente 

vacinado. 

 

Teste na chegada 

 

Viajantes de todos os países precisam apresentar evidências de terem feito um teste PCR 

de coronavírus negativo menos de 72 horas antes de sua viagem para a Tunísia. Você deve 

fazer um teste e verificar se o certificado está datado. 

 

Coleção de dados 

 

Você deve preencher este breve questionário online do governo tunisino antes de viajar . 

 

https://app.e7mi.tn/travelers/add 

 

Ao chegar à Tunísia, você também deve compartilhar seus dados de contato e informações 

de viagem com as autoridades. 

 

Teste na partida 

 

https://app.e7mi.tn/travelers/add


Nenhum teste está disponível no aeroporto ou nos portos marítimos. Os passageiros que 

viajam da Tunísia e que necessitam de um teste para o país para o qual viajam, devem 

providenciar um teste privado. 

 

Houve alguns relatos de viajantes da Tunísia que tiveram sua entrada negada em um 

terceiro país, sob suspeita de transportar resultados falsos de testes de PCR. Isso pode 

afetá-lo se você estiver em trânsito em um país antes de viajar para o Brasil. 

 

Para verificação, os viajantes são aconselhados a levar consigo a cópia original do 

resultado negativo do teste PCR e garantir que esta tenha sido assinada e carimbada pelo 

laboratório antes de viajar. Um código QR nos resultados dos testes digitais, se fornecido 

pelo laboratório, também pode ser apresentado para verificar o resultado. 

 

Trânsito Tunísia 

 

Um pequeno número de voos de trânsito está operando pela Tunísia. Se você estiver em 

trânsito pela Tunísia, deve cumprir as medidas sanitárias e verificações de temperatura. 

 

Turismo na Tunísia 

 

O toque de recolher nacional é das 22h às 5h. Durante o toque de recolher, você só pode 

deixar sua residência em caso de emergência. 

 

As viagens entre as províncias são proibidas, exceto em caso de emergência. 

 

Encontros de mais de três pessoas em locais públicos são proibidos. 

 

As autoridades tunisinas anunciaram que o uso de máscara facial em locais públicos é 

obrigatório. O não uso de máscara pode resultar em multa ou prisão. 

 

Toque de recolher e bloqueios adicionais podem ser impostos a curto prazo em resposta a 

eventos. Você deve seguir as orientações das autoridades locais ao viajar pelo país. 

 

Alojamento 

 

Hotéis e aluguéis privados estão disponíveis para reserva, embora os hotéis sejam 

obrigados a operar com capacidade reduzida. 

 

As medidas de higiene estão em vigor, incluindo desinfecção da bagagem na chegada, 

controle de temperatura na entrada e desinfetante para as mãos em espaços públicos. Você 

deve usar máscaras faciais no transporte para sua acomodação. Os restaurantes self-

service não estão autorizados a funcionar normalmente, a comida deve ser servida aos 

hóspedes enquanto estão sentados. 

 

Locais e serviços públicos 

 



Cafés e restaurantes estão atualmente autorizados a operar com capacidade reduzida até 

às 19h00. Os locais públicos possuem medidas de higiene, incluindo máscaras faciais 

obrigatórias, verificação de temperatura e higienização das mãos na entrada. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================== 

TURCOMENISTÃO  
================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para o Turcomenistão 

 

Todos os voos comerciais internacionais regulares de e para o Turcomenistão foram 

suspensos. 

 

No momento, a entrada no Turcomenistão é proibida, exceto para cidadãos turquemenos e 

diplomatas credenciados, estrangeiros registrados permanentemente e alguns funcionários 

de empresas e organizações internacionais. 

 

Todos os cidadãos de países estrangeiros que chegam ao Turcomenistão devem fornecer 

um certificado de teste PCR e detalhes do teste realizado para a presença de anticorpos 

para COVID-19 (IgM / IgG). 

 

Trânsito do Turcomenistão 

 

No momento, não é possível fazer o trânsito pelo Turcomenistão a caminho de outro 

destino. 

 

Teste / triagem na chegada 

 

Todos que chegam ao país são testados para COVID-19. Independentemente de o teste ser 

positivo ou negativo, todas as chegadas serão colocadas em quarentena por 21 dias. Se, no 

entanto, você puder fornecer um certificado de vacinação contra COVID-19, você pode 

permanecer em seu local de residência (sob a supervisão de um médico local) por sete 

dias. 

 

Requisitos de quarentena 

 

A quarentena obrigatória está em vigor para todas as chegadas do exterior por até 21 dias. 

Você precisará concluir a quarentena em uma instalação administrada pelo estado. 

 

Teste na partida 

 



Qualquer pessoa que deseje deixar o país deve apresentar um certificado de teste negativo 

assinado por um médico no prazo de 24 horas antes da viagem prevista. 

 

Turismo no Turcomenistão 

 

Existem restrições às viagens rodoviárias no Turquemenistão. Todas as fronteiras das 

estradas estão fechadas. O porto marítimo internacional do Turcomenistão em 

Turkmenbashi está fechado ao tráfego de passageiros. 

 

Os pontos de controle da polícia de trânsito foram estabelecidos em torno dos principais 

centros populacionais, incluindo Ashgabat, e os usuários das estradas podem estar sujeitos 

a testes de temperatura. 

 

Os voos fretados que podem entrar / sair do Turcomenistão estão atualmente chegando e 

partindo de Turcomenabate, a aproximadamente 620 km da capital, Ashgabat. 

 

Os voos domésticos continuam operacionais, mas com serviço reduzido. Os passageiros 

estão sujeitos a verificações de temperatura. 

 

Os serviços ferroviários estão suspensos. 

 

Se precisar de assistência consular urgente, você pode entrar em contato com a Embaixada 

Britânica no telefone +993 12 36 34 62/64. 

 

Alojamento 

 

Os hotéis permanecem abertos sem medidas restritivas em vigor. 

 

Espaços públicos e serviços 

 

Instalações recreativas, lojas não essenciais, bares e restaurantes, instalações de 

entretenimento, esportes, spa e beleza e mesquitas estão fechadas ao público. 

 

É obrigatório o uso de máscara facial em público. 

 

Saúde no Turcomenistão 

 

Se você acha que tem sintomas do COVID-19, deve consultar o seu patrocinador do visto 

(por exemplo, seu empregador) em primeiro lugar. 

 

Para os estrangeiros, não há testes obrigatórios após a quarentena, embora seja possível 

solicitar testes adicionais. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 



TURQUIA 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para a Turquia 

 

Todas as chegadas à Turquia, exceto cidadãos turcos ou titulares de autorização de 

residência, devem preencher um formulário online dentro de 72 horas antes da viagem. Isso 

não é necessário para os passageiros em trânsito na Turquia a caminho de outro país. 

 

Os passageiros que chegam do Reino Unido, Irã, Egito ou Cingapura precisarão de um 

teste PCR negativo feito nas 72 horas anteriores à chegada à Turquia. Isso não é 

necessário para os passageiros em trânsito na Turquia a caminho de outro país. 

 

Passageiros de Bangladesh, Brasil, África do Sul, Índia, Nepal e Sri Lanka estão proibidos 

de entrar na Turquia até novo aviso. Mas os passageiros que viajam desses países podem 

transitar sem entrar na Turquia.  

 

Os passageiros que chegam à Turquia de outro país, mas estiveram em Bangladesh, 

Brasil, África do Sul, Índia, Nepal ou Sri Lanka nos últimos 14 dias, devem apresentar um 

teste PCR negativo feito no máximo 72 horas antes da chegada e devem ser colocados em 

quarentena por 14 dias em quarentena administrada pelo governo.  

 

Se o teste de PCR feito no 14º dia for negativo, o passageiro pode sair da quarentena. Se 

for positivo, eles precisarão se isolar por mais 14 dias nas instalações. As fronteiras 

internacionais terrestres e marítimas da Turquia estão abertas. No entanto, mudanças de 

curto prazo, especialmente fechamentos temporários de fronteiras terrestres, 

 

Passageiros internacionais que desejam transitar por aeroportos na Turquia para um voo 

doméstico turco não serão obrigados a apresentar um código HES, a menos que o 

passageiro seja um cidadão turco ou residente na Turquia e a duração entre os dois voos 

exceda 12 horas. 

 

Você deve usar uma máscara facial o tempo todo enquanto estiver no aeroporto e durante 

todos os voos de ida e volta para a Turquia. 

 

Teste / triagem na chegada 

 

Todas as chegadas à Turquia estarão sujeitas a uma avaliação médica para sintomas de 

coronavírus, incluindo verificações de temperatura. As chegadas podem estar sujeitas a 

testes de PCR aleatórios na chegada. 

 

Os passageiros do Reino Unido precisam de um teste de PCR negativo, 72 horas após a 

chegada, para entrar na Turquia. 

 



Coleta de dados: Os passageiros de Bangladesh, Brasil, África do Sul, Índia, Nepal e Sri 

Lanka estão proibidos de entrar na Turquia até novo aviso. Mas os passageiros que viajam 

desses países podem transitar sem entrar na Turquia.  

 

Os passageiros que chegam à Turquia de outro país, mas estiveram em Bangladesh, 

Brasil, África do Sul, Índia, Nepal ou Sri Lanka nos últimos 14 dias, devem apresentar um 

teste PCR negativo feito no máximo 72 horas antes da chegada e devem ser colocados em 

quarentena por 14 dias em quarentena administrada pelo governo. Se o teste de PCR feito 

no 14º dia for negativo, o passageiro pode sair da quarentena.  

 

Se for positivo, eles precisarão se isolar por mais 14 dias nas instalações. As fronteiras 

internacionais terrestres e marítimas da Turquia estão abertas. No entanto, mudanças de 

curto prazo, especialmente fechamentos temporários de fronteiras terrestres, 

 

Você precisará preencher um formulário de localização de passageiros antes de chegar à 

Turquia. Os detalhes serão fornecidos por sua companhia aérea. 

 

Você deverá fornecer o endereço residencial de onde ficará hospedado, dentro das 

fronteiras da Turquia, e suas informações de contato. 

 

A sua companhia aérea pode solicitar que você forneça informações pessoais sobre o 

COVID-19, que podem ser compartilhadas com o Ministério da Saúde e outros países 

quando necessário. Qualquer pessoa que fornecer informações falsas intencionalmente 

pode ser impedida de viajar. 

 

Viagem na Turquia 

 

Códigos HES para viagens e hospedagem intermunicipais 

 

Os cidadãos e residentes turcos devem solicitar um Código HES (Hayat Eve Sigar) para 

voos domésticos e internacionais, viagens de trem e balsa.  

 

O código HES também será necessário ao fazer o check-in em acomodações, incluindo 

hotéis, motéis, pensões, pensões, acampamentos, etc. Algumas províncias também exigem 

o envio de um código HES na entrada em prédios públicos, shoppings e bancos. Isso não 

se aplica a turistas estrangeiros. Isso pode ser feito por meio do sistema e-Devlet, do 

aplicativo para smartphone 'Hayat Eve Sığar' e por SMS. 

 

SE VOCÊ TIVER UM ID DE RESIDENTE TURCO: Envie uma mensagem de texto para o 

número de telefone 2023 que inclui (a) as letras "HES", (b) seu número kimlik turco (c) seu 

ano de nascimento e (d) o número de dias você estará viajando, mais 7 dias. Coloque um 

único espaço entre cada item. 

 

SE VOCÊ TIVER CIDADANIA TURCA: Envie uma mensagem de texto para o número de 

telefone 2023 que inclui (a) as letras “HES”, (b) seu número kimlik turco (c) os últimos 

quatro dígitos do número de série do seu ID, e (d ) sobrenome, o número de dias que você 

vai viajar, mais 7 dias deve ser usado. Coloque um único espaço entre cada item. 

 



As companhias aéreas também têm informações em seus sites em inglês sobre o código 

HES, incluindo: 

 

SunExpress 

 

https://www.sunexpress.com/en/hes/ 

 

companhias aéreas turcas 

 

https://www.turkishairlines.com/en-int/announcements/coronavirus-outbreak/hes-code/ 

 

Pegasus 

 

https://www.flypgs.com/hes-kodu-nedir-nasil-alinir 

 

Espaços públicos e serviços 

 

As províncias da Turquia são divididas em quatro níveis pelo risco COVID-19: baixo, médio, 

alto e muito alto. Um mapa da Turquia ilustrando essas camadas está disponível no 

Ministério da Saúde . Essas informações serão atualizadas regularmente e você deve 

verificar o status do destino pretendido antes de viajar. 

 

O uso de máscaras é obrigatório em todos os momentos fora de casa, na Turquia. Isso 

inclui, mas não está limitado a, todos os lugares públicos, incluindo ruas, ruas laterais, 

parques, jardins, áreas de piquenique, mercados, beira-mar e transporte público, incluindo 

metrô, ônibus, táxis e balsas. As máscaras também são obrigatórias em todas as lojas, 

restaurantes, cabeleireiros e barbearias. 

 

Os cidadãos e residentes turcos precisam de códigos HES (consulte a seção 'Viajar na 

Turquia') para entrar em shopping centers. 

 

Saúde na Turquia 

 

Você deve se certificar de que está preparado para quaisquer estadias não planejadas ou 

prolongadas devido a mudanças nas restrições relacionadas ao COVID ou nos seus planos 

de viagem. Se você toma medicamentos regularmente, certifique-se de ter suprimentos 

adequados para cobri-lo, caso precise entrar em quarentena como resultado de um teste 

COVID positivo. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================== 

TUVALU 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

https://www.sunexpress.com/en/hes/
https://www.turkishairlines.com/en-int/announcements/coronavirus-outbreak/hes-code/
https://www.flypgs.com/hes-kodu-nedir-nasil-alinir


 

Atualmente não há comércio em Tuvalu e as fronteiras estão fechadas para todos os 

estrangeiros / residentes. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================== 

UCRÂNIA 

================================== 

 

Restrições em resposta ao coronavírus 

 

Entrada e fronteiras 

 

Na chegada, todos os estrangeiros não isentos são obrigados a fornecer comprovante de 

seguro de saúde que cubra a observação e tratamento COVID-19 durante sua estada.  

 

O seguro deve ser adquirido de uma empresa registrada na Ucrânia ou de uma empresa 

estrangeira que tenha um escritório de representação ou um parceiro de seguros na Ucrânia. 

 

A partir de 5 de agosto de 2021, novas regras entrarão em vigor. Todos os estrangeiros não 

isentos, além de sua apólice de seguro saúde, devem ter: um documento confirmando o 

recebimento de um curso completo de vacinação Covid-19 com vacinas aprovadas pela OMS 

- que a Ucrânia lista como Pfizer, AstraZeneca (Vaxzevria, Covishield e SKBio ), Janssen, 

Moderna, Sinopharm e CoronaVac, ou um dos seguintes: um teste rápido de antígeno 

negativo realizado no máximo 72 horas antes da entrada; ou um teste de PCR negativo 

obtido não mais do que 72 horas antes da entrada.  

 

A exigência de prova de vacinação ou teste negativo não se aplica a crianças menores de 12 

anos.  

 

Os estrangeiros não isentos sem comprovação de um esquema completo de vacinação (ou 

seja, ambas as doses) deverão instalar o aplicativo “Vdoma” e se isolar por 72 horas após a 

chegada ao endereço registrado no aplicativo.  

 

Durante esse tempo, você pode fazer um teste de PCR ou Antígeno Rápido para encerrar 

seu auto-isolamento ou deixar o país (sem a necessidade de outros testes). Se você não fizer 

o teste ou sair do país, um período adicional de auto-isolamento de 10 dias começa, que 

também pode ser encerrado com um PCR negativo ou teste de Antígeno Rápido.  

 

O Serviço de Fronteira Estadual recusará a entrada de qualquer pessoa que não consiga, ou 

se recusa a instalar o aplicativo “Vdoma”. Consulte o site oficial da Visit Ukraine e clique em 

“mais detalhes” para mais informações. 



 

https://www.visitukraine.today/ 

 

Qualquer pessoa que chegue da Rússia ou da Índia (com certas exceções) ou que tenha 

estado na Rússia ou na Índia por 7 ou mais dias dos 14 dias anteriores terá que se submeter a 

um auto-isolamento obrigatório de 14 dias, sem possibilidade de terminá-lo mais cedo. 

 

Além desses requisitos, os estrangeiros não residentes que chegam de países que a Ucrânia 

classificou como tendo uma alta taxa da variante Delta (atualmente Reino Unido, Índia, 

Portugal e Rússia), ou que passaram 7 ou mais dias do período anterior 14 dias nesses 

países, deve fazer um teste expresso na passagem de fronteira, e receber um resultado 

negativo, antes de ser autorizada a entrar na Ucrânia. 

 

Cidadãos estrangeiros residentes e ucranianos (incluindo cidadãos com dupla 

nacionalidade) que retornem do Reino Unido, Índia, Portugal ou Rússia, ou que tenham 

passado 7 ou mais dias dos 14 dias anteriores nesses países, também devem fazer um teste 

expresso na passagem de fronteira.  

 

Se obtiverem um resultado positivo, serão autorizados a entrar na Ucrânia, mas serão 

obrigados a submeter-se a uma nova observação médica, a critério das autoridades 

ucranianas. 

 

De acordo com a resolução 1236 (9 de dezembro de 2020) do Governo ucraniano (Gabinete 

de Ministros), atualizada em 28 de julho de 2021 pela resolução 787, certas categorias de 

estrangeiros estão isentos dos requisitos de seguro, PCR / RAT / teste expresso ou 

vacinação e não precisa instalar o aplicativo “Vdoma”.  

 

Essas categorias incluem os estrangeiros que são: reconhecidos como refugiados; diplomatas 

credenciados na Ucrânia ou membros de famílias de diplomatas credenciados; tripulações 

de transporte aéreo, marítimo e terrestre; ou militares da OTAN ou países da “Parceria para 

a Paz” que participam em exercícios com os militares ucranianos.  

 

A lista completa de isenções está disponível em Visit Ukraine (clique em “mais detalhes” e 

role até a parte inferior). 

 

Os estrangeiros residentes na Ucrânia estão isentos do seguro e do teste PCR / RAT ou da 

exigência de vacinação, mas estão sujeitos a testes expressos à chegada do Reino Unido, 

Índia, Portugal ou Rússia. 

 

A decisão final sobre a elegibilidade de uma pessoa para entrar na Ucrânia cabe ao Serviço 

Estatal de Fronteiras da Ucrânia. As políticas de requisitos de entrada de governos 

estrangeiros são impostas e aplicadas a seu critério. 

 

https://www.visitukraine.today/


Se você tem dupla nacionalidade ucraniana-britânica, deve ter um comprovante de 

vacinação completa ou um certificado 063-O do Ministério da Saúde comprovando o 

recebimento de sua primeira dose de vacina.  

 

Caso contrário, você precisará instalar o aplicativo “Vdoma” e se isolar por 72 horas após a 

chegada ao endereço registrado no aplicativo. Durante esse tempo, você pode fazer um teste 

de PCR ou Antígeno Rápido para terminar o seu auto-isolamento. Se você não fizer o teste 

ou deixar o país, um período adicional de auto-isolamento de 10 dias começa, que também 

pode ser encerrado com um PCR negativo ou teste de Antígeno Rápido. Mais informações 

para os cidadãos ucranianos disponíveis no site Visit Ukraine . 

 

Transitando na Ucrânia 

 

Os estrangeiros em trânsito na Ucrânia devem apresentar um comprovante de seguro de 

saúde que cubra a observação e tratamento COVID-19 durante sua estada. O seguro deve 

ser adquirido de uma empresa registrada na Ucrânia ou de uma empresa estrangeira que 

tenha um escritório de representação ou um parceiro de seguros na Ucrânia. 

 

Requisitos de quarentena 

 

Cidadãos estrangeiros e ucranianos com um certificado de vacinação válido que atenda aos 

requisitos ucranianos não terão que se isolar na chegada à Ucrânia. Aqueles sem 

comprovação de vacinação terão que se isolar em um endereço registrado no aplicativo 

“Vdoma” (até que tenham preenchido o requisito pós-chegada para um teste PCR / RAT 

negativo, consulte a seção Entrada e Fronteiras acima). Mais informações sobre “Vdoma” 

estão disponíveis no site do Gabinete de Ministros da Ucrânia . 

 

https://www.kmu.gov.ua/en/news/yak-pracyuyezastosunok-dij-vdoma 

 

Os viajantes que chegarem à Ucrânia ou cruzarem os pontos administrativos vindos de 

partes não-governamentais dos oblasts de Donetsk e Luhansk e da Crimeia estarão sujeitos a 

monitoramento de saúde na chegada. Você deve cumprir todas as medidas de triagem 

adicionais implementadas pelas autoridades. 

 

Mais informações sobre como visitar a Ucrânia durante o período de quarentena podem ser 

encontradas na página da Web Visit Ukraine das autoridades ucranianas . 

 

Turismo na Ucrânia 

 

Voos domésticos estão operando, embora algumas operadoras operem com horários 

reduzidos. O transporte público nas cidades e as viagens de ônibus e trem entre as regiões 

também estão operando em escala reduzida. 

 

Medidas de quarentena 

https://www.kmu.gov.ua/en/news/yak-pracyuyezastosunok-dij-vdoma


 

As medidas contra o coronavírus estão em vigor até 31 de agosto, mas provavelmente serão 

estendidas ainda mais. A Ucrânia está operando um sistema de quarentena adaptável com 

código de cores em uma base regional (oblasts e cidade de Kiev). Alguns oblasts e cidades 

impuseram medidas adicionais além de sua “zona” oficial e essas medidas podem ser 

impostas e alteradas a curto prazo. Você deve verificar quais restrições se aplicam aos 

lugares que pretende visitar. 

 

Em todas as zonas, as seguintes regras se aplicam: 

 

você deve levar ID com você o tempo todo 

quando em edifícios públicos (incluindo restaurantes, hotéis e lojas), deve-se manter uma 

distância mínima de 1,5 m. 

 

quando em prédios públicos, e ao viajar em transportes públicos e táxis, você deve usar uma 

máscara protetora cobrindo o nariz e a boca 

 

O não cumprimento das restrições pode resultar em multa ou, em casos mais graves, em 

pena de prisão. Antes de usar o transporte público, você deve considerar se será capaz de 

manter o distanciamento social. 

 

A partir de 9 de junho, toda a Ucrânia está na “zona verde”, o que estipula limites para a 

capacidade de hospitalidade interna, entretenimento e estabelecimentos culturais e 

comerciais, e distanciamento social em eventos de massa ao ar livre, mas impõe outras 

restrições mínimas. 

 

As restrições de horário de funcionamento e capacidade tornam-se mais rígidas nas zonas 

"amarela" e "laranja" e nas zonas "vermelha": 

 

o setor de hospitalidade (exceto para take-away ou entrega), instalações de entretenimento e 

culturais, centros comerciais, retalho não essencial, ginásios, centros de fitness e piscinas 

devem encerrar 

eventos públicos são proibidos 

 

supermercados e outras mercearias, farmácias, lojas de suprimentos veterinários, bancos e 

postos de gasolina podem abrir 

 

o transporte público ainda pode operar 

 

Alojamento 

 

As acomodações em hotéis permanecem abertas de acordo com as regras de quarentena 

atuais, mas os albergues devem ser fechados nas zonas amarela, laranja ou vermelha.  

 



Nas zonas vermelhas, os hotéis têm outras restrições impostas a eles e seus restaurantes 

provavelmente serão fechados. Ao se hospedar em um hotel, você deve seguir as regras 

gerais sobre máscaras e distâncias mínimas. Se possível, faça o check-in online com 

antecedência para evitar filas de check-in no hotel. 

 

Mais informações podem ser encontradas em Visit Ukraine . 

 

Locais e serviços públicos 

 

Nas zonas verde, amarela e laranja, a maioria dos serviços deve estar aberta, incluindo lojas, 

restaurantes, cafés, estabelecimentos religiosos, salões de beleza e cabeleireiros, museus, 

bibliotecas, ginásios, centros de fitness, piscinas, lojas de ferragens, sapateiros, dentistas, 

auditores, advogados e notários (providenciando higiene apropriada e medidas de 

distanciamento estão em vigor). O número de visitantes a shopping centers, restaurantes e 

instalações esportivas deve ser limitado. 

 

Nas zonas vermelhas, apenas supermercados e outras mercearias, farmácias, lojas de 

suprimentos veterinários, bancos e postos de gasolina podem abrir. 

 

Parques e espaços públicos ao ar livre estão abertos. 

 

Vistos 

 

O Serviço de Migração do Estado publicou o aviso de que não haverá penalidades para os 

estrangeiros que estivessem legalmente na Ucrânia quando as restrições à saída do país 

foram introduzidas e que não puderam sair, para solicitar a prorrogação do período de sua 

estada e / ou para trocar suas autorizações de residência. Esta medida é limitada ao período 

em que as medidas nacionais de quarentena estão em vigor. 

 

https://dmsu.gov.ua/en-home.html 

 

Quando as restrições sobre viagens e disponibilidade de serviços governamentais 

significarem que os estrangeiros permaneçam na Ucrânia além do período permitido por seu 

limite de isenção de visto ou validade do visto, ou que não possam estender as autorizações 

de residência, não haverá penalidades impostas.  

 

No entanto, qualquer pessoa que tenha ultrapassado seu regime de isenção de visto de 90 

dias durante a quarentena não poderá retornar à Ucrânia por 90 dias após deixar o país. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================== 

UGANDA 

https://dmsu.gov.ua/en-home.html


================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus 

 

Entrada para Uganda 

 

A partir de 18 de junho, as fronteiras terrestres estão restritas apenas a veículos de carga e 

turistas registrados. Vôos comerciais estão operando. Novos procedimentos operacionais 

padrão COVID-19 (SOPs) estão em vigor para passageiros que chegam e partem. 

 

Se você estiver viajando para Uganda, você precisará fornecer um certificado de teste 

COVID-19 negativo, emitido no máximo 72 horas antes de embarcar na aeronave ou cruzar 

as fronteiras terrestres. Cidadãos estrangeiros sem um certificado de teste negativo válido 

terão a entrada negada. As crianças até aos três anos estão isentas quando os pais 

acompanhantes chegam com um certificado de teste negativo. 

 

Todos os viajantes do Reino Unido, Etiópia, Quênia, África do Sul, Sudão do Sul, Tanzânia, 

Turquia, Emirados Árabes Unidos e Estados Unidos devem se submeter a testes de PCR 

na fronteira por conta própria, incluindo no Aeroporto Internacional de Entebbe, a menos 

eles receberam sua vacinação completa para COVID-19, podem fornecer evidências disso 

e não apresentam sintomas de COVID-19.  

 

O custo do teste PCR será de até $ 65. Os viajantes dos países acima que chegarem de 

avião e não estiverem totalmente vacinados serão levados do aeroporto para um local de 

teste próximo. Os resultados do teste levarão até 4 horas. Os viajantes têm a opção de 

aguardar os resultados no local do teste ou fazer o check-in em um hotel designado por 

conta própria. Qualquer pessoa com teste positivo (incluindo crianças, com seus pais ou 

responsáveis) será levada a uma instalação de isolamento COVID-19 designada pelo 

Ministério da Saúde.  

 

Passageiros que estiveram na Índia nos 14 dias anteriores não terão permissão para entrar 

em Uganda, a menos que sejam ugandenses voltando para casa. 

 

Os passageiros que chegam ou partem do Aeroporto Internacional de Entebbe só podem 

ser recolhidos ou devolvidos por no máximo duas pessoas, incluindo o motorista, para evitar 

aglomerações. Veículos com mais pessoas do que o número autorizado não terão acesso 

ao aeroporto. 

 

Você não deve usar o serviço de teste do NHS para fazer um teste a fim de facilitar sua 

viagem para outro país. Algumas companhias aéreas recusaram-se a permitir a viagem de 

passageiros que usaram os testes do NHS. Você deve fazer um teste particular. 

 

Teste / triagem na chegada 

 

Os passageiros que chegarem estarão sujeitos a verificações de temperatura e serão 

examinados para detecção de doenças infecciosas pelas autoridades de saúde portuária. 

Se um passageiro mostrar sinais ou sintomas de alguma doença infecciosa, ele será levado 

de ambulância a um centro de isolamento local para se submeter a um teste COVID-19 por 



conta própria. Os resultados do teste serão devolvidos dentro de 24 a 48 horas; os 

passageiros deverão permanecer no centro de isolamento até que os resultados do teste 

sejam devolvidos. 

 

Se um cidadão estrangeiro tiver um resultado positivo para COVID-19 e desejar ser 

repatriado para tratamento fora de Uganda, ele deverá cobrir os custos. 

 

Teste / triagem na partida 

 

Os passageiros que partem devem apresentar um certificado de teste de PCR COVID-19 

negativo, emitido no máximo 72 horas antes da viagem. As 72 horas começam no dia em 

que a amostra é coletada para teste. As crianças até aos três anos estão isentas quando os 

pais acompanhantes apresentam um certificado de teste negativo. 

 

Os testes COVID-19 feitos com o propósito de viajar para fora de Uganda devem ser pagos, 

mesmo se o teste for feito em um centro de testes do governo. A partir de 23 de novembro 

de 2020, todos os certificados de teste COVID-19 emitidos em Uganda devem indicar a 

finalidade pretendida do teste. Somente certificados de teste que indiquem a viagem como a 

finalidade pretendida serão válidos para a partida de Uganda. Certificados de teste cujo 

contato de estado ou alerta não será válido para viagens. 

 

Existem vários centros de teste COVID-19 públicos e privados em Uganda. Para obter mais 

informações, consulte o site do governo COVID-19 Response . 

 

Os passageiros que partirem deverão usar máscara facial dentro do terminal e estarão 

sujeitos a verificações de temperatura. O distanciamento social também estará em vigor e 

apenas passageiros com passagens válidas e funcionários do aeroporto terão permissão 

para entrar no edifício do terminal. Os passageiros são aconselhados a chegar ao aeroporto 

pelo menos 4 horas antes da partida. 

 

Passageiros viajando em voos com partida no horário do toque de recolher (19h00 às 5h30) 

terão permissão para viajar para o aeroporto mediante a apresentação de um bilhete válido. 

 

Turismo em Uganda 

 

É obrigatório que todas as pessoas com 6 anos ou mais usem máscara facial fora de casa. 

Mais orientações estão disponíveis no site do Ministério da Saúde . 

 

https://www.health.go.ug/covid/document/guidelines-for-the-use-of-masks/ 

 

A partir de 30 de julho, o toque de recolher continua estendido das 19h às 5h30. 

Passageiros viajando em voos com partida no horário do toque de recolher (19h00 às 5h30) 

terão permissão para viajar para o aeroporto mediante a apresentação de um bilhete válido. 

 

A partir de 31 de julho de 2021, as viagens interdistritais em veículos particulares agora são 

permitidas quando transportam no máximo 3 pessoas, incluindo o motorista. A partir de 2 de 

agosto de 2021, o transporte público será reaberto, mas operará com 50% da capacidade e 

seguirá as orientações da COVID, incluindo a não utilização de ar condicionado. Esta 

https://www.health.go.ug/covid/document/guidelines-for-the-use-of-masks/


decisão será revisada a cada 2 semanas, portanto, você deve verificar regularmente os 

conselhos locais. 

 

A partir de 31 de julho de 2021, os Boda bodas (mototáxis) poderão circular até as 18h e 

transportar carga ou um passageiro a qualquer momento. Máscaras devem ser usadas pelo 

piloto e passageiro. 

 

Alojamento 

 

Hotéis e restaurantes estão abertos com medidas de distanciamento social em vigor e os 

serviços de entrega de comida permanecem operacionais fora do horário de toque de 

recolher, embora possam ser afetados pela restrição das 18h às motocicletas e 

ciclomotores. A partir de 6 de junho, os alojamentos podem permanecer abertos, mas 

devem fechar seu bar. 

 

Locais e serviços públicos 

 

A partir de 18 de junho de 2021, os mercados de alimentos e lojas de varejo (incluindo 

farmácias) podem permanecer abertos. 

 

A partir de 31 de julho de 2021, shoppings, galerias comerciais e outros centros de negócios 

podem ser inaugurados obedecendo estritamente às orientações da COVID. Eventos 

esportivos ao ar livre são permitidos, mas sem espectadores e testes obrigatórios dentro de 

72 horas do evento para jogadores e oficiais. As atividades esportivas internas, incluindo 

academias, permanecem fechadas. 

 

Bares e boates estão especificamente proibidos de funcionar. Em 6 de junho, o governo 

declarou que as festas em casa estão proibidas. Outros locais de entretenimento, como 

cinemas, cassinos e teatros, permanecem fechados. 

 

Os locais de culto permanecerão fechados por 60 dias a partir de 30 de julho de 2021. 

Casamentos e funerais são permitidos, mas com um máximo de 20 participantes e devem 

observar estritamente as regras do COVID. Em 30 de julho de 2021, todas as escolas e 

outras instituições educacionais permaneceram fechadas. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

URUGUAI 
================================== 

 

Restrições em resposta ao coronavírus 

 

Entrada para o Uruguai 

 

Apenas cidadãos uruguaios e residentes legais estão autorizados a entrar no Uruguai. 



 

Alguns estrangeiros que precisam entrar no país em circunstâncias excepcionais precisarão 

de pré-autorização do Departamento Nacional de Imigração . 

 

https://www.gub.uy/ 

 

Você não terá permissão para embarcar em seu voo de origem sem um teste PCR negativo, 

que deve ser feito no máximo 72 horas antes do embarque.  

 

Você não deve usar o serviço de teste do NHS para fazer um teste a fim de facilitar sua 

viagem para outro país. Você deve fazer um teste particular. 

 

Você também deve garantir que possui um seguro de saúde válido que cubra o coronavírus 

e um seguro de viagem durante a sua estadia. 

 

O governo uruguaio recomenda fortemente que você baixe o aplicativo Coronavirus e ative 

o dente azul para ser contatado usando sua abordagem de rastreamento. 

 

https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/politicas-y-gestion/informacion-sobre-

aplicacion-coronavirus 

 

Demonstrando seu status de vacinação COVID-19 

 

Ao chegar ao Uruguai, se você recebeu 2 doses de vacinas COVID-19, você deve: 

 

chegar com um teste de PCR negativo 

 

faça um novo teste PCR 7 dias a partir de quando você fez o anterior 

 

Se você cumprir o acima, não precisará colocar em quarentena, a menos que não queira fazer 

o segundo teste PCR. Se for esse o caso, você deve cumprir a quarentena obrigatória por 14 

dias após a chegada. 

 

Se você não recebeu nenhuma vacina COVID-19, você precisará ter um resultado negativo 

no teste de PCR no máximo 72 horas antes do seu voo e, na chegada, deverá cumprir a 

quarentena obrigatória por 14 dias. 

 

Em ambos os casos, você precisará preencher a pré-autorização do Departamento Nacional 

de Imigração e, uma vez concedida a autorização, você receberá um e-mail com um link 

para preencher a declaração de saúde (declaración jurada de salud).  

 

Sem eles, você não terá permissão para embarcar em seu voo. Os estrangeiros que entram no 

Uruguai devem ter comprovante de seguro saúde que cubra o coronavírus suspeito ou 

efetivo. 

https://www.gub.uy/
https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/politicas-y-gestion/informacion-sobre-aplicacion-coronavirus
https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/politicas-y-gestion/informacion-sobre-aplicacion-coronavirus


 

Serviço de balsa entre Uruguai e Argentina 

 

Existe um serviço de balsa limitado entre o Uruguai e a Argentina via Buquebus . Você 

deverá cumprir os requisitos de saída da Argentina e de entrada no Uruguai. 

 

https://www.buquebus.com/informacion/comunicado-importante 

 

Se precisar de mais informações sobre os requisitos de entrada, entre em contato com as 

autoridades locais de imigração ou com a embaixada uruguaia mais próxima. Você também 

deve consultar sua companhia aérea ou agência de viagens para obter as informações mais 

recentes. 

 

Viagem no Uruguai 

 

A população tem sido solicitada a manter o distanciamento social, inclusive trabalhando 

remotamente, evitando o transporte público e grandes aglomerações e permanecendo o 

máximo possível em casa. Os policiais vão exortar as pessoas a evitarem multidões. 

 

Locais e serviços públicos 

 

As medidas obrigatórias foram resumidas abaixo: 

 

teletrabalho para repartições públicas 

 

fechamento de bares e restaurantes a partir da meia-noite com penalidades financeiras por 

descumprimento 

 

conformidade estrita com as medidas de transporte atuais 

 

controle estrito das partes autorizadas pelo protocolo atual 

 

Medidas recomendadas 

 

o trabalho domiciliar voluntário é incentivado para empresas privadas em todo o país 

 

apenas pequenos encontros sociais, com medidas de distanciamento social, máscaras faciais 

e boa ventilação, com duração não superior a 2 horas 

 

evite aglomeração em espaços públicos 

 

em caso de suspeita de contato com COVID-19, quarentena voluntária e contate o seu 

médico de família 

 

https://www.buquebus.com/informacion/comunicado-importante


academias, clubes esportivos e atividades esportivas amadoras estão abertas, mas com um 

número limitado de membros 

 

Saúde no Uruguai 

 

Cidadãos com sintomas de coronavírus foram solicitados a solicitar atendimento médico 

domiciliar e não a centros de saúde e hospitais. Mais informações também estão disponíveis 

no Ministério da Saúde do Uruguai (em espanhol). 

 

https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/noticias/coronavirus-toda-

informacion-aqui 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================== 

UZBEQUISTÃO  
================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para o Uzbequistão 

 

Cidadãos britânicos que chegam do Reino Unido agora têm permissão para entrar no 

Uzbequistão. 

 

A Comissão Republicana Especial do Uzbequistão está monitorando a situação 

epidemiológica em países estrangeiros e os classificou em Vermelho, Amarelo e Verde. O 

Reino Unido está atualmente classificado como vermelho. Essa categorização está sujeita a 

revisão constante e pode ser alterada a curto prazo. 

 

Qualquer pessoa que chegar ao Uzbequistão em um vôo direto de países classificados 

como verdes não será obrigada a colocar em quarentena ou isolar-se. 

 

Cidadãos britânicos só podem entrar no Uzbequistão desde que tenham um teste de 

Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) negativo para o Coronavírus, no máximo 72 horas 

antes de sua chegada ao país, incluindo passageiros vacinados. Portadores de passaporte 

britânico podem entrar no Uzbequistão para estadias de até 30 dias sem a necessidade de 

visto. 

 

Os passageiros que fizerem o teste PCR na chegada e que apresentarem resultado positivo 

serão colocados em quarentena por 14 dias em uma instalação estadual ou em um hotel 

dedicado, por conta própria. Os passageiros também podem estar sujeitos a verificações de 

temperatura na chegada ao país. 

 

https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/noticias/coronavirus-toda-informacion-aqui
https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/noticias/coronavirus-toda-informacion-aqui


Os passageiros que viajam ou chegam de qualquer país da categoria Vermelho ou Amarelo, 

que atualmente inclui o Reino Unido, estão sujeitos a um período obrigatório de isolamento 

de 14 dias na chegada. 

 

Os turistas que chegam ao Uzbequistão vindos do Reino Unido em uma excursão 

organizada podem ficar isentos do requisito de auto-isolamento obrigatório de 14 dias na 

chegada, se receberem um voucher de isenção especial. Os cidadãos britânicos devem 

buscar orientação de seu agente de viagens antes de fazer quaisquer planos de viagem. 

 

Você não deve usar o serviço de teste do NHS para fazer um teste a fim de facilitar sua 

viagem para outro país. Você deve fazer um teste particular. 

 

As restrições atuais são muito fluidas e estão sendo avaliadas e monitoradas regularmente 

e estão sujeitas a alterações em um prazo muito curto. 

 

Transitando no Uzbequistão 

 

Cidadãos britânicos agora estão autorizados a transitar pelo lado ar do Uzbequistão, desde 

que atendam aos requisitos do país de seu próximo destino. 

 

Teste / triagem na chegada 

 

Qualquer pessoa que apresentar sintomas, incluindo febre alta, tosse ou dificuldades 

respiratórias, deverá se submeter a um teste para COVID-19 e pode ser isolada em 

instalações do governo (ou hotel aprovado com controles médicos e de segurança em vigor) 

às suas próprias custas. 

 

Requisitos de quarentena 

 

Visitantes qualificados que chegam ao Uzbequistão vindos de um país classificado como 

Verde ou que estiveram em um desses países 14 dias antes da chegada não estarão 

sujeitos a qualquer quarentena obrigatória ou período de auto-isolamento, a menos que 

exibam sintomas na chegada. 

 

Nenhum aplicativo de rastreamento e rastreamento está disponível no momento. No 

entanto, todos os visitantes que chegam ao país são registrados pelas autoridades 

uzbeques. Se chegar de um país classificado como Amarelo ou Vermelho, que atualmente 

inclui o Brasil, é obrigatório fornecer o endereço onde você se isolará pelo período de 14 

dias. 

 

Os turistas que chegam ao Uzbequistão em uma excursão organizada podem ficar isentos 

do requisito de auto-isolamento obrigatório de 14 dias, se forem emitidos com um voucher 

de isenção especial. Os cidadãos britânicos devem buscar orientação de seu agente de 

viagens antes de fazer quaisquer planos de viagem. 

 

Teste na partida 

 



Todas as pessoas que partem do Uzbequistão de avião são obrigadas a passar por 

verificações de temperatura. Qualquer pessoa que apresentar alta temperatura e / ou outros 

sintomas do COVID-19 terá o embarque negado.  

 

Dependendo do país de destino do voo, as autoridades desse país também podem exigir 

outras verificações antes do embarque, além das realizadas pelas autoridades usbeques. 

 

Turismo no Uzbequistão 

 

Os aeroportos civis estão abertos, mas os voos regulares de passageiros internacionais 

agora são muito limitados. Alguns voos domésticos estão operando. 

 

O transporte público nas cidades foi retomado e as viagens de trem entre as regiões agora 

estão operando. 

 

Deve-se ter cuidado ao usar táxis, pois alguns operadores podem não estar cumprindo 

integralmente com as medidas de higiene COVID-19. 

 

De acordo com as medidas introduzidas pelas autoridades uzbeques, qualquer pessoa 

sujeita à quarentena ou auto-isolamento que violar tais controles está sujeita a uma multa 

mínima de 11 milhões de UZS (aproximadamente £ 900) ou até 10 anos de prisão. 

 

Alojamento 

 

Hotéis, motéis e pensões reabriram (mas estão sujeitos a regras especiais de saúde e 

segurança) após a flexibilização de medidas restritivas. 

 

Locais e serviços públicos 

 

Recomenda-se que pessoas com mais de 65 anos permaneçam em isolamento e não 

visitem espaços públicos. As reuniões de grandes grupos em qualquer lugar público são 

limitadas. 

 

A partir de 15 de agosto, todos os shoppings, mercados de roupas, restaurantes, cafés, 

salões de beleza e lojas maiores, bem como academias, piscinas, creches particulares e 

centros de educação foram reabertos. 

 

Você deve usar uma máscara facial enquanto estiver ao ar livre - você pode ser multado 

(até aproximadamente £ 100) se não cumprir este regulamento. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

================================== 

VANUATU 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 



 

Entrada para Vanuatu 

 

As fronteiras estão fechadas para não residentes. A Air Vanuatu está executando um 

pequeno número de voos de repatriação programados de Auckland, Brisbane e Noumea 

entre setembro e dezembro de 2020 para cidadãos de Vanuatu e residentes permanentes. Os 

lugares nesses voos precisam ser pré-aprovados pelas autoridades de Vanuatu. Os 

passageiros que chegam devem passar por quarentena de 14 dias em um local aprovado 

pelo governo, arcando com suas próprias custas. 

 

O Governo de Vanuatu também emitiu instruções específicas para a tripulação de aeronaves 

e embarcações marítimas estrangeiras. Dada a situação de movimento rápido, você deve se 

familiarizar com os controles em vigor e verificar com sua companhia aérea antes de viajar. 

 

Viaje pela Austrália e Nova Zelândia 

 

O governo da Austrália anunciou que a entrada no país só será permitida a cidadãos 

australianos ou residentes permanentes, a menos que uma isenção seja concedida. Isso segue 

um anúncio semelhante feito pela Nova Zelândia em 19 de março. Se você é residente em 

Vanuatu, deve estar ciente do impacto potencial do fechamento da fronteira e das restrições 

de voos nos planos de viagens futuras. 

 

Para transitar pela Austrália, você pode precisar solicitar um visto e / ou isenção dos 

arranjos de quarentena obrigatória de 14 dias atualmente em vigor para todos os viajantes 

internacionais que entram na Austrália.  

 

Estados e territórios estão introduzindo taxas de quarentena. Já existem em New South 

Wales, Northern Territory, Queensland e South Australia e provavelmente serão 

introduzidos em outros estados.  

 

A fronteira com a Nova Zelândia está atualmente fechada para quase todas as chegadas. O 

governo da Nova Zelândia implementou medidas rígidas para limitar o trânsito em seus 

aeroportos. 

 

Viagem internacional 

 

Os voos comerciais de e para Vanuatu são muito limitados. A Air Vanuatu está operando 

um pequeno número de serviços de carga com alguns assentos para passageiros para 

Brisbane, Sydney, Auckland e Noumea. 

 

https://www.airvanuatu.com/ 

 

https://www.airvanuatu.com/


Depois de determinar em qual voo deseja se inscrever, você deve enviar sua solicitação de 

registro para ekaltongga@vanuatu.gov.vu e nvuti@vanuatu.gov.vu no Ministério das 

Relações Exteriores de Vanuatu em Port Vila ou ligando para ( +678) 33190. 

 

Você também precisará fazer seus próprios arranjos de trânsito no ponto de chegada de 

Vanuatu. Consulte Viagem pela Austrália, Nova Zelândia e Nova Caledônia em 'Requisitos 

de entrada' para obter mais detalhes sobre os procedimentos atuais de trânsito por esses 

países. 

 

Antes de fazer a reserva do seu voo posterior a partir do seu ponto de trânsito, você também 

deve verificar as regras de trânsito atuais para todos os outros países pelos quais irá viajar. 

As companhias aéreas também podem ter seus próprios requisitos para os viajantes, 

incluindo a realização de um teste COVID-19 antes da partida antes do embarque. 

 

O Ministério da Saúde informou que os testes de PCR estão disponíveis apenas em Vanuatu 

no Hospital da Vila Central (VCH), ao custo de VT25.000 por pessoa, a pagar ao Caixa do 

Governo no edifício da Administração do Hospital da Vila Central. Após a emissão da 

fatura, os viajantes devem providenciar o teste entrando em contato com o Dr. Vincent Atua: 

vatua@vanuatu.gov.vu e George Junior Pakoa: jgpakoa@vanuatu.gov.vu . 

 

Viagem em Vanuatu 

As viagens domésticas podem ser afetadas pelo COVID-19. Os passageiros devem consultar 

suas companhias aéreas sobre quaisquer restrições aos voos que operam entre as ilhas. 

 

Locais e serviços públicos 

Um estado de emergência está em vigor em Vanuatu até 31 de dezembro de 2021, em 

resposta à pandemia COVID-19. Não há restrições para eventos sociais. Restaurantes, bares 

e supermercados podem abrir normalmente, embora alguns estejam operando um serviço 

restrito ou tenham fechado totalmente em resposta à queda do comércio. 

 

Vistos 

 

Se você possui um visto de curto prazo para Vanuatu que está perto de expirar, você deve se 

reportar ao Diretor de Imigração para que seu visto seja prorrogado. 

 

https://immigration.gov.vu/index.php/contact 

 

Saúde em Vanuatu 

 

O atendimento médico em Vanuatu não é tão avançado quanto você encontraria no Reino 

Unido. O acesso a serviços médicos e a disponibilidade de produtos podem ser prejudicados 

durante a pandemia COVID-19 e enquanto os voos internacionais são suspensos. Consulte 

Saúde para obter mais detalhes sobre saúde em Vanuatu. 

 

https://immigration.gov.vu/index.php/contact


O governo de Vanuatu introduziu medidas adicionais de proteção de fronteira e vigilância 

de doenças em resposta ao surto de coronavírus. 

 

Tratamento médico 

Se precisar de assistência médica de emergência durante a viagem, disque 112 e peça uma 

ambulância. Você deve entrar em contato com sua seguradora / empresa de assistência 

médica imediatamente se for encaminhado a um centro médico para tratamento. 

 

As instalações médicas em Vanuatu são básicas, mas adequadas para o tratamento de rotina, 

mas são limitadas em alcance e disponibilidade. Casos mais graves exigirão evacuação para 

a Austrália ou Nova Zelândia. Certifique-se de ter seguro de saúde para viagens adequado e 

fundos acessíveis para cobrir os custos de qualquer tratamento médico no exterior, 

evacuação médica e repatriação. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================== 

VENEZUELA 

================================== 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus 

 

Entrada para a Venezuela 

 

Todos os viajantes que entram na Venezuela devem ter um teste de PCR COVID-19 

negativo realizado dentro de 48 horas do embarque no voo de chegada. Todos os 

indivíduos serão submetidos a um teste adicional COVID-19 PCR no porto de entrada, a ser 

administrado por um provedor de serviços designado pelas autoridades de saúde locais - 

este teste PCR custa US $ 60 (dólares dos Estados Unidos) e deve ser pago somente em 

dinheiro. Se seu teste for positivo para COVID-19, você deve seguir as instruções das 

autoridades de saúde locais em relação à quarentena e assistência sanitária. 

 

Você não deve usar o serviço de teste do NHS para fazer um teste a fim de facilitar sua 

viagem para outro país. Você deve fazer um teste particular. 

 

Todos os vistos e credenciamentos emitidos em ou antes de 13 de março de 2020, 

incluindo carimbos de entrada para turistas / visitantes, serão automaticamente prorrogados 

até que o decreto nacional de emergência em vigor relacionado à pandemia do coronavírus 

(COVID-19) seja oficialmente suspenso. 

 

Requisitos de quarentena 

 

Todos os viajantes que entram na Venezuela devem fazer o teste COVID-19 no porto de 

entrada. Se seu teste for positivo para COVID-19, você deve seguir as instruções das 

autoridades de saúde locais em relação à quarentena e assistência sanitária. 



 

Teste na partida 

 

Os passageiros que partem da Venezuela podem passar por uma avaliação médica no 

ponto de partida, incluindo respostas a perguntas sobre possíveis sintomas e verificação de 

temperatura. Indivíduos exibindo sintomas COVID-19 não terão permissão para partir. 

 

Para viajar através dos estados a partir de certas regiões do país, como deixar a Ilha 

Margarita no estado de Nueva Esparta, por exemplo, as autoridades podem solicitar que os 

indivíduos façam o teste COVID-19 antes de serem autorizados a partir. 

 

Turismo na Venezuela 

 

As autoridades anunciaram quarentena social / comunitária e proibições de viagens 

interestaduais com bloqueios de estradas em vigor. As viagens interestaduais requerem 

uma autorização especial ou “salvoconducto” a ser emitida pelas respectivas autoridades 

regionais da REDI ou ZODI. 

 

Passageiros localizados na área de Caracas (Distrito Capital) com itinerários de viagem 

confirmados podem chegar ao aeroporto de Maiquetia (La Guaira) sem qualquer 

autorização especial. O movimento para o aeroporto por via terrestre de outros estados 

exige um “salvoconducto” antes da viagem. Não há voos domésticos para Maiquetia em 

operação até novo aviso. 

 

O uso de cobertura facial é obrigatório em todos os momentos, inclusive em viagens 

terrestres em veículos particulares. 

 

Certos municípios podem estar sob bloqueio mais estrito do que outros, dependendo do 

número de infecções COVID-19 relatadas. Mantenha-se informado por meio de reportagens 

da mídia local e siga os conselhos das autoridades locais. 

 

Alojamento 

 

A maioria dos hotéis está aberta e apta a receber hóspedes. O aluguel de acomodação 

particular continua possível, embora com disponibilidade reduzida. 

 

Alguns hotéis podem exigir que os hóspedes façam o teste COVID-19 antes de permitir o 

check-in em suas instalações. Por favor, confirme quaisquer requisitos específicos com 

antecedência. 

 

Locais e serviços públicos 

 

Quarentena social / comunitária e proibições de viagens interestaduais com bloqueios de 

estradas estão em vigor desde 16 de março. 

 

As autoridades locais mudaram recentemente para um regime alternativo de bloqueio / 

flexibilidade, em que, durante uma “semana flexível”, certos setores econômicos específicos 

são autorizados a operar em horários limitados; em uma “semana de bloqueio”, apenas 



negócios essenciais e serviços médicos permanecem operacionais. Escolas e 

universidades permanecem fechadas até novo aviso. 

 

Reuniões públicas são proibidas e as pessoas foram instruídas a usar cobertura facial em 

todos os momentos quando estiver fora. 

 

O fornecimento de combustível é severamente limitado. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

VIETNAM 
================================= 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus 

 

Entrada para o Vietnã 

 

O Vietnã suspendeu a isenção de visto, a emissão de vistos e a entrada no Vietnã para todos 

os cidadãos estrangeiros. Há um número muito pequeno de exceções para diplomatas em 

negócios oficiais e certos trabalhadores altamente qualificados. Estes serão processados caso 

a caso.  

 

Essas solicitações devem ser conduzidas por empregadores vietnamitas, que devem 

trabalhar diretamente por meio de escritórios individuais do governo provincial. Os 

requisitos e o processo podem diferir de província para província.  

 

Os custos da quarentena, tanto em centros governamentais quanto em hotéis designados, 

devem ser pagos por aqueles que chegam ou por seus empregadores. 

 

Fronteiras terrestres 

 

As fronteiras com a China, Camboja e Laos estão atualmente fechadas, exceto para a 

importação e exportação de mercadorias e o retorno de cidadãos vietnamitas. 

 

Transitando Vietnã 

 

Atualmente, o trânsito no Vietnã não é permitido. 

 

Coleção de dados 

 

Aqueles que chegam ao Vietnã são obrigados a fornecer informações sobre viagens recentes. 

 

Teste na partida 



 

Não há nenhum requisito para o teste na partida, embora qualquer pessoa que tenha testado 

positivo anteriormente possa ser solicitada a mostrar os resultados do teste negativo e 

liberar os certificados. 

 

Vistos 

 

Se você deseja permanecer no Vietnã, deve fazê-lo apenas legalmente e com o visto correto e 

permissão para ficar. Os escritórios de imigração estão abertos e funcionando normalmente. 

 

O Departamento de Imigração emitiu um aviso de que aqueles que entraram no Vietnã com 

isenção de visto, e-visas ou vistos de turismo a partir de 1 de março de 2020 terão direito a 

uma prorrogação automática até 31 de julho de 2021. Aqueles que entraram no Vietnã antes 

de 1 de março de 2020 serão considerados para uma extensão se eles tiverem um documento 

por escrito das autoridades vietnamitas confirmando que foram obrigados a submeter-se a 

quarentena ou tratamento obrigatório para Covid-19. Eles devem apresentar este documento 

quando saírem do Vietnã. 

 

Os vistos de visita vietnamita são emitidos para estrangeiros por um período limitado e com 

base no fato de que os visitantes devem partir na data de expiração ou antes dela. Aqueles 

que vêm ao Vietnã para trabalhar devem solicitar um visto / autorização de trabalho. Você 

deve verificar a validade e as condições do visto com cuidado. Demorar o seu visto de visita 

vietnamita ou trabalhar ilegalmente é um assunto sério e você pode ter sua viagem adiada 

até que uma multa seja paga, ser deportado e pode ser impedido de visitar o Vietnã no 

futuro. 

 

A Embaixada  não poderão ajudar com extensões de visto de visita individual se você 

desejar permanecer no Vietnã, nem patrocinar solicitações individuais ou assinar 

formulários NA5 (que têm o mesmo efeito), pois isso envolve obrigações legais e financeiras. 

Para aqueles com um visto de trabalho válido ou cartão de residente, você pode estendê-los 

nos escritórios de imigração com a assistência e apoio de sua família ou empregador. 

 

Validade do passaporte 

 

Seu passaporte deve ser válido por no mínimo 6 meses na data de entrada no Vietnã. 

 

Certifique-se de que seu passaporte está em boas condições antes de chegar ao Vietnã. A 

recusa de entrada pode resultar em custos significativos e uma longa estadia no aeroporto. 

 

Requisitos de quarentena 

 

A quarentena é obrigatória para qualquer pessoa que possa ter entrado em contato com o 

coronavírus dentro do Vietnã e para a maioria que vem ao Vietnã, os centros de quarentena 

do governo vietnamita são básicos.  



 

A maioria não atende aos padrões da Public Health England. Existem disposições para as 

pessoas excepcionalmente autorizadas a entrar no país para trabalhar, para poderem ficar 

em quarentena num hotel aprovado pelo Ministério da Saúde. Isso não é garantido, é 

demorado e deve ser providenciado pelo seu empregador no Vietnã antes de você entrar no 

Vietnã. 

 

O governo vietnamita confirmou que qualquer pessoa que entrar no Vietnã a partir de 1º de 

setembro de 2020 deverá pagar pelos custos de quarentena tanto em centros governamentais 

quanto em hotéis designados. Você também será responsável por pagar por quaisquer 

custos de tratamento hospitalar para coronavírus. 

 

Os requisitos de quarentena do Vietnã são determinados pelo Ministério da Saúde 

vietnamita. A Embaixada Brasileira não podem intervir no sentido de que esses requisitos 

sejam dispensados, encurtados ou alterados, ou auxiliar na reserva ou transferência de 

hotéis usados para quarentena. As violações acarretam penalidades severas. 

 

A quarentena dura no mínimo 7 dias e será mais longa se o teste for positivo em qualquer 

momento. Se seu teste for positivo, você será tratado em um hospital vietnamita. Pacientes 

assintomáticos podem receber alta hospitalar após 10 dias e ter 2 testes de Covid negativos 

consecutivos.  

 

Após a alta, espera-se que você passe por um período de auto-isolamento por 14 dias e siga 

as instruções emitidas pelas autoridades locais. Você deve esperar ser testado pelo menos 3 

vezes antes da liberação, e deverá produzir pelo menos 2 testes negativos consecutivos 

durante a quarentena e pode exigir mais testes negativos durante o auto-isolamento. Os 

períodos de quarentena e os requisitos de teste podem mudar a curto prazo e podem variar 

entre os locais. 

 

Depois de concluir a quarentena e o auto-isolamento, você receberá um documento 

especificando isso. Você deve guardá-lo, pois pode ser necessário apresentá-lo aos 

funcionários da alfândega / do aeroporto quando deixar o Vietnã. 

 

O Vietnã usa testes da comunidade como um meio de garantir que o COVID-19 não está 

sendo transmitido sem ser detectado. Se você for solicitado a realizar o teste, você deve 

obedecer. O não cumprimento pode ser uma ofensa com punições significativas. 

 

Viagem doméstica 

 

Viagem aérea 

 

Muitos voos domésticos foram suspensos e outros com frequência reduzida. Verifique o 

status do seu voo com o seu provedor de viagens antes de viajar e esteja ciente de que os 

voos podem ser cancelados / suspensos a curto prazo. 



 

De 19 de julho a 1 ° de agosto, todos os passageiros em voos domésticos devem ter um 

certificado Covid negativo (válido dentro de 72 horas). 

 

Transporte público inter-provincial 

 

Muitos transportes públicos interprovinciais foram suspensos. Esteja ciente de que outros 

serviços de transporte podem ser cancelados / suspensos a curto prazo. 

 

Viagem internacional 

 

Os voos comerciais de e para o Vietnã permanecem muito limitados. Vários sites de 

companhias aéreas permitem reservas online no Vietnã. No entanto, verifique com 

antecedência se esses voos têm garantia de voo e se são voos de passageiros. Os voos e os 

acordos de trânsito ainda estão sujeitos a alterações e cancelamentos sem aviso prévio. 

 

Você deve estar alerta aos anúncios das autoridades locais. 

 

Existem algumas restrições ao trânsito aeroportuário nos aeroportos em que você pode 

transitar ao viajar de e para o Vietnã, que você deve verificar com antecedência para garantir 

que será capaz de transitar, particularmente os tempos de trânsito, os requisitos de visto e 

visto de trânsito e se sua bagagem pode ser transferida no lado aéreo em pontos de trânsito. 

 

Espaços públicos e serviços 

 

As medidas para combater o COVID-19 variam de província para província e pode-se 

esperar que aumente e mude a curto prazo. Você deve estar alerta às variações locais, adotar 

uma abordagem de precaução e estar pronto para obedecer às autoridades locais. Você 

também deve se certificar de que tem seu documento de identidade / passaporte com você.  

 

Antes de viajar para outra província, você deve verificar com seu provedor de viagens e / 

ou acomodação quais são os requisitos em vigor, tanto para onde você está viajando quanto 

no retorno. O uso de máscara é obrigatório em ambientes públicos. Aqueles que não usam 

máscaras podem estar sujeitos a multas. 

 

A partir de 2 de agosto, a cidade de Ho Chi Minh estendeu as medidas de distanciamento 

social ao abrigo da Diretiva 16 por mais 2 semanas a partir de 2 de agosto. Hanói os aplicará 

de 24 de julho a 8 de agosto. Este período pode ser estendido ainda mais. 

 

De acordo com a Diretiva 16, você deve garantir que está seguindo estritamente as regras de 

distanciamento social em vigor. Estes incluem, mas não estão limitados a: 

 

ficar em casa e apenas sair de casa para necessidades essenciais, como comprar alimentos, 

obter medicamentos ou serviços médicos urgentes 



 

proibição de reuniões de mais de duas pessoas em locais públicos 

 

suspensão do transporte público, incluindo táxis, mototáxis e serviços de entrega de comida 

 

proibição de viajar para outras localidades 

De 26 de julho até novo aviso, a cidade de Ho Chi Minh impôs um toque de recolher das 18h 

às 6h. Todos os residentes devem permanecer dentro de casa, exceto para atendimento 

médico de emergência. Lojas e negócios também devem permanecer fechados.  

 

Outras províncias e cidades podem impor toques de recolher semelhantes a curto prazo, 

portanto, você deve monitorar os regulamentos locais para atualizações. 

 

Todos aqueles que retornam da cidade de Ho Chi Minh para outras províncias do Vietnã 

serão colocados em quarentena em instalações estaduais de quarentena por 14 dias, serão 

testados 3 vezes e devem monitorar sua saúde por 14 dias depois.  

 

Outras províncias também podem aplicar quarentena, medidas de distanciamento social e 

toques de recolher a curto prazo e dependendo de onde você está viajando. Você deve 

verificar as medidas atuais em vigor no seu destino antes de viajar. 

 

Para garantir a segurança e o bem-estar dos cidadãos britânicos e de nossa equipe, o 

Consulado-Geral Britânico na cidade de Ho Chi Minh estará fechado para consultas 

presenciais até novo aviso. Vamos mantê-lo atualizado quando você puder reagendar seus 

compromissos. 

 

As autoridades de Hanói implantaram postos de controle nos principais portões de entrada 

de Hanói, onde as autoridades verificarão as temperaturas e coletarão as declarações de 

saúde dos que entrarem em Hanói. Todos aqueles que chegam em Hanói vindos da cidade 

de Ho Chi Minh ou áreas com surtos de Covid devem fornecer um teste PCR de Covid 

negativo feito em 72 horas e se isolar por 14 dias. 

 

Em caso de dúvida, verifique com as autoridades locais para se certificar de que está em 

conformidade e para evitar multas. 

 

Saúde no Vietnã 

 

Se você acha que tem sintomas de COVID-19, você deve ir imediatamente a um médico ou 

hospital local. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 



WALLIS e FUTUNA  
================================= 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Os viajantes devem preencher um certificado de viagem (ou “atestado”) (disponível aqui ). 

Todos os viajantes com mais de 11 anos devem fazer um teste para COVID-19 dentro de 72 

horas antes da partida para Wallis e Futuna. O teste é obrigatório e o viajante deve 

comprovar resultado negativo antes de embarcar. 

 

https://mobile.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-

deplacement-et-de-voyage 

 

Os viajantes também podem precisar apresentar um documento de autocertificação 

afirmando que não apresentam sintomas de COVID e que, pelo que sabem, não entraram 

em contato com nenhuma pessoa confirmada como positivo nos últimos 14 dias. Você deve 

verificar com seu operador de viagens e os conselhos da prefeitura local antes de viajar. 

 

https://www.wallis-et-futuna.gouv.fr/ 

 

As companhias aéreas podem recusar o embarque a qualquer pessoa que não apresente a 

prova de resultado negativo e o documento auto certificado. 

 

Também é necessário registrar-se na Cellule d'Organisation des Vols (COV) antes de viajar 

para Wallis e Futuna. Mais informações estão disponíveis no site da Prefeitura local . 

 

https://www.wallis-et-futuna.gouv.fr/Actualites/COVID-19 

 

Você pode estar sujeito a um período de quarentena na chegada. Consulte o site da 

Prefeitura local para obter mais detalhes. 

 

Esses requisitos de entrada estão sujeitos a alterações. Para obter mais informações sobre as 

restrições de entrada em vigor para os Territórios Ultramarinos Franceses, consulte o site do 

governo francês antes de viajar. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

ZÂMBIA 
================================= 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

https://mobile.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage
https://mobile.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage
https://www.wallis-et-futuna.gouv.fr/
https://www.wallis-et-futuna.gouv.fr/Actualites/COVID-19


 

Entrada para a Zâmbia 

 

As fronteiras da Zâmbia estão abertas, mas sob vigilância rigorosa. 

 

Os vistos de turismo e negócios estão disponíveis com antecedência e na chegada à Zâmbia. 

 

Todos os visitantes da Zâmbia devem ter prova de que o teste foi negativo para COVID-19 

nas 72 horas antes de sua chegada. Os visitantes são responsáveis por monitorar sua 

condição por 14 dias após a chegada e devem relatar qualquer ocorrência de sintomas 

COVID-19 às autoridades médicas. 

 

Os residentes que retornam devem ter prova de que o teste de COVID-19 foi negativo nas 72 

horas antes de sua chegada. 

 

Você não deve usar o serviço de teste do NHS para fazer um teste a fim de facilitar sua 

viagem para outro país. Você deve fazer um teste particular. 

 

Todos os aeroportos estão abertos a voos, embora a disponibilidade de voos internacionais 

continue limitada. Por favor, verifique antes de reservar. 

 

Os serviços internacionais de trem e ônibus estão suspensos. 

 

Teste na chegada 

 

Todos os viajantes vindos de um país designado como 'alto risco' (veja abaixo) pelo Governo 

da Zâmbia devem fazer um teste COVID-19 na chegada, mesmo que tenham um teste PCR 

negativo. Os viajantes que transitam por países de alto risco não são considerados de alto 

risco se o tempo de trânsito for inferior a 24 horas. 

 

A lista atual de países de “alto risco” é Argentina, Brasil, Bélgica, Colômbia, Chile, Egito, 

Etiópia, França, Alemanha, Índia, Irã, Iraque, Itália, Quênia, Holanda, Peru, Rússia, África 

do Sul, Espanha, Tanzânia , Tunísia e Turquia. Esta lista está sujeita a alterações a curto 

prazo e com publicação mínima. 

 

Qualquer pessoa que entrar na Zâmbia com uma temperatura corporal igual ou superior a 

38,0 C será testada para COVID-19 na chegada, assim como qualquer pessoa com sintomas 

relacionados ao COVID-19. Quaisquer outras chegadas podem ser selecionadas 

aleatoriamente para teste. Esses testes são um acréscimo à exigência de os visitantes 

apresentarem comprovação de que o resultado do teste foi negativo para COVID-19 nas 72 

horas anteriores à sua chegada. 

 

Coleção de dados 

 



Os questionários de saúde do viajante são fornecidos nos voos de chegada para os 

passageiros preencherem antes do desembarque. Devem ser preenchidos em inglês e 

entregues na chegada. 

 

Triagem do ponto de entrada 

 

As seguintes medidas de triagem estão agora em vigor nos Pontos de Entrada da Zâmbia 

(PoE). 

 

Oficiais de saúde portuária conduzirão observações gerais dos passageiros para detectar 

aqueles com sinais de doença. 

 

Oficiais de saúde portuária devem coletar e revisar os formulários de declaração de saúde, 

anotando o país de origem. 

 

Oficiais de saúde portuária devem revisar os certificados negativos SARS-CoV-2 

apresentados pelos viajantes para determinar a autenticidade e a validade. 

 

Todos os passageiros passam por termografia e temperatura a ser registrada nos formulários 

de declaração de saúde. 

 

Requisitos de quarentena 

 

Se a temperatura do seu corpo for igual ou superior a 38,0, ou se você tiver um sintoma 

relacionado ao COVID-19 (tosse, falta de ar, dor de cabeça, perda do paladar ou do cheiro ou 

dor de garganta), você será testado e examinado a sua casa ou a uma instalação do governo 

para tratamento e quarentena até que os resultados dos testes sejam conhecidos. 

 

Chegadas de países que não são classificados como de alto risco e com resultado negativo no 

teste de PCR não precisam ser colocados em quarentena.  

 

Um auto-isolamento obrigatório de 14 dias será instituído para todas as chegadas de países 

classificados como de alto risco. No entanto, este auto-isolamento será interrompido assim 

que for produzido um resultado de teste PCR negativo obtido à chegada.  

 

Chegadas de países classificados como de alto risco com teste positivo serão gerenciadas de 

acordo com as diretrizes de gestão da Covid-19 da Zâmbia. 

 

Requisitos de saída 

 

A partir de 20 de outubro, todos os viajantes que desejarem deixar a Zâmbia para viajar para 

um país que exija um teste COVID-19 negativo deverão apresentar um atestado médico 

declarando que o teste COVID-19 foi negativo nos 14 dias anteriores. 

 



Este requisito não se aplica a viajantes para um destino que não exija um teste negativo, mas, 

os viajantes são aconselhados a verificar seus requisitos com sua companhia aérea antes de 

viajar. 

 

Para obter um certificado, os viajantes devem apresentar o resultado do teste negativo ao 

UTH Hospital, ao Instituto Nacional de Saúde da Zâmbia, ao Departamento de Saúde do 

Distrito ou ao Serviço de Saúde Pública e pagar uma taxa de 200 Kwacha. Os testes COVID-

19 devem ter sido feitos na Zâmbia. 

 

Os titulares de testes realizados fora da Zâmbia não estão isentos deste requisito, mesmo que 

o teste tenha sido realizado nos 14 dias anteriores. 

 

Turismo na Zâmbia 

 

Máscaras faciais são obrigatórias e devem ser usadas em espaços públicos. 

 

Os aeroportos regionais estão abertos, embora as companhias aéreas possam operar serviços 

limitados. 

 

Alojamento 

 

Não há restrições em hotéis e alojamentos de safári. Você deve entrar em contato com o 

provedor de hospedagem para obter mais informações antes de viajar. 

 

Locais e serviços públicos 

 

O governo da Zâmbia implementou medidas restritivas, que foram atualizadas pela última 

vez em 16 de julho: 

 

O uso de máscara é obrigatório em todos os locais públicos 

 

Todas as escolas pré, primárias e secundárias permanecerão fechadas e reabrirão em 16 de 

agosto 

 

Todas as faculdades, universidades e outras instituições de ensino superior continuam 

apenas com aulas online 

 

Os locais de culto são restritos à realização de um máximo de dois serviços / reuniões por 

semana, permitindo um máximo de uma hora por serviço 

 

Cassinos e boates devem permanecer fechados 

 

Os bares e tavernas continuam a funcionar apenas para take-away 

 



Os restaurantes e outros estabelecimentos de alimentação continuarão operando apenas com 

serviço de take-away 

 

Um máximo de 50 pessoas podem assistir a um funeral 

 

Reuniões sociais como casamentos, festas na cozinha, Chilangamulilo, Matebeto, só serão 

permitidas para um máximo de 50 pessoas sujeitas a certificação por funcionários 

autorizados, e podem ser supervisionadas 

 

Todas as conferências, workshops e assembleias gerais estão suspensas até novo aviso 

 

Todos os usuários de transporte público devem usar uma máscara e cumprir os 

regulamentos de distanciamento físico, seja ao viajar ou em estações públicas 

 

Todos os mercados devem garantir a adesão às orientações de saúde pública 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

ZIMBÁBUE 
================================= 

 

Regras de entrada em resposta ao coronavírus (COVID-19) 

 

Entrada para o Zimbábue 

 

Informações atualizadas sobre os requisitos especiais para passageiros que chegam ao 

Zimbábue vindos da Índia ou que transitaram pela Índia a caminho do Zimbábue. 

 

Se desejar prorrogar ou renovar vistos ou autorizações, deve fazê-lo através do 

departamento relevante do Governo do Zimbabué. 

 

Teste / triagem na chegada 

 

Os turistas, residentes e cidadãos que entram no Zimbabué devem apresentar um resultado 

negativo do teste COVID-19, emitido não mais do que 48 horas antes da sua partida para o 

Zimbabué. 

 

Você não deve usar o serviço de teste do NHS para fazer um teste a fim de facilitar sua 

viagem para outro país. Você deve fazer um teste particular. 

 

Verifique com sua transportadora antes de voar para confirmar quaisquer requisitos 

adicionais. 



 

Requisitos de quarentena 

 

Na chegada, turistas e não residentes com prova de um resultado de teste PCR negativo 

válido devem ser colocados em quarentena por 10 dias. Aqueles que não têm prova de um 

resultado de teste PCR negativo válido podem ter sua entrada negada no Zimbábue. 

 

Em 29 de junho, o Governo do Zimbábue anunciou que qualquer pessoa que chegasse de 

um país onde as variantes Alpha e Delta Covid-19 são predominantes ou aumentariam 

entrará em quarentena obrigatória autofinanciada por 10 dias em uma instalação designada. 

Eles serão testados 48 horas após a chegada e nos dias 3, 5 e 10 por conta própria. Eles serão 

liberados após o recebimento de um resultado negativo do teste COVID-19. O governo 

confirmou que as chegadas da Índia são afetadas por essas medidas. As chegadas de outros 

países podem ser adicionadas oportunamente. 

 

Os cidadãos e residentes do Zimbabué com prova de um certificado de teste PCR negativo 

válido e que não tenham viajado de um dos países abrangidos pelas medidas acima são 

obrigados a fazer a auto-quarentena durante 10 dias.  

 

Aqueles que não têm um resultado de teste negativo válido são obrigados a quarentena por 

10 dias em uma instalação designada às suas próprias custas. Eles são então liberados após o 

recebimento de um resultado negativo do teste COVID-19. 

 

Coleção de dados 

 

Você deverá preencher as informações de rastreamento e rastreamento na chegada ao 

Zimbábue. 

 

Saindo do Zimbábue 

 

O governo do Zimbábue disse que os cidadãos britânicos, incluindo os com dupla 

nacionalidade, têm permissão para sair do Zimbábue. No entanto, se estiver viajando para o 

Aeroporto Internacional Robert Gabriel Mugabe de fora de Harare, você precisará obter uma 

carta de autorização da delegacia de polícia local. Leve sua passagem aérea confirmada e seu 

passaporte com você. 

 

Ao deixar o Zimbábue, você deverá apresentar um certificado COVID-19 PCR negativo, 

emitido no máximo 48 horas antes do embarque. 

 

Ao deixar o Zimbábue, você deverá apresentar um certificado COVID-19 negativo, emitido 

no máximo 48 horas antes do embarque. 

 

Os passageiros que apresentarem sintomas COVID-19, apesar de possuírem o certificado, 

terão o embarque negado e: 



 

será cobrada uma taxa de processamento de US $ 60 

 

terá que se submeter a triagem e teste para COVID-19 em uma unidade de detenção e se o 

teste for negativo, terá alta para auto-isolamento por 14 dias. Se o teste for positivo, serão 

detidos em um local de isolamento por 14 dias. 

 

Turismo no Zimbábue 

 

O Zimbábue está atualmente em bloqueio por tempo indeterminado. Recomendamos que 

você adie qualquer viagem desnecessária. Existe um toque de recolher entre as 18h30 e as 

6h00, que está a ser aplicado pelos serviços de segurança. Você deve cumprir esses requisitos 

onde quer que esteja no Zimbábue. 

 

Você deve evitar quaisquer reuniões ou manifestações políticas. Eles podem ser 

imprevisíveis, podem se tornar violentos sem aviso prévio e a resposta das forças de 

segurança pode ser desproporcional. Você deve ter um alto grau de cautela e monitorar a 

mídia local e este conselho de viagem para atualizações. É obrigatório o uso de máscara 

facial cobrindo o nariz e a boca sempre que estiver fora de casa. 

 

O transporte público é limitado. Viagens intermunicipais são proibidas. Todas as viagens 

operam sob as restrições atuais do COVID-19. 

 

Os turistas estão autorizados a viajar entre aeroportos e instalações turísticas designadas. 

Certifique-se de levar a confirmação de suas reservas quando viajar. 

 

Alojamento 

 

Você deve garantir que tem acomodação durante o período de sua estadia, pois alguns 

hotéis podem fechar em curto prazo. 

 

Espaços públicos e serviços 

 

Todas as reuniões, exceto funerais, são proibidas, que são limitadas a 30 pessoas 

 

Todos em um local público devem observar o distanciamento social (ou seja, manter pelo 

menos um metro de distância) e usar uma máscara facial. 

 

As lojas não essenciais e os retalhistas só abrem entre as 8h00 e as 15h30. Os mercados 

também devem fechar às 15h30. 

 

Os bares e restaurantes de hotéis e pousadas estão abertos aos residentes. Todos os outros 

restaurantes e estabelecimentos de fast food só podem servir comida para viagem. Os bares 



e discotecas estão encerrados. As licenças sem licença podem vender bebidas alcoólicas para 

levar apenas entre 10h e 15h30. 

 

Além dessas restrições nacionais, bloqueios localizados podem ser aplicados em curto prazo. 

 

Richard Geraldo Dias de Oliveira - Presidente da Comissão de Direito e Relações 

Internacionais da OAB Santos. 

 

================================= 

GERAL (MUNDO) 
================================= 

Tratados internacionais  e  evolução histórica das mulheres e 

suas conquistas (sinopse) 

                                            Roselaine Aparecida Dias de Oliveira 

                         (Secretária da Comissão de Direito e Relações Internacionais da OAB/Santos) 

Baseada em minha monografia da Faculdade de Direito UNIMES-Santos, ano 2005 : “A evolução 

histórica das mulheres e suas conquistas jurídicas”, tratarei dos tópicos enfocando nossas 

conquistas. No entanto, para falar em conquistas necessário de forma bem sintetizada fazer uma 

retrospectiva histórica. 

No século XVII, as mulheres só poderiam sair em três ocasiões : para ser batizada, para casar e 

para ser enterrada 

Lembrando também que já houve a vedação da mulher ao conhecimento escolar e tinha dois 

motivos básicos : o convívio entre homens e mulheres, segundo a igreja, poderia provocar 

relacionamentos espúrios e, o outro motivo sendo a instrução dada aos homens em nível elevado, 

não poderiam mulheres freqüentar as mesmas escolas. 

Somente no século XX, foi permitido que homens e mulheres estudassem juntos. Ao longo da 

pesquisa vimos que a primeira forma de legislação brasileira as Ordenações Filipinas, que 

vigoraram no Brasil até o ano de 1916, permitiam que o marido o “direito” de aplicar castigos 

físicos a sua companheira, chegando ao ponto de lhe tirar a vida se sobre ela pairasse “simples 

boato” de “mulher adúltera”. 

No ano de 1916, passou a viger o antigo Código Civil Brasileiro, na qual a mulher continuava em 

extrema desigualdade em relação ao marido. Era considerada relativamente incapaz ao lado dos 

filhos menores de idade, dos pródigos e dos silvícolas. Sujeitava-se ao domínio do pai e, após ao 

domínio do marido. Também não lhe era permitido exercer profissão, contrair obrigações ou 

aceitar mandato. 



Ao homem era dado o pátrio poder e, consequentemente o direito de administração legal dos 

bens dos filhos . A mulher era mera coadjuvante do marido, em pleno século XX. 

No que diz respeito à participação na vida cívica foi apenas na Constituição Federal de 1934, no 

seu artigo 108, que assegurou a mulher brasileira o Direito de Votar e ser votada. 

E assim, perante os anos foram surgindo mulheres que não se deixaram vencer pelos 

preconceitos da época e saíram em prol de seus direitos. 

Depois, de uma série de lutas, aos poucos, e com a mudança da sociedade, a tão almejada 

conquista foi conseguida por nossa Constituição Federal de 1988, em seu art 5º. , I “homens e 

mulheres são iguais em direitos e obrigações” 

Pela essa volta ao “passado” verificamos a árdua luta por que passou as mulheres. A nível 

internacional hoje é comemorado o dia 8 de março como sendo o “Dia Internacional das 

Mulheres” onde a ONU-Organização das Nações Unidas, em 1975, assim consagrou este dia. 

No entanto, deve esse dia ser lembrado com tristeza: em 8 de março de 1857, numa fábrica 

têxtil de Nova York, um grupo de operárias fizeram a primeira greve do mundo. O motivo? 

Lutavam pela redução da jornada de trabalho de 16 horas por dia para 10 horas, e também 

porque recebiam 1/3 do salário dos homens....O resultado? Cento e trinta operárias mortas, que 

foram covardemente atacadas pela polícia que trancou as portas da fábrica e as incendiou.... 

Hoje ainda muito a se conquistar, mas ao retornar a esse passado...colhemos o resultado dessas 

lutas...e aos poucos suas sementes estão germinando...e isso representa “conquistas”... 

O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana foi resgatado em nossa Carta Magna “sem dignidade 

não há liberdade, nem tampouco igualdade....” 

Gostaria, no entanto, de deixar registrado apenas as nossas conquistas, porém ainda temos 

muitas vitórias a serem conseguidas....Não podemos esmorecer pois ainda hoje a violência é 

assustadora.... 

O que se busca nesta luta de igualdade entre homens e mulheres não é guerra...é respeito mútuo, 

a soma de forças para juntos buscar uma vida melhor e mais digna para todos. 

Tratados Internacionais de Direitos da Mulher 

Os instrumentos legais de proteção aos direitos das mulheres estão organizados e vinculados a 

ONU. De forma sucinta citarei os tratados :   

·         Convenção sobre os direitos políticos da mulher – Documento das Nações 

Unidas 135, de 31/3/1953. Aprovada pelo Decreto Legislativo 123, de 30/11/1955. 

Ratificada pelo Brasil em 13/8/1963. Em vigor no Brasil em 11/11/1964. Promulgada 

pelo Decreto 52476, de 12/9/1963. 



·         Declaração sobre a proteção da Mulher e da criança em estados de 

emergência e de conflito armado –Proclamada pela Assembléia Geral das Nações 

Unidas em 14/12/1974 (resolução 3318) 

·         Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra as 

mulheres (CEDAW)– Adotada pela resolução 34/180 da Assembléia das Nações 

Unidas em 18/12/1979. Aprovada pelo Decreto Legislativo 93, de 14/11/1983. Ratificada 

pelo Brasil em 01 de fevereiro de 1984 (com reservas). Promulgada pelo Decreto 89406, 

de 20/3/1984. 

  

Esta convenção foi o primeiro instrumento internacional de direitos humanos voltado 

especificamente à proteção das mulheres. 

  

“Entre seus principais aspectos, pode-se citar o conceito trazido pela 

convenção do que seria a discriminação contra a mulher: “toda a distinção, exclusão 

ou restrição baseada no sexo e que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou 

anular o reconhecimento, gozo ou exercício pela mulher, independentemente de seu 

estado civil, com base na igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e 

liberdade fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural e civil ou 

em qualquer outro campo” (Silva, 2016, p.122) Traz também a obrigação dos 

Estados-parte em condenarem qualquer forma de discriminação contra a mulher, 

para tanto exigindo assim a modificação quando necessário de suas Constituições ou 

as legislações pertinentes, de forma que o Estado tenha um sistema legal que seja 

efetivamente capaz de proteger e promover os direitos das mulheres” 

  

Frente as lacunas nela já apontadas e também para legitimá-la, foi elaborado 

o Protocolo Facultativo à Convenção sobre Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação Contra a Mulher. Este protocolo foi firmado em 1999 durante a 

Assembléia Geral das Nações Unidas. Entre seus principais aspectos está a afirmação 

de que os indivíduos podem enviar petições, desde que tenham seus direitos violados, 

para o Comitê de Direitos Humanos, responsável pela supervisão e cumprimento das 

obrigações derivadas da Convenção ou Pacto. 

  

Traz regras gerais atinentes a atuação do Comitê a forma de 

processamento dos pedidos enviados a este comitê.” 

  

·          Protocolo de emenda da Convenção para repressão do tráfico de mulheres e 

crianças Concluida em Genebra, em 30 de setembro de 1921, e da Convenção para a 

repressão do tráfico de mulheres maiores, concluída em Genebra, em 11 de outubro de 1933. 

Documento das Nações Unidas, de 12.11.1947. Ratificada pelo Brasil em 17.3.1948. 

·          Convenção para a supressão do tráfico de mulheres maiores (Genebra 1933) 

Emendada pelo protocolo assinado em Lake Sucess, em 12.12.1947; e a Convenção para a 



supressão do tráfico de mulheres e crianças (Genebra, 1921), emendado pelo Protocolo de 

Lake Sucess, assinado em 1947. Protocolos ratificados em 6.4.1950. Promulgados pelo 

Decreto 37176, de 15.4.1955. Publicado no DO de 22.4.1955, ratificado em 27.4.1955 

·          Convenção sobre a nacionalidade da mulher casada Aberta à assinatura pela 

Assembléia Geral em sua resolução 1040(XI) de 29 de janeiro de1957. Entrou em vigor em 11 

de agosto de 1958, em conformidade com o artigo 6. 

·          Convenção relativa ao Amparo a maternidade OIT 103 Adotada na 35ª. Sessão da 

Conferência em Genebra (1952), foi aprovada pelo Decreto Legislativo 20, de 30 de abril de 

1965 e efetuado o registro do instrumento de ratificação do B.I.T em 18 de junho de 1965. 

Entrou em vigor, para o Brasil, em 18 de junho de 1966, e foi promulgada pelo Decreto 58820 

de 14 de julho de 1966, publicado no D.O.U. de 19 de julho de 1966 

·          Convenção Interamericana sobre a Concessão dos Direitos Civis à Mulher – Assinada 

em Bogotá, Colômbia em 2 de maio de 1948 – IX Conferência Internacional Americana. 

Aprovada pelo Decreto Legislativo 74, de 18.12.1951. Entrou em vigor no Brasil, em 15 de 

fevereiro de 1950. 

·          Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a 

mulher – Adotada pela Assembléia Geral da Organização dos Estados Americanos, em Belém 

do Pará, em 6 de junho de 1994. Ratificada pelo Brasil em 27 de novembro de 1995 

“ Esta convenção define em seu primeiro artigo como sendo violência contra a mulher 

“ qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento 

físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública quanto na privada”. A 

Convenção denota que esta violência abrange todas as esferas, devendo a mulher ter 

respeitados os seus direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. E que ser 

livre de violência quer dizer ser livre de todas as formas de discriminação, não 

podendo a mulher sofrer pressões de padrões estereotipados pela sociedade 

baseados em conceitos de inferioridade e subordinação. (Silva, 201, p. 136). Ao 

estabelecer as responsabilidades dos Estados, apresenta um extenso rol, tais como 

condenação de qualquer forma de violência contra a mulher, devendo criar 

mecanismos de prevenção, punição e capazes de erradicar a violência. A Convenção 

faz referência também a adoção por parte dos Estados de medidas e programas 

destinados a novas formas de educação, com o objetivo de desconstruir padrões já 

estabelecidos e que são discriminatórios. Esta Convenção foi um importante 

instrumento que possibilitou a visibilidade do problema da violência contra mulher, já 

bastante enfatizado pelo movimento feminista internacional, possibilitando o 

fortalecimento destas questões, ganhando também expressiva visibilidade de 

influência nas tomadas de decisão das Conferências Mundiais, de Viene e de Beijing, 

as quais, embora não seja mecanismos legais e proteção, também tiveram força para 

influenciar mudanças e inserir novos elementos para preencher as lacunas existentes 

nesses primeiros pactos. (Silva, 2016, p. 138). A importância desses instrumentos está 

na visibilidade e no reconhecimento dos direitos das mulheres como direitos humanos 

que necessitam de um olhar e medidas protetivas específicas” 

  

A importância dos tratados : De acordo com o art 5º (1º. e 2º.) os tratados internacionais 

referentes aos direitos humanos passam a ter a mesma hierarquia de norma constitucional e sua 

aplicabilidade é de maneira imediata. 



Epílogo : 

A experiência acumulada pelo movimento das mulheres e suas conquistas são a prova de que é 

possível reverter situações e obstáculos que, as vezes parecem insuperáveis. Revendo nossa 

retrospectiva histórica e sobre as dificuldades que as mulheres venceram, as conquistas hoje 

tornam-se gratificantes e a todas as mulheres que abriram os nossos caminhos merecem a nossa 

homenagem e a nossa gratidão. 

Começamos o século XX, sem poder votar e, aos poucos, conquistamos prefeituras, postos 

legislativos etc. Hoje a luta ainda continua....mas muito já conquistamos! 

Como observamos o direito não é estático, ele vai se moldando de acordo com as necessidades e 

reivindicações da sociedade. E, conforme os séculos vão se passando, vai surgindo no mundo 

jurídico um novo cenário. Além disso, conquistamos o homem para a nossa luta, por ser justa e 

meritória a nossa causa. 

Porém, não podemos esquecer : se houve mulheres arrojadas, audaciosas, até pelo panorama da 

época, onde a soberania masculina reinava absoluta, a luta por esta conquista embora mais destas 

mulheres, foi também porque conseguiram sensibilizar os homens daquela época para o 

engajamento e conscientização que apenas lutávamos pelos nossos direitos. 

  

 

 

================================= 

 

Pinceladas atual do cenário da Vacina para turismo na União Européia  

                                                        Roselaine Aparecida Dias de Oliveira 

(Advogada; Bióloga; Bacharel em Turismo e Secretária Comissão de Direito e Relações 

Internacionais – OAB/Santos) 

  

A União Européia é uma coligação política e econômica que consta de 27 estados 

membros. Os cidadãos da EU têm a liberdade para estudar, trabalhar, viver e se 

aposentar em qualquer país da UE. 

Os países que compõem a União Européia (EU) são 

27 países : Alemanha; Austria; Bélgica; Bulgária; Chipre; 

Croácia; Dinamarca; Eslováquia; Eslovênia; Espanha; Estônia; 

Finlândia; França; Grécia; Hungria; Irlanda; Itália; Letônia; 

Lituânia; Luxemburgo; Malta; Países Baixos; Polônia; 

Portugal; República Checa; Romênia e Suécia. 



Obs: O Reino Unido saiu da UE em 31/1/2020. 

Países que não fazem parte da UE  embora estejam no Espaço Schengen :Islândia, 

Noruega; Suiça e Liechteinstein além de Monaco, cidade do Vaticano e San Marino. 

  

Espaço Schengen : São os países europeus que 

assinaram o chamado Acordo Schengen a maior parte 

são países que estão na União Européia. Isso significa 

que não há controle nas fronteiras internas entre 

esses países, que permitem a livre movimentação 

entre os países participantes. 

 Diferença entre UE e espaço Schengen : A UE entidade política e econômica enquanto o 

espaço Schengen permite a livre circulação de pessoas entre os países participantes. 

Os Estados-membros da União Européia estão sempre revisando e atualizando as 

medidas para lidar com a pandemia de coronavírus. 

  

  

E a pergunta qual a permissão de vacina para viajar na União Européia? 

Segundo fonte de pesquisa, do jornal O Estado de São Paulo, a UE decidiu em 19 de 

maio de 2021, reabrir suas fonteiras para turistas imunizados com vacinas aprovadas 

pelo bloco ou que venham de países de países considerados seguros. 

 De acordo com  o jornal já citado, o bloco aceitaria visitantes que estivessem 

completado a imunização, pelo menos duas semanas antes de sua chegada, usando uma 

das vacinas aprovadas por seu próprio órgão regulador ou pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS). 

Quais os critérios para entrar na lista de Segurança da UE? 

         Deve-se atender aos seguintes critérios epidemiológicos : 

·         Ter menos de 25 novos casos de COVID-19 por 100.000 habitantes nos últimos 

14 dias; 

·         Comprovar estabilidade ou decréscimo de novas infecções em comparação com a 

média móvel de 14 dias 



·         Ter realizado mais de 300 testes por 100.000 habitantes na semana anterior se 

os dados estiverem disponíveis no ECDC 

·         Ter menos de 4% de resultados positivos entre todos os teste feitos na semana 

anterior, se houver dados no ECDC 

·         Não forem detectadas novas cepas de COVID-19 no país, em particular as 

variantes preocupantes do vírus. 

Além disso, as autoridades européias vão considerar o plano de medidas anti-COVID do 

país, implementadas desde o início da pandemia como, por exemplo, vigilância, 

rastreamento de contato,  contenção, tratamento e notificação da doença. 

Pode-se também considerar a média da pontuação em todas as dimensões do 

Regulamento Sanitário Internacional (RSI). 

  

Portanto, quem deseja visitar um dos Estados-membros precisa verificar os requisitos 

de entrada de forma específica 

Quais as vacinas? DE acordo com a fonte do Jornal The New York Times : OXFORD; 

Astrazeneca, Johnson&Johnson; Moderna; Pfizer-Biotentech e Sinopharm. 

E quem tomou a vacina coronavac? A não inclusão da Coronavac no acordo atual não 

impede que os imunizados por ela acessem o território Europeu. A viagem ficará 

condicionada a apresentação de um teste PCR feito até 72 horas antes do embarque e 

uma quarentena de 14 dias no pais de desembarque com isolamento e rastreio de 

contatos. 

É importante ressaltar que os certificados de vacinação vão promover e não evitar as 

viagens. Ao comprovar que tomou a vacina, o turista deve enfrentar menos obstáculos 

quando for visitar outro país da UE. 

Quanto à introdução de certificados de vacinação – embora sejam vistos como positivos 

por muitos ainda preocupações: 

Alguns especialistas em saúde sugerem que, como ainda há 

relativamente pouco conhecimento sobre a eficácia das diversas 

vacinas contra Covid-19, poderia ser arriscado encorajar as férias 

no exterior no ponto que estamos. 



Outra questão levantada é referente a discriminação porque os 

visitantes vacinados e não vacinados seriam tratados de maneira 

diferente 

Em vista disso, o desafio dos Estados membros enfrentam é o de elaborar uma proposta 

satisfatória que contribua para a economia sem comprometer a saúde. 

================================== 
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Resumo:O presente artigo tem por escopo a execução de alimentos transnacionais à luz da 

Convenção da Haia de 2007 sobre Alimentos para Crianças e Outros Membros da Família. 

Para tanto, por meio de metodologia qualitativa, exploratória, com base em pesquisa 

bibliográfica e em diplomas nacionais e internacionais, descreve a efetivação dos meios 

executórios aplicáveis para assegurar o adequado pagamento das prestações alimentares 

devidas aos menores de 21 anos. Assim, o estudo reitera a importância de um mecanismo 

multilateral de regulamentação acerca dos mecanismos de execução para a preservação, 

em cenários transnacionais, de direitos dos alimentados. 

Palavras-chaves:Alimentos transnacionais. Convenção da Haia de 2007. Estado brasileiro. 

Execução. 

Abstract:The paper aims to give an account of the execution of transnational child support 

in light of the 2007 Hague Convention on Food for Children and Other Family Members. The 

description of the execution of the applicable enforcement means to ensure the adequate 

payment of the maintenance payments due to children under 21 years of age were achieved 

through a qualitative methodology based on bibliographical research and international and 

national diplomas. In conclusion, the study reaffirms the importance of a multilateral 

regulatory mechanism regarding the enforcement mechanisms for the preservation, in 

transnational scenarios, of the rights of child support creditors. 
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1 Introdução 



  

A globalização impacta amplamente no âmbito das relações intersubjetivas 

transnacionais, em especial na seara das obrigações alimentares. Nesse sentido, os 

alimentos, enquanto valores fixados à satisfação das necessidades existenciais da pessoa, 

em razão de uma relação de parentesco, decorrem do princípio da solidariedade familiar 

(LÔBO, 2018, p. 269). Centrando-se a análise dessa temática nos vínculos entre genitores 

e descendentes, vê-se que, nas situações em que não haja a convivência familiar entre 

aqueles, será devida a prestação alimentar. Trata-se então de uma garantia dos 

alimentados em consonância ao dever de cuidado dos pais. 

Isto posto, quando se associa tal instituto ao caráter transnacional, cresce a 

importância de se estipularem instrumentos que viabilizem a efetivação de tais obrigações 

quando o credor e o devedor dos alimentos se encontrem em países diferentes. É nessa 

perspectiva que se insere a Convenção da Haia de 2007 sobre Alimentos para Crianças e 

Outros Membros da Família, ratificada pelo Brasil e promulgada pelo Decreto nº. 

9.176/2017. Aplica-se tal dispositivo multilateral quando se almeja realizar pedidos de 

“obtenção e modificação de decisões de alimentos, bem como do seu reconhecimento e 

execução, além de medidas de acesso à justiça” (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E 

SEGURANÇA PÚBLICA, 2017, online). 

No contexto deste trabalho, a análise da Convenção se limitará aos meios 

executórios destinados à efetivação dos pagamentos alimentares cabíveis, nas 

circunstâncias em que já houve o processamento de pedido de reconhecimento de decisão 

pelo Estado requerente à Autoridade Central do Estado Requerido. Quanto a isso, faz-se 

necessária uma ressalva vez que o Brasil ratificou tal matéria da Convenção com ressalvas 

no que concerne ao art. 20, §1º, alínea “e” ao entender como não cabível a execução dos 

acordos envolvendo menores que versem sobre a escolha do foro competente. 

Ademais, importante também pontuar algumas questões relativas à aplicação da 

Convenção. A lei a ser aplicada nos procedimentos de execução previstos na Convenção 

será a do Estado requerido, já que tal matéria é questão quase totalmente de direito local, 

embora haja exceções a esta regra. Por outro lado, o prazo de duração da prestação das 

obrigações é regido pela legislação do Estado de origem da decisão, ainda que no país 

requerido se imponha prazo menor e vice-versa, além disso, o texto da Convenção permite 

que os Estados contratantes optem pela utilização desta às crianças de até 18 ou até 21 

anos. Por fim, caso o devedor dos alimentos queira impugnar questões relativas aos 

débitos, sobre os valores atrasados ou quanto ao montante devido, este poderá recorrer do 

reconhecimento da decisão ou da própria execução (BRASIL, 2018, p. 206–209). No mais, 

as demais questões relativas ao procedimento de execução das decisões reconhecidas que 

tratem sobre alimentos transnacionais serão abordadas nos seguintes tópicos. 

  

2 A Execução dos Alimentos Transnacionais: os meios adequados para garantir a 

tutela do direito dos alimentados à luz da Convenção da Haia de 2007 

  



A garantia dos direitos alimentares, além dosseus meros reconhecimentos pela 

autoridade competente, também se perfaz por meio para execução da decisão que os 

concede, dessa forma, considerando o caráter substancial, atrelado à dignidade da pessoa 

humana, dos alimentos, as suas cobranças devem ocorrer de modo célere, eficiente e 

adequado. Nesse contexto, quando tais obrigações são dotadas de caráter transnacional, a 

Convenção da Haia de 2007 impõe aos seus Estados-signatários o dever de prever, em 

seus direitos internos, medidas eficazes e rápidos para garantir o cumprimento do 

mandamento judicial e, posteriormente, com resultados positivos, o envio ou a transferência 

eletrônica dos valores obtidos (VIEIRA; BARBOSA, 2018, p. 91). 

Diante disso, especialmente no que se refere à transferência dos fundos 

concentrados a título de débitos alimentares, a Convenção sobre Alimentos para Crianças e 

Outros Membros da Família, em seu art. 35, fomenta que os Estados signatários se 

utilizem, através de acordos internacionais próprios, de métodos cuja relação onerosidade-

eficácia se mostre equilibrada. Além disso, no mesmo dispositivo, o referido tratado 

determina ao Estado contratante cujo ordenamento jurídico traga restrições ao envio de 

fundos que, ao menos, priorize-os para a garantia dos direitos substanciais dos alimentados 

(HCCH, 2007, p. 9). 

Assim sendo, como a Convenção se dedica expressamente ao rápido cumprimento 

da decisão reconhecida, segundo o disposto no seu art. 32, dispensa-se qualquer ação de 

natureza suplementar pelo requerente frente a pedidos emanados através das autoridades 

centrais após o reconhecimento de sua validade e executoriedade (HCCH, 2007, p. 9). 

Nesse diapasão, admite-se durante todo o curso do cumprimento da decisão, ou até mesmo 

antes do seu início, o pagamento voluntário das prestações contínuas devidas, além de 

que, a depender das circunstâncias do caso concreto, o emprego de diversos meios de 

execução (BRASIL, 2018, p. 201). 

Percebe-se, por isso, que o cumprimento da decisão reconhecida se faz a partir da 

criatividade do magistrado com base no ordenamento jurídico do Estado requerido, ou 

melhor, do país de residência do devedor ou donde ele possua ativos ou/e renda, 

ressalvando-se a necessidade do emprego de procedimentos equivalente para casos 

nacionais em observância do princípio da equivalência (VIEIRA; BARBOSA, 2018, p. 92; 

BRASIL, 2018, p. 200). Desse modo, é possível se compreender que o rol de medidas 

descritos no art. 34 da Convenção de 2007 é meramente exemplificativo, inclusive com 

situações nas quais certos países contratantes não autorizem algumas das descritas em 

suas leis (BRASIL, 2018, p. 201). 

Ademais, caso o devedor dos alimentos queira impugnar questões relativas aos 

débitos, sobre o montante devido ou acerca da existência de valores atrasados, ou ainda 

dúvidas relacionadas aos marcos iniciais e finais da obrigação alimentar, este poderá 

recorrer do reconhecimento da decisão ou da própria execução (BRASIL, 2018, p. 209). 

Quanto ao prazo prescricional para executar as parcelas atrasadas, este será 

regulamentado de acordo com a lei que estabelecer o maior prazo, seja do Estado de 

origem ou do Estado requerido (HCCH, 2007, p. 9). 

Outrossim, uma vez reconhecida a execução pelo Estado requerido, faz-se 

necessário assegurar a efetivação dos pagamentos atrasados e, eventualmente, daqueles 



que serão vencidos posteriormente. Para isso, existe previsão na Convenção de que os 

Estados Contratantes podem optar pelo pagamento feito por intermédio das Autoridades 

Centrais, as quais direcionarão tais valores ao credor dos alimentos, ou ainda pelo 

pagamento direto a este no Estado requerido (BRASIL, 2018, p. 205). Independentemente 

do meio escolhido, é preciso haver um controle pela autoridade competente para a 

execução, a título de registro para fins de futuros pedidos de execução, bem como para o 

cálculo da mora (BRASIL, 2018, p. 205). 

Por fim, os modos de pagamento das obrigações alimentares podem ser diversos, 

como por exemplo, por transferência eletrônica, cheques ou outros modos aptos a 

satisfazer a obrigação. Ainda, quanto à moeda utilizada nos pagamentos, esta poderá ser a 

do Estado de origem do pedido, bem como pode-se optar pela conversão dos valores antes 

do efetivo cumprimento das prestações (BRASIL, 2018, p. 206). É importante salientar que 

todas essas questões relacionadas às maneiras como cada Estado Contratante procederá, 

ou seja, quais meios ele escolherá para realizar determinado procedimento da Convenção 

deverá ser informado no Perfil do País, o qual se trata de um formulário em que serão 

descritas essas informações de forma a facilitar a implementação da Convenção entre os 

países (HCCH, 2007, p. 13). 

Dessa maneira, observa-se que o Convenção de Haia de 2007 sobre Alimentos para 

Crianças e Outros Membros da Família foi estruturada de forma a ser um mecanismo 

idôneo à efetivação da execução dos alimentos devidos em favor dos menores, 

possibilitando que o fato deste e do devedor se encontrarem em países diversos não seja 

um óbice a tal obrigação. 

  

3 Considerações finais e apontamentos 

  

Observa-se, com base no conteúdo da Convenção da Haia de 2007 sobre Alimentos 

para Crianças e Outros Membros da Família, que as decisões que concedem alimentos 

transnacionais, por envolverem direitos de caráter substancial, requerem suas execuções 

céleres, adequadas e efetivas frente às necessidades dos alimentados. Dessa forma, em 

consonância com os conteúdos de seus direitos internos, em opções que hão de ser 

aplicadas em panoramas nacionais, os Estados signatários devem buscar resoluções das 

demandas que se centrem no equilíbrio entre a onerosidade das medidas autorizadas e as 

suas eficácias. 

Nesse contexto, a fim de assegurar o cumprimento da reconhecida decisão de 

alimentos, a Convenção elenca, em rol exemplificativo presente no seu art. 34, medidas 

passíveis de adoção pelos Estados Contratantes. Consequentemente, salvo em relação às 

prestações devidamente prescritas, o pagamento dos débitos atrasados conta com a 

criatividade dos magistrados, dentre os limites legais, para efetivar a tutela alimentar, sendo 

autorizada, inclusive, a atuação da Autoridade Central para assegurar tal objetivo. 

Diante do exposto, portanto,é possível se compreender que a execução dos 

alimentos transnacionais necessita, para a adequada entrega da tutela pretendida, da 



cooperação jurídica internacional fomentada por meio da Convenção de Haia de 2007. 

Assim, é fundamental a comunicação efetiva entre os Estados para que haja a promoção de 

medidas executivas compatíveis com os ordenamentos jurídicos nacionais e o conteúdo das 

pretensões veiculadas. 
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