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Viagem com Segurança para Europa após Covid - Vol 1 
 
Richard Geraldo Dias de Oliveira, presidente da Comissão de Direito e Relações Internacionais da OAB 

Santos, Membro da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da OAB Pinheiros. 
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embassy.brasilia@mfa.gov.al 

Expediente: Segunda a quinta das 09 às 17h 

Embaixada do Brasil em Tirana (Albânia) 

Endereço: Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, 3° Andar, Tirana, Albânia 

Telefone: (+355) 4 2258 226 / (+355) 4 2258 227 

E-mail:brasemb.tirana@itamaraty.gov.br (geral) 

consular.tirana@itamaraty.gov.br (consular) 

Horário de atendimento do Setor Consular: Segunda a sexta (exceto feriados locais 

e 7 de Setembro), das 09h30 às 13h00, e quartas das 09h30 às 13h00 e 15h00 às 

17h00. 

Plantão Consular: (+355) 69 805 7022 

Entrada / Permanência 

 

Formalidades de entrada e permanência 

 

Vistos 

 

Os viajantes com passaporte individual brasileiro estão isentos da exigência de visto para 

uma estada não superior a 90 dias.  

 

Eles devem ter um passaporte válido por 3 meses após a data de retorno planejada. 

 

Páginas de Passaporte em Branco: Uma página necessária para o carimbo de 

entrada. 

 

Além de um passaporte válido, o oficial de Fronteiras e Migração pode pedir que você 

mostre, mas não se limitando a, um ou mais dos seguintes: 
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● Carta-convite do anfitrião na Albânia; 

● Bilhete de volta; 

● Confirmação de acomodação; 

● Visto de trabalho; 

● Meios financeiros suficientes para ficar na Albânia (a soma atual é de 30 euros por 

dia para um adulto e 15 euros para um menor satisfeito com a apresentação de 

dinheiro ou cartão de crédito no caso de você ser solicitado); 

Se estiver se estabelecendo na Albânia, uma autorização de residência deve ser solicitada 

dentro de 30 dias da chegada na delegacia regional da cidade de que depende o local de 

residência ( https:// www.asp.gov.al ou 

www.vendndodhjet-e-policise 

 

Ele comunicará a lista atualizada de documentos a serem fornecidos. 

 

Antes de partir para a Albânia, é altamente recomendável trazer uma cópia completa de 

sua certidão de nascimento, bem como o extrato B2 de seu registro criminal, traduzido 

para o albanês e apostilado. 

Se você pretende ficar mais de um ano na Albânia, você precisará solicitar uma 

autorização de residência 

 

Menores desacompanhados 

 

Os menores desacompanhados com apenas um bilhete de identidade nacional seguro ou 

um passaporte não podem ser admitidos no território nacional albanês.  

 

Para entrar na Albânia, eles devem possuir uma autorização dos pais ou uma autorização 

do responsável legal, além do seu passaporte ou carteira de identidade nacional. 

 

Segurança e proteção 

 

Crime 

 

http://www.asp.gov.al/
http://www.vendndodhjet-e-policise/
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A segurança pública geralmente é boa, principalmente em Tirana, e os albaneses são 

muito hospitaleiros com os visitantes.  

 

Devem ser evitadas possíveis manifestações ou comícios. 

 

O turismo se desenvolve na costa albanesa, desde a costa de Velipo, no norte, até Saranda, 

no sul. As áreas ao redor de Durres e Saranda, entre outras, são bastante seguras. Cidades 

históricas do interior, como Kruja, Korça e Gjirokaster, bem como as margens do Lago 

Ohrid, também são destinos turísticos tranquilos. Em princípio, os turistas são tratados 

de forma positiva, pois o turismo é uma novidade na região. 

 

Os pequenos crimes continuam mais baixos do que na maioria das grandes cidades 

ocidentais. O número de agressões na capital é baixo. 

 

O crime e a violência ocorrem em algumas áreas, mas relatos de crimes que visam 

especificamente estrangeiros são raros.  

 

Crimes graves não dizem respeito aos turistas, exceto estar no lugar errado na hora 

errada. 

 

Houve tiroteios ocasionais e pequenas explosões, mas elas parecem estar relacionadas a 

disputas internas por interesses criminais, comerciais ou políticos. 

 

Se você se encontrar perto de um campo de cannabis durante um passeio nas montanhas 

ou no campo, as seguintes instruções devem ser estritamente observadas: 

 

Nunca tire fotos dos lotes de cannabis, no caso de os guardas observariam as passagens 

e poderiam interpretar mal a identidade dos curiosos; 

 

Não se demore nesses campos ou colha plantas. 

Desaconselhável viajar para a cidade de Lazarat, no sul, devido à violência potencial 

associada ao cultivo de maconha. A situação de segurança continua volátil e a capacidade 

da polícia de proteger e ajudar os viajantes em Lazarat e próximo a ela ainda é limitada. 

Roubos de carros ainda são relativamente comuns. No caso de um violento sequestro de 

carro, não há razão para resistir. 
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O crime de rua é comum em áreas urbanas, principalmente à noite. Os mais notáveis são 

roubos, furtos e reclamações de violência doméstica. 

Ataques usando pequenos dispositivos explosivos improvisados e visando indivíduos 

em disputas contenciosas ocorreram no ano passado.  

Permaneça vigilante ao estacionar em áreas não supervisionadas, evite estacionar 

durante a noite em áreas não seguras e inspecione os veículos em busca de itens suspeitos.  

Se você encontrar algo estranho, não adultere e entre em contato com a Polícia Albanesa 

imediatamente. 

Zonas de vigilância 

 

Recomendações gerais 

 

As recomendações usuais de bom senso ao viajar para o exterior também se aplicam à 

Albânia: 

 

Não carregue todos os seus papéis e dinheiro na mesma mala e saia com o mínimo; 

guarde, se possível, em local seguro (no cofre do quarto do hotel, por exemplo) algum 

dinheiro, ou mesmo o passaporte (só circule com fotocópia se estiver hospedado na 

cidade); 

 

Cuidado com os batedores de carteira, especialmente em ônibus e locais públicos lotados, 

e com os indivíduos que usam ciclomotores (furtos); evite dirigir à noite fora de áreas 

urbanas bem iluminadas. 

 

Se o seu passaporte for perdido ou roubado, informe a delegacia de polícia local.  

 

Faça cópias de documentos importantes, como passaportes e passagens aéreas. 

Mantenha-os separados dos originais. 

 

Evite ruas e escadas escuras e sem iluminação e providencie para que o embarque ou o 

deixe o mais próximo possível da entrada de seu hotel ou apartamento. 

 

Esteja ciente de que a posse de armas de fogo é comum na Albânia. 
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Segurança feminina 

 

Mulheres que viajam sozinhas podem estar sujeitas a algumas formas de assédio e abuso 

verbal. 

 

Minas terrestres 

 

Em dezembro de 2009, a Albânia declarou oficialmente que havia cumprido suas  

obrigações de 'Artigo 5 da Convenção de Ottawa' e atingido o status de livre de minas.  

 

No entanto, ao visitar cidades nas colinas na fronteira norte com o Kosovo, você deve 

tomar cuidado, principalmente se fizer caminhadas e seguir as placas de alerta sobre 

minas terrestres não detonadas e outras munições não detonadas.  

 

A remoção de minas está em andamento no lado do Kosovo.  

 

As minas terrestres e munições não detonadas da guerra de Kosovo em 1999 

permanecem, particularmente em cidades montanhosas ao longo da fronteira nordeste 

da Albânia com Kosovo. Estas áreas estão claramente identificadas em albanês como 

zonas de perigo ou estão rodeadas por uma fita visível. Permaneça em estradas 

pavimentadas e evite valas, campos abertos e acostamentos. 

Terrorismo 

Existe uma ameaça de terrorismo na Europa. Ataques terroristas ocorreram em várias 

cidades europeias e há potencial para outros incidentes violentos, que podem ter como 

alvo áreas frequentadas por expatriados e viajantes estrangeiros. Continue a exercer as 

precauções normais de segurança. 

Em 2016, a Polícia Estadual da Albânia prendeu suspeitos ligados ao ISIS por planejar 

um ataque terrorista em uma partida de futebol das eliminatórias da Copa do Mundo 

entre a Albânia e Israel. 

Agitação civil 
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Manifestações e protestos políticos são comuns na Albânia. Os protestos são geralmente 

pacíficos, mas já resultaram em violência no passado. As manifestações variam em 

tamanho de várias centenas a mais de dez mil participantes e frequentemente 

interrompem o tráfego. 

Manifestações antigovernamentais ocorreram na Tirana Central. Ocorreram incidentes 

violentos, incluindo o uso de coquetéis molotov e outros projéteis. A polícia usou gás 

lacrimogêneo e canhões de água para dispersar as multidões. Os confrontos resultaram 

em muitos feridos. 

 

As manifestações ocorrem em Tirana e também podem ocorrer em outras partes do país. 

Mais confrontos entre manifestantes e forças de segurança são possíveis. As 

manifestações também podem envolver atos de vandalismo. Eles podem causar 

interrupções no tráfego e no transporte público. 

 

Evite áreas onde as manifestações e grandes encontros estão ocorrendo 

 

Siga as instruções das autoridades locais 

 

Monitore a mídia local para obter informações sobre as demonstrações em andamento 

 

A infraestrutura 

 

As instalações turísticas não estão bem desenvolvidas e muitos bens e serviços não estão 

disponíveis. 

 

Os cortes de energia ocorrem com frequência em toda a Albânia, em áreas remotas, bem 

como nas principais cidades. 

 

Sempre carregue uma lanterna ao andar nas ruas 

 

Verifique a programação de cortes de energia com as autoridades locais 

 

Faça preparativos para o seu bem-estar durante interrupções. 

 

Transporte 
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Infraestrutura rodoviária 

 

Viagem rodoviária 

 

Dirigir pode ser muito perigoso. As estradas são ruins, especialmente nas áreas rurais. A 

iluminação pública em áreas urbanas está sujeita a cortes de energia.  

 

As estradas de montanha estão relativamente em boas condições, mas são sinuosas por 

natureza. A direção local pode ser “esportiva”.  

 

Em outros lugares, mesmo nas principais vias arteriais interurbanas, não há iluminação 

pública. Se você estiver viajando à noite, esteja atento a obras rodoviárias não marcadas, 

buracos e veículos apagados.  

 

Os veículos com tração nas quatro rodas costumam ser mais práticos em estradas rurais 

e pequenas. 

 

A condução albanesa costuma ser agressiva e irregular. As mortes por acidentes de 

trânsito estão entre as mais altas da Europa.  

 

A polícia tomou algumas medidas para diminuir o número de acidentes. As disputas 

menores de trânsito podem aumentar rapidamente, principalmente porque alguns 

motoristas podem estar armados.  

 

Evite reagir ao comportamento provocador de outros usuários da estrada.  

 

Se você está envolvido em um acidente de trânsito, mesmo que menor, deve esperar até 

a polícia chegar. Isso geralmente acontece rapidamente em áreas próximas às cidades. 

 

Os pedestres e animais estão frequentemente presentes ao longo das estradas, inclusive 

em estradas consideradas rápidas. Extremo cuidado é necessário. 

Esteja ciente de que os serviços de resposta a emergências são inadequados. Os 

socorristas têm treinamento e equipamentos médicos limitados. As vítimas de acidentes 

são frequentemente transportadas para o hospital mais próximo no carro de um 

transeunte. 
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Serviços de combustível e conserto são comuns em áreas povoadas, mas não há 

assistência formal na estrada. Pneus e peças de reposição podem não estar disponíveis. 

Não existe um sistema nacional de socorro de carros, portanto, os carros devem ser 

autossuficientes, carregando pequenos equipamentos de reparo, livro de frases local, kit 

de primeiros socorros, água e comida para a noite quando estiverem em áreas remotas. 

 

Mantenha as portas do veículo trancadas e as malas fora da vista para evitar roubos 

oportunistas de malas se você for parado em semáforos. 

 

Esteja ciente de que os motoristas com veículos licenciados estrangeiros recebem um 

escrutínio particular da Polícia Rodoviária. 

 

Esteja ciente de que muitas partes da Albânia são muito montanhosas e pode haver fortes 

nevascas no inverno. Os carros devem ter pneus de inverno adequados e os motoristas 

devem estar cientes de que algumas estradas podem ficar intransitáveis durante os meses 

de inverno. O transporte público também pode ser interrompido. 

 

Alugar um veículo 

 

Se estiver alugando um veículo, aconselhamos não entregar o passaporte como forma de 

garantia. Se você está permitindo que seu passaporte seja fotocopiado, mantenha-o à vista 

o tempo todo. 

 

Verifique se você tem seguro adequado e leia as letras pequenas do contrato de locação 

de veículos (especialmente qualquer renúncia que entrará em vigor se o veículo for 

danificado). 

 

Carteira de motorista e Algumas Leis de Trânsito 

 

Você pode dirigir na Albânia com uma carta de condução válida no Brasil por até um 

ano. Você também pode dirigir na Albânia com uma Permissão Internacional para Dirigir 

(IDP) .  

 

Você não poderá comprar um IDP fora do Brasil; portanto, adquira um antes de viajar. 

 

Se você ficar mais de um ano ou morar na Albânia, precisará solicitar uma carta de 

condução albanesa. 
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Se você planeja alugar um carro, consulte sua empresa de aluguel de carros para obter 

informações sobre os requisitos deles antes de viajar. 

 

A carta de condução albanesa pode ser retirada de imediato, pelo período de 1 a 12 meses, 

e multa de 2.500 (cerca de 18 €) a 20.000 leks (cerca de 147 €) nos 5 casos. Segue: 

 

• ultrapassar a velocidade autorizada de mais de 20 km / h, 

 

• nível de álcool no sangue acima de 0,5 mg de álcool no sangue, 

 

• não cumprimento da luz vermelha, 

 

• desacato a um policial, 

 

• crime de fuga após um acidente. 

 

Para um estrangeiro, as autoridades locais (o Conselho do Distrito da Cidade) emitem a 

sua decisão no prazo de 48 horas e comunicam-na às autoridades policiais para execução.  

 

A licença é devolvida no final do período de retirada, em mãos ou pelo correio, através 

do Negócios Estrangeiros da Albânia, no caso de o delinquente estrangeiro já ter deixado 

o território. 

 

Política penal estrita para motoristas envolvidos em acidentes que resultem em 

ferimentos ou morte 

 

Desde 18 de dezembro de 2014, qualquer acidente de trânsito grave com lesão ou morte 

de terceiro constitui crime nos termos dos artigos 290.º e 291.º do Código Penal.  

 

Resulta sistematicamente em prisão de 48 horas para o motorista e sua remoção perante 

um juiz, que decide sobre a liberação ou a continuação da detenção, o que eleva o período 

de detenção para no máximo 72 horas. 

 

É aconselhável que o arguido recorra aos serviços de um advogado especializado desde 

o início da medida de custódia. 

 

Em caso de violação, o artigo 290 afirma que: 
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• o não cumprimento das regras de trânsito, resultando em lesões leves, é punível com 

multa e / ou prisão de até 1 ano de reclusão; 

 

• o não cumprimento das regras de trânsito, resultando em lesões graves, é punido com 

pena de 1 a 5 anos de prisão; 

 

• o não cumprimento das regras de trânsito causando morte é punido com 2 a 10 anos de 

prisão; 

 

• O não cumprimento das regras de trânsito, resultando em lesões graves e causando a 

morte (várias vítimas) é punido com pena de 5 a 20 anos de prisão. 

 

No caso de dirigir embriagado, o artigo 291 afirma que: 

 

• dirigir embriagado (mais de 0,5 mg de álcool no sangue) ou sob a influência de 

entorpecentes é punível até 3 anos de prisão. 

Pode ser necessário mostrar seu passaporte, além da carteira de motorista, se for 

interrompido. A polícia deve fornecer-lhe um bilhete escrito e recibo de qualquer multa 

emitida. 

Se você sofrer um acidente, não mova o carro e espere a chegada da polícia. 

O desrespeito às leis de trânsito é generalizado. 

É contra a lei usar um telefone celular sem um dispositivo de viva-voz enquanto dirige. 

Você será multado se for pego. 

Outras Leis de trânsito 

 

As velocidades máximas permitidas são 110 km / h para rodovias, 90 km / h para 

estradas intermunicipais principais, 80 km / h para estradas secundárias e locais e 40 km 

/ h para cidades e áreas residenciais. 

 

Durante o dia, é obrigatório acender os faróis médios fora das áreas urbanas. 

 

Dirigir sob a influência de álcool ou drogas é severamente penalizado. 
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Seguro 

 

No caso de viajar com seu veículo pessoal, deve ser apresentado um comprovante de 

seguro internacional que cobre a Albânia. 

 

Riscos de transporte 

 

Os acidentes de trânsito são uma das principais causas de morte na Albânia. É preferível 

dirigir durante o dia. 

 

A direção noturna requer atenção especial (pavimentos deformados, falta de iluminação, 

trabalho não reportado, etc.), principalmente em estradas secundárias.  

 

Não é recomendado em estradas de montanha ou estradas locais se você não conhece a 

região. É necessária vigilância em relação a peões ou animais que possam estar presentes 

nas estradas. 

 

Os pedestres devem levar em conta que os carros raramente lhes dão prioridade; devem 

também estar atentos ao estado das calçadas ou acostamentos (pavimentação irregular, 

possível ausência de tampas de bueiro, etc.). 

 

No inverno, você pode encontrar neve perigosa e condições de gelo em estradas 

montanhosas mal conservadas no norte e sudeste da Albânia. Quedas de energia também 

podem afetar a iluminação pública e os sinais de trânsito. 

 

Use um veículo com tração nas quatro rodas, mesmo em centros urbanos. 

 

Inspecione cuidadosamente os veículos de aluguel e certifique-se de que a empresa estará 

disponível para ajudar em caso de problemas mecânicos. 

 

Planeje cuidadosamente sua viagem para fora da capital. 

 

Contrate um guia / intérprete ou motorista local confiável. Veículos homologados, de 

propriedade privada, com motoristas, podem ser alugados para viagens por todo o país. 

 

Pré-negociar tarifas e horários. 
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Transporte público:  

As opções de transporte público são limitadas e geralmente não são recomendadas para 

visitantes. No entanto, táxis marcados são considerados seguros e recomendados para 

uso. 

Use apenas táxis amarelos, que normalmente ficam estacionados nas esquinas de áreas 

específicas. Os táxis só aceitam pagamento em dinheiro. 

As condições das ferrovias são ruins, limitadas e o serviço não é confiável. 

Os ônibus privados viajam entre a maioria das grandes cidades quase exclusivamente 

durante o dia em horários variáveis. 

O trânsito dentro da cidade é um sistema não oficial de vans privadas que operam sem 

horários, tarifas definidas ou, ocasionalmente, permissão do governo.  

Muitas dessas vans não seguem os padrões aceitos de segurança e manutenção ou 

treinamento de motoristas. Considere a condição da van antes de viajar em uma. 

Esteja ciente de que passageiros de veículos pessoais foram roubados e mortos nos 

últimos dois anos em Tepelene na rota de Saranda a Tirana e na rota de Atenas a Tirana. 

Dois turistas tchecos foram mortos em um roubo de carro perto de Theth em 2015. 

Ônibus, micro-ônibus e trens operam entre a maioria das grandes cidades, mas não são 

confiáveis, são desconfortáveis e os padrões de segurança são precários. 

 

Transporte marítimo 

 

O tráfego marítimo atende apenas portos italianos (Bari, Brindisi, Trieste e Ancona) e 

gregos (incluindo Corfu), exceto cruzeiros organizados. Não existe nenhuma conexão 

marítima com a Eslovênia, Croácia e Montenegro. 

 

Viagens marítimas 

 

Há alguns relatos da imprensa local de que jet skis e barcos alugados ao longo da costa 

podem não ter as devidas precauções e equipamentos de segurança. 
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Antes de embarcar em uma balsa ou barco, verifique se o equipamento de segurança 

apropriado está disponível. 

 

Algumas empresas de cruzeiros internacionais param na Albânia. 

 

Transporte aéreo 

 

Muitas companhias aéreas atendem Tirana. Os principais destinos diretos durante todo 

o ano são: Atenas, Belgrado, Bruxelas, Frankfurt, Gênova, Istambul, Ljubljana, Londres, 

Milão, Munique, Roma, Turim, Veneza e Viena. 

 

Paris agora é também um destino direto de Tirana, com a empresa Transavia, uma 

subsidiária de "baixo custo" da Air France, mas apenas 6 meses do ano entre o final de 

abril e o final de outubro. 

Não há voos domésticos comerciais. 

Desastres naturais 

 

Risco sísmico (Terremotos) 

 

A Albânia está em uma área de atividade sísmica, especialmente no sul do país, e 

tremores são comuns.Terremotos graves são menos frequentes, mas ocorrem. 

 

Uma série de terremotos ocorreu no oeste da Albânia nas primeiras horas de 26 de 

novembro de 2019.  

 

O maior terremoto, registrado 6,4 na escala Richter, estava localizado ao norte da cidade 

portuária de Durres (aproximadamente 32 quilômetros da capital Tirana) e causou 

perdas de vida e danos extensos à propriedade. 

 

Para obter informações, um aplicativo do Centro Sismológico Euro-Mediterrâneo oferece 

localização em tempo real dos usuários da Internet que sentiram um terremoto. 

 

Simples e gratuito, pode ser baixado em um telefone: 

 

https://itunes.apple.com/us/app/lastquake/id890799748 

 

https://itunes.apple.com/us/app/lastquake/id890799748
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Também existe para iOS: 

 

https://itunes.apple.com/fr/app/lastquake/id890799748?mt=8 

 

Ao escolher a acomodação, é bom levar em consideração a resistência do edifício a 

terremotos. 

 

Terremotos ocorrem com frequência e podem interromper as comunicações, 

principalmente a rede de telefonia móvel. 

 

Clima frio 

 

De dezembro a fevereiro, o clima severo pode causar inundações, principalmente no 

norte da Albânia.  

 

Fortes nevascas em áreas montanhosas podem causar interrupções no transporte e 

serviços. Monitore a mídia local e internacional para obter as informações mais recentes. 

 

Inundações 

 

Chuvas fortes são possíveis, caso em que a água da chuva e a lama que fluem das 

montanhas podem causar inundações em áreas baixas. 

 

As inundações de 8 de novembro de 2016 mataram três pessoas na Albânia, as de 

novembro de 2017 mataram uma.  

 

Em 2016, várias ruas principais se transformaram em rios de água lamacenta, em poucas 

dezenas de minutos.  

 

Em 2017, o acesso ao aeroporto na estrada para Durrës foi bloqueado por alguns dias. Em 

fevereiro e março de 2018, devido às fortes chuvas, partes inteiras da cidade de Shkodra, 

ao norte, ficaram inundadas por semanas. 

 

A capital é muito afetada pelas enchentes, em especial por causa da anárquica construção 

de novos prédios há 20 anos, da falta de coleta correta do lixo e da limpeza dos esgotos. 

 

https://itunes.apple.com/fr/app/lastquake/id890799748?mt=8
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É preciso ter muito cuidado, tanto de carro como a pé, em caso de enchente, inclusive no 

centro de Tirana.  

 

Falhas em calçadas e estradas inundadas (buracos, trabalho, ausência de uma tampa de 

bueiro) são então indetectáveis. 

 

Incêndios Florestais  

 

Durante o verão, ocorrem incêndios florestais na Albânia, cuja propagação é facilitada 

pelo tempo seco, quente e ventoso. Vale a pena deixar as imediações dos incêndios 

florestais. Os bombeiros podem não ter capacidade para extinguir um incêndio 

rapidamente. 

 

Atividades esportivas arriscadas 

 

A Albânia é um país montanhoso que atrai cada vez mais turistas que vêm fazer 

caminhadas, mesmo na ausência de trilhas marcadas. É altamente recomendável: 

 

• estar acompanhado por um guia profissional local reservado através de uma agência 

de turismo; 

 

• indicar no ponto de partida (hotel ou pousada) o percurso preciso previsto e a duração 

estimada do percurso; 

 

• obter as coordenadas dos serviços de emergência mais próximos antes da partida (para 

evitar ter que descer para pedir ajuda ao deixar acidentado em altitude) (número de 

emergência: 112); 

 

• obter informações precisas antes da permanência sobre o estado do percurso planejado, 

a fim de fornecer equipamentos adaptados ao terreno; 

 

• aprenda regularmente sobre a previsão do tempo (que pode mudar muito 

rapidamente) e leve-a em consideração ao decidir se deve ou não sair; 

 

• também é aconselhável ter soro antiofídico de aspi-veneno próximo, devido à presença 

de cobras venenosas (víboras de asp, etc.), e fornecer meias até os joelhos devido à 

presença de carrapatos (área de alta prevalência da doença Lyme, tanto para humanos 

como para animais). 
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Natação 

 

A Agência Nacional do Meio Ambiente da Albânia informou em 2016 que 83% das praias 

da Albânia são de muito bom ou bom padrão, mas o relatório levantou preocupações 

sobre um pequeno número de praias, incluindo as praias de Durres, Vlorë e Saranda, que 

são poluídas devido a inadequação disposição e tratamento de esgoto. 

 

Regulamentos alfandegários 

 

Importando moedas 

 

Em termos de transporte de moeda, o limite para a obrigação de relatório na Albânia é 

definido em LEK 1 milhão (ou aproximadamente € 7.600). 

 

Cada indivíduo, albanês ou estrangeiro, que entre ou saia do território da República da 

Albânia, é obrigado a declarar o dinheiro, qualquer moeda, metais preciosos ou gemas, 

itens valiosos, antiquários, que excedam o valor de 1 000 000 TODOS (um milhões) ou 

esta quantia em outras moedas, bem como a finalidade do transporte para a qual é 

necessário apresentar os documentos justificativos. 

A não declaração na fronteira dos valores monetários e itens preciosos na entrada ou 

saída do território da República da Albânia, de dinheiro, cheques bancários, metais 

preciosos ou pedras preciosas e quaisquer outros itens preciosos que excedam o valor 

determinado por lei, é considerada crime e é penalizado com multa ou até dois anos de 

reclusão 

A declaração é feita através do preenchimento do formulário RTVK que se encontra nas 

estâncias aduaneiras do BCP ou pode ser descarregado do site da Direcção-Geral das 

Alfândegas. 
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Atenção! Apresente-se às Autoridades Aduaneiras para preencher o Relatório de 

Transporte de Valor na Fronteira (RTVK), enviando quaisquer documentos adicionais 

que justifiquem a fonte de receita que você declara. 

Você não paga nenhuma taxa ao preencher o formulário de declaração de valores 

monetários (RTVK). 

Para mais informações: www.fint.gov.al 

http://www.dogana.gov.al/english/# 

 

Limite não tributável 

Os viajantes vindos de outro país para a República da Albânia estão isentos de direitos 
de importação para as mercadorias contidas em sua bagagem pessoal. 

Os bens estão isentos se, pelo seu tipo e quantidade, não se destinarem ao uso comercial. 
As mercadorias, destinadas ao uso pessoal ou presentes, também beneficiam da franquia 
de direitos aduaneiros. 

O valor dos bens que se beneficiam da isenção (excluindo produtos de tabaco e álcool) é 
o equivalente em TODOS da seguinte forma: 

Viajantes por estrada: 

• 300 EUR para cada viajante. 

Viajantes por via aérea ou marítima: 

• 430 EUR para cada viajante. 

http://www.fint.gov.al/
http://www.dogana.gov.al/english/
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Para viajantes menores de 15 anos: 

• 150 EUR. 

Ao entrar ou sair da República da Albânia, os passageiros devem declarar as mercadorias 

se forem de valor superior ao limite acima mencionado e se forem destinadas a fins 

comerciais. 

As autoridades aduaneiras podem exigir que o viajante mostre todas as mercadorias que 

transporta. 

Atenção! 

Para mercadorias de caráter não comercial na bagagem dos viajantes que excedam o 

limite tributável deverá ser efetuada a declaração aduaneira mediante procedimento 

simplificado. 

Objetos do Patrimônio Cultural e Obra de Arte 

O patrimônio cultural inclui bens culturais materiais e imateriais, bens imóveis e pessoais, 

como um todo, valores culturais que carregam memória histórica e identidade nacional, 

bem como de significado científico ou cultural. 

Alguns dos bens culturais (bens pessoais) podem ser: 

● diferentes pinturas, fotos, coleções; 

● livros, manuscritos, documentos históricos, selos; 

● objetos arqueológicos, estátuas; 

● vários itens de artesanato, valor etnográfico ou histórico, etc. 
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Qualquer indivíduo que deseje exportar para fora do território da República da Albânia 

um objeto de arte ou objeto que constitua uma cultura legada deverá declarar às 

Autoridades Aduaneiras e apresentar as licenças apropriadas emitidas a ele 

(acompanhadas do passaporte do objeto) pelo Centro Nacional do Inventário do 

Patrimônio Cultural ou do Ministro da Cultura. 

Para mais informações: www.qkipk.gov.al 

Desembaraço aduaneiro de veículos 

Para liberação alfandegária de veículos, cada indivíduo deverá registrar com 
antecedência sua identificação pessoal no Sistema "Asycuda World". 

Formalidades a serem cumpridas para viajar com seu animal de estimação 

 

Qualquer animal de estimação que viaje para a Albânia vindo da União Europeia ou 

Países Terceiros com seu dono deve atender aos seguintes critérios: 

 

• Identificação por microchip ou tatuagem legível  

 

• Vacinação anti-rábica em dia (passaporte de animal) 

 

• Certificado Saúde internacional, estabelecido pelo veterinário responsável, titular do 

mandato de saúde, na semana anterior à partida do Brasil 

 

• a titulação da raiva não é obrigatória, mas é obrigatória o retorno para regressar à União 

Europeia. 

 

A Albânia é um dos países com uma situação desfavorável no que diz respeito à raiva. 

Deverá ser capaz de apresentar: 

 

• a titulação sérica de anticorpos anti-rábicos: o prazo de três meses não se aplica no caso 

de reintrodução de animal de estimação cujo passaporte certifique que o teste foi 

realizado com um resultado positivo antes de este animal sair do território da União. 

http://www.qkipk.gov.al/


21 

21 

 

• certificado sanitário: é válido por dez dias a contar da data de emissão pelo veterinário 

oficial e até à data dos controlos no ponto de entrada do viajante no território da União 

Europeia e, para efeitos de Outras deslocações no interior da União, durante quatro meses 

a contar da data de emissão ou até ao termo da vacinação anti-rábica, consoante o que 

ocorrer primeiro. 

 

No caso de reintrodução no território da União Europeia, o certificado pode ser 

substituído pelo passaporte do animal. 

 

Se apenas necessita de viajar com o seu bilhete de identidade nacional, pode descarregar 

e imprimir o aviso multilingue explicando estas novas regras, para o apresentar às 

autoridades competentes. 

 

Saúde 

 

Antes de sair 

Custos hospitalares e despesas de saúde 

 

Mesmo que a Albânia tenha excelentes médicos, a falta geral de recursos (especialmente 

medicamentos e equipamentos médicos, especialmente em hospitais públicos) 

geralmente implica hospitalização no setor privado ou uma rápida evacuação médica 

para o exterior. 

 

Os consultórios médicos particulares são mais bem equipados. 

 

As instalações médicas e odontológicas (incluindo aquelas para uso em acidentes e 

emergências) são muito ruins, principalmente fora de Tirana. 

 

Para fazer face aos custos de hospitalização e despesas de saúde que podem ser elevados 

no estrangeiro, é imperativo ter um contrato de assistência ou seguro para cobrir todos 

os custos médicos no exterior (operação cirúrgica , hospitalização, evacuação por 

ambulância aérea e repatriação).  

 

Recomendações para sua saúde 

 

Configure sua farmácia pessoal em conformidade e leve os medicamentos necessários 

com eles.  
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Existem muitas farmácias bem abastecidas na capital e nas principais cidades. Muitos 

produtos e medicamentos são importados de países da UE, mas você deve estar atento 

quanto às datas de validade. 

 

Se você está doente, está grávida, viaja para áreas perigosas ou pratica esportes de alto 

risco, verifique com sua própria seguradora a cobertura e a validade. O repatriamento de 

doentes ou falecidos é caro e difícil de conseguir sem um seguro de viagem abrangente, 

e o tratamento nem sempre está disponível no exterior sem compromisso ou pagamento 

adiantado. 

 

Vacinas 

 

Nenhuma vacinação é obrigatória na Albânia, mas certas vacinações são recomendadas. 

É importante garantir que você está em dia com suas vacinações habituais, mas também 

verificar aquelas relacionadas a todas as áreas geográficas visitadas: 

 

• Recomenda-se a atualização da vacinação contra difteria-tétano-poliomielite (DTP), 

bem como contra rubéola-caxumba-sarampo (MMR) em crianças; 

 

• a vacinação anti-tuberculose é recomendada; 

 

• dependendo dos locais frequentados (caminhadas nas montanhas, por exemplo) e da 

duração da sua estadia, também será recomendada a vacinação preventiva contra as 

encefalites transmitidas por carraças da Europa Central e Oriental; 

 

• outras vacinas recomendadas: dependendo das condições locais de viagem, vacinas 

contra a febre tifóide e hepatites virais A e B podem ser recomendadas; 

 

• a vacinação contra a raiva também pode ser oferecida em certos casos, dependendo das 

condições e locais de hospedagem. Peça conselho ao seu médico ou a um centro 

internacional de vacinação. 

 

Riscos sanitários 

 

Encefalite transmitida por carrapato 

 

Raiva 
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Infecção por HIV - DST 

 

Outras Recomendações para Saúde 

 

Tome cuidado nas florestas e áreas rurais onde os carrapatos transmitem encefalite.  

 

Os carrapatos estão ativos da primavera ao outono. Verifique se há carrapatos em seu 

corpo e remova-os o mais rápido possível. 

 

Os flebotomíneos são ativos ao longo da costa. Eles carregam doenças. Use repelente de 

insetos. Certifique-se de que sua acomodação seja à prova de insetos. 

 

Tuberculose, febre tifóide, hepatite, brucelose e raiva são comuns. Beba apenas água 

fervida ou engarrafada. Evite alimentos crus ou mal cozidos. 

 

Hepatite 

Existem altos níveis de hepatite na Albânia. Saiba mais sobre Hepatite no site do HSE . 

 

Altos níveis de poluição do ar podem ocorrer na Albânia, especialmente em Tirana. Você 

pode encontrar mais informações e conselhos sobre qualidade do ar no site da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) e verificar os níveis de qualidade do ar no site do 

Índice Mundial da Qualidade do Ar . 

 

A água da torneira na Albânia pode causar doenças - você deve beber apenas água 

engarrafada. Se você beber leite, verifique se ele é UHT (pasteurizado). 

Blecautes esporádicos em todo o país podem afetar a capacidade de armazenamento de 

alimentos.  

Consulte seu médico pessoal antes de viajar se você tiver algum problema de saúde.  

Se estiver viajando com medicamentos controlados, verifique com o governo da Albânia 

para garantir que o medicamento é legal na Albânia. Sempre leve seu medicamento 

prescrito na embalagem original com a receita do seu médico. 
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Se você precisar de assistência médica de emergência durante sua viagem, disque 127 ou 

04 2222 235 e peça uma ambulância. Você deve entrar em contato com sua companhia de 

seguros / assistência médica imediatamente se for encaminhado a um centro médico para 

tratamento. 

Entrando na Albânia com medicamentos para uso pessoal 

Os viajantes que entram na Albânia com medicamentos legais geralmente não são 

obrigados a cumprir qualquer regulamentação albanesa específica.  

No entanto, a prática habitual dita que, para quantidades que excedem em muito os 

suficientes para 30 dias de tratamento, as autoridades de saúde e alfandegárias albanesas 

podem solicitar aos viajantes que apresentem uma receita médica.  

Alguns narcóticos, substâncias psicotrópicas e dopantes têm uso legal, mas sua 

importação para a Albânia é proibida e, se encontrados pelas autoridades alfandegárias 

ou de fronteira, haverá dificuldades legais.  

Os viajantes que transportam narcóticos para uso médico pessoal devem ter um atestado 

médico emitido pela autoridade de saúde estadual competente antes da partida. Caso 

contrário, poderá ocorrer o confisco do entorpecente pelas autoridades aduaneiras. 

Esteja preparado. Não espere que os serviços médicos sejam iguais aos do Brasil. Leve 

um kit de saúde para viagem , especialmente se você for viajar para longe dos grandes 

centros das cidades. 

 

Lei local 

 

Riscos incorridos por crime sexual, prostituição 

 

A lei albanesa prevê penas severas para os perpetradores de estupro, agressão indecente, 

atos de libertinagem e depravação. As penas aumentam se a vítima for menor. 

 

Riscos incorridos para tráfico e consumo de drogas 
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O comércio e o consumo de drogas (incluindo cannabis) são puníveis com penas de 5 a 

15 anos de prisão. 

 

Identificação 

 

Você deve portar uma identificação com foto, como um passaporte, pois as autoridades 

locais podem pedir que você prove sua identidade. Mantenha uma fotocópia do seu 

passaporte em local seguro, para o caso de ser perdido ou confiscado. 

 

Os passaportes são necessários para fazer o check-in em um hotel e para alugar um 

veículo. 

 

Fotografias 

 

Não fotografe instalações militares ou pessoal sem a devida permissão, pois é ilegal; 

podem ser feitas acusações ou as câmeras podem ser confiscadas. 

 

Espécies ameaçadas 

 

Diversas aves (pelicano dálmata no parque de Divjaka-Karavasta), raptores (águia-real, 

abutre egípcio, etc.) e mamíferos de montanha estão entre as espécies protegidas e em 

perigo de extinção na Albânia, mesmo inscritas na lista vermelha. da União Internacional 

para a Conservação da Natureza (IUCN). A única ação autorizada é observá-los à 

distância, respeitando seu habitat. 

 

Raptores e ursos são caçados para serem revendidos e exibidos nas praias (filhotes cuja 

mãe foi morta) ou trancados em gaiolas em bares e restaurantes, ou mesmo empalhados. 

 

Para lutar contra estas práticas, é aconselhável não dar dinheiro às pessoas que mantêm 

estes animais e comunicar os factos às autoridades albanesas, à Inspecção do Ambiente e 

às ONG activas no domínio da protecção. alguma mudança : 

 

• Proteção e preservação do meio ambiente natural na Albânia ( PPNEA ) 

 

• Instituto de Conservação da Natureza na Albânia ( INCA ) 

 

• Associação para a Conservação de Aves e Mamíferos (ASPBM): infoaspbm @ 

gmail.com 
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• Animal Rescue Albania (ARSA): animalrescuealbania@gmail.com 

 

 

• 4 patas: savealbanianbears@gmail.com 

 

 

Usos e costumes 

 

Os contatos com a população devem respeitar as tradições da sociedade albanesa, 

geralmente caracterizada por sua hospitalidade. Os viajantes devem garantir que adotam 

trajes e atitudes corretos e apropriados, especialmente ao visitar locais de culto. 

 

As moças devem ser respeitosas: suas famílias permanecem muito atentas ao namoro. 

 

Leis e costumes locais 

 

O inglês não é falado amplamente, mas é cada vez mais falado pelos jovens. 

Circunstâncias especiais: 

As autoridades alfandegárias da Albânia aplicam regulamentos rígidos relativos à 

importação ou exportação temporária de itens específicos da Albânia.  

O governo albanês considera qualquer pessoa com pelo menos um dos pais albaneses 

como sendo um cidadão albanês. Cidadãos com dupla nacionalidade podem estar 

sujeitos a leis que impõem obrigações especiais aos cidadãos albaneses.  

Vários 

 

Extorsão 

 

Tentativas de extorquir viajantes foram relatadas em algumas danceterias e bares 

noturnos: jovens mulheres oferecem a estrangeiros para tirar selfies e depois usam essas 

fotos para conseguir dinheiro, ameaçando transmiti-las nas redes social. 

 

Dinheiro 

 

mailto:animalrescuealbania@gmail.com
mailto:savealbanianbears@gmail.com
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A moeda da Albânia é o lek (ALL). O euro é usado como referência para a moeda. 

 

Os principais cartões de crédito e débito são aceitos na maioria dos bancos, grandes 

supermercados e hotéis internacionais.  

 

Os pequenos negócios e táxis geralmente aceitam apenas dinheiro.  

 

Existem inúmeros caixas eletrônicos em Tirana e nas principais cidades, bem como casas 

de câmbio onde a libra esterlina, o dólar e o euro são amplamente aceitos. Embora os 

cambistas de rua operem abertamente, eles o fazem ilegalmente.  

 

Use apenas bancos ou agências de câmbio estabelecidas. Houve alguns casos de fraude 

no cartão de crédito. 

 

Cartões de pagamento 

 

O uso do cartão de pagamento, às vezes recusado, pode estar sujeito a altas taxas. No 

entanto, é fácil encontrar pequenas casas de câmbio onde você pode converter moedas 

em dinheiro.  

 

Existem duas casas de câmbio gratuitas na Rua Kavajës em Tirana, perto da Embaixada 

da França. É aconselhável verificar a presença da placa “pa komision” (sem comissão) na 

frente. 

 

Em Tirana e nas principais cidades turísticas, os ATMs oferecem saques em euros. 

Dependendo do banco, o saque é gratuito (Societe Generale Albania) ou custa 3 euros / 

400 leks (Intesa San Paulo) ou 5 euros / 700 leks (Raiffeisen) (a partir de 30 de março de 

2018). 

 

Alojamento 

 

Nos hotéis, é sempre preferível fazer a reserva, mesmo por telefone, e ter o preço 

claramente confirmado antes de tomar posse do quarto. Não é incomum que o preço dos 

hotéis (como museus) seja diferente para os estrangeiros do preço cobrado para os 

albaneses. 

 

A maioria dos hotéis pode (e prefere) ser paga em euros. 
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Viajantes que requerem assistência de acessibilidade:  

O Parlamento albanês ratificou a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência em dezembro de 2012.  

No entanto, muito poucos dos termos da convenção foram implementados. Existem 

medidas limitadas para apoiar pessoas com deficiência.  

A maioria dos edifícios públicos permanece inacessível. O transporte público para 

pessoas com deficiência é muito limitado. 

Viagem de negócios 

 

Vistos de negócios 

 

Nenhuma disposição especial para homens de negócios deve ser observada, os cidadãos 

brasileiros estão isentos de visto para viajar para a Albânia por uma estada inferior a 90 

dias. 

 

Redes de comunicação 

 

Existem muitos operadores telefônicos na Albânia  

 

A cobertura de celular e Wi-Fi é boa, acessível em todas as cidades e todos os hotéis, 

mesmo os mais modestos. 

 

Cortes e faltas de rede ocorrem apenas em áreas remotas e montanhosas. 

 

Situação politica 

 

Em 2019, os partidos da oposição realizaram grandes manifestações no centro de Tirana, 

algumas das quais se tornaram violentas. Você deve evitar quaisquer manifestações. 

 

A tensão entre grupos religiosos e a expressão de pontos de vista extremistas são muito 

raras, e as atitudes em relação aos países ocidentais são extremamente positivas. 

 

Contatos locais 
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Emergências 

Dependendo do que você precisa, você pode entrar em contato com: 

 

Serviços de bombeiros e resgate 

Ligue para 128. 

 

Emergências médicas 

Ligue para 127 ou vá ao hospital. 

 

Polícia 

Ligue para 129. 

 

Polícia de trânsito 

Ligue para 126. 

 

Emergências marítimas 

Ligue 125. 

 

Sempre obtenha um boletim de ocorrência policial ao relatar um crime. 

 

Sua seguradora deve ter um número de emergência 24 horas. 

 

Turismo 

 

Contacte o seu fornecedor em caso de reclamação sobre serviços ou produtos turísticos. 

 

Bibliografía Específica  

 

Ministério da Saúde e Proteção Social -  https://shendetesia.gov.al/ 

 

Ministério da Europa e Relações Exteriores  

https://punetejashtme.gov.al/ 

 

Autoridades Aduaneiras Albanesas  

http://www.dogana.gov.al/ 

 

https://shendetesia.gov.al/
https://punetejashtme.gov.al/
http://www.dogana.gov.al/
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As informações sobre terremotos estão disponíveis, por exemplo, no site do 

Departamento de Sismologia http://www.seismo.helsinki.fi/ 

 

ou no Site do Instituto Albanês de Geociências, Energia, Água e Meio Ambiente 

Departamento de Sismologia. http://www.geo.edu.al/newweb/?gj=gj2 

 

Ministério dos Negócios Estrangeiros da Albânia - MFA : www.mfa.gov.al 

 

Instituto Nacional de Estatística - INSTAT : www.instat.gov.al 

 

Agência Nacional de Turismo:  www.albaniantourism.com 

 

Guia Turístico de Tirana: www.inyourpocket.com/albania/tirana 

 

Aeroporto Madre Teresa :  www.tirana-airport.com.al 

 

Associação dos Investidores Estrangeiros: www.fiaalbania.com 

 

Prefeitura de Tirana: 

www.tirana.gov.al/sq/Ballina 

 

 

Alemanha 
 

Embaixada da República Federal da Alemanha no Brasil 

SES Avenida das Nações, Quadra 807, Lote 25 

70415-900 - Brasília - DF 

Tel.: (61) 3442-7000 

Fax: (61) 3443-7508 

www.brasilia.diplo.de 

info@brasilia.diplo.de 

Departamento de vistos: das 9h às 11h30 

Expediente: segunda a quinta-feira das 9h às 12h e das 13:30h às 16h / sexta-feira das 9h 

às 13h30 

Consulado Geral da Alemanha em São Paulo 

http://www.seismo.helsinki.fi/
http://www.geo.edu.al/newweb/?gj=gj2
http://www.mfa.gov.al/
http://www.instat.gov.al/
http://www.albaniantourism.com/
http://www.inyourpocket.com/albania/tirana
http://www.tirana-airport.com.al/
http://www.fiaalbania.com/
http://www.tirana.gov.al/sq/Ballina
http://www.brasilia.diplo.de/
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Avenida Brigadeiro Faria Lima 2092 - 12° andar CEP: 01451-905 São Paulo - SP, Brasil. 

Horário de Funcionamento 

Atendimento presencial  (apenas mediante agendamento): 

Segunda a sexta, das 8h00 às 11h30 

Atendimento telefônico para assuntos consulares exclusivamente nestes horários: 

Terças e quintas-feiras, das 13h30 às 15h30 

 

Embaixada do Brasil em Berlim 

Endereço: Wallstraße 57 10179 Berlin, Mitte 

Telefone: (004930) 726-280 

E-mail: brasemb.berlim@itamaraty.gov.br 

Site da Repartição: berlim.itamaraty.gov.br/ 

Plantão Consular (telefone de emergência): 0171-322 24 42 (Exclusivamente para 

atendimento a brasileiros em situação de real emergência, como acidente, prisão, 

internação hospitalar, óbito, etc.) 

 

Consulado Geral do Brasil em Berlin 

Endereço: Esplanade 11, Berlin Pankow 

Telefone: (0049) 30-72628-604 

Fax: (0049) 30 72628-699 

E-mail: brasilien@brasilien.beehive.de 

 

Consulado-Geral do Brasil em Frankfurt 

Endereço: Hansaallee 32 a+b, Térreo, esquina Vogtstraße, 60322, Frankfurt am Main  

Telefone: (0049) 69 920-7420 

Fax: (0049) 69 920742–30 

Plantão Consular (telefone de emergência): (0049) 176-9316-1531 

E-mail: cg.frankfurt@itamaraty.gov.br 

mailto:brasilien@brasilien.beehive.de
mailto:cg.frankfurt@itamaraty.gov.br
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Site da Repartição: frankfurt.itamaraty.gov.br/ 

 

Consulado-Geral do Brasil em Munique 

Endereço: Sonnenstrasse 31, 4º andar, 80331 München  

Telefone: (0049) 89 210-376-0 

Plantão Consular (telefone de emergência): 0173 378 34 70 

E-mail: cg.munique@itamaraty.gov.br 

Site da Repartição: munique.itamaraty.gov.br/ 

 

Entrada / Permanência 

 

Os cidadãos brasileiros não precisam de visto para viajar para países dentro da área 

Schengen. No entanto, a isenção de visto só se aplica a estadias de até 90 dias em qualquer 

período de 180 dias. As estadias são cumulativas e incluem visitas a qualquer país do 

espaço Schengen. 

 

Se você planeja ficar no espaço Schengen por um período mais longo, precisará de um 

visto. Você deve entrar em contato com a alta comissão ou embaixada do país ou países 

para os quais está viajando e obter o (s) visto (s) apropriado (s) antes da viagem. 

 

Antes de viajar, verifique com sua empresa de transporte sobre os requisitos de 

passaporte. Suas regras sobre a validade do passaporte podem ser mais rigorosas do que 

as regras de entrada do país. 

 

Passaporte brasileiro normal 

 

Seu passaporte deve ser válido por pelo menos 3 meses após a data em que você espera 

deixar o espaço Schengen. 

 

Passaporte para viagens oficiais 

 

Podem ser aplicadas regras de entrada diferentes. 

 

Vistos 

mailto:cg.munique@itamaraty.gov.br


33 

33 

 

Visto de turista: Não é necessário para estadias de até 90 dias 

 

Visto de negócios: não necessário para estadias de até 90 dias 

 

Visto de estudante: obrigatório 

 

A extensão das visitas turísticas por mais de 90 dias não é possível. Você deve solicitar 

uma autorização de residência e fornecer um motivo válido. Se você precisar ficar além 

do limite de 90 dias inesperadamente (por exemplo, devido a doença), entre em contato 

com o Registro de Estrangeiros (Ausländerbehörde) do distrito em que você está 

hospedado para obter informações sobre como legalizar sua estada prolongada.  

 

Cadastro 

 

Se você pretende residir na Alemanha por três meses ou mais, você deve se registrar junto 

às autoridades alemãs (Einwohnermeldeamt) dentro de sete dias de sua entrada no país. 

 

Formalidades de entrada 

 

Consequentemente, a fim de evitar qualquer inconveniente durante a sua viagem, é 

altamente recomendável favorecer o uso de um passaporte válido  

 

Os viajantes que partem ou estão em trânsito nos aeroportos alemães e, em particular, em 

Frankfurt, devem possuir documentos de viagem válidos que autorizem a entrada nos 

países de destino:  passaporte, ou mesmo visto de acordo com o caso. Caso contrário, as 

autoridades policiais não permitem o embarque de viajantes. Não são permitidas 

exceções, por qualquer motivo. É aconselhável consultar a representação diplomática ou 

consular do país de destino. 

 

Os controlos nos aeroportos aos viajantes provenientes de países situados fora da União 

Europeia (excepto Reino Unido e Irlanda) sendo muito rigorosos, nomeadamente no que 

diz respeito aos devedores do Tesouro Alemão, é fortemente aconselhado não 

negligenciar o pagamento as dívidas contraídas durante uma estada anterior na 

Alemanha (multas, etc.), sob pena de ser obrigado a pagá-las imediatamente, em 

dinheiro. 
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Se você estiver viajando entre a Alemanha e um país fora da UE, declare valores acima 

de 10.000 euros ou equivalente. Isso cobre todas as formas de moeda, não apenas 

dinheiro. 

 

Se você não declarar ou fornecer informações incorretas na entrada ou saída, você será 

multado. 

 

Você não precisa declará-lo se estiver viajando para ou de outro país da UE. 

 

Validade do Passaporte. Três meses após a data planejada de partida do espaço Schengen 

, deve ter 2 páginas em branco no passaporte e não é necessário visto de turistas para 

estadias inferiores a 90 dias. 

 

Espaço Schengen 

 

Os cidadãos brasileiros não precisam de visto para viajar para países dentro da área 

Schengen. No entanto, a isenção de visto só se aplica a estadias de até 90 dias em qualquer 

período de 180 dias. As estadias são cumulativas e incluem visitas a qualquer país do 

espaço Schengen. 

 

Se você planeja ficar no espaço Schengen por um período mais longo, precisará de um 

visto. Você deve entrar em contato com a alta comissão ou embaixada do país ou países 

para os quais está viajando e obter o (s) visto (s) apropriado (s) antes da viagem. 

 

Antes de viajar, verifique com sua empresa de transporte sobre os requisitos de 

passaporte. Suas regras sobre a validade do passaporte podem ser mais rigorosas do que 

as regras de entrada do país. 

 

Passaporte brasileiro normal 

 

Seu passaporte deve ser válido por pelo menos 3 meses após a data em que você espera 

deixar o espaço Schengen. 

 

Passaporte para viagens oficiais 

 

Podem ser aplicadas regras de entrada diferentes. 
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Vistos 

Visto de turista: Não é necessário para estadias de até 90 dias 

 

Visto de negócios: não necessário para estadias de até 90 dias 

 

Visto de estudante: obrigatório 

 

A extensão das visitas turísticas por mais de 90 dias não é possível. Você deve solicitar 

uma autorização de residência e fornecer um motivo válido.  

 

Se você precisar ficar além do limite de 90 dias inesperadamente (por exemplo, devido a 

doença), entre em contato com o Registro de Estrangeiros (Ausländerbehörde) do distrito 

em que você está hospedado para obter informações sobre como legalizar sua estada 

prolongada.  

 

Cadastro 

 

Se você pretende residir na Alemanha por três meses ou mais, você deve se registrar junto 

às autoridades alemãs (Einwohnermeldeamt) dentro de sete dias de sua entrada no país. 

 

Segurança 

 

Terrorismo 

 

A Alemanha geralmente é um país seguro para viajar. No entanto, a possibilidade de um 

ataque terrorista não pode continuar a ser descartada. 

Os ataques terroristas ocorreram na Alemanha em 2016. Recomenda-se uma atitude geral 

de cautela em locais públicos, especialmente em horários de pico. 

 

O Governo da Alemanha mantém um sistema público de alerta sobre terrorismo. As 

mudanças no nível de alerta são comunicadas por meio da mídia local. 

 

Existe uma ameaça de ataque terrorista na Alemanha. Isso inclui extremistas políticos e 

pessoas motivadas pelo conflito no Iraque e na Síria. 
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O governo alemão aumentou as medidas de segurança, inclusive nos aeroportos e nas 

principais estações de trem. 

 

As autoridades continuam a prender e acusar suspeitos de terrorismo. 

 

Ataques recentes incluem: 

 

Fev 2020 - um aberto extremista ed fogo contra dois bares de shisha em Hanau, perto de 

Frankfurt, causando vários mortos e feridos 

 

Dezembro de 2016 - um caminhão passou por um mercado de Natal lotado em Berlim, 

causando várias mortes e ferimentos 

 

Novembro e dezembro de 2016 - várias tentativas de ataque nos mercados de Natal, 

apesar do reforço da segurança 

 

Julho de 2016 - um ataque com facadas em um trem na Baviera, ferindo 5 pessoas (Daesh 

assumiu a responsabilidade) 

 

Julho de 2016 - um homem-bomba feriu 15 em um bar perto de um festival de música em 

Ansbach, Baviera 

 

Os terroristas podem planejar mais ataques que podem acontecer em qualquer lugar a 

qualquer momento. 

 

Delinquência 

 

Há um desenvolvimento de pequenos crimes (furtos) em áreas turísticas, grandes 

cidades, grandes aeroportos e estações centrais. 

 

Especialmente nas grandes cidades, tenha mais cuidado do que o normal e mantenha seu 

passaporte, dinheiro e outros objetos de valor em um local seguro quando se mover pela 

cidade. Entre outras coisas, os batedores de carteira preferem meios completos de 

transporte público. 
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Tem havido um aumento nos furtos de carteira e pequenos furtos em Berlim 

(especialmente em torno da Alexanderplatz e Hauptbahnhof) e nas áreas turísticas e 

centros de transporte de outras cidades. 

  

Tenha cuidado com seus pertences pessoais, especialmente próximo a aeroportos, 

estações de trem e atrações turísticas.  

 

Não ande com seu passaporte ou carteira no bolso de trás da calça jeans. Não guarde seus 

objetos de valor em uma sacola / bolsa que outra pessoa possa abrir sem que você 

perceba. Vigie atentamente os seus pertences.  

 

Evite adormecer em um local público após uma noite fora, pois você pode se tornar o 

alvo de batedores de carteira. 

 

Faça um seguro de viagem abrangente. 

Tenha cuidado com as pessoas que exigem dinheiro ou pré-pagamento ao fazer compras 

ou alugar um quarto. 

Se o seu passaporte for perdido ou roubado, informe a delegacia de polícia local e na 

Embaixada ou Consulado.  

Para se proteger de pequenos crimes: 

 

Preste atenção à sua segurança pessoal, especialmente à noite 

 

Proteja seus objetos de valor ao visitar os distritos centrais e as estações de trem das 

grandes cidades 

Crime violento:  

O  crime violento é raro na Alemanha, mas pode ocorrer, especialmente em grandes 

cidades ou áreas de alto risco, como em grandes sistemas metropolitanos de metrô e em 

estações de trem, principalmente durante a madrugada ou noite.  
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Numerosos incidentes de assaltos e agressões sexuais ocorreram durante grandes 

encontros em Colônia e outras cidades alemãs, principalmente em 31 de dezembro de 

2015.  

 

Tome as precauções normais de segurança e esteja particularmente vigilante se estiver 

participando de eventos que atraem grandes multidões. 

A maioria dos incidentes de crime de rua envolve o roubo de itens sem vigilância e furtos. 

Furtos e furtos ocorrem principalmente em estações de trem, transporte público, 

atrações turísticas, mercados de Natal e em grandes eventos públicos. Preste muita 

atenção aos seus objetos de valor em todos os momentos. 

Os batedores de carteira geralmente trabalham em equipes e têm como alvo pessoas em 

trens, estações ferroviárias e aeroportos. Seus métodos incluem distrair a vítima que está 

embarcando ou saindo de um trem ou cercando uma vítima em forma de fila ou nos 

balcões de check-in. 

Seja cauteloso e esteja atento ao seu entorno. 

Hooligans, na maioria das vezes “skinheads” bêbados, perseguiram e atacaram supostos 

estrangeiros ou membros de grupos rivais. Ocorreram ataques com motivação racial (por 

causa de uma aparência “estrangeira”)  

Indivíduos foram assediados ou atacados por motivos de raça ou aparência estrangeira. 

 

Certifique-se de que os pertences pessoais, incluindo passaportes e outros documentos 

de viagem, estão seguros em todos os momentos. 

 

Ocorreram ataques incendiários a veículos estacionados. 

 

Ataques criminosos violentos, não relacionados ao terrorismo, ocorreram: 

 

Fevereiro de 2020 - um homem dirigiu seu carro em uma multidão no Rose Monday 

Parade em Volkmarsen ferindo mais de 60 pessoas 

 

Dezembro de 2018 - um homem dirigiu seu carro no meio de uma multidão em Bottrop, 

ferindo 4 pessoas 
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Outubro de 2018 - um refém foi feito em uma estação de trem em Colônia 

 

Julho de 2018 - um homem esfaqueou e feriu 12 pessoas em um ônibus local em Lübeck 

 

Outubro de 2017 - um homem esfaqueou e feriu 8 pessoas em Rosenheimer Platz em 

Munique 

 

Apesar desses incidentes, crimes violentos não são comuns. 

 

Monitore a mídia em busca de notícias sobre crimes. 

 

Outros Crimes 

Não compre produtos falsificados ou pirateados, mesmo que estejam amplamente 

disponíveis. É ilegal trazê-los de volta para o Brasil e você também pode estar infringindo 

as leis locais. 

Esteja alerta quanto a possíveis golpes. Se você for parado para obter assistência em uma 

área movimentada, isso pode ser uma tentativa de distraí-lo enquanto é assaltado. 

 

Se você for abordado por alguém que alega ter sido roubado, não entregue o dinheiro, 

mas aconselhe a pessoa a entrar em contato com a polícia gratuitamente no número 110. 

 

Informamos que drogas e substâncias ilegais são muito comuns nos clubes e na vida 

noturna de Berlim. Podem ser drogas desconhecidas ou novas substâncias, pois Berlim é 

um ponto de troca delas na Alemanha. 

 

Assédio  

 

Relatos de violência sexual podem aumentar em eventos que atraem grandes multidões, 

incluindo festivais como Silvester (véspera de ano novo), Karneval / Fasching (carnaval) 

ou Oktoberfest. Se você for vítima de uma agressão, entre em contato com a polícia no 

número 110.  
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Grupos extremistas de jovens perseguiram ou atacaram pessoas por razões raciais ou 

porque parecem estrangeiras. Isso ocorre com mais frequência em áreas urbanas e na 

antiga Alemanha Oriental. 

 

Bebida adulterada 

 

A adulteração com drogas nas bebidas pode ocorrer em casas noturnas e mercados 

populares, geralmente levando a violência sexual . 

 

Para se proteger da adulteração das bebidas: 

 

não aceite bebidas de estranhos ou deixe bebidas sem vigilância  

 

fique com pessoas de sua confiança em bares e boates 

 

Manifestações 

As manifestações ocorrem regularmente na Alemanha. Grandes manifestações públicas 

acontecem por uma variedade de questões políticas e econômicas.  

As manifestações tendem a ocorrer em feriados politicamente significativos, como o Dia 

do Trabalho Alemão (1º de maio) e durante cúpulas internacionais sediadas na 

Alemanha.  

Os organizadores da demonstração devem obter aprovação prévia da polícia, e a polícia 

supervisiona rotineiramente os participantes. 

Mesmo as manifestações destinadas a ser pacíficas podem se tornar conflituosas e 

possivelmente escalar para a violência. Evite áreas em torno de protestos e manifestações.  

Verifique a mídia local para atualizações sobre a situação e avisos de tráfego. 

Faça cópias de documentos importantes, como passaportes e passagens aéreas. 

Mantenha-os separados dos originais. 

Zonas de vigilância 
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O território alemão é colocado em vigilância normal. 

 

Recomendações gerais 

 

É recomendado 

 

não carregue todos os seus papéis e dinheiro na mesma bolsa e saia com o mínimo 

necessário; 

 

manter em local seguro (no cofre do quarto do hotel, por exemplo) dinheiro, mesmo o 

passaporte ou o CNI (só circular com fotocópia nas viagens). 

Vítimas de crime: 

Informe os crimes à polícia local: em uma emergência disque 112 para ambulância e 110 

para a polícia e entre em contato com a Embaixada do Brasil  

Lembre-se de que as autoridades locais são responsáveis por investigar e processar 

crimes. 

Migrantes e refugiados 

 

Tem havido um aumento significativo no número de migrantes e refugiados que entram 

na Europa.  

 

Alguns países já experimentaram interrupções nos serviços de transporte, incluindo 

portos de balsas e estações ferroviárias, e viram grandes atrasos nas travessias de 

fronteira.  

 

Eu, mesmo tive está experiência em Milão estava indo para Brescia e Bergamo (Itália) e 

os trens foram interrompidos em virtude dos imigrantes ilegais.  

 

A situação também aumenta o potencial para manifestações que podem se tornar 

violentas sem aviso, especialmente em estações ferroviárias e outros centros de 

transporte.  
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Se você estiver viajando na região, monitore as notícias locais, siga os conselhos das 

autoridades locais e entre em contato com a transportadora para determinar se a situação 

pode atrapalhar sua viagem. 

 

Atividades esportivas arriscada 

Aqueles que praticam esportes alpinos são fortemente encorajados a se registrar com 

“Alpen Verein” 

Desastres naturais e clima 

 

As temperaturas podem ser mais baixas em grandes altitudes nos Alpes. 

 

Existe a possibilidade de inundações na primavera e no verão. Tenha cuidado, monitore 

a mídia local e siga os conselhos das autoridades locais. 

 

Tempo severo 

 

O mau tempo pode afetar sua viagem ao exterior. Monitore a mídia local para 

atualizações. 

 

Se você estiver visitando uma área afetada por clima severo: 

 

Confirme seus planos com seu operador turístico ou provedor de viagens 

 

Verificar o estado da infraestrutura e instalações com operadores turísticos locais e hotéis 

 

Saúde 

 

Uma estadia no exterior implica que todos os viajantes tomem certos cuidados de saúde.  

 

Antes de sair 

 

Custos de hospitalização e despesas de saúde 

 

Para fazer face aos custos de hospitalização e, por vezes, às despesas de saúde muito 

elevadas no estrangeiro, é imperativo ter um contrato de assistência ou seguro para cobrir 
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todas as despesas médicas (cirurgia, hospitalização , etc.) e repatriação médica, sob pena 

de não ter acesso a cuidados, inclusive em caso de emergência vital.  

 

Recomendações para sua saúde 

 

Se necessário, consulte seu médico ou um centro de vacinação internacional para avaliar 

seu estado de saúde e se beneficiar das recomendações de saúde, em particular sobre 

vacinações. Se necessário, consulte seu dentista antes de partir. 

 

Configure a sua farmácia pessoal em conformidade e tome apenas os medicamentos 

necessários.   

A Alemanha tem bons serviços e instalações médicas. Se você não é residente na 

Alemanha, os médicos e hospitais podem esperar o pagamento imediato em dinheiro.  

A maioria dos médicos, hospitais e farmácias não aceita cartões de crédito. 

Se estiver viajando com medicamentos prescritos, verifique com a Embaixada da 

Alemanha para garantir que o medicamento é legal na Alemanha.  

Devido aos estritos regulamentos alfandegários da Alemanha, você não tem permissão 

para receber medicamentos prescritos pelo correio sem permissão especial. Para obter 

mais informações, visite a alfândega alemã site sobre medicina.  

Sempre leve seu medicamento prescrito na embalagem original com a receita do seu 

médico declarando: 

o que é o remédio 

quanto você vai levar 

que é para uso pessoal 

 

Vacinações 

 

É aconselhável atualizar as vacinações usuais: difteria-tétano-poliomielite, bem como 

rubéola, caxumba e mais particularmente para o sarampo alemão (em crianças menores 

de um ano e mulheres grávidas em particular. 
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A vacinação preventiva contra hepatite A e B pode ser aconselhada. 

 

Dependendo dos locais visitados e do tempo de permanência, a vacinação preventiva 

contra encefalite transmitida por carrapatos na Europa Central pode ser recomendada 

(permanência em áreas rurais ou florestais). Em todos os casos, consulte o seu médico ou 

um centro de aconselhamento para viagens. 

 

Riscos sanitários 

 

Encefalite transmitida por carrapato 

 

Esta doença está localizada principalmente na região de Bayerischer Wald (perto da 

fronteira tcheca), a planície do Danúbio, os vales do Isar, o Salzach, os vils e o Inn.  

 

Na cidade de Munique o risco é muito limitado. A encefalite transmitida por carrapatos 

é uma doença viral transmitida principalmente pela picada de carrapatos.  

 

Doença de Lyme 

 

Prevenção contra picadas de carrapatos 

Na primavera, os carrapatos são muito comuns na Baviera (vegetação rasteira, matagais, 

grama alta, etc.).  

 

Gripe aviária 

 

Infecção por HIV - DSTs 

 

Algumas regras simples 

 

Fique longe de animais mortos, animais e seus excrementos. 

 

Não se aproxime de cães e animais vadios (risco de mordidas e raiva); não acaricie os 

animais encontrados. 

 

Garanta a sua segurança na estrada (usar cinto de segurança, capacete sobre duas rodas). 

 

Nunca consuma drogas compradas na rua. 
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Proteja-se da contaminação digestiva ou de contato: 

 

Lave as mãos regularmente com soluções de lavagem hidro-alcoólicas, especialmente 

antes e após as refeições ou ao ir ao banheiro; 

 

Assegurar a qualidade dos alimentos e principalmente a sua correta confecção; 

 

Evite o consumo de alimentos crus ou mal cozidos (peixes, carnes, aves, leite). 

 

Emergência Médica 

 

Um serviço médico de emergência opera na Alemanha fora do horário comercial normal. 

Para localizar a clínica mais próxima que opera um serviço de emergência, entre em 

contato com a linha direta 24 horas da Associação de Médicos Alemães no telefone 116 

117.  

 

Um serviço de farmácia de emergência (“Notapotheken”) também opera em toda a 

Alemanha. A farmácia de emergência em qualquer área muda todos os dias. Digite seu 

código postal alemão no site da Associação Alemã de Farmacêuticos para localizar a 

farmácia mais próxima que ofereça um serviço de emergência naquela noite. 

 

Fora do horário de trabalho, a Alemanha opera um sistema de farmácias de emergência 

(Notapotheken).  

 

Para obter detalhes sobre farmacêuticos de emergência em sua área, acesse o site da 

Associação de Farmacêuticos www.aponet.de e digite seu código postal na caixa 

"Notdienst" no canto superior direito da tela. 

 

Transporte 

 

Seguro 

 

O seguro automóvel é obrigatório. Em caso de acidente, a polícia deve ser avisada, 

independentemente do dano, para que seja feito o auto de notícia. Recomenda-se trazer 

o cartão verde de apoio. 

Condições das estradas e segurança: 
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As condições das estradas em geral são excelentes, mas podem ser diferentes das do 

Brasil. Tenha cuidado ao viajar em estradas mais antigas no leste da Alemanha. 

O erro do motorista é uma das principais causas de acidentes envolvendo motoristas 

cidadãos do Brasil na Alemanha. 

Os limites de velocidade são fixados em grandes trechos da rodovia, na Autobahn em 

áreas urbanas e quando a estrada tem muitas curvas.  

Embora altas velocidades sejam permitidas na Autobahn, condições climáticas adversas 

e marcações de estrada desconhecidas representam riscos significativos. 

Bicicletas: nas ruas e calçadas alemãs têm ciclovias exclusivas.  

As bicicletas têm prioridade no uso de ciclovias em vez de pedestres e automóveis.  

Os ciclistas também têm prioridade sobre os carros ao entrar em ruas secundárias.  

Se você estiver dirigindo, verifique se um ciclista está se aproximando de qualquer uma 

das direções antes de tentar entrar nas ruas laterais, mesmo quando o semáforo está a seu 

favor.  

Você será responsabilizado por quaisquer ferimentos ou danos causados se você virar em 

uma rua lateral e atingir um ciclista em uma ciclovia marcada. Se estiver caminhando, 

preste atenção aos ciclistas antes de cruzar ou pisar nas ciclovias. 

Houve um pequeno número de relatos de golpes em rodovias no norte da Alemanha, nos 

quais indivíduos que afirmam ser estrangeiros pararam motoristas, disseram que eles 

estavam envolvidos em um acidente e pediram dinheiro "emprestado".  

 

Se você for parado por alguém que alega ter sofrido um acidente, entre em contato com 

a polícia no número 112 com sua localização e uma descrição das pessoas que buscam 

assistência e o número da placa do carro. Não entregue dinheiro. 

Leis de trânsito:  
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Observe as leis e regulamentos de trânsito, especialmente direitos de passagem e limites 

de velocidade. Grande parte da rede de autobahn autoriza velocidades muito maiores do 

que as normalmente permitidas no Brasil. Precaução no exercício. 

 

É proibido o uso de telefones celulares durante a condução, a menos que estejam 

equipados com um dispositivo viva-voz. 

 

As áreas centrais de certas cidades alemãs são designadas como zonas ambientais centrais 

da cidade (Umweltzone), nas quais apenas veículos com um adesivo de baixa emissão 

podem entrar. O site da Agência de Proteção Ambiental (Umwelt Bundesamt) possui 

informações em inglês. 

Exceto em estradas prioritárias, os veículos vindos da direita têm o direito de passagem. 

Geralmente é ilegal na Alemanha ultrapassar veículos à direita.  

É ilegal operar um veículo se o nível de álcool no sangue for 0,05% ou superior. Você 

pode ser multado e sua carteira de motorista suspensa por determinados períodos de 

tempo, dependendo da gravidade de cada violação. 

O limite legal de álcool no sangue é de 0,05% e zero para novos motoristas e indivíduos 

menores de 21 anos. Os infratores condenados podem enfrentar pesadas multas e ter sua 

licença confiscada. As autoridades podem pedir que a multa seja paga imediatamente.  

É ilegal usar seu telefone celular enquanto dirige na Alemanha.  

Os veículos devem estar equipados com pneus específicos (lama e neve) se houver neve, 

gelo ou geada na estrada. 

 

Normalmente, você precisará de pneus de inverno entre outubro e a Páscoa. No entanto, 

não há um período de tempo definido e varia de região para região. 

 

Verifique os pneus adequados antes de aceitar um veículo alugado. Se os pneus errados 

forem instalados, você poderá ser multado e sua seguradora poderá rejeitar qualquer 

reclamação. 

 

Muitas estradas têm ciclovias, geralmente coloridas de vermelho, entre a trilha de 

pedestres e a rodovia, bem como semáforos para bicicletas. 
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Não caminhe por esses caminhos. Os ciclistas viajam rápido e têm prioridade. 

 

Acidentes e lesões resultantes de colisões entre ciclistas e pedestres são comuns. 

 

Acidente 

 

Em caso de acidente entre dois veículos na via pública, é altamente recomendável que os 

condutores, após comunicar o acidente através da colocação do triângulo regulador, 

permaneçam no local do acidente e não movam os veículos.  

 

Na verdade, a fim de limitar quaisquer conflitos entre as partes envolvidas ou suas 

respectivas seguradoras, a polícia alemã costuma viajar para o local do acidente: as partes 

envolvidas e quaisquer testemunhas são questionadas no local, as circunstâncias exatas 

do incidente.  

 

Os acidentes são devidamente registrados por esta autoridade competente para 

determinar as responsabilidades de cada condutor. 

 

Por exemplo, o simples fato de tocar no para-choque de um veículo estacionado na frente 

ou atrás durante uma manobra, mesmo sem danos aparentes, pode levar uma 

testemunha ao local a chamar a polícia.  

 

Recomenda-se, portanto, neste caso, notificar pessoalmente a polícia para apurar os fatos. 

Uma atitude contrária pode, se necessário, ser qualificada como um atropelamento. 

 

O apuramento de relações amigáveis pode ser interpretado, neste país, como 

atropelamento, punível com multa até € 1.000, acompanhada da retirada imediata da 

carta de condução. 

 

Disque 110 em caso de acidente de trânsito. 

 

Carteira de motorista 

 

Você deve ter pelo menos 18 anos para dirigir um veículo na Alemanha. Recomenda-se 

uma Permissão Internacional para Dirigir. 
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A carteira de motorista brasileira pode ser usada por no máximo 6 meses. Após 6 meses, 

você deve trocar sua licença brasileira por uma alemã. Aguarde até 6 semanas para que 

as autoridades alemãs troquem a licença. 

 

Você deve sempre levar: 

 

sua carteira de motorista 

seguros e documentos do veículo 

permissão por escrito do proprietário registrado, se o veículo não pertencer a você. 

Os sinais de trânsito diferem do Brasil. 

Conduta 

 

Certifique-se de dirigir do lado direito da estrada. 

 

Em teoria, salvo indicação em contrário, a velocidade não é limitada nas autoestradas 

alemãs. No entanto, cada vez mais porções limitadas a 80 ou 100 km / h seguem 

subitamente porções irrestritas, resultando na frenagem repentina dos motoristas.  

 

Esta direção "acordeão" pode surpreender um motorista brasileiro acostumado a uma 

velocidade mais regulada. Portanto, é recomendado como regra geral não exceder 130 

km / h nas partes irrestritas. 

 

Excluindo as autoestradas, as velocidades máximas autorizadas são as seguintes: 

 

• em áreas construídas: 30 a 50 km / h 

 

• fora de áreas construídas: 70 a 100 km / h 

 

• Muitos canteiros de obras nos eixos principais exigem que os motoristas estejam muito 

vigilantes (faixas muito estreitas)  

 

Informações em tempo real sobre o estado da rede de autoestradas (lentidão, acidentes, 

obras rodoviárias, rotas de socorro) são fornecidas regularmente nas estações de rádio 

locais e no site do Ministério dos Transportes alemão (em inglês). 

 

Os cintos de segurança são obrigatórios em toda a Alemanha. 
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O nível máximo de álcool no sangue permitido é de 0,5 g. Uma taxa entre 0,5 ge 0,8 g 

resulta em multa. Uma taxa mais alta leva a processo criminal. 

 

Desde 1o de fevereiro de 2001, o uso de telefone celular pelo motorista de automóvel é 

proibido, exceto se o veículo estiver parado, com o motor desligado ou se o veículo estiver 

equipado com um dispositivo "viva-voz". " 

 

Tenha cuidado normal no trânsito urbano. Considere também os ciclistas que costumam 

dirigir no meio do trânsito e podem se comportar de maneira imprevisível.  

Em autoestradas, preste atenção às altas velocidades de direção dos carros para evitar 

situações inesperadas. 

Durante o inverno, use pneus adequados às condições meteorológicas. O uso de pneus 

cravejados é proibido. As áreas montanhosas devem ser preparadas para o uso de 

correntes de neve. 

O efeito do clima no tráfego é grande. Mudanças repentinas nas condições climáticas 

causam congestionamento e riscos, especialmente em rodovias. 

Em caso de acidente rodoviário disque 110 para os serviços de emergência. 

 

Aluguel de carros 

 

Se estiver alugando um veículo, desaconselhamos enfaticamente a entrega do passaporte 

como forma de segurança. Se você permitir que seu passaporte seja fotocopiado, 

mantenha-o sempre à vista.  

 

Verifique se você tem seguro adequado e leia as letras pequenas do contrato de locação 

de veículos (especialmente qualquer renúncia que entrará em vigor se o veículo for 

danificado).  

 

Veículos Elétricos Leves Pessoais (PLEV) 
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Os motoristas de veículos elétricos leves, como scooters elétricos e e-skates, devem seguir 

as regras de trânsito. O seguro é obrigatório. 

 

Não é permitido dirigir em calçadas e zonas de pedestres. 

 

Você não precisa de carteira de motorista para usá-los, mas deve ter mais de 14 anos de 

idade. 

 

Eles devem ser segurados e não devem ser conduzidos em trilhas para pedestres 

 

Você não pode levar passageiros em E-Scooters 

Transporte público:  

A Alemanha possui uma extensa e segura rede de transporte público composta por 

ônibus, bondes, trens e metrôs. No entanto, pequenos crimes ainda acontecem. 

 

Tome cuidado com seus pertences pessoais, principalmente nos trens e nos principais 

centros de transporte. Não deixe as malas desacompanhadas nos trens, mesmo que 

brevemente. 

 

O transporte público alemão opera com base na honra. Isso significa que você tem a 

confiança de ter o tíquete correto, mas deve produzi-lo imediatamente se solicitado por 

um inspetor de tíquetes.  

 

Os inspetores de ingressos costumam estar vestidos à paisana e não abrirão exceção para 

quem não fala alemão. Se for apanhado sem um bilhete ou passe válido, terá de pagar 

uma multa no local que pode ser de 60 € ou mais.  

 

Certos bilhetes, como um passe de um dia (Tageskarte) ou um passe de 7 dias, têm uma 

data ou hora em aberto e devem ser validados antes de embarcar no transporte público 

para mostrar em que hora e data você começou a usar o bilhete.  

 

Os tickets são validados inserindo-os em uma máquina de validação (Entwerter). As 

máquinas de validação (de cor amarela ou vermelha) estão geralmente localizadas em 

plataformas subterrâneas e sobre o solo e dentro de bondes e ônibus. Certifique-se de ter 

uma passagem válida para cada zona em que estiver viajando.  
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Os preços e regras do transporte variam entre as cidades, portanto, verifique as 

autoridades de transporte da cidade que você está visitando.  

 

No momento da escrita, um passe de um dia no sistema de transporte público de Berlim 

expira às 3h do dia após a validação (ou seja, não 24 horas após a validação) e um passe 

de 7 dias expira à meia-noite do sétimo dia de validação.  

 

Em Dresden, um dia de passagem expira às 4h, em Hamburgo às 6h e em Frankfurt no 

fechamento das operações ou na última viagem do dia. Pergunte na bilheteria quais 

regras se aplicam.  

 

Qualquer pessoa pego sem um bilhete válido ou validado pode enfrentar uma multa no 

local. 

 

Ao reservar uma passagem de trem da Deutsche Bahn online, você será solicitado a 

designar uma carteira de identidade (passaporte, cartão de passaporte, cartão de crédito, 

etc.) que você deve apresentar ao inspetor de passagens no trem para mostrar que você é 

a pessoa nomeada na passagem . Certifique-se de trazer o mesmo cartão / documento de 

identificação com você em sua viagem.  

 

Se sua passagem for para um trem e horário específicos, pode não ser necessário validá-

la. Se o seu bilhete estiver aberto, certifique-se de validá-lo antes de embarcar no trem em 

uma das máquinas de validação vermelhas localizadas na plataforma. A não validação 

do seu bilhete pode resultar em uma multa no local ou na sua remoção do trem. 

 

Jaywalking 

 

É ilegal cruzar as faixas de pedestres alemãs quando o semáforo vermelho de pedestres 

está aceso. Os infratores correm o risco de multa e pagamento de todas as despesas em 

caso de acidente.  

 

Táxis 

 

Os motoristas de táxi que procuram negócios em locais públicos, como aeroportos, 

podem cobrar mais caro. 
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Os táxis com taxímetro também são comuns em toda a Alemanha, embora os táxis 

geralmente não aceitem cartões de crédito.  

O Uber está disponível em áreas limitadas na Alemanha. Use práticas de segurança de 

bom senso, como guardar objetos de valor e ficar atento aos arredores em todos os 

transportes públicos. 

Os serviços de Rideshare (Caronas) são legais. 

 

Motocicletas 

 

Certifique-se de que seu seguro de viagem cobre você ao andar de motocicleta, 

quadriciclo ou veículo similar. 

 

Sempre use um capacete. 

 

Viagens locais 

 

Assegure-se de que você: 

 

Leve seu passaporte ao cruzar as fronteiras, inclusive dentro do espaço Schengen 

 

Monitore as condições das fronteiras verificando as fontes locais e perguntando 

diretamente aos fornecedores de transporte. 

 

A pressão sobre os controles de fronteira na Europa aumentou devido ao movimento em 

massa de requerentes de asilo. 

 

Oktoberfest 

 

Durante a Oktoberfest , haverá um aumento da demanda por acomodações e meios de 

transporte, espere atrasos e planeje sua viagem de acordo. 

 

Viagem marítima 

 

Algumas empresas de cruzeiros internacionais param na Alemanha. Também existem 

cruzeiros nos principais rios. 



54 

54 

Moeda 

A moeda na Alemanha é o Euro (EUR). 

Os cartões de crédito não são tão amplamente aceitos na Alemanha quanto no Brasil; No 

entanto, caixas eletrônicos estão amplamente disponíveis em toda a Alemanha.  

O pagamento à vista continua muito difundido, principalmente em restaurantes e 

transportes (táxis, eléctricos), alguns estabelecimentos apenas aceitam este meio de 

pagamento. 

Circunstâncias especiais:  

Identificação 

 

Tenha sempre consigo uma identificação adequada, como passaporte ou autorização de 

residência. A polícia tem o direito de pedir para ver. Guarde uma fotocópia do seu 

passaporte, para o caso de o perder ou apreender. 

 

Drogas ilegais 

 

As penalidades por posse, uso ou tráfico de drogas ilegais são rígidas. Os infratores 

condenados podem esperar sentenças de prisão ou multas pesadas. 

 

Atividades ilegais 

 

Usar ou exibir símbolos ou materiais nazistas, como bandeiras ou memorabilia, é ilegal. 

 

Dupla cidadania 

 

A dupla cidadania é legalmente reconhecida na Alemanha. 

 

Compartilhamento de arquivos 

 

A Alemanha tem uma indústria de mídia digital vibrante com uma legislação robusta 

que protege o setor. A menos que você tenha pago para compartilhar conteúdo por meio 

de um provedor de serviços confiável, como Spotify ou iTunes, presuma que qualquer 

compartilhamento é ilegal.  
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Downloads ilegais são rastreados por escritórios de advocacia em nome dos detentores 

de direitos autorais e multas substanciais podem ser impostas a qualquer pessoa que seja 

flagrada fazendo download ou compartilhando arquivos ilegalmente. 

 

Primeiro de Maio 

 

O primeiro de maio é feriado na Alemanha. Cada vila e cidade celebrarão este dia com 

desfile e o "Mai-Baum" (Árvore de Maio) será colocado. O transporte público, o horário 

de funcionamento das lojas e o horário de funcionamento das autoridades. 

A Alemanha tem regulamentos aduaneiros rígidos relativos a: 

Importação ou exportação temporária de armas de fogo 

Artefatos militares (especialmente os da Segunda Guerra Mundial) 

Antiguidades 

Medicamentos / farmacêuticos 

Equipamento empresarial 

Segundo a lei alemã, também é ilegal trazer ou retirar da Alemanha qualquer literatura, 

música ou parafernália que glorifique o fascismo, o passado nazista ou o "Terceiro Reich". 

Contate a Embaixada da Alemanha em Brasília ou um dos consulados da Alemanha no 

Brasil para obter informações específicas sobre os requisitos alfandegários. 

Viajantes que requerem assistência para acessibilidade .  

Pessoas com deficiência podem encontrar acessibilidade e acomodação diferentes do 

Brasil .  

Verifique seu hotel ou destino para saber mais sobre as opções para acomodar as 

necessidades dos viajantes com deficiência antes de visitar a Alemanha. 
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A Associação Alemã de Hotéis e Restaurantes (DEHOGA) (a sigla significa Deutscher 

Hotel- und Gaststättenverband) e a Hotel Association Germany: forte associação para a 

indústria hoteleira alemã.  

A Hotelverband Deutschland (IHA) é a associação da indústria hoteleira na Alemanha, 

mantém listas de acomodações acessíveis. 

Aeroportos alemães e Lufthansa  oferecer serviços para viajantes com deficiência. 

A Ferrovia Nacional Alemã, Deutsche Bahn, mantém uma página da Web de recursos de 

mobilidade.  

Você pode encontrar mais informações sobre acessibilidade visitando o Conselho 

Nacional de Turismo Alemão local na rede Internet.  

Viagem de negócios 

 

Visto de negócios 

 

Os cidadãos do Brasil não estão sujeitos a visto. Para uma estadia de menos de três meses, 

o passaporte válido é suficiente. 

 

Para uma estada de mais de três meses, os cidadãos brasileiros poderão provar o seu 

direito de permanência mediante a apresentação de um comprovante de residência 

(Anmeldebestätigung) e de um bilhete de identidade nacional ou de um passaporte 

válido.  

 

Dados econômicos 

 

Serviço econômico 

 

Os Serviços Econômicos das Embaixadas são serviços externos da Direcção-Geral do 

Tesouro . Suas missões são a análise e acompanhamento econômico-financeiro, em bases 

macroeconômicas, a animação das relações econômicas, financeiras e comerciais 

bilaterais com os países de sua competência, e o apoio público ao desenvolvimento 

internacional das empresas. 
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Números de emergência na Alemanha: 

Serviços de bombeiros e resgate 

Ligue para o 112. 

 

Emergências médicas 

Ligue para o 112. 

 

Polícia 

Ligue para 110. 

 

Para questões criminais não urgentes, entre em contato com a polícia local. 

 

Sempre obtenha um boletim de ocorrência policial ao relatar um crime. 

 

Sua seguradora deve ter um número de emergência 24 horas. 

 

Turismo 

Contacte o seu fornecedor em caso de reclamação sobre serviços ou produtos turísticos. 

 

Bibliografía Específica  

 

Centro Federal de Educação em Saúde (BZgA) 

https://www.infektionsschutz.de/ 

 

Portal oficial de saúde para farmacêuticos alemães 

https://m.aponet.de/ 

 

Zonas de baixa emissão na Alemanha 

https://www.umweltbundesamt.de/en/topics/air/particulate-matter-pm10/low-

emission-zones-in-germany 

 

Ministério Federal do Meio Ambiente, Conservação da Natureza e Segurança Nuclear 

https://www.bmu.de/en/topics/air-mobility-noise/air-pollution-control/emissions-

control-sticker-low-emission-zone/ 

 

Agência Federal Ambiental 

https://www.infektionsschutz.de/
https://m.aponet.de/
https://www.umweltbundesamt.de/en/topics/air/particulate-matter-pm10/low-emission-zones-in-germany
https://www.umweltbundesamt.de/en/topics/air/particulate-matter-pm10/low-emission-zones-in-germany
https://www.bmu.de/en/topics/air-mobility-noise/air-pollution-control/emissions-control-sticker-low-emission-zone/
https://www.bmu.de/en/topics/air-mobility-noise/air-pollution-control/emissions-control-sticker-low-emission-zone/
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https://www.umweltbundesamt.de/en/topics/air/particulate-matter-pm10/low-

emission-zones-in-germany 

 

Como Dirigir na Alemanha 

https://www.rac.co.uk/drive/travel/country/germany/ 

 

Ministério do Interior 

https://www.bmi.bund.de/EN/home/home_node.html;jsessionid=2DE14AD2CD77F5

040D14D7F7E89C70C8.1_cid373 

 

Aqueles que praticam esportes alpinos são fortemente encorajados a se registrar 

com“Alpen Verein” alemão 

https://www.alpenverein.de/ 

 

Viagem Acessível Lufthansa 

https://www.lufthansa.com/us/en/travellers-with-special-needs?xctg=1120 

 

Lufthansa 

https://www.lufthansa.com/us/en/homepage 

 

Raileurope 

https://www.raileurope.com/en-us/trains/intercity-ic 

 

Alfândega Alemã 

https://www.zoll.de/EN/Private-individuals/Travel/Entering-

Germany/Restrictions/restrictions_node.html 

 

Condições Meteorológicas 

https://www.wetter.de/ 

 

ou 

 

http://www.wetteronline.de/ 

 

Prevenção do Carrapato 

http://www.zecken.de 

  

Instituto Robert Koch 

https://www.umweltbundesamt.de/en/topics/air/particulate-matter-pm10/low-emission-zones-in-germany
https://www.umweltbundesamt.de/en/topics/air/particulate-matter-pm10/low-emission-zones-in-germany
https://www.rac.co.uk/drive/travel/country/germany/
https://www.bmi.bund.de/EN/home/home_node.html;jsessionid=2DE14AD2CD77F5040D14D7F7E89C70C8.1_cid373
https://www.bmi.bund.de/EN/home/home_node.html;jsessionid=2DE14AD2CD77F5040D14D7F7E89C70C8.1_cid373
https://www.alpenverein.de/
https://www.lufthansa.com/us/en/travellers-with-special-needs?xctg=1120
https://www.lufthansa.com/us/en/homepage
https://www.raileurope.com/en-us/trains/intercity-ic
https://www.zoll.de/EN/Private-individuals/Travel/Entering-Germany/Restrictions/restrictions_node.html
https://www.zoll.de/EN/Private-individuals/Travel/Entering-Germany/Restrictions/restrictions_node.html
https://www.wetter.de/
http://www.wetteronline.de/
http://www.zecken.de/
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http://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/FSME/Zecken/Zecken.html 

Informações básicas sobre sinais de trânsito na Alemanha estão disponíveis 

https://en.wikipedia.org/wiki/Road_signs_in_Germany  

Andorra 

Requisitos de entrada, saída e visto 

Andorra não faz parte do espaço Schengen. Andorra não tem litoral e não tem aeroporto; 

portanto, todos os visitantes devem entrar pela fronteira de Andorra com a Espanha ou 

a França.   

Recomendamos que os passaportes sejam  válidos por pelo menos seis meses  após a 

sua estadia. 

Você pode  entrar em Andorra pela Espanha ou França sem visto por até 90 dias;  no 

entanto, os visitantes devem seguir os regulamentos de visto relevantes para a França ou 

Espanha. 

Após a reentrada no espaço Schengen , seu passaporte deve ter pelo menos 90 dias de 

validade. 

Se você precisar de um visto Schengen para entrar na Europa,  certifique-se de que seu 

visto lhe dê direito a múltiplas entradas  para evitar que seja recusada a reentrada na 

Espanha ou França após uma estadia em Andorra.  

Se você deseja permanecer em  Andorra por mais de três meses,  ou para solicitar 

residência, você deve fornecer uma verificação de antecedentes criminais às autoridades 

andorranas.  

Preenchendo as requisições,  pode visitar a principal esquadra de polícia de Andorra: 

Despatx Central de Policia, Ed. Administratiu de l'Obac, Crta. de l'Obac s / n, Escaldes-

Engordany, Principat d'Andorra, Tel: + 376-872000, e-mail:  policia@andorra.ad  e solicite 

que um oficial tire suas impressões digitais. Este serviço está disponível das 9h00 às 15h00 

de segunda a sexta-feira, mas ligue antes para confirmar. 

http://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/FSME/Zecken/Zecken.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Road_signs_in_Germany
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Em um esforço para prevenir o rapto internacional de crianças, muitos governos, 

incluindo o de Andorra, iniciaram procedimentos adicionais nos pontos de entrada / 

saída. Isso geralmente inclui a  exigência de evidência documental de relacionamento e 

permissão para a viagem da criança do  (s) pai (s) ou responsável legal não presente. Ter 

tal documentação em mãos, mesmo que não seja exigida, pode facilitar sua entrada / 

saída. 

Não há restrições para entrada e saída de moedas. 

Segurança e proteção 

 

Terrorismo 

Não houve terrorismo, mas os ataques terroristas também podem ocorrer em Andorra. A 

vigilância também está em vigor em Andorra e as instruções das autoridades locais devem 

ser seguidas. 

Crime 

 

O crime nas ruas é raro, mas você deve cuidar de seus pertences pessoais. Não guarde 

dinheiro e objetos de valor em um só lugar. Mantenha uma fotocópia ou cópia 

digitalizada do seu passaporte em algum lugar seguro. 

 

Faça cópias de documentos importantes, como passaportes e passagens aéreas. Mantenha-os 

separados dos originais. 

Se o seu passaporte for perdido ou roubado, informe a delegacia de polícia local e o 

Consulado Geral do Brasil em Barcelona 

Evite mostrar grandes somas de dinheiro em público. Verifique se ninguém consegue ver 

que você inseriu seu PIN ou o valor da transação e se ninguém o seguiu após conduzir 

seus negócios. 

 

Fique de olho nos seus pertences pessoais e guarde-os em locais públicos, como cyber 

cafés, estações de trem e ônibus. 
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Esteja alerta para o possível uso de 'estupro' e outras drogas, incluindo 'GHB' e ecstasy 

líquido.  

 

Compre suas próprias bebidas e mantenha-as sempre à vista para garantir que não sejam 

perfuradas; as mulheres viajantes devem ser particularmente cuidadosas.  

 

Álcool e drogas podem torná-lo menos vigilante, menos controlado e menos consciente 

do seu ambiente - especialmente em altitude.  

 

A assistência jurídica está disponível apenas para residentes em Andorra. Isso significa 

que os viajantes sempre precisarão contratar um advogado particular. 

Andorra tem uma baixa taxa de criminalidade. No entanto, como todos os visitantes de 

Andorra transitam pelo sul da França ou nordeste da Espanha, é importante estar ciente 

do tipo de crime que os turistas costumam vivenciar na região.  

Esteja atento ao seu redor e tome medidas de segurança pessoal para se manter seguro. 

Os crimes mais comuns encontrados por turistas estrangeiros são roubo de bolsa e furto 

de carteira, especialmente durante a temporada turística de verão. 

Esteja ciente de que os criminosos têm como alvo os turistas em ou perto de museus, 

monumentos, praias, cafés ao ar livre, restaurantes e no transporte público.   

Esteja alerta para o golpe do pneu furado. Um motorista irá saudá-lo e dizer-lhe sobre 

um pneu furado que seu cúmplice furou anteriormente. O motorista parece gentil e 

disposto a ajudar a trocar o pneu, mas só está servindo como uma distração enquanto o 

cúmplice rouba seus pertences do veículo destrancado. 

Manifestações e protesto 

Você deve evitar manifestações , mesmo que raras em Andorra, e ter cuidado se estiver 

nas proximidades de qualquer evento de grande escala. 

Mesmo as manifestações destinadas a ser pacíficas podem se tornar imprevisíveis e 

violentas. 

Relatando crime 
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Se você for vítima de um crime enquanto estiver em Andorra, informe imediatamente a 

polícia local. O número da polícia em Andorra é 110. 

Sanções criminais:   

Enquanto viaja em Andorra, está sujeito às suas leis.  

Notificação de prisão:  Se você for preso, peça aos policiais ou oficiais da prisão que 

notifiquem a Embaixada do Brasil da Espanha ou da França imediatamente.  

Se violar as leis de Andorra, mesmo sem saber, pode ser expulso, detido ou encarcerado. 

As penalidades por posse, uso ou tráfico de drogas ilegais em Andorra são severas. Você 

pode esperar longas sentenças de prisão e pesadas multas. 

Dirigir sob a influência pode levá-lo imediatamente à prisão. 

Viagem rodoviária 

Você deve levar consigo o comprovante de seguro do carro e uma Permissão 

Internacional para Dirigir enquanto dirige. 

Dirigir à direita em Andorra como no Brasil. 

 

Os motoristas devem ter um par de óculos sobressalentes (se necessário para dirigir), uma 

roda sobressalente e um conjunto completo de lâmpadas sobressalentes, além das 

ferramentas para trocá-las.  

 

Se você tiver que deixar seu veículo devido a um acidente ou avaria, ou enquanto 

aguarda a chegada dos serviços de emergência, você deve usar uma jaqueta refletiva. Não 

fazer isso pode resultar em uma multa pesada. 

 

Leve consigo um certificado de seguro caso você seja interrompido. Se você alugou um 

carro e comprou um seguro, deve receber documentação. 

 

Traga sua carteira de habilitação completa e internacional e certifique-se de ter seguro 

adequado e apropriado. 
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Se for alugar um veículo, certifique-se de que tem toda a documentação para apresentar 

à polícia, caso seja necessária. 

 

Andorra tem leis contra álcool e direção mais rígidas do que a maioria dos países da 

União Europeia. Dirigir sob a influência de álcool ou drogas é contra a lei e você corre o 

risco de ser detido, multado ou proibido de dirigir se for pego. 

 

O limite legal de álcool no sangue é de 0,05%. Os infratores condenados podem esperar 

multas pesadas ou prisão e podem ter sua carteira de motorista confiscada 

imediatamente. 

 

Os cintos de segurança são necessários para os passageiros do banco da frente. 

  

Nenhuma criança com menos de dez anos e com altura inferior a 1,5 m deve estar no 

banco da frente e crianças pequenas devem estar em um assento de segurança para 

crianças aprovado. 

 

O uso de telefones celulares durante a condução é proibido, a menos que o telefone esteja 

equipado com um dispositivo viva-voz. 

 

Os veículos devem ser equipados para situações de emergência com: 

 

dois triângulos de advertência vermelhos que você deve colocar na frente e atrás do 

veículo em caso de acidente ou avaria, 

 

uma jaqueta refletiva que você deve usar ao deixar um veículo encalhado ou envolvido 

em um acidente na rodovia, e 

 

um pneu sobressalente e um conjunto completo de lâmpadas sobressalentes, além das 

ferramentas para trocá-las. 

 

Os motoristas que não cumprirem essas leis podem estar sujeitos a multas no local. 

Ao contrário do Brasil, onde os motoristas recebem multas de trânsito e depois pagam , 

as autoridades policiais de Andorra podem cobrar multas no local e emitir um recibo 

para o pagamento. 
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Alugar um veículo 

 

Se estiver alugando um veículo, aconselhamos não entregar o passaporte como forma de 

garantia. Se você está permitindo que seu passaporte seja fotocopiado, mantenha-o à vista 

o tempo todo. 

 

Verifique se você tem seguro adequado e leia as letras pequenas do contrato de locação 

de veículos (especialmente qualquer renúncia que entrará em vigor se o veículo for 

danificado). 

 

Cuidado nas Estradas 

 

Você precisa ter um cuidado especial. As estradas são montanhosas e pode haver muito 

trânsito.  

Muitos motoristas dirigem em alta velocidade e colocam o tráfego em risco com 

ultrapassagens descuidadas.  

A superfície da estrada gelada pode ser surpreendente. 

Condições Climáticas 

O risco de incêndios em florestas e arbustos em Andorra é maior no verão. Em todos os casos, 

devem ser observadas as instruções e regulamentos das autoridades locais. 

Os turistas que se dirigem às estâncias de esqui de Andorra devem verificar com antecedência 

as condições meteorológicas e principalmente os perigos de possíveis avalanches.  

Esportes de inverno 

 

Se você planeja férias de esqui em Andorra, entre em contato com o Ministério de 

Relações Exteriores de Andorra para obter conselhos sobre segurança e condições 

climáticas antes de viajar. 

 



65 

65 

Esquiar fora de pista é altamente perigoso. Siga as instruções de segurança com cuidado 

para se proteger contra avalanches. Mais informações podem ser encontradas nos sites 

do Serviço Europeu de Alerta de Avalanche , Ski Andorra e GoSki . 

 

Se ocorrer um acidente durante o alpinismo, o desfiladeiro, a escalada ou a escalada, ou 

se você se perder, ligue para os Serviços de Emergência nos seguintes números: 

 

112 - Emergências Gerais / Resgate nas Montanhas 

118 - Ambulância / Brigada de Incêndio 

110 - Polícia 

116 - Serviço Médico de Emergência 

Pessoas com problemas de mobilidade:  

A lei de Andorra proíbe a discriminação contra pessoas com deficiências físicas, 

sensoriais, intelectuais e mentais no emprego, educação, acesso a cuidados de saúde e a 

prestação de outros serviços estatais.  

Pessoas com deficiência têm fácil acesso aos edifícios públicos. 

Andorra ratificou a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência em março de 2014 e o governo continua a adaptar a infraestrutura às 

necessidades das pessoas com deficiência para garantir o acesso ao transporte público, 

museus, comércio, restaurantes e outros edifícios em todo o país. 

Há táxis que acomodam cadeiras de rodas, mas devem ser chamados com antecedência. 

Em algumas áreas, as calçadas podem ser estreitas e muito íngremes. Você deve levar 

isso em consideração ao planejar sua visita.  

Saúde 

Serviços e instalações médicas 

 

Um bom atendimento médico está amplamente disponível. 

 

Leis e costumes locais 
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A lei exige que apartamentos turísticos sejam registrados e sanções podem ser aplicadas 

a apartamentos não registrados.  

 

Você é encorajado a ficar em apartamentos turísticos oficiais. Hotéis e apartamentos 

turísticos são obrigados por lei a registrar os nomes de todos os hóspedes durante a noite 

na polícia. Você precisará fornecer os detalhes do seu passaporte durante a sua estadia. 

 

Álcool 

 

Andorra tem regras estritas sobre a embriaguez pública. É proibido beber álcool na rua e 

existe uma multa de € 300. 

 

Drogas ilegais 

 

Andorra aplica uma política de tolerância zero à posse e uso de drogas ilegais (não 

importa qual seja a droga) acarreta penas severas, incluindo multas e longas penas de 

prisão. 

 

Dupla cidadania 

 

A dupla cidadania não é legalmente reconhecida em Andorra. 

 

Sem taxas 

 

Andorra não é membro da União Européia, e tabaco, bebidas alcoólicas e artigos de luxo 

isentos de impostos estão sujeitos a impostos e taxas ao voltar aos países da União 

Europeia.  

 

A França e a Espanha aplicam regras estritas sobre a quantidade de tabaco exportado de 

Andorra para uso pessoal. Montantes acima desse valor podem ser apreendidos, assim 

como o veículo transportador. 

 

O número de emergência geral de Andorra é 112. Normalmente, a linha têm operadores que 

falam inglês. 

Outros números de emergência: 
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Polícia: 110 

Ambulância e corpo de bombeiros: 118 

Casos de doença: 116 

Serviço de resgate em montanha: 112 

Os números de emergência só funcionam ao ligar de Andorra. 

Bibliografia Específica 

Governo de Andorra 

https://www.govern.ad/ 

 

Ski Andorra - Esquiar em Andorra 

https://www.skiandorra.ad/en/ 

 

Como dirigir em Andorra 

https://www.rac.co.uk/drive/travel/country/andorra/ 

 

Ministério da Saúde  

https://www.salut.ad/departament-de-salut/model-andorra-atencio-sanitaria-maas 

 

Ministério de Relações Exteriores 

https://www.exteriors.ad/en/travel-to-andorra 

 

Turismo em Andorra 

https://visitandorra.com/en/ 

 

Armênia 
 

Embaixada do Brasil em Ierevan 

 

Endereço: North Avenue, 1 - 7th Floor - Office 21 Yerevan Armenia 0002 

 

Telefone: (+374 11) 500 210 

https://www.govern.ad/
https://www.skiandorra.ad/en/
https://www.rac.co.uk/drive/travel/country/andorra/
https://www.salut.ad/departament-de-salut/model-andorra-atencio-sanitaria-maas
https://www.exteriors.ad/en/travel-to-andorra
https://visitandorra.com/en/
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Plantão Consular: 374 91 500 216 (SOMENTE PARA EMERGÊNCIAS) 

 

Email: 

reception.ierevan@itamaraty.gov.br 

Site da Repartição: 

 http://ierevan.itamaraty.gov.br/ 

Embaixada da Armênia 

SHIS QL 28, Conjunto 1, Casa 16 - CEP 71665-215 - Brasília - DF 

Tel.: (61) 3551-8558 

E-mail: embaixada.armenia@gmail.com 

armbrasilembassy@mfa.am 

Entrada / Permanência 

 

Formalidades de entrada e permanência 

 

Vistos 

 

Os cidadãos brasileiros que desejam permanecer menos de 3 meses na Armênia não estão 

sujeitos à exigência de visto.  

 

A entrada no território é feita mediante apresentação de passaporte válido pelo período 

de estada prevista. Qualquer ultrapassagem do prazo de validade do passaporte no dia 

da saída é punido com multa. 

 

Além deste período de três meses, os viajantes terão que justificar o emprego na Armênia 

com o Departamento de Passaportes Estrangeiros do Ministério do Interior da Armênia. 

Os infratores enfrentam multas pesadas e inadmissibilidade. 

Entre em contato com a Embaixada da Armênia  para obter as informações mais 

atualizadas sobre o visto. 

http://ierevan.itamaraty.gov.br/
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A lei armênia exige que os cidadãos armênios, incluindo os de dupla nacionalidade, 

entrem e saiam da Armênia com passaportes armênios.  Mesmo se você se naturalizou 

no Brasil,  o governo da Armênia ainda pode considerá-lo um cidadão armênio.  

Crianças nascidas no Brasil de dois cidadãos armênios também podem ser considerados 

cidadãos armênios.  

Se você possui um “passaporte especial” armênio (uma autorização de residência), você 

ainda precisa de um passaporte brasileiro válido para entrar na Armênia.  

Viajar para a região de  Nagorno-Karabakh  e os territórios vizinhos via Armenia pode 

torná-lo  inelegível para viajar para o Azerbaijão  no futuro. 

Informações Adicionais 

 

Se você pretende permanecer na Armênia por mais de 90 dias, você deve se registrar no 

OVIR (Departamento de Administração de Passaportes e Vistos): 

 

Endereço: Mashtots Ave. 13A, Yerevan, Armênia. 

 

Tel: 00 374 10 536 932/941 

 

Viajando com crianças 

 

Portadores de passaporte com dupla nacionalidade que entram na Armênia usando seu 

passaporte armênio e viajando com crianças com passaporte brasileiro devem estar 

cientes da lei de nacionalidade armênia antes de entrar no país. 

 

Segundo a lei armênia, um filho de um portador de passaporte armênio é 

automaticamente considerado armênio. Isso pode ter implicações se você estiver 

solicitando extensões de visto ou quando estiver deixando a Armênia, pois as autoridades 

armênias podem solicitar que um passaporte armênio seja apresentado. 

  

Pode afetar particularmente os jovens em idade militar que não cumpriram o serviço 

militar armênio obrigatório. 

 

Postos de fronteira 
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Estão abertas as passagens fronteiriças com a Geórgia e o Irã, através das quais a entrada 

de veículos particulares está sujeita às normas em vigor nestes países. 

  

Os postos de fronteira com a Turquia e o Azerbaijão estão fechados, embora haja voos 

diretos ocasionais entre Yerevan e Istambul. 

 

Viagem local  

 

O conflito entre Nagorno-Karabakh entre a Armênia e o Azerbaijão continua sem 

solução. De acordo com a lei internacional, Nagorno-Karabakh faz parte do Azerbaijão, 

mas a região não está sob seu controle.  

As sete províncias ao redor de Nagorno-Karabakh também estão nas mãos de forças 

armênias. 

Estrangeiros não serão admitidos na área sem uma autorização especial da Armênia.  

Conflitos armados regulares ocorrem na zona-tampão entre a fronteira fechada Armênia-

Azerbaijão e a linha de cessar-fogo. O conflito também ocorre no disputado enclave de 

Nagorno-Karabakh e sua zona militar circundante.  

 

Todas essas áreas têm minas terrestres não marcadas. Se, apesar de nossos conselhos, 

você viajar para essas áreas, obtenha aconselhamento profissional de segurança. 

 

Foreign and Commonwealth Office (FCO) desaconselha todas as viagens: 

 

A 5 km da fronteira entre a Armênia e o Azerbaijão nas regiões de Tavush e Gegharkunik. 

Houve uma escalada de incidentes nos últimos meses e, por isso, desaconselhamos 

qualquer viagem perto da fronteira com o Azerbaijão. 

 

Ao longo da estrada M16 / H26 entre as cidades de Ijevan e Noyemberyan 

 

Tome cuidado especial perto de locais militares e em vilarejos e estradas que conectam a 

artéria principal M16 / H26 e a fronteira a leste, entre a Armênia e a Geórgia(Yerevan-

Vanadzor-Alaverdi-Bagratashen) está fechada para trabalhos de manutenção até novo 

aviso. 
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Se você estiver viajando entre Yerevan e Tbilisi (Geórgia), deve fazê-lo pelas cidades de 

Vanadzor / Alaverdi ou Gyumri, use a rota M3 de Yerevan até Tashir, na fronteira com 

a Geórgia.  

 

Viajar para a Armênia está sujeito a restrições de entrada 

 

As tensões entre a Armênia e o Azerbaijão sobre Nagorno-Karabakh continuam.  

 

A fronteira entre a Armênia e o Azerbaijão está fechada. Existem violações frequentes do 

cessar-fogo de 1994 entre esses países devido a colocações militares ao longo da fronteira. 

Houve períodos de maior tensão que podem tornar imprevisível a situação de segurança 

nas regiões fronteiriças. 

 

O apoio consular não está disponível na região de Nagorno-Karabakh.  

 

Viajar no sul do Cáucaso pode ser imprevisível e, às vezes, a infraestrutura está em mau 

estado de conservação. Você deve planejar sua viagem com cuidado. 

 

Manifestações 

  

Geralmente, são organizados por partidos políticos da oposição ou grupos ativistas, 

destacando questões sociais atuais. Embora os protestos tendam a ser pacíficos e 

geralmente passem sem incidentes, você deve tomar cuidado, monitorar a mídia e evitar 

grandes multidões e manifestações. 

 

Os cidadãos brasileiros devem evitar manifestações e grandes aglomerações de pessoas, 

se possível. As manifestações políticas podem ocorrer no centro de Yerevan, 

particularmente perto da Praça da Ópera, e em outras cidades e vilas ao redor do país. 

 

Às vezes, essas demonstrações, mesmo que tenham a intenção de ser pacíficas, podem se 

tornar conflitantes. Se for necessário estar nas proximidades de uma demonstração ou 

reunião, você deve estar extremamente vigilante o tempo todo. 

 

Mantenha-se sempre informado sobre o que está acontecendo ao seu redor, monitorando 

a mídia local e mantendo contato com o seu hotel ou organizador da excursão. 

 

Segurança e proteção 
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Crime 

 

Os níveis de criminalidade são baixos. Porém, há casos ocasionais de furto de carteiras, 

roubo de carros e roubo envolvendo  estrangeiros.  

 

Embora turistas e estrangeiros não tenham sido alvejados, existe o risco de ser pego em 

tais eventos e você deve permanecer vigilante o tempo todo. 

 

Tome especial cuidado se estiver usando um caixa eletrônico depois do anoitecer, 

especialmente se você estiver sozinho. Verifique se ninguém o seguiu depois de conduzir 

seus negócios. 

 

A criminalidade continua relativamente baixa na Armênia, mas você deve tomar 

precauções sensatas: 

 

Não carregue seu cartão de crédito, passagens e dinheiro juntos - deixe dinheiro e objetos 

de valor em um lugar seguro. 

 

Não carregue seu passaporte a menos que seja absolutamente necessário e deixe uma 

cópia de seu passaporte (e documentos de viagem e seguro) com a família ou amigos em 

casa. 

 

Evite ruas e escadas escuras e sem iluminação e providencie para que o embarque ou o 

deixe o mais próximo possível da entrada de seu hotel ou apartamento. 

 

Ao sair do carro, certifique-se de trancar as portas e colocar itens sob os assentos.  

 

Certifique-se de que seus pertences pessoais, incluindo seu passaporte e outros 

documentos de viagem, estão seguros em todos os momentos. 

 

Os viajantes relataram assédio, maus-tratos e extorsão pela polícia e outras autoridades 

locais. 

 

Tenha cuidado com os trens de ida e volta para a Geórgia. 

 

Se você for vítima de um crime enquanto estiver na Armênia, denuncie imediatamente à 

polícia local.  
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Segurança 

 

Risco sísmico 

 

Desastres naturais 

 

A Armênia está em uma zona sísmica ativa. O último terremoto grave foi em 1988 na 

região de Lori, no norte. Matou entre 25.000 e 50.000 pessoas, feriu milhares e deixou 

várias cidades em ruínas. 

 

80% do território armênio está em uma zona de risco sísmico. É recomendável que você 

observe as instruções aplicáveis no caso de um terremoto ou passagem por uma zona 

sísmica. 

 

O Centro Euro-Mediterrânico de Sismologia (CSEM) divulga informação em tempo real 

sobre todos os terremotos significativos registrados no mundo. 

 

Em caso de terremoto, os viajantes são aconselhados a tranquilizar seus entes queridos 

assim que possível. 

 

A Armênia por está em uma zona ativa de terremotos, podem ocorrer deslizamentos de 

terra. Siga o conselho das autoridades locais. 

 

Riscos industriais e nucleares 

 

A usina nuclear Metsamor está localizada a 30 km de Yerevan. Recomenda-se a leitura 

das instruções aplicáveis em caso de acidente nuclear. 

 

Terrorismo 

 

O risco de terrorismo é considerado baixo pelas autoridades armênias. No entanto, dado 

o contexto regional, um ataque não pode ser descartado. 

 

Zonas de vigilância 

 

Áreas formalmente desencorajadas 
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A aproximação das fronteiras com o Azerbaijão é fortemente desaconselhada, pois os 

incidentes armados são frequentes e as minas antipessoal constituem um perigo real. 

 

É proibido viajar para o Azerbaijão da Armênia.  

 

Os titulares de um visto emitido pelas autoridades do Nagorno-Karabakh e / ou de um 

carimbo que indique uma estada no Nagorno-Karabakh ou numa das regiões ocupadas 

do Azerbaijão estão proibidos de entrar no Azerbaijão. Os infratores podem ser presos. 

 

De forma mais geral, formalmente não é recomendado ir para Nagorno-Karabakh e para 

os territórios do Azerbaijão ocupados pelo exército armênio.  

 

A seção Idjevan - Noyemberian da estrada M16 para a Geórgia atravessa uma área 

ocasionalmente sujeita a incêndios do Azerbaijão.  

 

Os viajantes que desejam viajar entre a Armênia e a Geórgia são recomendados a tomar 

rotas alternativas ou preferir viagens aéreas. 

 

Áreas não recomendadas, a menos que haja um motivo convincente  

 

Não é recomendado, exceto por razões imperativas, se aventurar perto da fronteira 

iraniana devido aos numerosos tráfegos que grassam na região. 

 

Zonas de vigilância aprimoradas 

 

O resto do país está colocado em uma zona de vigilância reforçada. 

 

Recomendações gerais 

 

Em geral, é recomendado: 

 

• Não mostrar sinais ostentosos de riqueza e deixar seus objetos de valor, bem como sua 

identidade e documentos de viagem em local seguro, como cofre de hotel (levar 

fotocópias ao viajar). 

 

• privilegie viagens diurnas, de carro ou a pé. 

 

Atividades esportivas arriscadas 
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Riscos nas montanhas 

 

A Armênia é um país montanhoso que atrai muitos caminhantes. Devido à ausência geral 

de trilhas sinalizadas, recomenda-se: 

 

• estar acompanhado de guia profissional local contratado por agências de turismo; 

 

• indicar no ponto de partida (hotel ou pousada) o percurso preciso previsto e a duração 

estimada do percurso; 

 

• obter os dados de contato dos serviços de emergência mais próximos com antecedência; 

 

• obter informações precisas antes da permanência sobre o estado do percurso planejado, 

a fim de fornecer equipamentos adaptados ao terreno. 

 

Também é aconselhável ficar atento à presença de cobras venenosas. 

 

Regulamentos alfandegários 

 

Importação de bens e moeda 

 

Os controles alfandegários são severos. A importação de joias (incluindo alianças), moeda 

e mercadorias é regulamentada ou tributada.  

 

Um formulário deve ser preenchido ao entrar no território e é mantido até a saída. 

A exportação de itens de valor histórico, como pinturas, tapetes e livros antigos, requer 

autorização prévia do Ministério da Cultura da Armênia, sob pena de ser apreendida ou 

pesadamente tributada. Contate a Embaixada da Armênia  para mais informações. 

Guarde todos os recibos para mostrar aos funcionários da alfândega quando sair. 

Algumas autoridades locais buscam suborno para realizar tarefas básicas. 

As autoridades alfandegárias podem fazer cumprir os regulamentos relativos à 

importação / exportação de itens como armas de fogo, pornografia e equipamentos de 

comunicação.  
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Dinheiro 

 

O dinheiro pode ser trocado em bancos e em casas de câmbio. Libras esterlinas podem 

ser menos prontamente aceitas fora de Yerevan do que dólares ou euros. 

 

A maioria dos principais cartões de crédito e cartões de débito do Brasil são aceitos em 

lojas e restaurantes em Yerevan, mas muito menos fora da capital.  

 

A moeda é o dram armênio (AMD). 

 

Às vezes, os preços de bens e serviços são cotados em dólares americanos, mas, por lei, o 

pagamento deve ser feito em Dram Armênio. 

 

Existem muitos caixas eletrônicos em Yerevan. Eles aceitam os principais cartões de 

crédito e débito com o sinal Maestro / Cirrus ou Visa exibido no cartão. 

 

Os cheques não são usados na Armênia.  

 

Os preços dos bens e serviços são geralmente cotados em dólares americanos, mas por 

lei, o pagamento deve ser feito no Dram armênio. Muitos caixas eletrônicos podem ser 

encontrados nas cidades e na maioria das vilas.  

 

O câmbio de moeda estrangeira também está disponível nas agências dos principais 

bancos, casas de câmbio e em alguns supermercados. Recomendamos que você evite 

trocar dinheiro na rua. 

 

Não há limitações para a troca de moeda estrangeira. No entanto, você deve declarar 

qualquer valor superior a US $ 10.000 nas passagens de fronteira. 

 

Alguns caixas eletrônicos podem não aceitar um cartão de banco estrangeiro, mas você 

pode fazer saques no balcão do banco usando seu passaporte como identificação. 

 

Saúde 

 

Antes de sair 

 

Custos hospitalares e despesas de saúde 
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Para fazer face aos custos de hospitalização e às vezes elevados custos de saúde no 

estrangeiro, é recomendável ter um contrato de assistência ou seguro para cobrir todos 

os custos médicos e de repatriação.  

 

Recomendações para sua saúde 

 

Se necessário, consulte seu médico ou um centro de vacinação internacional para avaliar 

seu estado de saúde e se beneficiar das recomendações de saúde, em particular sobre 

vacinações. 

 

Se necessário, consulte seu dentista antes da partida. 

 

As autoridades locais estão vigilantes quando se trata de importação de drogas.  

 

É aconselhável verificar antes da partida com a embaixada da Armênia em Brasília, em 

particular no caso de tratamentos contra a dor, como a buprenorfina, que podem ser 

considerados pelas autoridades armênias como narcóticos. 

 

Configure sua farmácia pessoal em conformidade e tome apenas os medicamentos 

necessários. Para obter mais informações, consulte o folheto de informações práticas. 

 

Serviços e instalações médicas 

 

Serviços e instalações médicas modernas estão disponíveis em Yerevan. Fora de Yerevan, 

as instalações são limitadas e podem não oferecer o nível de atendimento a que você está 

acostumado no Brasil, e o tratamento não é recomendado para outras coisas que não 

sejam doenças pequenas ou simples.  

 

Casos médicos graves podem exigir a evacuação para um país equipado com instalações 

adequadas. 

 

Certifique-se de ter um seguro de saúde de viagem adequado e fundos acessíveis para 

cobrir o custo de qualquer tratamento médico no exterior e repatriação. 

 

Se você precisar de assistência médica de emergência durante sua viagem, disque 103 e 

peça uma ambulância. Você deve entrar em contato com sua companhia de seguros / 

assistência médica imediatamente se for encaminhado a um centro médico para 

tratamento. 
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Medicamento 

A maioria dos  medicamentos prescritos  está disponível, mas a qualidade varia. Os 

funcionários da alfândega armênia às vezes  confiscam medicamentos  de viajantes na 

chegada. 

Se estiver viajando com medicamentos controlados, verifique com o Governo da Armênia  

para garantir que o medicamento é legal na Armênia. Sempre carregue seu medicamento 

prescrito em sua embalagem original, juntamente com a receita do seu médico.  

https://www.petekamutner.am/DefaultCs.aspx?itn=cs 

Alguns comprimidos para dormir e medicamentos que contêm codeína são controlados 

na Armênia. 

 

Se você pretende trazer medicamentos, verifique se é legal na Armênia. Tome medicação 

legal suficiente para sua viagem. 

 

Você pode ser multado ou preso se tiver restringido a medicação.  

 

Leve consigo uma carta do seu médico afirmando: 

 

o que é o remédio 

quanto você vai levar 

que é para uso pessoal 

 

Vacinas 

 

Recomenda-se a atualização da vacinação contra difteria-tétano-poliomielite (DTP), bem 

como a vacinação contra rubéola-caxumba-sarampo (MMR), principalmente em crianças. 

 

Dependendo das condições locais de viagem, vacinas contra febre tifóide, meningite e 

hepatites virais A e B podem ser recomendadas. 

 

É aconselhável seguir o conselho do seu médico ou de um centro de aconselhamento para 

viagens. 

https://www.petekamutner.am/DefaultCs.aspx?itn=cs
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Verifique com seu médico no mínimo oito semanas antes da viagem para ver se você 

precisa de alguma vacina para a Armênia. 

 

Saúde 

  

A malária é um risco nas áreas da fronteira ocidental. Considere tomar medicamentos 

antimaláricos se estiver viajando para essas áreas. Outras doenças transmitidas por 

insetos também são um risco. Certifique-se de que sua acomodação é à prova de insetos. 

Use repelente de insetos. 

 

As doenças comuns de origem alimentar, hídrica e outras doenças infecciosas incluem 

febre tifóide, hepatite e tuberculose. Beba apenas água fervida ou engarrafada. Evite 

alimentos crus ou mal cozidos. 

Há relatos de casos de brucelose  de  laticínios não pasteurizados . 

Riscos de saúde 

 

Doenças de origem alimentar, hídrica e outras doenças infecciosas são comuns, incluindo 

as listadas pela Organização Mundial de Saúde: 

 

tifóide 

hepatite 

tuberculose 

Às vezes ocorrem surtos graves. 

 

Riscos sanitários 

 

Raiva 

 

A raiva é uma doença viral que pode ser transmitida ao homem quando a membrana 

mucosa é mordida ou lambida por um cão, raposa ou morcego infectado com o vírus.  

 

A vacinação preventiva (pré-exposição) antes de uma estadia em uma área exposta pode 

ser recomendada e requer uma consulta médica prévia.  

 

Gripe aviária 
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A gripe aviária é uma doença viral animal excepcionalmente transmissível aos humanos.  

 

Febre tifóide 

 

A febre tifóide é uma doença bacteriana ligada à salmonella. Os sintomas associam-se em 

particular a febre alta com distúrbios digestivos e requerem uma consulta médica urgente 

porque são possíveis complicações graves.  

 

Cólera 

 

Todos os verões, devido ao clima quente, o país sofre surtos localizados de cólera. 

 

Pessoas que apresentem sinais da doença (diarreia aquosa, vômitos, febre e fraqueza 

geral) devem procurar atendimento médico urgente.  

 

As precauções usuais de higiene alimentar são recomendadas  

 

Infecção por HIV - DST 

 

Em relação às infecções sexualmente transmissíveis, recomenda-se tomar todos os 

cuidados habituais e evitar comportamentos de risco. 

 

Algumas regras simples 

Geralmente: 

 

• Mantenha-se afastado dos animais, seus excrementos e cadáveres. 

 

• Não se aproxime de cães e animais vadios (risco de mordidas); não acaricie os animais 

encontrados. 

 

• Garantir a segurança na estrada (usar cinto de segurança, capacete de duas rodas, 

cadeira auto para crianças). 

 

Medidas de higiene alimentar: 

 

• Lave as mãos regularmente com sabonete ou soluções de lavagem hidro-alcoólicas, 

especialmente antes e depois das refeições ou de ir ao banheiro. 
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• Assegurar a qualidade dos alimentos consumidos, principalmente se estão 

devidamente cozinhados, e verificar o prazo de validade das latas; regulamentos de 

segurança alimentar (conservação, armazenamento, higiene geral, etc.) raramente são 

aplicados. 

 

• Evite o consumo de alimentos crus ou mal cozidos (peixes, carnes, aves, leite). 

 

• Descasque frutas e vegetais ou lave-os bem (em água limpa). 

 

• Evite vegetais crus, mariscos, pratos aquecidos e buffets frios. 

 

• Evite cubos de gelo, sorvetes, bem como o consumo de suco de frutas frescas. 

 

• Não consuma água da torneira, mesmo aquela que se sabe ser potável. 

 

• Cuidado com bebidas de origem desconhecida ou questionável; as águas minerais 

engarrafadas e refrigerantes produzidos localmente atendem aos padrões relevantes. 

 

• Consuma apenas leite pasteurizado ou fervido. 

 

Transporte 

 

Viagem rodoviária 

 

Você precisará de uma Permissão Internacional para Dirigir (IDP) e a carteira de 

motorista brasileira e certifique-se de ter um seguro adequado. 

 

O padrão local de direção é ruim. Esteja preparado para os motoristas que dirigem de 

forma imprudente e desrespeitam as leis de trânsito.  

 

As estradas estão em péssimo estado, principalmente nos meses mais frios (novembro a 

fevereiro).  

 

No inverno (período entre novembro e março), é aconselhável dirigir com pneus de neve 

e consultar a previsão do tempo antes de qualquer viagem. 
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Sendo a Armênia um país montanhoso, as estradas costumam ser sinuosas; dirigir pode 

ser difícil e cansativo. A vigilância constante deve ser mantida durante a condução. 

 

Muitas estradas estão degradadas e a presença de pedestres ou animais nas estradas pode 

ser um perigo adicional. Recomenda-se evitar dirigir à noite, especialmente fora das 

cidades, e não sair das estradas principais. 

 

Dirigir em áreas de grande altitude pode ser muito perigoso no inverno. 

 

Em caso de sinistro, deverá ser lavrado relatório amigável, na presença da polícia, que 

pode ser contatada pelo telefone 102. 

 

Se você estiver caminhando, tenha cuidado ao atravessar estradas e ruas, pois os 

motoristas nem sempre dão prioridade aos pedestres. 

 

Use o metrô, quando disponível. 

Pratique direção defensiva e fique atento aos  motoristas bêbados , principalmente nos 

finais de semana. Tenha muito cuidado na estrada principal de Yerevan para as áreas de 

resort de Tsaghkadzor e Sevan. 

As estradas primárias  estão frequentemente em más condições, com trechos de 

pavimentação faltando e grandes buracos. Algumas estradas mostradas como estradas 

principais nos mapas não são pavimentadas e podem estreitar para uma faixa. Os mapas 

podem ser imprecisos. 

As estradas secundárias  estão normalmente em más condições e frequentemente não 

são pavimentadas. As estradas podem não ter sinalização. A polícia e os serviços médicos 

de emergência podem levar muito tempo para chegar a regiões remotas. 

A qualidade da gasolina varia de boa em estações confiáveis nas cidades a muito ruim. 

Não compre gasolina e outros combustíveis vendidos em potes, barris e caminhões por 

comerciantes de beira de estrada. 

Você só deve comprar combustível de redes de postos de gasolina confiáveis, pois há o 

risco de ser enganado em outro lugar.  

Dirigir na Armênia pode ser perigoso. Os perigos comuns incluem: 
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estradas e veículos em más condições 

poucos sinais de trânsito 

motoristas que ignoram sinais de trânsito e regras 

motoristas que não dão prioridade a pedestres 

pedestres que cruzam estradas sem avisar 

 

Verifique se o seu seguro de viagem cobre você para dirigir. 

 

Certifique-se de entender as regras de trânsito locais. 

 

Os acidentes de trânsito continuam sendo uma das principais causas de morte na 

Armênia. 

 

Transporte Público 

O transporte público, embora barato, pode não ser confiável e ser desconfortável. As 

agressões sexuais têm sido frequentemente relatadas no transporte público.  

Os micro-ônibus são perigosos, superlotados, mal conservados, não têm cinto de 

segurança e estão frequentemente envolvidos em acidentes.  

Se você precisar viajar de trem, prenda seus objetos de valor, não deixe o compartimento 

sem vigilância e feche a porta por dentro com cadeado. Guarde seus pertences e 

documentos de viagem em um local seguro. 

 

A viagem de trem de Yerevan para Tbilisi é possível e segura. A viagem de 

aproximadamente 350 km leva cerca de 12 horas.  

 

A rede de ônibus está dilapidada. 

 

Evite usar ônibus ou micro-ônibus locais, pois eles geralmente são mal conservados e 

superlotados. 

 

Os ônibus circulam em horários irregulares e pode ser difícil negociar se você não falar 

armênio ou russo. 

 



84 

84 

Alugar um veículo 

 

Se estiver alugando um veículo, aconselhamos não entregar o passaporte como forma de 

garantia. Se você está permitindo que seu passaporte seja fotocopiado, mantenha-o à vista 

o tempo todo. 

 

Verifique se você tem seguro adequado e leia as letras pequenas do contrato de locação 

de veículos (especialmente qualquer renúncia que entrará em vigor se o veículo for 

danificado). 

 

Táxis 

 

Os táxis são relativamente baratos e acessíveis em Yerevan. Eles podem ser chamados 

facilmente na rua. Verifique se o medidor está funcionando.  

 

Se não houver medidor, negocie um preço para a viagem antes de começar. Os preços 

médios para viagens no centro da cidade rondam os 500-1000 dram. 

 

Use táxis registrados. Peça ao seu hotel para providenciar um. Não chame táxis na rua. 

Sente-se no banco de trás.  

 

Use táxis registrados e limusines autorizadas. 

Viajar em táxis locais não registrados sem taxímetro também pode ser difícil se o preço 

não for negociado com antecedência. 

Segurança aérea 

 

Recomendamos voar para a Armênia em um voo internacional regular. As companhias 

aéreas ocidentais que atendem atualmente à Armênia são Aegean, Air France, Austrian 

Airlines, Ukrainian International Airlines e LOT. 

Viajantes que requerem assistência de acessibilidade:   

Embora a Armênia tenha assinado a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência em 2007, as autoridades armênias ainda não a cumpriram. Instalações com 
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acomodações para pessoas com deficiência são raras e, nas áreas rurais, geralmente 

inexistentes. 

Mulheres Viajantes:   

Táxis informais ou microônibus representam ameaças específicas para pessoas não 

familiarizadas com as condições locais, especialmente para mulheres que viajam 

sozinhas. Houve relatos ocasionais de motoristas de táxi assediando sexualmente 

viajantes solteiras. 

Leis e Costumes locais  

 

Lembre-se de que as leis locais se aplicam a você como visitante e é sua responsabilidade 

segui-las. Seja sensível aos costumes, tradições e práticas locais, pois seu comportamento 

pode ser considerado impróprio, hostil ou mesmo ilegal. 

 

Substâncias ilícitas 

 

As autoridades armênias aplicam uma política de tolerância zero para álcool e direção. 

 

O uso e o tráfico de drogas são punidos com severidade e podem resultar em pesadas 

penas de prisão. Em particular, você nunca deve concordar em transportar um pacote 

para terceiros. 

 

O uso de drogas ilícitas acarreta penas duras, incluindo multas e longas penas de prisão. 

A pena pelo contrabando de drogas tem uma pena de prisão de 4 a 10 anos. 

Posse, tráfico ou uso de drogas, incluindo maconha, são ilegais. Uma receita de  

maconha medicinal  não o protegerá de processo judicial. Se você for preso por delito de 

drogas, poderá enfrentar detenção durante a investigação e uma sentença de prisão após 

a condenação.  

Houve casos recentes em que os cigarros eletrônicos e parafernálias relacionadas foram 

percebidos como relacionados às drogas. Nesses casos, os presos costumam ser mantidos 

sem fiança até que os exames forenses os liberem. 
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Não fotografe sites como bases militares, equipamentos e instalações. Essas são 

consideradas áreas sensíveis e os visitantes foram detidos e interrogados enquanto 

tentavam fotografá-las. 

 

Alguns medicamentos são ilegais na Armênia, como alguns comprimidos para dormir e 

medicamentos que contêm codeína. Verifique se o seu medicamento é legal antes de 

viajar. 

 

Usos e costumes 

 

Em geral, é aconselhável não dar mostras de afeto em público, adotar uma atitude 

discreta e usar roupas de cobertura, principalmente durante as visitas aos locais de culto. 

 

Religião 

 

A Armênia é um país cristão ortodoxo e as mulheres geralmente podem se vestir com 

roupas normais no estilo ocidental, embora devam cobrir a cabeça quando estiverem na 

Igreja. Fora da capital, porém, as pessoas são mais conservadoras e roupas inadequadas 

podem atrair atenção. 

 

Fotografia 

 

Evite fotografar locais como bases militares, equipamentos e instalações em qualquer 

condição. Estas são consideradas áreas sensíveis e os visitantes foram detidos e 

interrogados enquanto tentavam fotografá-los. 

 

Você também deve estar ciente das sensibilidades culturais ao fotografar igrejas e outros 

locais religiosos. Em caso de dúvida, peça permissão. 

 

Leve sempre uma fotocópia do seu passaporte como identificação. 

 

Viagem de negócios 

 

Vistos de negócios 

 

Não há visto específico para viajantes a negócios no Brasil. 
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Cidadãos brasileiros estão isentos de visto para qualquer estada de menos de 3 meses, 

por um período de um ano.  

 

A entrada no país é feita mediante a apresentação de um passaporte com validade de 

pelo menos 3 meses após a data prevista de retorno. 

 

Dadas as tensões entre a Armênia e o Azerbaijão, os viajantes a negócios que circulam 

nesses dois estados podem encontrar dificuldades durante os controles de fronteira. 

 

Os titulares de um visto emitido pelas autoridades de facto de Nagorno-Karabakh ou de 

um carimbo que indique uma estada em Nagorno-Karabakh ou numa das sete regiões 

ocupadas pelo exército armênio estão proibidos de entrar no Azerbaijão.  

 

Os infratores correm o risco de prisão imediata. 

 

Comunicações por telefone e internet 

 

Às vezes, a comunicação por telefone e e-mail pode ser difícil, especialmente nas regiões. 

Nem todos os telefones celulares brasileiros funcionam na Armênia; verifique a cobertura 

antes de deixar o Brasil. 

 

O acesso a wifi em cafés e restaurantes em Yerevan é geralmente generalizado.  

 

Fora das grandes cidades, o acesso a wifi em locais públicos não é garantido. A maioria 

dos hotéis oferecem um serviço wifi, mas às vezes pode não ser confiável.  

 

Certifique-se de que familiares e amigos que esperam contato regular estejam cientes 

disso para evitar preocupações desnecessárias. 

 

A cobertura da rede é muito boa na Armênia e o custo das comunicações é baixo. 4G está 

disponível em todo o país. 

 

Bibliografía Específica 

 

Ministério de Relações Exteriores da Armênia  

https://www.mfa.am/en/ 

 

Serviço de Alfândega da República da Armênia 

https://www.mfa.am/en/
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https://www.petekamutner.am/DefaultCs.aspx?sid=cs 

 

Ministério da Saúde 

https://www.gov.am/en/ 

 

Aeroporto internacional de Zvartnots, Yerevan 

http://www.zvartnots.aero/index 

 

Como dirigir na Armênia 

https://www.rac.co.uk/drive/travel/country/armenia/ 

 

Lei Armênia de Cidadania 

https://www.mfa.am/en/citizenship/ 

 

Governo da Armênia - Turismo 

https://www.gov.am/en/ 

 

Áustria 
 

Embaixada da República da Áustria 

SES Avenida das Nações, Quadra 811, Lote 40 

70426-900 - Brasília - DF 

Tel.: (61) 3443-3111 / 3373 / 3231 

Fax: (61) 3443-5233 

brasilia-ob@bmeia.gv.at 

www.bmeia.gv.at/brasilia 

Expediente: segunda a quinta-feira das 8h30 às 17h15 e sexta-feira das 8h30 às 13h30 

 

Embaixada do Brasil em Viena 

Endereço: Pestalozzigasse 4/2, 1010 Viena, Áustria 

Site: http://viena.itamaraty.gov.br 

E-mail: consular.viena@itamaraty.gov.br - Consular brasemb.viena@itamaraty.gov.br - 

Geral 

https://www.petekamutner.am/DefaultCs.aspx?sid=cs
https://www.gov.am/en/
http://www.zvartnots.aero/index
https://www.rac.co.uk/drive/travel/country/armenia/
https://www.mfa.am/en/citizenship/
https://www.gov.am/en/
http://www.aussenministerium.at/brasilia
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Telefone: 00 43 (1) 512 0631 

Expediente: segunda a sexta-feira das 9h00 às 17h00  

 

Entrada / Permanência 

 

Formalidades de entrada e permanência 

 

Visto 

 

Os cidadãos brasileiros podem entrar na Áustria livremente com um passaporte válido. 

A Áustria faz parte do  espaço Schengen . Isso significa que você pode entrar na Áustria 

sem visto em alguns casos. 

 

Outras formalidades 

 

Obtenha um carimbo claro no seu passaporte ao entrar no  espaço Schengen  pela 

primeira vez. 

 

A lei austríaca prevê que qualquer pessoa que permaneça mais de três dias em um local 

na Áustria deve se registrar junto às autoridades municipais (cf. formulário (site em 

alemão e inglês): Meldezettel ). Para os turistas, essa formalidade é realizada por hotéis 

ou pousadas. 

 

Para estadias superiores a três meses, é essencial solicitar um certificado de registro (" 

Anmeldebescheinigung ", site em alemão e em inglês) no prazo de quatro meses a partir 

da emissão do Meldezettel . 

 

Este documento, que é válido por um período ilimitado e custa entre € 15 e € 55, deve ser 

solicitado na administração municipal competente: Magistratsabteilung 35 (site em 

alemão) para Viena. 

 

Nas províncias, você deve entrar em contato com a BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT ou 

com a prefeitura de onde você mora. 

 

O não cumprimento destas obrigações é punível com multa (até € 250) por contra-

ordenação. 
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Mais informações estão disponíveis no site da Prefeitura de Viena (site em alemão e 

inglês). 

Visite o Site da Embaixada da Áustria para obter as informações mais atualizadas sobre 

vistos .A Áustria coleta as impressões digitais de todos os requerentes de visto do Brasil. 

Os alunos e futuros alunos devem visitar o Study in Austria  página da Web para as 

informações mais atualizadas sobre os requisitos do visto de estudante . Alunos e 

bolsistas da Fulbright com dúvidas devem entrar em contato com seus respectivos 

responsáveis do programa . https://studyinaustria.at/en/ 

Viajando pela Europa: Se você está planejando visitar ou viajar por países europeus, 

deve estar familiarizado com os requisitos do Acordo de Schengen.  

Seu passaporte deve ser válido por pelo menos três meses além do período de estadia 

se você planeja transitar por um país Schengen 

Você precisará de comprovante de fundos e uma passagem de avião de volta . 

Crianças 

 

Crianças  menores de 18 anos que viajam sozinhas ou com um dos pais podem precisar 

de uma carta de consentimento dos pais que não viajam. Verifique os detalhes com uma  

embaixada ou consulado da Áustria  . 

 

Travessias de fronteira 

 

Para evitar problemas nas passagens de fronteira: 

 

sempre leve seu passaporte ao cruzar a fronteira 

 

monitorar a mídia local para atualizações 

 

verifique com seu provedor de transporte ou com a  Austrian Railways (OBB) 

https://www.oebb.at/en 

 

Controles de fronteira 

 

https://studyinaustria.at/en/
https://www.oebb.at/en
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Desde setembro de 2015, a Áustria realiza controles de fronteira na fronteira austro-

húngara, bem como na fronteira austro-eslovena. Em certas circunstâncias, isso pode 

levar a tempos de espera no tráfego transfronteiriço. 

 

 

Segurança 

Crime:  

A Áustria tem uma das taxas de criminalidade mais baixas da Europa e os crimes 

violentos são raros. Ocorrem crimes de oportunidade envolvendo roubo de propriedade 

pessoal.  

Esses crimes são relatados com mais frequência em áreas turísticas, incluindo a praça ao 

redor da Catedral de Santo Estêvão e as áreas comerciais de pedestres próximas no 

Primeiro Distrito de Viena. 

Cuidado com os batedores de carteira no transporte público, trens e estações de trem.  

O transporte que entra e sai do centro da cidade e em trens que circulam entre Viena e 

Budapeste, Praga e Roma são de alto risco. 

Precauções 

Não deixe as malas sem vigilância. 

Guarde seu dinheiro, identidade, carteira de motorista, passagens aéreas e outros 

documentos importantes. 

 

Prefira pagamentos sem dinheiro e leve apenas o dinheiro que você precisa para o dia e 

nenhum valor desnecessário. 

 

Em grandes multidões, como em aeroportos, estações de trem, em mercados e no 

transporte público, preste atenção especial e preste atenção aos seus objetos de valor. 
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Seja cético em relação a e-mails desconhecidos, notificações de lucros, ofertas e pedidos 

de ajuda de supostos amigos. Não compartilhe dados sobre você, apenas certifique-se 

possivelmente pessoalmente ou contate a polícia. 

Esteja alerta para esquemas criminais em locais públicos, como cafés e áreas turísticas. 

Seja especialmente vigilante nos principais centros de transporte público e nos parques 

do centro da cidade após o anoitecer.  

 

Proteja seus objetos de valor contra carteiristas, especialmente nas principais cidades, 

quando os turistas podem ser procurados por passaportes e dinheiro.  

 

Se você estiver viajando em trens internacionais para ou da Áustria, deve estar 

especialmente ciente de sua bagagem. 

Não compre produtos falsificados ou pirateados , mesmo que estejam amplamente 

disponíveis . É ilegal trazer itens contrabandeados de volta para o Brasil e você pode estar 

infringindo as leis locais. 

Não carregue seu passaporte a menos que seja absolutamente necessário e deixe uma 

cópia de seu passaporte (e documentos de viagem e seguro) com a família ou amigos em 

casa. 

 

Esteja especialmente ciente de pequenos furtos nas maiores estações de trem de Viena, 

Westbahnhof, Hauptbahnhof e Meidling. Também houve vários relatos recentes de 

roubos nos trens entre Viena e Praga / Budapeste. 

 

Atrações turísticas, incluindo a Catedral de Santo Estêvão, o Palácio Imperial e áreas 

comerciais próximas 

 

Golpes e Fraude 

 

A fraude em ATM ocorre, principalmente em Viena, especialmente em torno da Catedral 

de Santo Estêvão. 

 

Tenha cuidado ao usar cartões de débito ou crédito: 
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Preste muita atenção quando seus cartões estiverem sendo manuseados por outras 

pessoas 

 

Usar caixas eletrônicos localizados em áreas públicas bem iluminadas ou dentro de um 

banco ou empresa 

 

Evite usar leitores de cartão com características irregulares ou incomuns 

 

Cubra o teclado com uma mão ao inserir seu PIN 

 

Verifique se há transações não autorizadas em seus extratos de conta 

 

Denunciar um crime 

 

Se você for vítima de um crime enquanto estiver na Áustria, denuncie imediatamente à 

polícia local. E você pode entrar em contato conosco na Embaixada do Brasil se precisar 

de ajuda. 

 

Perda / roubo de passaporte 

 

Se o seu passaporte for perdido ou roubado, você deve entrar em contato com a 

Embaixada o mais rápido possível e relatar a perda ou roubo à delegacia de polícia mais 

próxima. Você precisará enviar uma cópia do seu atestado policial quando estiver 

solicitando um novo passaporte ou se estiver fazendo uma reclamação sobre o seu 

seguro. 

 

Police 133 https://www.polizei.gv.at/ (em alemão, inglês) 

Em alguns casos, você poderá usar este extrato em vez do passaporte, mas deve verificar 

com a companhia aérea antes de ir para o aeroporto.  

 

Se sua companhia aérea não aceitar a declaração, a Embaixada pode emitir um 

Certificado de Viagem de Emergência, válido para uma viagem da Áustria à Irlanda, ou 

um Passaporte Temporário, válido por um período restrito de tempo. 

Manifestações 

https://www.polizei.gv.at/
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As manifestações  ocorrem com frequência. Eles podem ocorrer em resposta a questões 

políticas ou econômicas, em feriados politicamente importantes e durante eventos 

internacionais.  

Mesmo as manifestações destinadas a ser pacíficas podem se tornar conflituosas e 

possivelmente violentas.  

Evite áreas em torno de protestos e manifestações.  

Verifique a mídia local para atualizações e alertas de tráfego. 

Siga os conselhos das autoridades locais. 

 

Riscos naturais 

 

Os riscos naturais, como o risco de avalanche ou inundação, estão sujeitos a uma gestão 

rigorosa em termos de prevenção e informação por parte das autoridades locais.  

 

Os cidadãos são convidados a informar-se sobre as condições climáticas e a respeitar as 

regras de segurança, nomeadamente no âmbito das atividades de montanha. 

 

Risco de terrorismo 

 

À semelhança de outras capitais da União Europeia, o risco de terrorismo não pode ser 

excluído.  

 

No entanto, nenhuma ameaça imediata ou específica foi identificada. 

 

Zonas de vigilância 

 

Todo o país aparece em vigilância normal no mapa de segurança (verde). 

 

Viena: A taxa de criminalidade em Viena é inferior à de outras metrópoles europeias. No 

entanto, tem havido um aumento nos casos de piquetes, principalmente no setor do 1º 

arrondissement e nos transportes (metrô, bonde).  

 

A capital concentra os principais fatos de criminalidade observados na Áustria. 
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Recomendações gerais 

 

• É aconselhável não transportar todos os seus papéis e dinheiro na mesma mala e 

guardar em local seguro (no cofre do seu quarto de hotel por exemplo) o dinheiro e o 

passaporte (circule com fotocópia). 

 

Clima 

 

O clima da Áustria é moderado e geralmente agradável, com verões quentes e invernos 

frios (as temperaturas dependem em grande parte das altitudes).  

 

De junho a setembro, você pode esperar sol e pouca chuva e de novembro a março o clima 

é muito mais frio e geralmente ideal para esportes de inverno. 

 

Se você estiver viajando para a Áustria, certifique-se de saber o que esperar - então planeje 

e faça as malas para estar preparado.  

 

Avalanches, inundações repentinas e deslizamentos de terra ocorrem em áreas alpinas. 

Monitore o clima local. Siga os conselhos das autoridades locais. Atenha-se às pistas e 

trilhas marcadas ao esquiar. 

 

O clima nas regiões alpinas é imprevisível. Isso pode mudar repentinamente. 

Dependendo da estação, fortes nevascas, trovões ou chuvas de água e ventos fortes 

podem causar inundações e neve e deslizamentos de terra em todo o país.  

 

É aconselhável familiarizar-se com os termos e condições do seguro de passageiros antes 

de viajar. 

Avalanches 

 

Existe o risco de avalanches, especialmente após fortes nevascas, e algumas resultaram 

em mortes. 

 

Tenha especial cuidado nas áreas alpinas de Salzburg, Styria, Tyrol e Vorarlberg. 

 

Riscos sazonais 
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Chuvas fortes podem ocorrer na primavera e no verão, às vezes resultando em enchentes 

e deslizamentos de terra. 

 

No inverno, podem ocorrer fortes nevascas em cidades e resorts de esqui. Eles também 

podem tornar as estradas intransitáveis. 

 

Atividades ao ar livre e turismo de aventura 

 

Caminhadas, montanhismo e outros esportes de aventura são atividades populares na 

Áustria.  

 

Infelizmente, a cada ano ocorrem incidentes com visitantes que enfrentam dificuldades e 

precisam da ajuda dos serviços de emergência. 

 

Se você estiver participando de esportes radicais, verifique se a empresa está bem 

estabelecida no setor e se você providenciou para que seu seguro cubra essa atividade 

específica.  

 

Para atividades esportivas como esqui, esqui e montanhismo, e para esportes 

classificados como particularmente perigosos (por exemplo, esqui fora de pista, 

mountain bike, escalada, parapente ou salto em BASE), seu seguro deve incluir serviços 

de resgate em montanha, custos de helicóptero e repatriação. país de residência ou 

possível transferência para os países vizinhos para tratamento. 

 

Verifique as previsões e condições meteorológicas e verifique se você está devidamente 

equipado para o pior cenário. Um mapa, bússola, GPS e equipamentos de 

telecomunicações sempre devem ser usados quando se viaja para fora das áreas urbanas.  

 

Não realize nenhuma atividade sozinho e considere contratar um guia para 

aconselhamento especializado. Sempre deixe cópias de seu itinerário com alguém. 

 

Certifique-se de que sua condição física é boa o suficiente para enfrentar os desafios de 

sua atividade. 

 

Certifique-se de que está devidamente equipado e bem informado sobre o tempo e outras 

condições que podem representar um perigo 
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Conhecer os sintomas da doença aguda da altitude, que pode ser fatal 

 

Obtenha informações detalhadas sobre rotas de trekking ou pistas de esqui antes de sair 

e não se aventure em trilhas ou encostas marcadas, especialmente no início ou no final 

do inverno 

 

Montanhismo 

 

Recomenda-se: 

 

• obter informações sobre as condições meteorológicas, condições de neve e possíveis 

riscos de avalanche de profissionais de esportes de inverno e postos de turismo.  

 

Informações atualizadas sobre os riscos de avalanche estão disponíveis no endereço da 

Internet: http://www.lawine.at; 

 

• ter o equipamento em boas condições e estar adequadamente equipado. 

 

Para obter mais informações:  

http://www.preventionete.sports.gouv.fr/IMG/pdf/PreventionEte2017_100x145_FR.p

df ; 

 

• verificar antes da partida os serviços de qualquer seguro contratado. É imprescindível 

ter seguro em caso de lesão nas montanhas que requeira içamento ou repatriação.  

 

Na verdade, o socorro não é gratuito e pode ser muito caro. A maioria das associações e 

clubes também oferece um prêmio de seguro de baixo custo no local. 

 

• O uso de capacete para crianças menores de 15 anos é obrigatório para esqui / 

snowboard na maior parte dos Länder. 

 

Esquiar 

 

Se você planeja férias de esqui, para obter conselhos sobre condições meteorológicas e de 

segurança antes de viajar, entre em contato com a Agência de Turismo da Áustria por e-

mail: info@austria.info ou telefone 00800 400 200 00.  

 

O esqui fora de pista é altamente perigoso.  

http://www.lawine.at/
http://www.preventionete.sports.gouv.fr/IMG/pdf/PreventionEte2017_100x145_FR.pdf
http://www.preventionete.sports.gouv.fr/IMG/pdf/PreventionEte2017_100x145_FR.pdf
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Você deve seguir cuidadosamente todas as instruções de segurança, dado o perigo de 

avalanches em algumas áreas e, em particular, em períodos de neve pesada. Sempre 

verifique com os escritórios de turismo locais a neve e as condições climáticas atuais à 

chegada.  

 

Você deve seguir todas as instruções de segurança com atenção, dado o perigo de 

avalanches em algumas áreas, principalmente em épocas de neve forte. 

 

Os sinais sonoros de avalanche “Bipes” (receptores) são os dispositivos de resgate mais 

comuns e, quando usados adequadamente, fornecem a maneira mais rápida de localizar 

uma vítima de avalanche.  

 

Você pode obter informações sobre o risco de ocorrência de uma avalanche por e-mail: 

lawine@tirol.gv.at ou visitando os sites do Serviço de Alerta de Tirol Avalanche (Tirol 

Avalanche Warning Service ) ou o Serviço Europeu de Alerta de Avalanche (European 

Avalanche Warning Service.). Tome cuidado extra durante a primavera, pois é quando 

as avalanches ocorrem mais comumente. 

 

Para atualizações de avalanche em inglês, registre-se no: 

 

Serviço de alerta de avalanche Tirol (alemão) 

 

https://lawinen.report/bulletin/latest 

 

Serviço Europeu de Alerta de Avalanche 

 

https://www.avalanches.org/ 

 

Informações meteorológicas locais atuais estão disponíveis nos seguintes links: 

http://www.wetter.at/ e http://wetter.orf.at/oes/ 

(em alemão) 

O site http://www.meteoalarm.eu/?lang=su_EN fornece informações sobre eventos 

meteorológicos perigosos previstos na Europa. 

https://lawinen.report/bulletin/latest
https://www.avalanches.org/
http://www.wetter.at/
http://wetter.orf.at/oes/
http://www.meteoalarm.eu/?lang=su_FI
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Antes de viajar para as áreas alpinas: 

 

pegue o equipamento certo 

planeje suas atividades 

conte a alguém sobre seus planos 

verifique se o seu seguro de viagem cobre as atividades planejadas 

 

Quando você estiver viajando em áreas alpinas: 

 

monitorar o clima local e as condições de segurança, especialmente durante o  mau tempo 

leve os avisos do tempo a sério 

siga o conselho das autoridades locais 

obedecer a avisos e avisos 

fique em encostas e trilhas marcadas 

 

Registre-se no  Sistema Global de Coordenação e Alerta de Desastres  para receber alertas 

sobre grandes desastres. 

 

Dinheiro / cartões de crédito 

 

A moeda nacional é o euro. Retirar dinheiro em caixas eletrônicos e pagar com cartão de 

crédito é possível em qualquer lugar. 

Os cartões de crédito são amplamente aceitos nos principais hotéis, lojas e restaurantes. 

Os estabelecimentos menores só podem aceitar dinheiro. Os ATMs estão amplamente 

disponíveis. 

 

Se estiver transportando mais de € 10.000 ou o equivalente em outras moedas, você deve 

fazer uma declaração na alfândega ao entrar ou sair da União Europeia. A soma pode ser 

em dinheiro, cheque, ordem de pagamento, cheque de viagem ou qualquer outro ativo 

conversível. Isto não se aplica se você estiver viajando dentro da União Europeia ou em 

trânsito para um país fora da UE. 

 

Se você não declarar ou fornecer informações incorretas na entrada ou saída, você será 

multado. 

 

Você não precisa declarar fundos se estiver viajando para ou de outro país da UE. 

 

Regulamentos alfandegários 
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Regulamentos de importação 

 

 A importação e exportação de mercadorias estão sujeitas às disposições da União 

Europeia . O princípio da inexistência de controlos físicos não exclui os controlos 

aleatórios no contexto da vigilância policial das fronteiras e dos controlos policiais do 

tráfego transfronteiriço. 

 

Importações 

 

Os viajantes estão autorizados a importar para a Áustria: 

 

• cigarros: 800 unidades 

• cigarrilhas (charutos com peso não superior a 3 gramas cada): 400 unidades 

• charutos: 200 unidades 

• tabaco: 1 kg 

• bebidas espirituosas: 10 litros 

• produtos intermediários: 20 litros (isto é, bebidas alcoólicas que não sejam cerveja, 

como vinho espumante ou vinho com um título alcoométrico máximo de 22% vol.) 

• vinho: 90 litros (dos quais no máximo 60 litros de vinho espumante) 

• cerveja: 110 litros 

 

Animais de estimação 

 

Para viagens com certos animais de estimação (cães, gatos, furões) para países da União 

Europeia, com exceção da Irlanda, Grã-Bretanha, Malta e Finlândia, onde regulamentos 

diferentes se aplicam, a eu-Pet passaporte necessário. Entre outras coisas, serve como 

prova de que o animal foi vacinado contra a raiva. 

 

O Ministério Federal da Alimentação e Agricultura e o Ministério Federal Austríaco do 

Trabalho, Assuntos Sociais, Saúde e Proteção ao Consumidor oferecem uma amostra de 

identificação e mais informações . 

 

• Se você estiver viajando com animais na União Europeia: https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/F21374. 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F21374
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F21374
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• Cada animal deve possuir uma tatuagem facilmente identificável ou um chip eletrônico 

para sua identificação, bem como seu passaporte do animal que ateste as vacinações 

regulares. 

 

• Em espaços públicos na Áustria, os cães estão sujeitos a regulamentos especiais. Estes 

regulamentos (site em alemão e inglês) variam consoante o município: em Viena, por 

exemplo, o cão deve ser mantido com guia e / ou focinheira nos espaços públicos e nos 

transportes públicos. 

 

Saúde 

 

Uma estadia no exterior implica que todos os viajantes tomem certos cuidados de saúde.  

 

Antes de sair 

 

Despesas de internação e despesas de saúde 

 

Para fazer face às despesas de internamento e por vezes altíssimas despesas de saúde no 

estrangeiro, é imprescindível que haja um contrato de assistência ou seguro para 

cobertura todas as despesas médicas (incluindo cirurgia e hospitalização) e repatriação 

médica, sob o risco de não ter acesso a cuidados, incluindo em caso de emergência vital.  

 

Recomendações para a sua saúde 

 

Se necessário, consulte o seu médico assistente ou um centro de vacinação internacional 

para avaliar o seu estado de saúde e beneficiar das recomendações de saúde, em 

particular sobre as vacinações. Se necessário, consulte seu dentista antes de partir. 

 

Configure a sua farmácia pessoal em conformidade e tome apenas os medicamentos 

necessários; nunca consumir drogas compradas na rua (risco de contrafação).  

 

Serviços e instalações médicas 

 

Os padrões de saúde são elevados. Assim como os custos médicos. A maioria dos 

médicos fala inglês. 

Para serviços de emergência na Áustria, disque 112 . 
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Os serviços de ambulância estão amplamente disponíveis. 

Remédios 

 

Se você pretende trazer medicamentos, verifique se é legal na Áustria. Tome remédios 

legais suficientes para sua viagem. 

Sempre carregue seu medicamento prescrito na embalagem original, junto com a receita 

do seu médico. Verifique com a Embaixada  para garantir que o medicamento é legal na 

Áustria. 

A Lei de Importação de Medicamentos Austríacos geralmente proíbe a importação de 

medicamentos prescritos para a Áustria; no entanto, os residentes de fora da União 

Européia têm permissão para medicamentos como parte de sua bagagem pessoal, mas 

somente a quantidade necessária durante o curso da estada.  

Os viajantes não podem receber remédios pelo correio enquanto estiverem na Áustria. Se 

um determinado medicamento não estiver disponível localmente na Áustria, uma 

farmácia austríaca pode solicitar o medicamento prescrito por um médico local em uma 

farmácia no Brasil 

Vacinações 

 

É aconselhável atualizar as vacinações usuais: difteria-tétano-poliomielite incluindo 

rubéola, caxumba e mais particularmente sarampo. 

 

Dependendo dos locais visitados e do tempo de permanência, a vacinação preventiva 

contra encefalite transmitida por carrapatos na Europa Central pode ser recomendada 

(permanência em áreas rurais ou florestais). 

 

Em todos os casos, consulte o seu médico ou um centro de aconselhamento para viagens. 

 

Riscos de saúde 

 

Doenças transmitidas por insetos 

 

A Encefalite transmitida por carrapatos  é um risco em áreas florestais. 
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Os carrapatos são mais comuns em áreas rurais. Eles estão ativos da primavera ao outono. 

 

A vacinação pode ser aconselhada pelo seu médico. Mais informações em: 

 

https://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents/encephalite_tiques_27-4-

06.pdf 

  

https://www.bmeia.gv.at/fr/paris/voyages-en-Áustria/ 

 

Prevenção de picadas de carrapatos A prevenção de outras 

 

infecções transmitidas por carrapatos incluem a cobertura de roupas e a aplicação de 

repelentes para a pele nas áreas expostas.  

 

Também é imprescindível, após qualquer caminhada em áreas rurais e particularmente 

na floresta em regiões infestadas, observar a possível presença de carrapatos no corpo 

para removê-los muito rapidamente.  

 

Mais informações em http://www.ameli-sante.fr/morsures-de-tiques/la-conduite-a-

TEN-en-cas-de-morsure-de-tique.html 

 

Casos do Vírus do Nilo Ocidental  ocorreram em toda a Áustria, assim como em outros 

países do centro e sul da Europa. 

 

Não há vacina para isso. Use repelente de insetos. Certifique-se de que sua acomodação 

seja à prova de insetos. 

 

Essa infecção é transmitida aos humanos pela picada de um mosquito infectado, 

geralmente entre junho e outubro.  

 

Embora a maioria das pessoas infectadas não apresente sintomas, o vírus pode, em alguns 

casos, causar um estado febril semelhante ao de uma gripe ou até mesmo causar 

problemas neurológicos ou encefalite que podem ser fatais.  

 

A prevenção depende, em particular, do uso de produtos anti-mosquitos. Mais 

informações em 

https://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents/encephalite_tiques_27-4-06.pdf
https://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents/encephalite_tiques_27-4-06.pdf
https://www.bmeia.gv.at/fr/paris/voyages-en-%C3%81ustria/
http://www.ameli-sante.fr/morsures-de-tiques/la-conduite-a-TEN-en-cas-de-morsure-de-tique.html
http://www.ameli-sante.fr/morsures-de-tiques/la-conduite-a-TEN-en-cas-de-morsure-de-tique.html
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 http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-

infectieuses/article/fievre-du-nil-occidental-ou-infection-par-e-virus-west-Nilo 

 

Algumas regras simples 

 

Fique longe de animais mortos e seus excrementos 

 

Não se aproxime de animais vadios e não os acaricie. 

 

Garanta a sua segurança na estrada (usar cinto de segurança, capacete sobre duas rodas). 

 

Proteja-se da contaminação digestiva ou de contato lavando as mãos regularmente com 

soluções de lavagem hidroalcoólicas, especialmente antes e depois das refeições ou de ir 

ao banheiro. 

 

Em caso de emergência, você pode entrar em contato com: 

 

o médico de plantão no 141 ou o SAMU no 144 

a polícia em 133 

 

Transporte 

 

Licenças e documentos 

 

Ao dirigir na Áustria, você deve sempre levar sua carta de motorista, documentos de 

propriedade e detalhes do seguro. Você deve ter pelo menos 18 anos de idade para dirigir 

na Áustria, a menos que esteja aprendendo sob supervisão e cumprindo os requisitos 

legais relevantes. 

 

O cartão verde do seguro e o seguro automóvel de terceiros são obrigatórios. 

 

Você deve portar uma carteira de motorista internacional e uma tradução alemã da sua 

carteira de motorista. Se você estiver na Áustria por mais de 12 meses, deverá obter uma 

licença austríaca. 

 

Se você é residente na Áustria, sua carteira de motorista estrangeira é válida por 6 meses 

a partir do início de sua autorização de residência. 

 

http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/article/fievre-du-nil-occidental-ou-infection-par-e-virus-west-Nilo
http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/article/fievre-du-nil-occidental-ou-infection-par-e-virus-west-Nilo
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Regulamentos de condução 

 

Se você for parado pela polícia na estrada, o policial se identificará. Os veículos não 

marcados terão uma placa eletrônica piscando na janela traseira, onde se lê 'Stopp', 

'Polizei' e 'Folgen'.  

 

Em caso de dúvida, entre em contato com a polícia no número de emergência 133.  

 

Os motoristas têm o direito de pedir para falar com oficiais de patrulha uniformizados. 

 

O limite legal para dirigir bebidas na Áustria é de 50 miligramas de álcool por 100 

mililitros de sangue.  

 

O limite é de 10 miligramas de álcool por 100 mililitros de sangue para motoristas de 

ônibus e veículos pesados e para aqueles que possuem carteira de motorista há menos de 

dois anos. As multas por dirigir sob influência de álcool são severas. 

 

Você deve portar um colete de aviso de alta visibilidade e usá-lo ao sair do veículo no 

acostamento ou em caso de avaria.  

 

Você também deve ter um kit de primeiros socorros e um triângulo de advertência dentro 

do carro. Somente telefones celulares 'viva-voz' podem ser usados durante a condução. 

 

Já não é obrigatório que os carros sejam movidos com os faróis acesos durante todo o dia 

durante todo o ano. Se você estiver viajando em um carro com volante à direita, precisará 

de conversores de farol na forma de adesivos que podem ser colocados nos faróis quando 

estiver dirigindo à direita. 

 

Os motoristas na Áustria devem formar um corredor de emergência assim que o tráfego 

parar de progredir e o congestionamento for iminente nas rodovias ou em faixas e 

rodovias duplas, independentemente de veículos de emergência já estarem nas 

proximidades ou não. 

 

Se você planeja usar rodovias e estradas 'S' na Áustria, corre o risco de multas pesadas no 

local se não exibir uma Vinheta de auto estrada (semelhante a um pedágio) em seu 

veículo.  
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Você pode comprar essas vinhetas de autoestrada em todas as principais passagens de 

fronteira para a Áustria e em postos de gasolina maiores e pequenas lojas tabak (tabacos) 

localizados em toda a Áustria. O não cumprimento pode resultar em pesadas multas que 

você deve pagar no local. 

 

As estradas nas montanhas costumam ser estreitas e cobertas de neve e gelo durante o 

inverno. As estradas podem fechar devido a avalanches. Leve correntes para pneus no 

carro se pretende usar estradas de montanha. 

 

O uso de telefone celular durante a condução é proibido, a menos que esteja equipado 

com um dispositivo viva-voz. 

 

Você não pode virar à direita em um semáforo vermelho. Uma luz verde piscando isso 

não significa que você tem o direito de passagem para avançar. 

 

Os pneus de inverno são obrigatórios de 1 de novembro a 15 de abril. 

 

Todos os veículos devem ter o seguinte em caso de avaria: 

 

um kit de primeiros-socorros 

um triângulo de advertência 

coletes de alta visibilidade (para serem carregados no compartimento do passageiro, não 

no porta-malas) para o motorista e qualquer passageiro que saia do veículo. 

 

Pedágios adicionais são necessários para seções de rotas especiais individuais, como 

travessias dos Alpes em particular. Assim, não há necessidade de adesivo. 

 

As passagens pela cidade podem ser bloqueadas para viajantes em trânsito. 

 

Além da forma anterior como vinheta adesiva, a vinheta também pode ser adquirida 

como vinheta digital na loja virtual da ASFiNAG ou através do aplicativo ASFiNAG pelo 

mesmo preço. A vinheta digital só é válida a partir do 18º dia após a data da compra e é 

gravada no sistema com o número de registro. 

 

Vinhetas adesivas só são permitidas no para-brisa na borda esquerda ou atrás do espelho 

retrovisor, estar colado com contato direto, visível nas motocicletas sobre uma parte 

impossível ou difícil de remover da motocicleta. Vinhetas não fixadas, bem como 
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vinhetas de tempo não perfuradas (vinhetas de 2 meses, vinhetas de 10 dias) são 

inválidas. 

 

A seção inferior da vinheta deve ser mantida, o filme portador com número de série serve 

como prova de compra. 

 

Os controlos são normalmente efectuados de forma automática pela polícia, alfândegas e 

órgãos de controlo das portagens, sendo os veículos da Alemanha identificados por uma 

consulta do Registo de Veículos Motorizados de Flensburg.  

 

Se a vinheta estiver faltando, não estiver devidamente fixada ou adulterada, multas 

pesadas serão cobradas.  

 

As vinhetas incorretamente anexadas não são registradas nas verificações automáticas. 

 

Auto-estrada 

 

Limites de velocidade: regra geral 130 km / h em auto-estrada (140 km / h em alguns 

troços, 110 km / h em caso de chuva), 100 km / h em estrada e 50 km / h em zonas 

urbanas. 

 

Se você usar as rodovias austríacas ('Autobahn') e 'S', deverá exibir uma vinheta (adesivo) 

na parte interna do pára-brisa do veículo quando entrar na Áustria. A falta de um 

significa uma multa pesada no local. Você pode obter uma vinheta de rodovia em todas 

as principais passagens da fronteira para a Áustria e em postos de gasolina maiores. 

A multa por não exibição de um adesivo válido é de EUR 120 ($ 150 USD), pago em 

dinheiro “no local”. 

É obrigatório que os carros nas auto-estradas austríacas saiam de um corredor de 

emergência, mesmo quando nenhum veículo de emergência se aproxima. Quando o 

tráfego parar, crie um corredor de emergência entre a faixa da extrema esquerda e todas 

as outras da direita. 

Todos os veículos com peso em carga máximo permitido acima de 3,5 toneladas, que 

utilizam rodovias e vias expressas, devem ter um pequeno dispositivo - chamado 'GO-

BOX' - acoplado ao pára-brisas. Isso inclui veículos particulares maiores, como caravanas 

que estão acima do limite de peso.  
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Se o seu veículo estiver próximo do limite de peso, você deve comprovar o peso máximo 

em carga permitido. Se os seus documentos de registro não declararem isso claramente, 

você precisará produzir uma certificação alternativa, por exemplo, a partir de uma ponte 

de pesagem 

 

O GO-BOX usa a faixa de alta frequência para se comunicar com pontos de pedágio, 

possibilitando efetuar uma dedução automática de pedágio sem diminuir a velocidade 

ou parar. Eles podem ser obtidos por uma taxa única de 5,00 euros em centros de vendas 

na Áustria e nos países vizinhos, ou online. 

 

Transportadores rodoviários 

 

É proibida a todos os camiões um peso superior a 7,5 toneladas em carga (sem reboque) 

ou mais de 3,5 toneladas (com reboque), que se aplica ao longo do ano em todas as auto-

estradas aos sábados entre as 15:00 e as 24:00 e durante todo o dia aos domingos e feriados 

públicos.  

 

Também é proibido o uso de rodovias durante todo o ano entre 22:00 e 05:00. É proibida 

a ultrapassagem de caminhões com peso superior a 7,5 toneladas em várias auto-estradas. 

Procure sinais especiais. 

 

O Ministério dos Transportes e a ASFINAG (o operador de autoestrada semi-privatizado) 

realizam verificações rigorosas nos veículos pesados de mercadorias.  

 

Todos os veículos devem ser técnicos e documentados corretamente. Os veículos que 

apresentarem defeitos provavelmente serão apreendidos até a conclusão dos reparos 

necessários. 

 

Viagem no inverno (1 de novembro a 15 de abril) 

 

A lei austríaca estipula que o equipamento do veículo deve ser adaptado em todas as 

circunstâncias às condições climáticas. 

 

Todos os veículos devem ser adaptados às condições das estradas de inverno entre 1 de 

novembro e 15 de abril.  
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Correntes de neve nas rodas motrizes só serão permitidas como alternativa quando a 

estrada estiver totalmente coberta de neve e / ou gelo e a superfície da estrada não será 

danificada pelas correntes.  

 

Correntes ou pneus de verão não serão permitidos em condições escorregadias. Multas 

pesadas ou perda temporária de veículo podem ser impostas àqueles que ignoram esta 

legislação. 

Você será multado substancialmente por não usar pneus de inverno em seu veículo 

entre 1 de novembro e 15 de abril. O seguro do seu carro será anulado se você sofrer um 

acidente e não tiver pneus de inverno. 

Você deve equipar o seu carro alugado com os pneus adequados e prestar atenção às 

disposições do contrato de aluguel . Você será preso, multado e / ou acusado de tentativa 

de roubo de automóvel se tentar entrar em países listados como “proibidos” no contrato 

de aluguel de automóveis. 

Ao conduzir em uma pista coberta de gelo, neve ou granizo, o motorista deve equipar 

seu veículo com 4 pneus para neve (perfil mínimo de 4 mm) ou 2 correntes para neve nas 

rodas motrizes (equipamento suficiente se a estrada está total ou parcialmente coberta 

com neve ou gelo). 

 

Autocolante de auto-estrada Os motoristas e motociclistas que pretendam utilizar as 

auto-estradas devem trazer obrigatoriamente um autocolante (“Autobahnvignette”), cuja 

aquisição é recomendada na passagem da fronteira. 

 

Recomenda-se comprá-lo antes de entrar no país (o adesivo austríaco é vendido na 

maioria dos postos de gasolina nos países vizinhos, antes da fronteira). 

 

Os veículos com mais de 3,5 t devem estar equipados com "Go-Box", disponível nos 

postos de fronteira (a viagem deve então ser paga antecipadamente) ou solicitada com 

antecedência pela internet (toda a viagem é definido posteriormente). 

 

Os infratores estão sujeitos a uma multa muito pesada que pode levar, em caso de pedido 

de mora, à apreensão do veículo e do seu conteúdo. 

 

Algumas estradas nas montanhas podem fechar por longos períodos. 
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Infraestrutura rodoviária 

 

Informações regularmente atualizadas sobre as condições das estradas estão disponíveis 

nos sites dos "Automóveis Clubes" austríacos ( www.oeamtc.at ;  

www.arboe.at - sites em alemão) e da empresa "ASFINAG "( www.vignette.at , site em 

alemão e inglês), responsável pela operação das rodovias. 

 

Riscos decorrentes do consumo de álcool e entorpecentes: a legislação é mais rígida  

comparável à brasileira. 

 

Ao dirigir embriagado:  

https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/4/Seite.042000.htm 

As informações de trânsito e as condições das estradas são transmitidas no canal do 

idioma inglês localizado entre 91-105 FM, dependendo da localidade. Para obter ajuda e 

informações de emergência na estrada, disque 123 ou 120 para assistência de veículos e 

serviços de reboque (clubes automotivos austríacos), 122 para os bombeiros, 133 para a 

polícia e 144 para ambulâncias. A linha de emergência europeia é 112 . 

Alugar um veículo 

 

Se estiver alugando um veículo, aconselhamos não entregar o passaporte como forma de 

garantia. Se você está permitindo que seu passaporte seja fotocopiado, mantenha-o à vista 

o tempo todo. 

 

Verifique se você tem seguro adequado e leia as letras pequenas do contrato de locação 

de veículos (especialmente qualquer renúncia que entrará em vigor se o veículo for 

danificado). 

 

Verifique se o seu carro alugado possui os equipamentos de segurança necessários. 

 

Caminhada e ciclismo 

 

Observe os semáforos ao caminhar pelas cidades austríacas, especialmente Viena.  

 

No local, multas são aplicadas por cruzar a rua em um semáforo vermelho. 

 

http://www.oeamtc.at/
http://www.arboe.at/
http://www.vignette.at/
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/4/Seite.042000.htm
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É importante observar as regras da estrada ao andar de bicicleta. No local, multas são 

aplicadas para andar de bicicleta em áreas de pedestres. Além disso, os ciclistas em Viena 

estão sujeitos a testes de bafômetro aleatórios. A reprovação em um teste pode resultar 

em multa, prisão ou ambos. 

 

Motocicletas 

Sua apólice de seguro de viagem pode não cobrir você em caso de acidente ao dirigir uma 

motocicleta, quadriciclo ou similar. Verifique antes de dirigir. 

 

Sempre use um capacete. 

 

Transporte público 

 

Se você viajar em transporte público sem um bilhete válido, você será multado. 

Ferrovias federais austríacas Österreichische Bundesbahnen www.oebb.at, oferecem um 

excelente serviço ferroviário para todas as grandes cidades e todas as principais cidades 

da Europa. Há também uma extensa rede de linhas de ônibus do Österreichische Post. 

Todas as grandes cidades oferecem excelentes serviços de transporte público. 

Visite o site do escritório nacional de turismo da Áustria e a autoridade nacional 

responsável pela segurança no trânsito. 

Para evitar uma multa: 

 

siga todos os avisos de passageiros 

valide o seu bilhete antes de iniciar a sua viagem 

guarde sua passagem até o final de sua jornada 

mostre seu tíquete para os inspetores, se solicitado 

 

Viagem de barco 

 

Lembre-se de cruzar a fronteira e viajar com seu passaporte. 

 

Regras para dirigir veículos motorizados na Áustria 

https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/6/Seite.0630002.html 

 

https://www.oebb.at/
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/6/Seite.0630002.html
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/6/Seite.0630002.html
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Mais informações sobre o transporte rodoviário podem ser encontradas nos sites da 

Agência de Transporte Austríaca e da associação automobilística local 

http://www.asfinag.at/ e http://www.oeamtc.at/ (em alemão) 

Mais informações sobre o tráfego de trens podem ser encontradas no site das ferrovias 

estatais http://www.oebb.at/ (Em alemão) 

Viagem de negócios 

 

Entrando no território 

 

Os cidadãos brasileiros podem entrar na Áustria livremente com um passaporte válido . 

 

Redes de comunicação 

 

Na Áustria, a rede de telecomunicações é excelente. A rede 3G e 4G está presente.  

 

As tarifas de roaming relacionadas ao uso de um telefone celular desapareceram em toda 

a União Europeia desde 1 de julho de 2017:  

 

Leis e costumes locais 

 

Geralmente é ilegal na Áustria usar em um local público qualquer roupa ou objeto que 

oculte o rosto e torne irreconhecíveis as características faciais. Isso não se aplica a 

máscaras médicas ou de tecido, que são obrigatórias em algumas situações . 

 

O não cumprimento desta lei é punível com uma multa no local de até € 150.  

 

Você também pode ser solicitado a comparecer a uma delegacia de polícia se recusar a 

descobrir seu rosto uma vez solicitado ou se sua identidade for impossível de determinar.  

 

A lei se aplica a residentes e visitantes. Consulte o site do Ministério do Interior da Áustria 

para obter mais informações sobre a lei e uma lista de isenções. Isso não se aplica a 

máscaras médicas ou de tecido, que são obrigatórias em algumas situações de saúde.  

 

O porte ou o tráfico de drogas serão tratados com severidade. Se condenado, uma longa 

sentença de prisão é comum. 

http://www.asfinag.at/
http://www.oeamtc.at/
http://www.oebb.at/
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De acordo com a lei austríaca, você deve ter seu passaporte sempre acessível. Se você não 

levar seu passaporte, ele deve estar no mesmo distrito que você e deve poder acessá-lo 

dentro de um prazo razoável.  

 

Aconselhamos você a carregar fotocópias das páginas relevantes de seu passaporte e 

manter o original em um local seguro. 

 

Se você usar um bilhete em papel individual em um ônibus, bonde ou trem, certifique-se 

de validá-lo na máquina do veículo ou na estação. Se você não validar o seu bilhete, pode 

ser necessário pagar uma multa alta no local. 

 

Pessoas com dupla nacionalidade podem ter que completar o serviço nacional. Verifique 

com a  embaixada ou consulado da Áustria . 

 

É ilegal pregar, a menos que você pertença a um grupo religioso registrado e tenha uma 

licença. 

Viajantes que requerem assistência para acessibilidade .  

A acessibilidade e a acomodação podem ser muito diferentes das encontradas no Brasil. 

A lei federal austríaca determina o acesso a edifícios públicos para pessoas com 

deficiência física, por isso a acessibilidade melhorou muito. Embora muitas lojas e 

restaurantes na Áustria ainda não tenham acesso por rampa ou elevador, a maioria das 

atrações turísticas são acessíveis. Uma avaliação abrangente dos edifícios públicos, 

incluindo locais turísticos, restaurantes, cafés e hotéis em Viena, está disponível no site 

de Informações Turísticas de Viena . 

https://www.wien.info/en/travel-info/accessible-vienna 

e 

https://www.austria.info/en/service-and-facts/accessible-travel 

Você pode ter que comparecer a uma delegacia de polícia se: 

 

você se recusa a descobrir seu rosto quando perguntado 

https://www.wien.info/en/travel-info/accessible-vienna
https://www.austria.info/en/service-and-facts/accessible-travel
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não é possível confirmar sua identidade 

 

Mais Informações: 

 

Ministério do Interior austríaco https://www.bmi.gv.at/ (em alemão, inglês) 

Em caso de emergência, a polícia local deve ser contatada primeiro. 

Números de emergência: 

Número de emergência geral 112 

Polícia 133 

Corpo de bombeiros 122 

Ambulância 144  

Bibliografía Específica 

Serviço de alerta de avalanche Tirol (alemão) 

https://lawinen.report/bulletin/latest 

 

Serviço Europeu de Alerta de Avalanche 

https://www.avalanches.org/ 

 

Ministério do Interior austríaco (alemão) 

https://www.bmi.gv.at/news.aspx?id=4D794D417A3630647947773D 

 

https://bmi.gv.at/ 

 

Austrian Railways (OBB) 

https://www.oebb.at/en 

 

Regras para dirigir veículos motorizados na Áustria 

https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/6/Seite.0630002.html 

 

https://www.bmi.gv.at/
https://lawinen.report/bulletin/latest
https://www.avalanches.org/
https://www.bmi.gv.at/news.aspx?id=4D794D417A3630647947773D
https://bmi.gv.at/
https://www.oebb.at/en
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/6/Seite.0630002.html
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/6/Seite.0630002.html
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Aeroporto Internacional de Viena 

https://www.viennaairport.com/en/passengers 

 

Ministério Federal Austríaco de Assuntos Sociais, Saúde, Assistência e Proteção ao 

Consumidor 

https://www.sozialministerium.at/public.html 

 

Agência Austríaca para Saúde e Segurança Alimentar (AGES) 

https://www.ages.at/startseite/ 

 

Como dirigir na Áustria 

https://www.rac.co.uk/drive/travel/country/austria/ 

 

Acessibilidade em Viena 

https://www.wien.info/en/travel-info/accessible-vienna 

 

Ministério da Saúde 

https://www.sozialministerium.at/public.html 

 

Pagamento de Pedágio ( Vinhetas) 

https://www.asfinag.at/toll/vignette/toll-sticker/ 

 

Transportes Públicos na Áustria 

https://www.oebb.at/en/ 

 

Linhas de Ônibus 

https://www.postbus.at/en/ 

 

Transportes Públicos em Viena 

https://www.wien.gv.at/english/transportation-urbanplanning/public-transport/ 

 

Police 

https://www.polizei.gv.at 

 

Agência de Transporte Austríaca 

http://www.asfinag.at/ 

 

Associação Automobilística 

https://www.viennaairport.com/en/passengers
https://www.sozialministerium.at/public.html
https://www.ages.at/startseite/
https://www.rac.co.uk/drive/travel/country/austria/
https://www.wien.info/en/travel-info/accessible-vienna
https://www.sozialministerium.at/public.html
https://www.asfinag.at/toll/vignette/toll-sticker/
https://www.oebb.at/en/
https://www.postbus.at/en/
https://www.wien.gv.at/english/transportation-urbanplanning/public-transport/
https://www.polizei.gv.at/
http://www.asfinag.at/
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http://www.oeamtc.at 

 

Clima 

http://www.wetter.at 

 

ou 

  

http://wetter.orf.at/oes/ 

 

Ministério das Relações Exteriores da Áustria  

https://www.bmeia.gv.at/ 

 (em alemão, inglês) 

 

Polícia de fronteira austríaca 

https://www.bmi.gv.at/202/Fremdenpolizei_und_Grenzkontrolle/ 

 (em alemão) 

 

Interior austríaco  

https://www.bmi.gv.at/ 

(em alemão, inglês) 

 

Azerbaijão 
 

Embaixada da República do Azerbaijão 

SHIS QI 9, Conjunto 15, Casa 15 

71625-150 Brasília - DF 

Tel: (61) 3253-9803/9805 

Tel. Consular: (61) 3253-9811 

E-mail: brasilia@mission.mfa.gov.az 

Site: http://brasilia.mfa.gov.az/pt 

Horário de funcionamento: das 9h às 18h 

 

Embaixada do Brasil em Baku  

http://www.oeamtc.at/
http://www.wetter.at/
http://wetter.orf.at/oes/
https://www.bmeia.gv.at/
https://www.bmi.gv.at/202/Fremdenpolizei_und_Grenzkontrolle/
https://www.bmi.gv.at/
http://brasilia.mfa.gov.az/pt
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Endereço: Business Center Marine Plaza, Uzeyir Hajibayov Street, nr. 62, 12th floor, 

offices 1202 e 1203, Baku, Azerbaijan. Telefones: (+994 12) 599-0501, 599-0502 e 599-0503. 

Site: http://baku.itamaraty.gov.br/pt-br/ 

E-mail: brasemb.baku@itamaraty.gov.br - E-mail 

Telefone: (+994 12) 599 0584 - Setor consular 

 

Entrada / Permanência 

 

Formalidades de entrada e permanência 

 

Vistos 

 

Os viajantes que vão para o Azerbaijão devem possuir um visto válido para a duração da 

estada anterior à partida. Este visto pode ser obtido na Embaixada do Azerbaijão 

competente ou por meio de um procedimento online. 

 

NB: Não é possível obter visto nos postos fronteiriços terrestres. 

 

Antes de qualquer estadia e viagem a Baku e ao resto do país, é aconselhável garantir, 

antes da partida, a validade dos documentos administrativos (vistos, cartão de residente 

se aplicável), dependendo da natureza da estadia pretendida.  

 

Devido a problemas recorrentes, os viajantes devem verificar, no momento da emissão, 

três elementos essenciais do visto que lhes é concedido: 

 

a duração autorizada da estada; 

 

as datas de validade do visto (data de entrada, antes da qual não é possível entrar em 

território azerbaijano, e data de saída, a partir da qual o viajante se encontrará em situação 

irregular).  

 

É necessário um visto válido para sair do território do Azerbaijão: em caso de expiração 

do visto ou caso a estada tenha excedido o período de validade do visto, o pagamento de 

uma multa será exigido antes da emissão de uma autorização de saída .  
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Este último é válido 48 horas após sua emissão. Apenas o Serviço de Migração do Estado 

é competente para emitir este documento, o qual, portanto, em nenhum caso pode ser 

obtido no aeroporto internacional de Baku ou em um posto de fronteira do país; 

 

o número de entradas permitidas. 

. Procedimento ASAN VIZA: visto eletrônico por no máximo 30 dias 

 

Desde 10 de janeiro de 2017, as pessoas que desejam viajar para o Azerbaijão podem obter 

online um visto eletrônico ("E-visa") por um máximo de 30 dias (1 entrada) através do 

portal institucional do Azerbaijão "ASAN VIZA" disponível em o seguinte endereço: 

www.evisa.gov.az (website em inglês, russo e azerbaijano). 

 

Para obter este visto eletrônico, os cidadãos de 81 países sujeitos a visto para entrar no 

Azerbaijão (incluindo o Brasil) devem preencher o formulário disponível online e fazer o 

upload de uma cópia digitalizada da página de identidade de seu passaporte.  

 

A taxa a pagar com cartão de crédito é de USD 20 para o visto e USD 3 para taxas de 

serviço, que não são reembolsáveis em caso de rejeição do pedido. 

 

Os viajantes cuja inscrição foi aceita receberão um e-mail dentro de 3 dias úteis contendo 

um link para baixar o visto eletrônico. Isso deve ser impresso em formato A4 e inserido 

no passaporte.  

 

Em caso de perda do visto eletrônico, é possível cancelá-lo. Cada visto eletrônico é pessoal 

e não pode ser transferido para outra pessoa. 

 

Este dispositivo destina-se a qualquer pessoa, família ou grupo de pessoas (de 10 a 300 

pessoas) que desejam viajar para o Azerbaijão como turista, embora o portal também 

oferece os seguintes motivos de viagem: negócios, ciências, educação, trabalho , cultura, 

esportes, humanitário, tratamento médico, viagens pessoais, viagens oficiais. 

 

Para qualquer esclarecimento sobre vistos do Azerbaijão ou o funcionamento do portal 

“ASAN VIZA”, os candidatos são convidados a contatar a Embaixada da República do 

Azerbaijão no Brasil ou a unidade webmaster do portal “ASAN 

VIZA”(https://evisa.gov.az/en/contact). 

 

http://www.evisa.gov.az/
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Observação : o portal “ASAN VIZA” não deve ser confundido com o site de resultados 

dos principais mecanismos de pesquisa www.evisa.com.az , que é um site comercial de 

propriedade de uma agência de viagens do Azerbaijão.  

 

Você deve solicitar um visto pelo menos um mês antes da data prevista da viagem.  

 

Certifique-se de verificar a duração do seu visto imediatamente para evitar estada 

excessiva sem querer. Seu visto deve ser válido ao sair do Azerbaijão. 

 

Os vistos eletrônicos são normalmente válidos por 30 dias e têm entrada única. As 

autoridades do Azerbaijão concordaram que o visto eletrônico pode ser prorrogado em 

algumas circunstâncias. Para obter mais informações, entre em contato com o e-mail do 

Serviço de Migração Estadual: info@migration.gov.az . 

 

Estrangeiros podem prolongar sua permanência no Azerbaijão por até 60 dias. Uma taxa 

será paga. Visite o site do Serviço Estadual de Migração da República do Azerbaijão . O 

endereço deles é: 

 

202 Binagadi Highway 

3123 Block 

Binagadi district 

Cidade de Baku 

AZ1114 

República do Azerbaijão 

Telefone +994 (0) 12 562 56 23 ou +994 (0) 12 562 57 73; envie um e-mail para 

info@migration.gov.az. 

 

Pedido de visto por um período superior a 30 dias 

 

As missões diplomáticas e consulares do Azerbaijão são responsáveis pela emissão de 

vistos com duração superior a 30 dias. 

 

Procedimentos de registro no Serviço de Migração do Estado 

 

> Para uma estadia de 15 a 90 dias 
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Qualquer estrangeiro que chegue ao Azerbaijão e deseje permanecer lá por mais de duas 

semanas deve se registrar dentro de três dias da chegada. 

 

A estrutura de acolhimento do estrangeiro (hotel, imobiliária ou proprietário de 

apartamento privado) deverá dirigir-se ao Serviço Estatal de Migração, através do site 

oficial (em inglês), ou mediante envio de representante ao Departamento de Atendimento 

Regional Migration Board of Baku (203 Ataturk Avenue, distrito de Binagadi - Baku AZ 

1108), um formulário de registro junto com uma cópia do passaporte do visitante 

estrangeiro que deseja registrar-se. 

 

Um certificado de registro deve então ser enviado para a estrutura de recepção pelo 

Serviço de Migração do Estado em 48 horas. 

 

A duração do registro é igual à duração do visto. 

 

A saída do exterior deve, em sentido contrário, ser comunicada pela estrutura de 

recepção ao Serviço Estadual de Migração. 

 

Qualquer mudança no local de residência do estrangeiro durante sua estada no 

Azerbaijão também deve ser notificada ao Serviço de Migração do Estado. 

 

Este registro não implica a emissão de qualquer cartão de registro. 

 

Na falta de estrutura de acolhimento, cabe ao estrangeiro, a título pessoal, cumprir todas 

as formalidades. 

 

A não inscrição é punível com multa de AZN 400. Esta multa deve ser paga no balcão do 

Serviço de Migração do Estado no Aeroporto Internacional de Baku. Esta facilidade não 

está disponível nos postos de fronteira terrestre. Se o estrangeiro não puder ou não quiser 

pagar esta multa, está sujeito ao embargo do território azerbaijano por um período de 1 

a 5 anos. 

 

> Para uma estadia de mais de 90 dias , entre em contato com a Embaixada do Azerbaijão 

no Brasil para mais informações. 

 

Atenção: 
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Os problemas de visto são comuns para viajantes de ou para Turkmenbachi, chegando 

ao porto de Baku de balsa. 

 

Dada a irregularidade das conexões, é recomendável ter um visto válido por mais alguns 

dias para os dois países (Azerbaijão e Turcomenistão). 

 

A entrada no Azerbaijão é estritamente proibida para pessoas que tenham permanecido 

em Nagorno-Karabakh ou em qualquer um dos sete distritos adjacentes ocupados do 

Azerbaijão sem a autorização prévia das autoridades azerbaijanas .  

 

Essas pessoas correm o risco de prisão imediata por entrada ilegal no país, bem como 

penas de até oito anos de detenção. 

 

Qualquer pessoa que tenha visitado Nagorno-Karabakh e um dos sete distritos adjacentes 

ocupados do Azerbaijão sem autorização prévia das autoridades azerbaijanas será 

automaticamente incluída na lista de “persona non grata” no Azerbaijão. 

 

O apoio consular não está disponível na região de Nagorno-Karabakh.  

 

As tensões entre o Azerbaijão e a Armênia sobre Nagorno-Karabakh continuam. Há 

violações regulares de cessar-fogo ao longo da Linha de Contato, separando as forças 

opostas e em outros lugares na fronteira entre estados entre o Azerbaijão e a Armênia, 

resultando periodicamente em mortes e baixas.  

 

Qualquer pessoa que tenha visitado Nagorno-Karabakh sem a permissão das autoridades 

do Azerbaijão será impedida de entrar no Azerbaijão.  

 

Validade do passaporte 

 

Seu passaporte deve ser válido por um período mínimo de 6 meses quando você entra no 

Azerbaijão. 

 

É aconselhável levar consigo várias fotocópias do seu passaporte. Durante a sua estadia, 

você deve portar seu passaporte o tempo todo, pois a polícia costuma fazer verificações 

de identidade. Certifique-se de mantê-lo seguro e deixe uma fotocópia da página de 

detalhes separadamente em um local seguro. 

 

Cadastro 
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Você deve se registrar no Serviço de Migração do Estado (SMS) em até 15 dias corridos 

após a chegada,  se o período de estadia previsto for superior a 15 dias. Visite o Serviço 

de Migração do Estado site para obter as informações de registro mais atualizadas. - 

Dövlə t Miqrasiya Xidmə ti - https://www.migration.gov.az/ 

Os hotéis podem fornecer esse serviço a seus hóspedes, mas os visitantes que ficam em 

apartamentos ou residências particulares terão que se registrar sozinhos. Cada viajante é 

responsável por garantir que o registro seja concluído. 

 

Se você ficar mais de 30 dias, precisará obter um cartão de residência temporária, a menos 

que esteja solicitando a extensão do seu visto por motivos de compaixão. Para mais 

informações, consulte o Serviço de Migração de Estado . 

 

As aplicações geralmente são decididas em poucos dias. No entanto, antes dos feriados 

do Azerbaijão, pode haver atrasos significativos no processamento. 

Os cidadãos brasileiros não precisam de visto para trânsito no aeroporto de Baku. 

Os pedidos de residência para pessoas com problemas de saúde, incluindo HIV / 

AIDS, são analisados pelo Serviço de Migração do Estado e aprovado caso a caso. Por 

favor, verifique esta informação com a Embaixada do Azerbaijão antes de você viajar. 

Os encarregados da aplicação da lei às vezes detiveram  indivíduos da Armênia ou com 

sobrenomes armênios  para questioná-los ou negaram-lhes a entrada no país.  

Esteja ciente de que viajar para a região de  Nagorno-Karabakh  e os territórios vizinhos 

via Armênia pode torná-lo  inelegível para viajar para o Azerbaijão  no futuro. 

Existem algumas restrições de entrada  para HIV / AIDS para visitantes e residentes 

estrangeiros no Azerbaijão. Os exames médicos são necessários para aqueles que 

solicitam  autorizações de residência temporária ou permanente  e devem ser realizados 

em clínicas designadas no Azerbaijão. 

Dupla nacionalidade 

 

O Azerbaijão não permite que adultos (18 anos ou mais) tenham dupla nacionalidade.  

https://www.migration.gov.az/
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Você pode ter sua entrada recusada, sua saída negada ou até mesmo ser responsabilizado 

criminalmente se tiver 18 anos ou mais e possuir um passaporte do Azerbaijão e um 

passaporte de uma nacionalidade diferente.  

 

Um cidadão do Azerbaijão que adotou a cidadania de um país estrangeiro precisa 

fornecer informações por escrito à autoridade executiva azerbaijana relevante dentro de 

um mês. Se você estiver no Azerbaijão, consulte o Serviço de Migração do Estado.  

 

Se você estiver fora do país, consulte o Ministério das Relações Exteriores do Azerbaijão. 

As pessoas que não denunciarem serão punidas com multas que variam de 3.000 a 5.000 

manats e / ou trabalhos comunitários de 360 a 480 horas, de acordo com o Código Penal 

do Azerbaijão. 

 

Os brasileiros com cidadania azerbaijana podem estar sujeitos às obrigações nacionais, 

como impostos e serviço militar, e devem verificar seu status com a Embaixada da 

República do Azerbaijão no Brasil antes de viajar. 

 

O serviço militar é obrigatório para cidadãos azerbaijanos do sexo masculino com idades 

entre 18 e 35 anos. Aqueles que não concluíram o serviço militar podem enfrentar multas 

ou prisão. 

 

Estadias anteriores na Armênia 

Os viajantes cujos passaportes contêm um visto armênio devem esperar mais tempo de 

espera e entrevistas ao entrar no Azerbaijão. Também podem ocorrer recusas de entrada. 

Estadias anteriores na "República de Nagorno-Karabakh" 

Se os passaportes contiverem vistos e / ou carimbos de entrada da chamada "República 

de Nagorno-Karabakh", nenhum visto será emitido para a entrada no Azerbaijão. Em 

princípio, este regulamento também se aplica se às autoridades do Azerbaijão tomarem 

conhecimento de viagens para a chamada "República de Nagorno-Karabakh", bem como 

para e através dos territórios azerbaijanos ocupados circundantes por outros meios. 

Menores 
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Não existem regulamentos especiais relativos à entrada de um menor que viaje sozinho 

ou quando viajar com apenas um dos pais sob custódia. 

Partida para países vizinhos 

Não é possível cruzar diretamente a fronteira do Azerbaijão para a Armênia ou vice-

versa. 

Tanto quanto se sabe, apenas a passagem de fronteira de Samur entre o Azerbaijão e a 

Rússia está aberta a viagens internacionais por terra. 

A passagem de fronteira para o Irã (através da passagem de fronteira de Astara) é 

possível para turistas com vistos válidos do Azerbaijão e do Irã. 

A entrada da Geórgia por terra também é possível com um visto do Azerbaijão. 

Entrada com veículo próprio 

A importação temporária de um veículo (por exemplo.por ocasião de uma estada 

turística) conduz normalmente à cobrança de uma caução pela alfândega.  

Segurança 

 

Delinquência 

 

O crime é moderado no Azerbaijão e a segurança é garantida na capital, Baku, em 

particular no centro da cidade, que é regularmente patrulhado pela polícia.  

 

A maioria dos crimes relatados envolve roubo, agressão ou pequenos crimes, como furto 

de carteira. 

 

No entanto, alguns bairros e ruas da capital têm iluminação pública limitada e é melhor 

não andar sozinho à noite. 
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O Azerbaijão é um país relativamente seguro para turistas. No entanto, é uma boa ideia 

ficar alerta para furtos e roubos. 

Os crimes contra turistas ocorrem principalmente às escuras, perto de restaurantes e 

discotecas. Use táxis oficiais e se mova em grupos sempre que possível.  

É altamente recomendável que você traga cópias (papel ou digital) de documentos de 

identidade, documentos de viagem e vistos.  

Isso facilitará a recuperação de uma cópia em caso de roubo ou perda. Também pode ser 

útil levar consigo o número de telefone da sua seguradora. 

 

Evite manifestações e multidões. Em Baku, em particular, houve confrontos entre a 

polícia e os manifestantes. 

Os criminosos que fingem ser policiais às vezes prendem estrangeiros e roubam 

documentos e dinheiro ou exigem que os turistas paguem multas no local. Se uma pessoa 

com uniforme de policial parar na rua, você deve se comportar de forma cooperativa, 

mas exige um crachá ou cartão para ser visto, ofereça-se para acompanhar o policial até 

a delegacia mais próxima para pagar a multa. 

Comidas e bebidas adulteradas  

 

Houve incidentes de aumento de álcool, resultando em vítimas sendo roubadas. 

 

Nunca deixe alimentos ou bebidas sem vigilância ou aos cuidados de estranhos. Tenha 

cuidado ao aceitar lanches, bebidas, chicletes ou cigarros de novos conhecidos. Esses itens 

podem conter drogas que podem colocá-lo em risco de agressão sexual e roubo. 

Cidadãos brasileiros de ascendência armênia podem encontrar sentimentos anti-

armênios no Azerbaijão. 

Tenha cuidado na região de Nardaran , localizada a aproximadamente 28 milhas (45 km) 

de Baku, na Península de Absheron. Nardaran é culturalmente conservador e tem sido o 
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local de vários  protestos . Também foi alvo de ataques do governo, que às vezes 

resultaram em violência. 

Tenha cuidado em áreas que atraem grandes multidões ou muito isoladas. Os 

criminosos têm como alvo os estrangeiros que andam sozinhos, tarde da noite ou sob 

a influência de álcool. 

Algumas mulheres relataram incidentes de atenção indesejada dos homens enquanto 

caminhavam sozinhas e pegavam táxis. A agressão sexual  pode ser subnotificada devido 

ao estigma cultural. 

Golpes financeiros  são cada vez mais comuns. Embora a maioria envolva encontros pela 

Internet, há relatos de golpes relacionados a negócios imobiliários fraudulentos, 

requisitos de licenciamento e anúncios de viagens. 

Há relatos de aumento de  crédito e fraude de cartão bancário , como  clonagem de cartão 

de crédito  

Turismo:  A indústria do turismo é regulamentada de forma desigual e as inspeções de 

segurança de equipamentos e instalações não ocorrem com frequência. As 

áreas/atividades perigosas nem sempre são identificadas com a sinalização adequada, e 

a equipe não pode ser treinada ou certificada pelo governo anfitrião ou por autoridades 

reconhecidas no campo. Em caso de lesão, o tratamento médico apropriado está 

normalmente disponível apenas em Baku.  

Os socorristas geralmente não têm acesso a áreas fora de Baku e fornecem tratamento 

médico urgente.  

Zonas de vigilância 

 

Áreas formalmente desencorajadas 

 

Nagorno-Karabakh e distritos adjacentes 

O conflito entre a Armênia e o Azerbaijão sobre o Nagorno-Karabakh permanece sem 

solução.  
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A "República de Nagorno-Karabakh" não é reconhecida por nenhum Estado e a proteção 

consular de nossos nacionais não pode ser garantida ali.  

 

A entrada no Azerbaijão é estritamente proibida para pessoas que tenham permanecido 

em Nagorno-Karabakh ou em qualquer um dos sete distritos adjacentes ocupados do 

Azerbaijão sem a autorização prévia das autoridades azerbaijanas.  

 

Essas pessoas correm o risco de prisão imediata por entrada ilegal no país. Qualquer 

pessoa que tenha visitado Nagorno-Karabakh será sistematicamente incluída na lista de 

"persona non grata" no Azerbaijão. 

 

Área de fronteira com a Armênia 

 

As áreas de fronteira com a Armênia e as aproximações da linha de cessar-fogo em torno 

de Nagorno-Karabakh e territórios ocupados adjacentes devem ser absolutamente 

evitadas, ocorrendo incidentes armados em intervalos regulares.  

 

O mesmo é verdade para as áreas de fronteira entre Nakhitchevan e Armênia. Além 

disso, como este assunto é extremamente sensível no Azerbaijão, é aconselhável mostrar 

reserva nas suas observações relacionadas com a questão de Nagorno-Karabakh e o 

conflito com a Arménia. 

 

Área fronteiriça com o Daguestão 

 

Tendo em vista a instabilidade que prevalece na República do Daguestão (Rússia), viajar 

ao longo da fronteira entre esta república e o Azerbaijão é formalmente desencorajado e 

elas estão fechadas para estrangeiros. 

 

Área não recomendada, a menos que haja um motivo convincente 

 

Área de fronteira com o Irã 

 

Devido à existência de tráfego e à falta de sinalização clara da linha de demarcação na 

fronteira entre o Azerbaijão e o Irã, os viajantes não são avisados, a menos que haja um 

motivo convincente para chegar a esta área.  

 

A passagem do Azerbaijão para o Irã é possível no posto de fronteira de Astara. 
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Riscos de segurança específicos 

O conflito entre Nagorno-Karabakh entre a Armênia e o Azerbaijão continua sem solução. 

De acordo com a lei internacional, Nagorno-Karabakh faz parte do Azerbaijão, mas a 

região não está sob seu controle. As sete províncias ao redor de Nagorno-Karabakh 

também estão nas mãos de forças armênias. Estrangeiros não serão admitidos na área 

sem uma autorização especial da Armênia. Apesar do cessar-fogo, também houve 

tiroteios na área e algumas áreas vocês foram minadas. 

Também houve tiroteios na fronteira entre o Azerbaijão e a Armênia nas áreas de Tovuz 

e Qazax. 

Terrorismo 

 

Embora a ameaça do terrorismo no Azerbaijão seja baixa, ainda existe um risco global de 

ataques terroristas indiscriminados, que podem ser contra alvos civis, incluindo locais 

frequentados por estrangeiros, como hotéis internacionais, restaurantes e pubs. Tome 

precauções sensatas e esteja vigilante. 

 

Região de Nagorno-Karabakh e área de fronteira com a Armênia 

Na região de Nagorno-Karabakh, bem como nos distritos de Agdam, Fusuli, Jabrayil, 

Sangilan, Kubadli, Ladschin e Kalbajar diretamente no lado azerbaijano da linha de 

armistício (linha de contato), que são ocupados pelas forças armadas armênias e só 

podem ser alcançados através da República da Armênia. 

A chamada "República de Nagorno-Karabakh" não é reconhecida pelo Brasil ao abrigo 

do direito internacional. Nenhuma assistência ou assistência consular pode ser fornecida 

em Nagorno-Karabakh ou nas áreas circundantes da República do Azerbaijão ocupadas 

pelas forças armadas armênias. Há trocas de tiros frequentes na linha do armistício e 

também há o risco de minas. 
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A entrada em Nagorno-Karabakh e nas áreas vizinhas sem a permissão correspondente 

do Azerbaijão é um crime sob a lei do Azerbaijão e levará à recusa de entrada no 

Azerbaijão no futuro.  

Resto do pais 

As manifestações e protestos da oposição ocorrem ocasionalmente e geralmente resultam 

em um grande número de forças de segurança. Conflitos violentos isolados não podem 

ser descartados, especialmente no caso de ações de protesto não autorizadas. 

Riscos associados ao transporte rodoviário 

 

A infraestrutura rodoviária é geralmente satisfatória em Baku e seus subúrbios, ao 

contrário do resto do país. 

 

Os hábitos de direção locais tornam a vigilância constante essencial para o motorista em 

Baku.  

 

A maior cautela e estrita observância das regras são, portanto, requisitos absolutos. 

Motoristas inexperientes não são aconselhados a sentar ao volante.  

 

No resto do país, não é recomendável conduzir um veículo, especialmente à noite, 

nomeadamente devido ao estado da infraestrutura, ao comportamento arriscado de 

alguns condutores, à fraca iluminação e à presença de obstáculos que podem ser muito 

graves ou não relatados. 

 

Clima 

 

O clima, tipo mediterrâneo na orla do Cáspio, é úmido e ventoso. Os invernos são 

relativamente amenos, mas os ventos podem ser violentos (até 130 km / h). Os verões são 

escaldantes em Baku (40 ° em junho e julho). Nas montanhas, as estações são mais agudas 

e os invernos mais rigorosos. 

 

Chuvas fortes podem causar inundações e deslizamentos de terra, mas também há 

períodos de seca. 
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Desastres naturais 

 

Risco sísmico  

 

O Azerbaijão está localizado em uma região de atividade sísmica,embora não tenha 

havido terremotos graves recentes. Em caso de terremoto, é importante seguir as 

recomendações básicas .  

 

Riscos naturais nas montanhas 

 

Os viajantes são convidados a tomar todos os cuidados necessários: agência de viagens 

confiável, guia profissional experiente, etc, também é desejável informar com precisão os 

parentes do percurso percorrido, bem como datas e horários das viagens planeadas. 

Observe que os episódios de neve são imprevisíveis no inverno. 

 

Regulamentos alfandegários 

 

A importação de moeda estrangeira é verificada na entrada no país (formulário deve ser 

preenchido e guardado, pois é solicitado na saída). 

 

A exportação de qualquer artesanato ou objeto de arte e de qualquer antiguidade está 

sujeita à emissão de autorização prévia para saída do território nacional, sob pena de 

perda ou pagamento de multa.  

 

É o caso, em particular, dos tapetes, cuja exportação está sujeita à apresentação de uma 

licença emitida pelo Museu do Tapete do Estado e que deve ser obtida pelo vendedor. 

 

Você deve declarar moeda estrangeira na entrada. Você não pode deixar o país com mais 

do que trouxe. 

 

Algumas mercadorias só podem ser exportadas de forma limitada ou sujeitas à 

apresentação de uma licença correspondente. Isso inclui: 

Caviar: os regulamentos do Azerbaijão limitam a exportação privada a 125 gramas. 

 

Bebidas alcoólicas (máximo 3 litros)  
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Alimentos até 10 kg (mas sem esturjão) 

 

Bens / objetos com um valor de no máx. US $ 1.500, com um valor adicional de US $ 500 

em mercadorias para cada filho menor 

 

Antiguidades, obras de arte, etc, somente com aprovação do Ministério da Cultura. 

 

Cigarros (máximo de 600 peças),   

 

Além disso, devem ser declarados itens com peso superior a 50 kg e valor superior a US$ 

1000 (imposto de 1,5%).   

Ocasionalmente, mercadorias da Armênia são confiscadas pela alfândega. 

Animais de estimação 

Ao importar um animal de estimação, deverá ser apresentado um certificado veterinário 

do país exportador, atestando que o animal não sofre de doenças contagiosas, está 

devidamente vacinado e o local de exportação está livre de doenças. O certificado não 

deve ter mais de três dias e ser em russo ou inglês. Recomenda-se entrar em contato com 

a embaixada do Azerbaijão em Brasília . 

Dinheiro 

 

A moeda nacional é o novo manat do Azerbaijão (AZN) 

Todos os bens e serviços são pagos na moeda local. Libras esterlinas, dólares americanos 

e euros são facilmente trocados. Os principais hotéis, supermercados e restaurantes de 

Baku geralmente aceitam cartões de crédito. Existem caixas eletrônicos na maioria das 

grandes cidades. 

 

Tome cuidado especial ao pagar com cartão de crédito ou ao retirar dinheiro de caixas 

eletrônicos e informe ao provedor do cartão de crédito / débito onde você evitará o 

http://berlin.mfa.gov.az/de
http://berlin.mfa.gov.az/de
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bloqueio do cartão por motivos antifraude. Relate qualquer coisa suspeita ao seu 

fornecedor de cartão de crédito / débito o mais rápido possível.  

 

A economia é principalmente baseada em dinheiro. Cartões de crédito são aceitos em 

bancos em Baku e nos principais hotéis e restaurantes. Poucos estabelecimentos aceitam 

cartões de crédito fora de Baku. Vários caixas eletrônicos nas principais cidades fornecem 

dólares americanos e manat do Azerbaijão. 

 

O suprimento de dinheiro é facilmente possível no caixa eletrônico de Baku, bem como 

em cidades menores e no interior. Deve-se observar que muitos bancos só podem sacar 

pequenas quantias (200 AZN) em um processo. 

RESTRIÇÕES DE MOEDA PARA ENTRADA:Os viajantes podem trazer qualquer 

quantia em moeda estrangeira, desde que a declarem na chegada 

RESTRIÇÕES DE MOEDA PARA SAÍDA:Os viajantes podem partir do 

Azerbaijão com até US $ 10.000 em dinheiro. Os viajantes podem partir com até $ 

50.000 USD ou equivalente, desde que declarem o valor em dinheiro por escrito 

na chegada. Para obter mais informações sobre as operações monetárias, visite o 

site oficial do Banco Central da República do Azerbaijão  

Informações https://azerbaijan.az/  

Saúde 

 

Custos hospitalares e despesas de saúde 

 

A fim de fazer frente aos custos de hospitalização e às vezes custos de saúde muito 

elevados no exterior, é altamente recomendável ter um contrato de assistência ou seguro 

para cobrir todos os custos médicos (cirurgia, hospitalização ...) e repatriação médica, sob 

pena de não ter acesso a cuidados, inclusive em caso de urgência vital.  

 

https://azerbaijan.az/
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Os serviços hospitalares públicos são, em princípio, gratuitos, mas mal equipados, com 

exceção dos de Baku.  

 

Na capital, os centros médicos estrangeiros são relativamente bem equipados e dispõem 

da maioria dos tratamentos necessários, mas as consultas são muito caras (de 50 a 250 

dólares).  

 

Em caso de acidente ou doença grave, não é incomum que vítimas ou pessoas doentes 

viajem para a Turquia e o Irã. 

 

Você deve levar um kit de primeiros socorros abrangente para todas as viagens para fora 

de Baku. Mesmo em Baku, doenças ou lesões graves podem exigir evacuação para a 

Turquia ou a Europa Ocidental. Verifique se o seu seguro cobre isso. 

 

Se você precisar de assistência médica de emergência durante sua viagem, disque 103 e 

peça uma ambulância. Você deve entrar em contato com sua companhia de seguros / 

assistência médica imediatamente se for encaminhado a um centro médico para 

tratamento. 

 

Os exames médicos e outras providências de emergência podem causar atrasos em 

aeroportos, estações de fronteira e viagens de qualquer maneira. Os passageiros são 

aconselhados a reservar mais tempo para viajar do que o normal. 

Os comunicados de imprensa do Ministério das Relações Exteriores do Azerbaijão podem 

ser encontrados em: 

https://mfa.gov.az/en 

Os cuidados de saúde públicos no Azerbaijão não estão ao nível ocidental. O nível de 

equipamento nos hospitais é baixo e pode haver escassez de medicamentos e outros 

suprimentos hospitalares fora de Baku. Os serviços de saúde privados e em inglês estão 

disponíveis apenas em Baku. 

A água da torneira não deve ser bebida. 

Serviços e instalações médicas 

https://mfa.gov.az/en
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Os bons cuidados de saúde estão disponíveis apenas nas grandes cidades. As instalações 

médicas fora de Baku são muito limitadas. 

 

Se você estiver viajando com medicamentos controlados, verifique com a embaixada do 

Azerbaijão se os seus medicamentos são legais no Azerbaijão. Leve consigo uma cópia da 

receita do seu médico e do medicamento em sua embalagem original. 

 

Evite clínicas médicas mais antigas, que geralmente carecem de medicamentos e 

equipamentos básicos e têm padrões de higiene inadequados. Algumas clínicas médicas 

exigem pagamento adiantado em dinheiro pelo tratamento. A evacuação médica, que 

pode ser muito cara, pode ser necessária no caso de doença ou lesão grave. 

 

SOS Internacional opera uma clínica médica em Baku que oferece atendimento 24 horas 

adequado para pequenos problemas médicos e emergências limitadas.  

Não é aconselhável cirurgia no Azerbaijão, a  menos que seja para uma emergência de 

vida ou morte. Traga quantidades adequadas de medicamentos prescritos em sua 

embalagem original, junto com a prescrição do seu médico durante a sua visita, pois as 

farmácias muitas vezes não oferecem todas as marcas ou doses. 

 

Recomendações para sua saúde 

 

Se necessário, consulte o seu médico assistente ou um centro de vacinação internacional 

para avaliar seu estado de saúde e se beneficiar das recomendações de saúde, em 

particular sobre vacinações. Se necessário, consulte seu dentista antes de partir. 

 

Configure a sua farmácia pessoal em conformidade e tome apenas os medicamentos 

necessários; nunca consumir drogas compradas na rua (risco de falsificação). . 

Se estiver viajando com medicamentos prescritos, verifique com a Embaixada do 

Azerbaijão para garantir que a medicação é legal no Azerbaijão. . Sempre leve seu 

medicamento prescrito na embalagem original com a receita do seu médico. 

Vacinas 

 

Nenhuma vacinação é obrigatória, mas algumas vacinas são recomendadas. 
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A atualização da vacinação contra difteria-tétano-pólio (DTP) é recomendada para incluir 

rubéola-caxumba-sarampo (MMR) em crianças. 

 

Dependendo das condições locais de viagem, a vacinação contra a febre tifóide e as 

hepatites virais A e B podem ser recomendadas. 

 

A vacinação anti-rábica também pode ser oferecida em certos casos, dependendo das 

condições e locais de permanência. Peça conselho ao seu médico ou a um centro 

internacional de vacinação. 

 

RISCOS SANITÁRIOS 

 

Malária 

 

O país experimenta casos esporádicos de transmissão de malária entre maio e outubro. 

No entanto, dado o risco muito baixo, nenhum tratamento preventivo contra a malária é 

recomendado. Os últimos casos de malária adquiridos localmente foram documentados 

em 2012. Nenhuma profilaxia da malária é recomendada. 

 

Influenza aviária: 

 

as seguintes ações são recomendadas: 

 

Evite todo o contato com aves e aves vivas, ou mortas e não cozidas, e mais geralmente 

com animais selvagens e de fazenda; 

 

Lave as mãos regularmente com água e sabão ou com soluções de lavagem hidro-

alcoólicas; 

 

Evite o consumo de alimentos crus ou mal cozidos, principalmente carnes e ovos. 

 

Em caso de contato com animais doentes, especialmente pássaros ou aves, consulte 

imediatamente um médico. Em caso de sintomas compatíveis, nomeadamente febre, 

tosse ou dores no corpo, consulte também um médico. 

 

Febre tifóide A 
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febre tifóide é uma doença bacteriana ligada à salmonela. Os sintomas combinam em 

particular febre alta e distúrbios digestivos e requerem uma consulta médica urgente 

porque podem ocorrer complicações graves. Os cuidados habituais são recomendados . 

 

Sarampo 

HIV / AIDS 

Por meio de contato sexual, uso de drogas (seringas ou cânulas sujas) e transfusões de 

sangue, geralmente há um alto risco de transmissão do HIV. 

Doenças diarreicas 

A diarreia é uma doença comum em viagens. 

tuberculose 

A tuberculose é uma doença infecciosa bacteriana que afeta mais comumente os pulmões. 

A transferência ocorre usualmente de pessoa para pessoa por meio de gotículas de 

infecção ou contato próximo. As doenças tuberculosas são muito mais comuns no 

Azerbaijão do que na Europa Central. 

raiva 

A raiva é uma doença viral mortal transmitida pela saliva de animais ou humanos 

infectados. Casos de raiva ocorrem ocasionalmente no Azerbaijão, 

ALGUMAS REGRAS SIMPLES 

 

A água não é potável no Azerbaijão; mesmo que os grandes hotéis internacionais 

possuam sistemas de filtragem, o consumo de água da torneira não é recomendado. 

 

A confiabilidade dos controles sanitários sobre carne importada e produtos frescos (da 

Turquia, Rússia ou Dubai) é incerta. A rede de frio nem sempre é respeitada, 

principalmente no verão. Portanto, é recomendável verificar os prazos de validade desses 

produtos e não consumi-los em caso de dúvida. 
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Mantenha-se afastado de animais mortos, animais e seus excrementos; 

 

Não se aproxime de cães e animais vadios (risco de mordidas e raiva); não acaricie os 

animais encontrados; 

 

Garanta a sua segurança na estrada (usar cinto de segurança, capacete de duas rodas). 

 

Nunca consuma drogas compradas na rua. 

 

Para proteger contra contaminação digestiva ou de contato: 

 

Lave as mãos regularmente com soluções de lavagem hidro-alcoólicas, especialmente 

antes e após as refeições ou ao ir ao banheiro; 

 

Assegurar a qualidade dos alimentos e principalmente a sua correta confecção; 

 

Evite o consumo de alimentos crus ou mal cozidos (peixes, carnes, aves, leite); 

 

Descasque frutas e vegetais ou lave-os bem (em água limpa); 

 

Evite vegetais crus, mariscos, pratos reaquecidos e bufês frios; 

 

Beba apenas bebidas encapsuladas ou água potável (filtração, fervura ou, na sua falta, 

produto desinfetante), inclusive para lavar bebês, escovar os dentes, limpar frutas e 

vegetais, cozinhar e chá; 

 

Evite cubos de gelo e sorvete, bem como o consumo de sucos de frutas frescas.  

 

Consumir leite somente pasteurizado ou fervido; 

 

Evite contato com pessoas doentes; 

 

Respeite as regras básicas de higiene e limpe cuidadosamente as cozinhas, banheiros e 

banheiros. 

 

Transporte 



138 

138 

 

Segurança na estrada 

 

Não há restrições ao movimento no Azerbaijão, exceto nas regiões que fazem fronteira 

com a linha de frente (Nagorno-Karabakh e os distritos ocupados: Agdam, Fizuli, 

Djebrail, Kubatli, Zangelan, Kelbadjar e Lachin).  

 

A fronteira internacional com a Geórgia está aberta (através dos dois postos fronteiriços 

de Lagodekhi - route du Nord - ou via posto fronteiriço de Pont Rouge - route du Sud 

M27). 

 

Viajar para a Rússia por terra, via Daguestão, é formalmente desencorajado. 

 

A entrada de um veículo estrangeiro em território azerbaijano deve corresponder ao 

período de validade da estada do seu proprietário. Se não ultrapassar o período de 30 

dias, nenhum imposto será cobrado. 

 

As estradas no Azerbaijão, com exceção de Baku, estão em muito más condições. Além 

disso, a cultura de transporte local é caótica. As regras de trânsito não são seguidas e o 

excesso de velocidade costuma ser significativo.  

O tráfego é perigoso para motoristas e pedestres. Os carros costumam estar em más 

condições e muitos carros não têm cintos de segurança. Existem muitos acidentes 

rodoviários no Azerbaijão. Devido às más condições das estradas e à falta de iluminação, 

deve-se evitar dirigir no escuro.  

As seções mais antigas do sistema viário são mal construídas e mal iluminadas. Muitas 

estradas rurais não são  pavimentadas . Riscos de direção, como bueiros abertos,  

escombros e  buracos  são comuns em Baku. 

Seções de estradas inacabadas podem ser  extremamente perigosas  devido à falta de 

construção adequada e sinalização de perigo.  

Cuidado com os pedestres.  Os pedestres rotineiramente desconsideram os veículos, 

faixas de pedestres, placas e sinais e, em geral, agem de forma descuidada. 



139 

139 

Muitos motoristas não prestam atenção ao limite de velocidade, regras de trânsito e sinais 

de trânsito. Iluminação pública e sinalização insuficientes tornam as viagens perigosas 

fora de Baku. O risco aumenta em certas estradas que são compartilhadas com pedestres 

e gado. 

 

Nas províncias, não é incomum encontrar rebanhos de animais nas estradas principais, 

incluindo rodovias. 

 

O índice de acidentes é alto, principalmente em Baku. Os pedestres são frequentemente 

as vítimas.  

 

Recomenda-se ter o máximo cuidado nos cruzamentos, mesmo aqueles equipados com 

semáforos.  

 

Os acidentes são devido ao excesso de velocidade, tanto na cidade como fora dos 

aglomerados, e ao desrespeito às regras básicas do código de rodovias. 

 

Em caso de acidente rodoviário, a polícia deve ser chamada para a lavratura de relatório. 

Quando há vítimas, é imprescindível entrar em contato com a polícia e informar a 

embaixada. 

O número de fatalidades em acidentes de trânsito é alto e continua aumentando a cada 

ano. Dirigir em Baku é  perigoso . 

As autoridades não impõem regras de tráfego de forma consistente. 

 

Os pedestres devem ter cuidado. 

 

Dirigindo 

 

Carteira de motorista 

A carteira de habilitação internacional é exigida e válida em conjunto com a carteira de 

habilitação nacional brasileira. 

A tolerância para beber e dirigir é zero. 
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Paradas de trânsito são comuns. Traga sempre consigo a sua licença, IDP, comprovativo 

de seguro e registo do veículo. 

 

Você deve ter os seguintes documentos no carro: 

 

documento de registro do veículo 

passaporte e carteira de motorista 

prova de seguro 

kit de primeiros socorros 

prova de que o carro está em condições de circular (cartão de verificação) 

 

Se você possui um carro, deve fazer um teste anual de inspeção técnica feito entre 1º de 

janeiro e 31 de outubro. Você receberá um cartão de verificação todos os anos após a 

inspeção. 

 

Alugar um veículo 

 

Se estiver alugando um veículo, aconselhamos não entregar o passaporte como forma de 

garantia. Se você está permitindo que seu passaporte seja fotocopiado, mantenha-o 

sempre à vista. 

 

Verifique se você tem seguro adequado e leia as letras pequenas do contrato de locação 

de veículos (especialmente qualquer renúncia que entrará em vigor se o veículo for 

danificado). 

 

Transporte público 

 

Os ônibus são mal conservados, muitas vezes superlotados e inseguros, especialmente 

fora de Baku.  

O sistema de metrô de Baku é uma opção econômica de transporte. Câmeras de 

segurança fornecem excelente cobertura de todas as plataformas de metrô em todo o 

sistema. Existem unidades policiais em cada estação de metrô, e a verificação das malas 

pode ser realizada na entrada de cada estação. 

Existem atrasos regulares no tráfego aéreo doméstico, bem como no tráfego ferroviário e 

de ônibus . As conexões de balsa com o Irã, Cazaquistão, Turcomenistão e a Federação 
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Russa são apenas irregulares. Associações diretas internacionais são sempre 

recomendadas. 

Táxis 

 

Em Baku, recomenda-se a utilização de táxis oficiais do tipo “London Cab”, cor berinjela, 

recentemente colocados em serviço e equipados com taxímetro.  

 

Use apenas táxis oficialmente marcados, que têm taxímetro, cintos de segurança e são 

mais baratos do que táxis não marcados. Evite táxis compartilhados e táxis não oficiais 

porque os passageiros foram agredidos. 

 

Além do serviço de táxi, há uma rede de ônibus e uma linha de metrô. O aplicativo UBER 

também está operacional no Azerbaijão. 

 

Esteja ciente de que a maioria dos táxis antigos não tem cinto de segurança. 

 

Rede ferroviária 

 

É antiga, mas amplamente utilizada. Os horários dos trens são respeitados, mas os trens 

são lentos e geralmente funcionam à noite.  

 

Durante a viagem, é recomendável fechar a cabine por dentro à noite e não deixar seus 

pertences sem vigilância. 

 

Transporte aéreo 

 

O Aeroporto Internacional Heydar Aliyev está localizado a 25 km do centro da cidade.  

 

Atende a maioria dos destinos europeus e internacionais, bem como as cidades 

azerbaijanas de Cheki, Gandja, Gabala, Lenkoran, Nakhichevan e Zagatala. Um link 

Baku-Nova York foi colocado em serviço. Com exceção da Armênia, todos os países 

vizinhos são servidos por ligações aéreas. 

Viagem marítima: A Administração Marítima do Estado da República do Azerbaijão 

pode ser acessada em  http://www.ardda.gov.az/en 

https://travel.state.gov/content/travel/en/international-travel/International-Travel-Country-Information-Pages/Azerbaijan.html#ExternalPopup
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Informações gerais de segurança 

 

As instalações turísticas são limitadas fora da Península Absheron, Baku, Lankoran e 

Quba. 

 

Especificidades legais 

As violações da proibição de entrada em Nagorno-Karabakh e nos territórios ocupados 

circundantes podem resultar na recusa de entrada no futuro, bem como em multas e 

prisão, que as autoridades de segurança do Azerbaijão também podem aplicar por meio 

de pedidos de extradição para países terceiros. 

Instalações militares não podem ser fotografadas. O uso de serviços de prostituição é 

considerado um "crime administrativo" no Azerbaijão e pode ser punido com uma 

advertência ou multa. 

Leis e costumes locais 

 

A venda e o consumo de álcool são permitidos. O consumo abusivo de álcool é, em 

princípio, punido por lei (tolerância zero para condutores de veículos). 

 

O consumo, posse, comércio e transporte de drogas acarretam penas de prisão pesadas. 

 

Usos e costumes 

 

A maioria da população do Azerbaijão é muçulmana xiita.  

 

O Azerbaijão é uma sociedade amplamente secular, e a religião é geralmente considerada 

um assunto privado. Respeite sempre as tradições, costumes, leis e religiões locais e esteja 

ciente de suas ações para garantir que elas não ofendam outras culturas ou crenças 

religiosas, incluindo a fotografia ou o vídeo de mesquitas, igrejas e outros locais religiosos 

ou de comemoração, como o Beco dos Mártires em Baku. Em caso de dúvida, peça 

permissão. 
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Ao visitar áreas religiosas ou durante o mês sagrado do Ramadã, preste atenção extra 

para garantir que suas ações sejam culturalmente sensíveis. Para mais informações, leia 

nossas orientações sobre viagens durante o Ramadã . 

 

A tolerância para com outras religiões é boa.  Sinais externos de afiliação religiosa 

existem, mas são raros. No entanto, recomenda-se que certa reserva seja observada na 

expressão pública de manifestações de afeto e que o código de vestimenta adequado seja 

adotado nos locais de culto. 

 

Não é permitido promover religião e tentar converter outras pessoas. 

 

Em Baku, mulheres locais e estrangeiras costumam vestir roupas de estilo ocidental. 

Agora é mais aceitável que os homens em Baku usem shorts nos meses de verão, mas fora 

de Baku isso pode ser desaprovado e atrair atenção indesejável. 

 

A posse ou uso de drogas ilegais de qualquer tipo acarreta multas severas, incluindo 

multas e longas penas de prisão. A pena usual para contrabando de drogas é uma pena 

de prisão de 3 a 7 anos e / ou uma multa pesada. 

 

A polícia às vezes realiza verificações de documentos de identidade. Você deve levar seu 

passaporte o tempo todo. Mantenha-o seguro e deixe uma fotocópia da página de 

detalhes separadamente em um local seguro. 

 

Se você for residente, deverá fornecer comprovante de status de residência. As 

verificações policiais em áreas públicas são comuns. Você pode ser multado se não 

fornecer uma identificação adequada a pedido de um funcionário. 

 

Você precisa de um certificado de exportação para retirar antiguidades ou arte como 

tapetes, samovares, talheres ou pinturas do Azerbaijão.  

 

Estes estão disponíveis no Carpet Museum ou através do vendedor. Você deve catalogar 

e declarar à alfândega quaisquer tapetes ou qualquer coisa antiga - mesmo que 

claramente de uma parte diferente do mundo - que você traz para o Azerbaijão com você.  

 

Bases, equipamentos e instalações militares em qualquer condição são considerados áreas 

sensíveis, e os visitantes foram detidos e interrogados enquanto tentavam visitá-los ou 
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fotografá-los. Esteja ciente das sensibilidades culturais ao fotografar mesquitas, igrejas e 

outros locais religiosos. Em caso de dúvida, peça permissão. 

 

Comporte-se discretamente 

 

Respeite as tradições religiosas e sociais para evitar ofender as sensibilidades locais 

 

Durante o mês lunar do Ramadã (o nono mês do calendário muçulmano), use discrição 

ao beber, comer e fumar em público entre o nascer e o pôr do sol. Em 2021, o Ramadã 

deve começar por volta de 12 de abril. Outro feriado é de Nowruz.  

 

Comunicação 

 

Os regulamentos obrigam os usuários do Azerbaijão que usam um telefone celular 

comprado no exterior e equipado com um cartão SIM local a se registrar em uma das 

filiais de uma operadora de telefonia local (Azercell, Bakcell ou Nar), em um período de 

30 dias a partir da compra do cartão SIM ou dá entrada no território azerbaijano.  

 

Caso contrário, não será possível acessar a rede telefônica local. Nenhuma penalidade 

financeira está prevista. Se você esquecer, o telefone pode ser desbloqueado em três dias. 

O call center do Ministério das Comunicações responde, em inglês, a todas as consultas 

(1677). 

Notificações de prisão: Se você for preso ou detido, peça à polícia ou aos oficiais da prisão 

que notifiquem a Embaixada do Brasil imediatamente.  

Freqüentemente, ocorrem atrasos na notificação consular . 

Você pode ser legalmente detido na prisão por até três meses durante uma investigação.  

Viajantes que requerem assistência de acessibilidade:  Pessoas com deficiência podem 

achar acessibilidade e acomodação muito diferente do Brasil. 

Nenhuma lei exige acesso a edifícios públicos ou outros, informações ou comunicações 

para pessoas com deficiência.  
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A acessibilidade para pessoas com deficiência é muito limitada em todo o país, incluindo 

lojas, calçadas, cruzamentos de estradas, a maioria dos pontos turísticos e transporte 

público.  

Muitos edifícios mais antigos, incluindo edifícios visitados por turistas, não têm 

elevadores ou instalações para acomodar o acesso de deficientes. 

Exceto nos principais hotéis internacionais em Baku, há poucos banheiros acessíveis para 

deficientes físicos. 

Bibliografía Específica  
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Bélgica 
 

Embaixada do Reino da Bélgica 

SES Avenida das Nações, Quadra 809, Lote 32 

70.422-900 - Brasília - DF 

Tels.: (61) 3443-1133 / 1056 / 1354 / 1436 

Celular de emergência: (61) 98407-9756 

Fax: (61) 3443-1219 

Site: www.brazil.diplomatie.belgium.be 

E-mail: brasilia@diplobel.fed.be 

Expediente: segunda a quinta-feira das 8h30 às 13h e das 14h às 17h / sexta-feira das 8h 

às 13h 

 

Embaixada do Brasil em Bruxelas  

Endereço: Boulevard Saint Michel, 27 - Etterbeek, Bruxelas 1040 

Site: http://bruxelas.itamaraty.gov.br/pt-br/ 

E-mail: brasemb.bruxelas@itamaraty.gov.br - Geral 

 

Entrada 

 

Espaço Schengen 

A Bélgica é um país do espaço Schengen. Os cidadãos brasileiros não precisam de visto 

para viajar para países dentro da área Schengen. No entanto, a isenção de visto só se 

aplica a estadias de até 90 dias em qualquer período de 180 dias. As estadias são 

cumulativas e incluem visitas a qualquer país do espaço Schengen. 

 

Se você planeja ficar no espaço Schengen por um período mais longo, precisará de um 

visto. Você deve entrar em contato com a alta comissão ou embaixada do país ou países 

para os quais está viajando e obter o (s) visto (s) apropriado (s) antes da viagem. 

 

Vistos 

Visto de turista: Não é necessário para estadias de até 90 dias 

 

http://www.diplomatie.be/brasilia
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Visto de negócios: não necessário para estadias de até 90 dias 

 

Visto de estudante: não é necessário para estadias de até 90 dias 

 

Visto de trabalho: obrigatório 

 

Os brasileiros devem obter um visto de residente para estadias superiores a 90 dias. 

 

Outros requerimentos 

Os funcionários da alfândega podem pedir-lhe que mostre a passagem de volta, prova 

do propósito da sua visita ou prova de fundos suficientes para a sua estadia. Se você está 

planejando ficar em acomodações privadas, você deve relatar suas intenções às 

autoridades municipais (comuna [gemeente]) ao chegar na Bélgica. 

Seu passaporte deve ser válido por pelo menos três meses além do período de estadia. 

 

Outras formalidades 

 

Medidas de segurança aumentadas estão em vigor nos aeroportos internacionais e 

estações de trem. 

 

Leve seu passaporte ao entrar ou sair da Bélgica, mesmo por estrada ou trem. 

 

Contate sua companhia aérea ou agente de viagens para atualizações ou requisitos de 

check-in. 

 

Condições de viagem 

 

Para se preparar para as condições de viagem e fronteira: 

 

monitorar fontes de notícias locais 

verifique as condições com os fornecedores de transporte 

sempre carregue seu passaporte ao cruzar as fronteiras, mesmo no  espaço Schengen 

faça planos alternativos no caso de sua viagem ser interrompida 

 

Menores 
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Não existem regulamentos especiais conhecidos para a entrada de menores. 

Segurança 

 

Risco de terrorismo 

 

Dois ataques terroristas afetaram Bruxelas e sua região em 2014 e 2016. 

 

O nível de alerta terrorista para todo o país definido pelas autoridades locais é atualmente 

de nível 2 (ameaça considerada improvável). 

 

Recomenda-se respeitar sempre as instruções das autoridades locais e, em particular, 

exercer vigilância nos transportes públicos, nos locais de maior movimento e nas 

instituições internacionais, que são numerosas em Bruxelas. 

 

É provável que os terroristas tentem realizar ataques na Bélgica. Os ataques podem 

ocorrer em qualquer lugar, inclusive nos transportes públicos e nos centros de transporte 

e em outros locais visitados por estrangeiros.  

 

Os alvos podem incluir: 

 

prédios do governo, incluindo escolas 

lugares de adoração 

aeroportos e outros centros e redes de transporte 

áreas públicas como atrações turísticas, restaurantes, bares, cafeterias, shopping centers, 

mercados, hotéis e outros locais frequentados por estrangeiros 

Esteja sempre ciente de seus arredores quando em locais públicos. Esteja particularmente 

vigilante ao participar de eventos esportivos e durante feriados religiosos e outras 

celebrações públicas, pois os terroristas têm usado essas ocasiões para organizar ataques. 

 

Sistema de alerta público 

O Governo da Bélgica mantém um sistema de alerta público sobre terrorismo e comunica 

as mudanças no nível de ameaça online e por meio da mídia local (incluindo mídia social). 

 

Registre-se no Sistema de Alerta Público Belga  (BE-Alert) 

Níveis atuais de ameaça de terrorismo - Belgian Crisis Center (apenas em francês) 

Você também pode  seguir o centro no twitter 
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Medidas de segurança aprimoradas 

Conte com medidas de segurança reforçadas e uma maior presença policial. 

 

Os eventos podem ser cancelados e locais como shopping centers, mercados e arenas 

esportivas podem ser fechados sem aviso prévio. 

 

Também existe um potencial elevado para que as batidas policiais ocorram com pouco 

ou nenhum aviso. Se você estiver em uma área onde uma operação policial está sendo 

realizada, permaneça dentro de casa e feche todas as janelas e persianas. Monitore a mídia 

local e siga as instruções das autoridades locais. 

 

Houve vários ataques terroristas de alto nível em toda a Bélgica. A principal ameaça é de 

extremistas ligados ao Daesh (anteriormente conhecido como ISIS). Incidentes anteriores 

incluem ataques contra civis e forças de segurança. 

 

Em 29 de maio de 2018, 2 policiais e um transeunte foram mortos em um tiroteio na 

cidade de Liège em um suposto incidente terrorista. 

 

Em 22 de março de 2016, ataques terroristas coordenados mataram 32 e feriram centenas 

mais no aeroporto de Bruxelas Zaventem e no sistema de metrô. 

 

Em 2019, as autoridades belgas interromperam com êxito várias atividades de 

planejamento de ataques e fizeram várias prisões. 

 

Bruxelas abriga várias instituições internacionais (UE e OTAN) e edifícios de embaixadas 

governamentais e estrangeiras que são locais sensíveis. 

 

As operações de segurança provavelmente serão realizadas a curto prazo. Você deve 

permanecer vigilante e seguir as instruções das autoridades belgas. A polícia pediu ao 

público para não comentar as operações policiais nas mídias sociais. Você pode encontrar 

mais informações no site do Belgian Crisis Center e no canal do Twitter . 

 

Se precisar entrar em contato com os serviços de emergência, ligue para 112. 

 

Se você estiver na área de uma operação policial: 

 

siga as instruções e conselhos das autoridades locais 
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fique dentro de casa e feche janelas e cortinas, se possível 

 

Acordos de segurança reforçados estão em vigor na Embaixada do Brasil em Bruxelas. 

Os visitantes devem passar por uma triagem de segurança. Não traga bagagem com você. 

 

Para se proteger do terrorismo: 

 

relatar qualquer coisa suspeita para a polícia 

monitorar fontes oficiais e da mídia para atualizações 

siga o conselho das autoridades locais 

O terrorismo é uma ameaça mundial. 

 

Sistema de Alerta Público 

 

O Governo belga fornece informações em caso de emergência através do Belgian Crisis 

Centre (disponível em francês, holandês ou alemão) e nas redes sociais ( Facebook e 

Twitter ). Você também pode se registrar para ser notificado em uma situação de 

emergência através do Sistema de Alerta Público Belga ( Be-Alert ).  

Centro de Crise  

https://centredecrise.be/fr 

Vigilância nas estações 

 

É aconselhável estar extremamente atento aos batedores de carteira que assolam 

regularmente as estações de Bruxelas, mais particularmente na de Bruxelles-Midi, estação 

de chegada dos trens "Thalys" Paris / Bruxelas / Amesterdão. 

 

Os viajantes são convidados a observar atentamente seus pertences pessoais ao entrar ou 

sair do trem, enquanto esperam nos corredores dessas estações e nas plataformas das 

estações de metrô adjacentes, bem como em cafés e restaurantes, na estação e arredores. 

 

Roubo e furtos são um problema em áreas lotadas. Cuide de seus pertences e passaportes 

em todas as estações de trem em Bruxelas.  

 

Zonas de vigilância 

https://centredecrise.be/fr
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O território belga é colocado em vigilância normal. 

 

Manifestações 

 

As manifestações ocorrem frequentemente em Bruxelas, incluindo em torno de centros 

de transporte e na área de Schuman.  

 

Embora a grande maioria das manifestações seja pacífica, existe o risco de incidentes 

isolados de agitação ou violência.  

 

Se você estiver nas áreas onde as manifestações estão ocorrendo, mantenha-se vigilante e 

afaste-se rapidamente se houver sinais de desordem. 

 

Siga as instruções das autoridades locais. 

 

Monitore a mídia local para obter informações sobre as demonstrações em andamento. 

Mais sobre reuniões de massa (eventos de grande escala) 

 

Para atualizações regulares sobre qualquer interrupção, você pode conferir as notícias 

locais, o site da Belgian Railways (viagens de trem e metrô) e o site do mapa HERE 

(viagens rodoviárias). 

 

Informações gerais de segurança 

 

Tem havido um aumento significativo no número de migrantes e refugiados que entram 

na Europa. Alguns países já experimentaram interrupções nos serviços de transporte, 

incluindo portos de balsas e estações ferroviárias, e viram grandes atrasos nas travessias 

de fronteira.  

 

A situação também aumenta o potencial para manifestações que podem se tornar 

violentas sem aviso, especialmente em estações ferroviárias e outros centros de 

transporte. Se você estiver viajando na região, monitore as notícias locais, siga os 

conselhos das autoridades locais e entre em contato com a transportadora para 

determinar se a situação pode atrapalhar sua viagem. 

 

Crime 

 



152 

152 

As taxas de crimes menores são bem menores do que no Brasil, mas estão aumentando. 

Você deve tomar precauções sensatas para proteger você e seus pertences. 

 

Em caso de roubo, entre em contato com a delegacia mais próxima e obtenha um relatório 

policial.  

 

Se você perder seu passaporte, também deve entrar em contato com a Embaixada 

Brasileira em Bruxelas .  

 

Se tiver dificuldade em relatar o roubo de seus cartões ao emissor do cartão no Brasil, 

você pode solicitar ao grupo belga 'Card Stop' (telefone: +32 (0) 70 344 344) para enviar 

um fax à sua empresa de cartões do Brasil para bloquear seu cartão. 

 

Seja vigilante e tome cuidado extra nas principais estações ferroviárias e nos transportes 

públicos, principalmente tarde da noite.  

 

Ladrões e assaltantes operam em torno da Bruxelas Gare du Midi / Zuidstation (terminal 

Eurostar), Gare du Nord e Schuman (o bairro da UE). Os carteiristas também operam em 

trens internacionais, principalmente Paris-Bruxelas e Amsterdã-Bruxelas. 

 

Nunca deixe a bagagem sem vigilância. Houve relatos de malas sendo roubadas das 

prateleiras no final do vagão em trens de alta velocidade (TGV e Thalys), geralmente logo 

antes do fechamento das portas. 

 

Se você viajar de táxi, use táxis oficiais licenciados ou um minicab pré-reservado. 

Recomendamos que você evite chamar táxis na rua e não use táxis que parem, mas que 

não foram especificamente chamados. 

 

Não deixe itens valiosos visíveis em seu carro, mesmo quando você estiver nele.  

 

Mantenha as portas do carro trancadas e as janelas sempre seguras. É cada vez mais 

comum que ladrões, geralmente em motos, quebrem uma janela e roubem objetos de 

valor do banco do passageiro dianteiro ou traseiro quando o veículo está parado nos 

semáforos. O macaco de carro, especialmente de veículos de luxo, continua sendo um 

risco.  

 

Os pontos críticos para o crime incluem: 
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Bruxelas 

Antuérpia 

Bruges 

Ghent 

transporte público local 

trens viajando entre cidades e em rotas internacionais 

 

Os ladrões costumam trabalhar em equipes de dois ou três. Eles distraem as vítimas, 

inclusive por: 

 

te fazendo uma pergunta 

derramar comida ou bebida 

dizendo que alguém derramou algo em suas roupas 

 

Para ficar protegido do crime: 

 

tome cuidado em centros de transporte, áreas turísticas e algumas áreas centrais da 

cidade, especialmente à noite 

 

procure aconselhamento local sobre a segurança de certas áreas 

 

A Bélgica é uma encruzilhada da Europa, então, especialmente nas grandes cidades, o 

turista deve estar vigilante.  

Na comparação das estatísticas de crime, Bruxelas infelizmente está no topo: roubos de 

bolsa e de bolso são comuns, especialmente no centro da cidade e na UE. Ataques leves a 

turistas em situação de roubo também são comuns. 

Tome especial cuidado na cidade e evite mover-se à noite, especialmente nas ruas 

tranquilas do centro da cidade e em algumas estações de metrô, como Gare du Midi / 

Zuidstation (terminal do Eurostar - Estação Sul) e Schuman (blocos da UE) e estações de 

trem (Gare Centrale (Centraalstation) e Gare du Nord (Noordstation). O roubo de 

bagagem é comum em trens, especialmente nas rotas Paris-Bruxelas e Amsterdã-

Bruxelas. 
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As estações de trem sul e norte com o distrito de Molenbeek adjacente e ao longo do canal 

Scheldt/Willebroek são particularmente afetadas, mas também praças movimentadas, 

estações de metrô e atrações turísticas, assim como o bairro europeu. 

Bairro Europeu / área Schuman (especialmente em bares e cafés perto da Rotunda 

Schuman e Place Jourdan) 

Também aconselhamos você a ter cuidado nas seguintes áreas: 

 

Terminal dos ônibus do Aeroporto de Charleroi 

 

Ônibus e trens que atendem o Aeroporto Zaventem de Bruxelas 

 

Áreas com grande densidade de turistas, como a Grand Place em Bruxelas e áreas nas 

proximidades da Grand Place. 

 

Praças públicas em destinos turísticos populares, como Ghent e Bruges 

Crimes de rua de baixo nível, incluindo roubos, roubo de carros, roubo de bolsa, roubo 

de eletrônicos e furtos de carteira são comuns, principalmente nas grandes cidades, em 

áreas públicas como restaurantes, metrô de Bruxelas à noite, ônibus / bondes e todos os 

trens estações. Ladrões geralmente operam em equipes, esbarrando ou empurrando o 

alvo, especialmente em multidões. Esteja alerta para distrações. 

Roubo de veículos é comum. Sempre dirija com as janelas levantadas e as portas 

trancadas, pois às vezes os ladrões procuram carros parados nos semáforos. Os ladrões 

podem quebrar a janela e pegar objetos de valor. Use garagens de estacionamento sempre 

que possível e, se precisar usar o estacionamento na rua, procure um local próximo ao 

semáforo. Não deixe nada visível nos assentos, piso ou painel. 

O roubo de malas nos trens aumentou, principalmente na rota Bruxelas-Amsterdã. Os 

ladrões costumam ter como alvo os sacos leves colocados no alto. Mantenha as malas com 

dinheiro, objetos de valor e documentos de viagem perto de você, em vez de na prateleira 

superior dos trens. 
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Leve consigo apenas uma quantidade mínima de dinheiro, cartões de crédito e a 

identificação pessoal necessária.  

Evite usar joias e relógios caros. 

• Site da polícia belga: https://www.police.be/en 

Faça cópias de documentos importantes, como passaportes e passagens aéreas. 

Mantenha-os separados dos originais. 

carregue seus documentos de viagem enquanto viaja 

 

evite andar sozinho após escurecer ou em áreas isoladas 

 

Informações sobre as atividades de transporte público na área de Bruxelas podem ser 

encontradas em http://www.stib-mivb.be/index.htm?l=fr 

Números de alarme geral: 

centro de emergência 112, 

ambulância e bombeiros 100 

polícia 101 

A Comissão Belga de Assistência Financeira às Vítimas de Atos de Violência 

Intencional  concede uma compensação financeira, em circunstâncias específicas, às 

vítimas de crimes e àqueles que sofreram lesões e consequentes perdas causadas por tais 

incidentes.  

A Comissão também prevê dependentes ou familiares imediatos de vítimas de 

homicídio. Para obter mais informações, entre em contato com a Comissão pelo telefone  

32-2-542-7208; 32-2-542-7218; 32-2-542-7224; 32-2-542-7229 ou 32-2-542-7244;  por e-mail 

para  Commission.victimes@just.fgov.be  ou  commissie.slachtoffers@just.fgov.be ; ou 

visite o site do  Ministério da Justiça. 

https://www.police.be/en
http://www.stib-mivb.be/index.htm?l=fr
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Viagem local 

 

Ao visitar os antigos campos de batalha da Primeira Guerra Mundial, no noroeste da 

Bélgica, mantenha-se na calçada e tenha cuidado se vir algo que pareça conchas ou 

munições.  

 

Os reservatórios não explodidos foram descobertos recentemente. Afaste-se do local e 

ligue para o número 112 de emergência da polícia para relatar qualquer incidente. 

 

Dinheiro 

 

A moeda da Bélgica é o euro (EUR). 

 

Cartões de crédito são amplamente aceitos e máquinas bancárias automatizadas estão 

amplamente disponíveis. 

 

Se estiver transportando mais de € 10.000 ou o equivalente em outras moedas, você deve 

fazer uma declaração na alfândega ao entrar ou sair da União Europeia. A soma pode ser 

em dinheiro, cheque, ordem de pagamento, cheque de viagem ou qualquer outro ativo 

conversível. Isto não se aplica se você estiver viajando dentro da União Europeia ou em 

trânsito para um país fora da UE. 

 

Regulamentos alfandegários 

 

É possível devolver com isenção de impostos qualquer produto adquirido (incluindo 

todos os impostos) noutro país da União Europeia, desde que se destine a uso pessoal e 

não seja veículo. 

 

A noção de uso pessoal exclui, em particular, qualquer possibilidade de uso comercial. 

 

Assim, no caso de produtos sujeitos a impostos especiais de consumo, foram 

estabelecidos limites indicativos (sujeitos a alterações): por exemplo, 800 cigarros, 400 

cigarrilhas, 200 charutos, 1 kg de tabaco para fumar, 110 litros de cerveja, 90 litros de 

vinho - incluindo um máximo de 60 litros de vinho espumante - 20 litros de aperitivos, 

10 litros de bebidas espirituosas, etc. 

 

Observação: o viajante que retorna de uma área pertencente a um país da União Europeia, 

mas beneficia de um regime especial de IVA ou impostos especiais de consumo (por 
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exemplo: Canárias, Ilhas do Canal, Martinica, Guadalupe) está sujeito às condições 

aplicáveis a viajantes provenientes de um país não membro da União Europeia. Além 

disso, as medidas transitórias aplicam-se aos novos Estados-Membros da UE. 

 

Para mais informações:  

https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/informations_supple

mentaires/douane 

 

Regulamentos de importação 

A importação e exportação de mercadorias estão sujeitas às disposições da União 

Europeia . O princípio da inexistência de controlos físicos não exclui os controlos 

aleatórios no contexto da vigilância policial das fronteiras e dos controlos policiais do 

tráfego transfronteiriço. 

O cuidado se aplica atualmente ao transporte de carne de porco: casos de peste suína 

africana ocorreram. Somente porcos (javalis domésticos e selvagens) podem ficar doentes 

com esta doença animal, ela é inofensiva para o homem. O vírus que causa a doença pode 

ser encontrado em carnes e salsichas frescas, congeladas, curadas e defumadas. O 

Ministério Federal da Alimentação e Agricultura publicou mais informações sobre a 

peste suína africana  

Animais de estimação 

Para viagens com certos animais de estimação (cães, gatos, furões) para países da União 

Europeia, com exceção da Irlanda, Grã-Bretanha, Malta e Finlândia, onde regulamentos 

diferentes se aplicam, a eu-Pet passaporte necessário. Entre outras coisas, serve como 

prova de que o animal foi vacinado contra a raiva. 

O Ministério Federal da Alimentação e Agricultura oferece uma amostra de 

identificação e mais informações . 

https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/informations_supplementaires/douane
https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/informations_supplementaires/douane
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/carry/alcohol-tobacco-cash/index_de.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/carry/alcohol-tobacco-cash/index_de.htm
https://www.bmel.de/DE/Tier/Tiergesundheit/Tierseuchen/_texte/ASP.html
https://www.bmel.de/DE/Tier/HausUndZootiere/Heimtiere/_Texte/Heimtierausweis.html
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Saúde 

 

Antes de sair 

 

Custos hospitalares e despesas de saúde 

 

Recomendações para sua saúde 

 

Se necessário, consulte o seu médico assistente para avaliar seu estado de saúde e se 

beneficiar das recomendações de saúde, especialmente sobre vacinas. 

 

Configure a sua farmácia pessoal em conformidade e tome apenas os medicamentos 

necessários. 

 

Vacinas 

É aconselhável atualizar as vacinas habituais. 

 

Sarampo 

 

Houve surtos de sarampo na Bélgica. Certifique-se de que suas vacinas estão em dia antes 

de viajar. 

 

Riscos sanitários 

Infecção por HIV - DST 

Em relação às doenças sexualmente transmissíveis, recomenda-se tomar todos os 

cuidados habituais nesta área e evitar comportamentos de risco. 

 

Algumas regras simples 

Garanta a sua segurança na estrada (usar cinto de segurança, capacete de duas rodas). 

 

Serviços e instalações médicas 

 

Os cuidados de saúde são excelentes na Bélgica. A capacidade de resposta dos serviços 

de emergência geralmente é muito boa. Se for encaminhado a um centro médico para 

tratamento, deve informar imediatamente a sua companhia de seguros / assistência 

médica. 
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Certifique-se de obter um seguro de viagem que inclua cobertura para evacuação médica 

e hospitalização. 

Para serviços de emergência na Bélgica, disque 112. 

Os serviços de ambulância estão amplamente disponíveis. 

A maioria dos prestadores de cuidados no exterior só aceitam pagamentos em dinheiro.  

Sempre carregue seu medicamento prescrito na embalagem original, junto com a receita 

do seu médico. Verifique com o Serviço Federal de Saúde Pública da Bélgica  para 

garantir que o medicamento é legal na Bélgica.  

Clima e desastres naturais 

 

A Bélgica tem um clima temperado com poucas variações de uma região para outra. 

 

O mau tempo  pode afetar sua viagem. Monitore a mídia local para atualizações. 

Se você planeja visitar uma área afetada: 

Verifique as condições com os operadores turísticos locais e hotéis 

Registre-se no  Sistema Global de Coordenação e Alerta de Desastres  para receber alertas 

sobre grandes desastres. 

 

Transporte 

 

Infraestrutura rodoviária 

 

Excelente rede viária. Rodovias com pedágio geralmente iluminadas à noite. Limite de 

velocidade: 50 km / hora em áreas urbanas. 90 km / hora na estrada (exceto na Flandres 

onde é reduzido para 70 km / hora). 120 km / hora em auto-estrada. 

 

A carteira de motorista brasileira é reconhecida. O seguro automóvel é obrigatório. 
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Deve ser dada atenção especial à regra de prioridade correta. Os sinais de trânsito estão 

em holandês na região flamenga. 

 

As estradas estão em condições razoáveis e há assistência rodoviária disponível. 

 

Esteja ciente do sistema de “prioridade para a direita”, em que os motoristas devem dar 

prioridade aos veículos que se aproximam pela direita nos cruzamentos. Isso costuma ser 

uma surpresa para os motoristas estrangeiros e resulta em acidentes. 

 

A visibilidade é frequentemente obscurecida por chuva e neblina. 

 

Veículos pesados de cargas: aconselha-se atentar para a concentração de veículos 

pesados de mercadorias nos eixos fronteiriços, ao domingo à noite e com mau tempo, nas 

horas que antecedem o levantamento da proibição de conduzir ao fim-de-semana nos 

países limítrofes de Bélgica (22:00). Rotas de desvio obrigatórias nos arredores de Lille. 

 

É aconselhável ter dinheiro em quantidade suficiente para poder pagar as multas, se 

necessário. Na falta de pagamento imediato, os veículos matriculados no exterior ficam 

imobilizados. 

 

Em caso de acidente grave, disque 100 ou 101 ou 112 do celular. 

 

O tráfego é rápido e a taxa de acidentes na Bélgica é alta principalmente devido ao excesso 

de velocidade. Em 2018, houve 604 mortes na estrada na Bélgica (fonte: Departamento de 

Transportes). Isso equivale a 5,3 mortes na estrada por 100.000 habitantes. 

A iluminação adequada existe nas principais rodovias, mas nas estradas rurais é 

frequentemente insuficiente ou inexistente. 

Assistência rodoviária e informações sobre as condições das estradas estão disponíveis 

em inglês no Touring Mobilis, telefone 02 286-3040. A polícia belga também fornecerá 

informações sobre as condições das estradas, no telefone 02-642-6666. 

Os serviços de emergência são eficientes e responsivos. Para emergências policiais, 

disque 101 por telefone na Bélgica. Para todas as outras emergências, disque 112. 

Licenças e documentos 
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Para dirigir na Bélgica, você deve ter uma carteira de motorista, seguro e documentos de 

veículo válidos no Brasil. Se você estiver dirigindo um veículo que não lhe pertence, 

também poderá ser necessária uma permissão por escrito do proprietário registrado. 

 

As regras da carta de condução permanecerão as mesmas até 31 de dezembro de 2020. 

 

Você deve portar uma Permissão Internacional para Dirigir. 

 

O excesso de velocidade causa muitos acidentes. Leis rígidas estão em vigor para 

melhorar a segurança no trânsito. A polícia belga usa radares, câmeras e veículos não 

identificados em todo o país. As multas por ultrapassagem do limite de velocidade são 

muito altas e a polícia pode recolhê-las no local. Os veículos podem ser apreendidos por 

falta de pagamento. 

 

Para obter uma carteira de motorista belga, você deve passar em cursos e testes e pode 

esperar de 6 meses a um ano para poder dirigir legalmente e desacompanhado. 

 

Se você mora na Bélgica, consulte o Guia Living in para obter informações sobre os 

requisitos para residentes. 

 

Veículos: áreas de tráfego restrito 

 

Zonas de baixa emissão 

 

Existem zonas de baixa emissão em Bruxelas, Gante e Antuérpia. Você pode encontrar 

mais informações sobre o website Bruxelas Zona baixa emissão , website Ghent zona de 

baixa emissão e website Antuérpia Zona baixa emissão . 

 

• Bruxelas-Capital 

 

Zona de Baixa Emissão (LEZ) Uma “Zona de Baixa Emissão” (LEZ) foi criada em Bruxelas 

com o objetivo de reduzir a produção de gases de efeito estufa na capital. Belga. Se o seu 

veículo estiver matriculado no exterior, você deve se registrar antes de entrar no território 

de Bruxelas.  

 

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no site oficial www.lez.brussels . 
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Refira-se que qualquer viatura sem registo está sujeito ao pagamento de multa de 150 

euros. A multa por incumprimento das regras de acesso à LEZ ascende a 350 euros. 

 

• Zona de baixa emissão de Antuérpia 

 

Se o seu veículo está registrado no exterior e você deseja ir para a Antuérpia, é necessário 

registrar-se no site:  

www.slimnaarantwerpen.be Se o seu carro estiver classificado na categoria dos veículos 

mais poluentes, ele não será mais permitido na cidade de Antuérpia, a menos que pague 

pedágio. 

 

Regulamentos de condução 

 

Radares de velocidade, câmeras e veículos não marcados estão em operação em todo o 

país. 

 

Os motoristas devem dar prioridade absoluta aos veículos que entram na estrada pela 

direita, mesmo que parem em um cruzamento ou parem para pedestres ou ciclistas.  

 

As exceções a essa regra incluem auto-estradas, rotatórias, estradas sinalizadas com um 

diamante laranja em fundo branco e motoristas que tentam entrar em uma estrada depois 

de terem dirigido por uma rua na direção errada. 

 

Os bondes têm prioridade sobre outro tráfego. Se um bonde ou ônibus parar no meio da 

estrada para permitir a entrada ou saída de passageiros, você deverá parar. 

 

Há uma restrição de velocidade de 30 km / h nas áreas escolares, que funciona 24 horas 

(mesmo quando as escolas estão fechadas), a menos que indicado de outra forma. O início 

e o término dessas zonas nem sempre são claramente marcados. 

 

As multas aumentaram drasticamente (até € 2.750 por exceder o limite de velocidade em 

40 km / h e uma possível comparência na quadra por exceder o limite de velocidade em 

mais de 40 km / h). Se você não puder pagar uma multa no local, seus veículos poderão 

ser apreendidos. 

 

Não é permitido usar um celular enquanto estiver dirigindo; é permitido o uso de 

equipamento 'mãos livres'. 

http://www.slimnaarantwerpen.be/
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O tráfego vindo da direita geralmente tem prioridade em cruzamentos não controlados, 

mesmo se vindo de uma rua menor. 

O  limite máximo de velocidade nas rodovias belgas  é de 120 quilômetros (72 milhas) 

por hora, mas nem sempre é publicado. 

A  velocidade máxima nas áreas urbanas  é de 50 km (30 milhas) por hora, mas no centro 

de Bruxelas é de 30 km (19 milhas) por hora. 

Embora as autoridades belgas façam cumprir estritamente os  limites de velocidade , 

muitos belgas ainda dirigem significativamente mais rápido do que o limite estabelecido. 

Alegar ignorância do limite de velocidade pode não impedir que você receba uma multa 

significativa por excesso de velocidade, e seu veículo pode ser apreendido se você não 

puder pagar a multa no local. Radares automatizados com câmeras são comuns e os 

infratores recebem citações pelo correio. 

O ciclismo  é muito comum na Bélgica, tanto para fins de transporte recreativos quanto 

para os tradicionais. Use capacetes em todos os momentos e siga as regras de trânsito do 

veículo (parando em semáforos, faixas de pedestres, etc.). Siga as ciclovias quando 

disponível. 

Código de Trânsito Belga 

 - https://www.code-de-la-route.be/textes-legaux/sections/ar/code-de-la-route 

Informações sobre viagens rodoviárias (em francês) podem ser encontradas no site da Le 

Soir  

 

Álcool 

 

Não beba e dirija; são feitas verificações frequentes de álcool. É permitido menos de 0,05% 

de álcool na corrente sanguínea (um nível mais baixo do que no Brasil).  

 

Uma amostra de sangue será coletada se você se recusar a fazer bafômetro. As multas são 

pesadas, dependendo do grau de intoxicação e variam de 1.100 a 11.000 €. Em certos 

casos, as cartas de condução foram confiscadas imediatamente. 

 

Narcóticos 

https://www.code-de-la-route.be/textes-legaux/sections/ar/code-de-la-route
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Dirigir "veículo ou montaria" sob a influência de certas substâncias "que influenciam a 

capacidade de dirigir" é punível com pena de prisão de quinze dias a seis meses e multa. 

As substâncias incriminadas são cannabis, morfina, cocaína, anfetaminas e três 

estimulantes do tipo anfetamina contidos no ecstasy (MDMA, MDEA e MBDB). 

 

As verificações consistem em uma série de testes para verificar a presença de sinais 

externos associados à ingestão de narcóticos. Estabelecida a presunção, a polícia ordena 

um exame de urina, que pode ser complementado por um exame de sangue. 

 

Quando os resultados são positivos, o motorista fica proibido de dirigir por um período 

de doze horas, renovável após novos exames. 

 

A recusa de realizar estes testes sem motivo legítimo é punível com as mesmas penas que 

a condução sob o efeito de drogas 

 

Viagem rodoviária 

 

Salvo indicação em contrário, os motoristas devem ceder aos veículos que se aproximam 

de: 

 

a direita nos cruzamentos 

estradas secundárias 

 

Esta é a prioridade do sistema certo'. Compreenda este sistema para evitar acidentes 

rodoviários. 

 

Casos de briga na estrada são comuns. Aprenda as regras de trânsito locais antes de 

dirigir. 

 

Infrações de trânsito podem acarretar sérias penalidades, incluindo: 

 

multas no local 

confisco de sua licença 

confisco do seu veículo 

 

Motocicletas 
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Verifique se o seu seguro viagem cobre você ao andar de moto. 

 

Sempre use um capacete. 

 

Transporte público 

 

Bruxelas e a maioria das grandes cidades da Bélgica têm sistemas de transporte público 

extensos e eficientes. Trens, ônibus e balsas conectam Bruxelas a outras cidades 

importantes da Bélgica e ao Reino Unido, França, Alemanha, Luxemburgo e Holanda. 

Viajar de trem é considerado mais seguro do que dirigir. 

Os carteiristas operam em trens intermunicipais e internacionais. 

 

Preste muita atenção aos objetos de valor e ao seu passaporte em trens e outras formas 

de transporte público. 

 

Verifique a  Belgian Rail  para reservas e interrupções de serviço. 

 

http://www.belgianrail.be/en/Default.aspx 

 

A rede rodoviária da Bélgica é densa e as rodovias geralmente têm três pistas e às vezes 

são iluminadas. Os anéis viários das principais cidades, especialmente Bruxelas e 

Antuérpia, estão congestionados, o que retarda as viagens. A rede ferroviária belga é a 

mais densa do mundo e as conexões ferroviárias internacionais são rápidas e abrangentes. 

• Mais informações sobre segurança rodoviária na Bélgica 

https://www.devex.com/organizations/belgian-road-safety-institute-61797 

• Mais informações sobre transporte público na área de Bruxelas http://www.stib-

mivb.be/index.htm?l=fr 

E-scooters são um meio de transporte popular para belgas e turistas, especialmente na 

Europaviertel e nas áreas turísticas. Ao usar as ofertas, você deve, acima de tudo, estar 

http://www.belgianrail.be/en/Default.aspx
https://www.devex.com/organizations/belgian-road-safety-institute-61797
http://www.stib-mivb.be/index.htm?l=fr
http://www.stib-mivb.be/index.htm?l=fr
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atento à sua própria segurança. Essas scooters também podem representar um perigo 

para outros usuários da estrada. 

Trem 

Você pode encontrar todas as informações de que precisa sobre o transporte ferroviário 

na Bélgica no Site da SNCB .Isso inclui informações sobre horários, conexões domésticas 

e ligações ferroviárias internacionais. Você também pode comprar suas passagens de 

trem online neste site . 

As seguintes pessoas podem viajar gratuitamente com a SNCB: 

Crianças menores de 6 anos acompanhadas por passageiro de 12 anos ou mais portando 

documento de viagem válido (máximo 4 crianças). 

Crianças dos 6 aos 12 anos acompanhadas por pessoa com 12 ou mais anos de idade 

portadora de documento de viagem válido, desde que viajem a partir das 09h00 dos dias 

de semana (máximo 4 crianças). 

Crianças menores de 12 anos com um 'cartão de redução de grande família'. Válido 

apenas na segunda classe.  

Funcionários de empresas conveniadas ao NMBS para o pagamento de 80% do passe de 

trem. O governo paga os 20% restantes. 

Os jornalistas viajam gratuitamente na segunda classe. 

Mais informações sobre preços e horários podem ser encontradas no Site da SNCB  . 

https://www.belgiantrain.be/en 

Bus-tram-metro 

Ônibus 

O ônibus é um meio de transporte conveniente e a rede cobre uma ampla área não servida 

por outras formas de transporte público. As rotas de ônibus na Bélgica são administradas 

https://www.belgiantrain.be/en
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por 3 empresas diferentes: De Lijn  https://www.delijn.be/nl/ (em holandês), TEC e 

.STIB http://www.stib-mivb.be/index.htm?l=en 

De Lijn é responsável pela rede de Flandres, enquanto a TEC cuida das viagens de ônibus 

na Valônia. Os ônibus STIB cobrem a área metropolitana de Bruxelas. 

Eléctrico - metro 

O bonde e o metrô são os meios ideais para se locomover na cidade. Eles encontram 

pouco ou nenhum obstáculo de outras formas de tráfego e o levam com segurança e 

rapidez a vários destinos na cidade. 

Você pode viajar de bonde nas cidades de Bruxelas, Antuérpia, Ghent e Charleroi. Você 

pode viajar ao longo de toda a costa tomando o bonde da costa 

https://www.dekusttram.be/nl/  (em holandês). 

O metrô atualmente está disponível apenas em Bruxelas. O metrô faz parte da  rede STIB 

junto com os serviços de ônibus e bonde da área metropolitana de Bruxelas. 

Táxi 

Os táxis são operados principalmente por empresas privadas, mas existem regulamentos 

padrão para os táxis. As empresas podem fixar suas próprias tarifas dentro das tarifas 

máximas previstas em lei. 

Você pode encontrar uma visão geral abrangente deste serviço no Site do Serviço de Táxi 

da área Metropolitana de Bruxelas.  https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/taxis-a-

bruxelles 

Use apenas táxis oficiais licenciados. Assaltos  e  roubos  ocorreram em táxis não 

licenciados. 

 

Os alvos para táxis não licenciados incluem destinos de alto tráfego, como: 

 

aeroportos 

estações de trem 

outros locais turísticos 

https://www.delijn.be/nl/
http://www.stib-mivb.be/index.htm?l=en
https://www.dekusttram.be/nl/
https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/taxis-a-bruxelles
https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/taxis-a-bruxelles
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Opções de Rideshare estão disponíveis. 

 

Aeroportos 

Muitas companhias aéreas de outros países e continentes consideram a Bélgica como a 

primeira escala na Europa devido à sua localização central na Europa. Isso também 

significa voos diretos para muitos destinos na Europa e no exterior. 

A Bélgica tem cinco aeroportos que oferecem serviços de passageiros: 

Bruxelas - Zaventem  - https://www.brusselsairport.be/en/passengers 

Ostend - https://www.luchthaven-oostendebrugge.com/en-oostende-award-bedrijf-

jaar-gaat-naar/ 

Charleroi - https://www.brussels-charleroi-airport.com/en 

Luik - Bierset -  

Deurn (Antuérpia) - https://www.luchthaven-antwerpen.com/contentpage_en.php 

O aeroporto nacional de Zaventem é o maior desses cinco aeroportos. Bruxelas é a capital 

da Europa e, portanto, está perfeitamente situada para fácil acesso a todas as outras 

nações europeias. 

Você pode encontrar mais informações sobre o tráfego aéreo no site da FPS Mobility em 

francês ou holandês    - https://mobilit.belgium.be/fr 

Pedestres 

 

Os pedestres devem estar cientes de que o sinal do 'homem verde' não significa que os 

carros irão parar automaticamente. Além disso, muitas das passagens de zebra não são 

acompanhadas por sistemas de luz. O costume é que o motorista pare para permitir a 

passagem de pedestres na passadeira, conforme e quando optar por usá-la. Tenha 

cuidado em todos os casos e em todos os momentos, pois alguns motoristas estarão mais 

vigilantes do que outros. 

 

Leis e costumes locais 

https://www.brusselsairport.be/en/passengers
https://www.luchthaven-oostendebrugge.com/en-oostende-award-bedrijf-jaar-gaat-naar/
https://www.luchthaven-oostendebrugge.com/en-oostende-award-bedrijf-jaar-gaat-naar/
https://www.brussels-charleroi-airport.com/en
https://www.luchthaven-antwerpen.com/contentpage_en.php
https://mobilit.belgium.be/fr
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De acordo com a lei belga, você deve ter alguma forma de identificação com você o tempo 

todo.Guarde uma fotocópia do seu passaporte para o caso de o perder ou apreender. 

 

A posse de drogas e o tráfico de drogas são crimes graves. 

 

É ilegal usar em locais públicos (parques, prédios, transportes públicos, ruas etc.) roupas 

que ocultem o rosto de uma pessoa em grande parte ou completamente.  

 

As pessoas que usam essas roupas (por exemplo, burka e nikab) correm o risco de multa 

de até € 137,50 e / ou detenção por até 7 dias. Não há isenção para turistas. 

 

Dupla cidadania 

 

A dupla cidadania é legalmente reconhecida na Bélgica. 

 

Drogas ilegais 

 

As penalidades por posse, uso ou tráfico de drogas ilegais são rígidas. Os infratores 

condenados podem esperar sentenças de prisão e pesadas multas. 

 

Penalidades criminais:  você está sujeito às leis locais. Se você violar as leis locais, mesmo 

sem saber, pode ser expulso, preso ou preso. Indivíduos que estabeleçam um negócio ou 

pratiquem uma profissão que exija autorizações ou licenças adicionais devem buscar 

informações junto às autoridades locais competentes antes de praticar ou operar um 

negócio. 

Viajantes que requerem assistência de acessibilidade: Enquanto na Bélgica, os 

indivíduos com deficiência podem achar a acessibilidade e acomodação muito diferente 

do Brasil 

A lei belga exige que qualquer  novo  edifício com espaço público ou comunitário seja 

acessível para pessoas com deficiência. 
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Muitos edifícios existentes, bem como sistemas de transporte público, são menos 

adaptados para pessoas com deficiência. 

Informações gerais sobre a acessibilidade de acomodações turísticas, transporte público, 

museus e outras instalações turísticas podem ser encontradas nos sites oficiais de turismo 

das três principais regiões da Bélgica :  Bruxelas,  Walloniae  Flandres.  

Bibliografía Específica 

Aeroporto de Bruxelas 

https://www.brusselsairport.be/en/passengers 

Aeroporto de Charleroi 

https://www.brussels-charleroi-airport.com/en 

(Escritório Federal de Imigração da Bélgica) 

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/EN/Pages/Travel-to-Belgium.aspx 

Centro de Crise 

https://centredecrise.be/fr 

O Centro de Crise não só identifica e monitora eventos e incidentes que ocorrem no 

território belga, mas também eventos internacionais que podem ter um impacto na 

Bélgica. 

Atualmente, o nível de ameaça foi definido no nível 2 (de 4) pelo Corpo de 

Coordenação para Análise de Ameaças (OCAM). 

Ministério de Relações Exteriores da Bélgica 

https://diplomatie.belgium.be/en 

Belgica Rail 

http://www.belgianrail.be/en/Default.aspx 

https://travel.state.gov/content/travel/en/international-travel/International-Travel-Country-Information-Pages/Belgium.html#ExternalPopup
https://travel.state.gov/content/travel/en/international-travel/International-Travel-Country-Information-Pages/Belgium.html#ExternalPopup
https://travel.state.gov/content/travel/en/international-travel/International-Travel-Country-Information-Pages/Belgium.html#ExternalPopup
https://travel.state.gov/content/travel/en/international-travel/International-Travel-Country-Information-Pages/Belgium.html#ExternalPopup
https://www.brusselsairport.be/en/passengers
https://www.brussels-charleroi-airport.com/en
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/EN/Pages/Travel-to-Belgium.aspx
https://centredecrise.be/fr
https://diplomatie.belgium.be/en
http://www.belgianrail.be/en/Default.aspx
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Como dirigir na Bélgica 

https://www.rac.co.uk/drive/travel/country/belgium/ 

Empresa de transporte de Bruxelas STIB 

https://www.stib-mivb.be/index.htm?l=fr 

Ministério da Justiça Belga 

https://justitie.belgium.be/nl 

Maisons de Justice 

http://www.maisonsdejustice.be/ 

Bruxelas - Acessibilidade 

https://visit.brussels/en/profile/accessible-brussels 

Viagem a Valonia Acessibilidade 

https://walloniabelgiumtourism.co.uk/en-gb/3/i-am/travellers-with-reduced-mobility 

Acessibilidade no Flandres 

https://www.visitflanders.com/en/accessibility/?country=en_USindex.php 

Mobilidade Urbana na Bélgica 

https://www.belgium.be/en/mobility 

Situação de Segurança 

 http://crisiscentrum.be/fr 

Transporte Público na área de Bruxelas  http://www.stib-mivb.be/index.htm?l=fr 

Polícia Belga 

https://www.police.be/en 

https://www.rac.co.uk/drive/travel/country/belgium/
https://www.stib-mivb.be/index.htm?l=fr
https://justitie.belgium.be/nl
http://www.maisonsdejustice.be/
https://visit.brussels/en/profile/accessible-brussels
https://walloniabelgiumtourism.co.uk/en-gb/3/i-am/travellers-with-reduced-mobility
https://www.visitflanders.com/en/accessibility/?country=en_USindex.php
https://www.belgium.be/en/mobility
http://crisiscentrum.be/fr
http://www.stib-mivb.be/index.htm?l=fr
https://www.police.be/en
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Segurança Rodoviária na Bélgica https://www.devex.com/organizations/belgian-road-

safety-institute-61797 

Informação das Autoridades Belgas: https://www.belgium.be/en 

Bielorrússia 
 

Embaixada da Belarus em Brasília 

brazil@mfa.gov.by 

SHIS QI 7, Conjunto 9, Casa 17 - Lago Sul 

CEP 71615-290 - Brasília - DF 

Tel: +55 (61) 3543-0481 

Fax: +55 (61) 3543-0469 

 

Embaixada do Brasil em Minsk 

 

Endereço: 

Rua Engels, 34A/2, 2° andar 

220030, Minsk, 

República da Belarus 

  

E-mail Geral: 

brasemb.minsk@itamaraty.gov.br 

  

Assuntos consulares: 

consular.minsk@itamaraty.gov.br 

  

Tel./Fax: 

+375 (17) 210 4790  

  

Atendimento ao público  

(sugere-se agendar por e-mail): 

Segunda a quinta-feira: das 10:00 às 12:00 e das 13:00 às 15:00 

Sexta-feira: das 10:00 às 13:00  

  

Celular de plantão 

(somente casos emergenciais, como hospitalização, acidente, falecimento e prisão): 

+375 (29) 602 4466 

https://www.devex.com/organizations/belgian-road-safety-institute-61797
https://www.devex.com/organizations/belgian-road-safety-institute-61797
https://www.belgium.be/en
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Entrada / Permanência 

 

Formalidades de entrada e permanência 

 

Vistos 

 

Estão sujeitos à exigência de visto: 

 

• viajantes que ficam na Bielorrússia por mais de 30 dias; 

 

• viajantes de ou para a Rússia, independentemente da duração de sua estadia; 

 

• viajantes que viajam para a Bielorrússia por via rodoviária ou ferroviária, 

independentemente da duração da estadia; 

 

• titulares de passaportes diplomáticos ou de serviço. 

 

Saída da Bielorrússia para a Federação Russa 

 

Desde 15 de maio de 2017, os viajantes estrangeiros (sem cidadania russa ou bielorrussa) 

podem viajar de avião para a Federação Russa novamente. Eles devem possuir um visto 

russo válido. 

 

Como as autoridades russas não emitem um cartão de migração para os viajantes que 

chegam da Bielorrússia de avião, os passageiros em trânsito devem obrigatoriamente 

solicitá-lo aos guardas de fronteira quando chegam em solo bielorrusso. 

 

Cidadãos estrangeiros que estejam temporariamente passando pela Bielorrússia que não 

tenham tomado esta medida e desejem continuar sua viagem para a Federação Russa 

devem se inscrever no OGUIM (Departamento de Imigração e Cidadania do Ministério 

do Interior) para emissão do cartão de migração necessário para a sua chegada à Rússia. 

 

Os estrangeiros residentes na Bielorrússia não têm de requerer este cartão de imigração, 

mas devem apresentar o bilhete de avião e o passaporte que comprove a sua residência 

habitual na Bielorrússia. 
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Passageiros estrangeiros em trânsito por um aeroporto na Federação Russa de ou para a 

Bielorrússia devem possuir um visto de trânsito russo. 

 

Até o momento, os viajantes estrangeiros estão proibidos de cruzar a fronteira terrestre 

entre a República da Bielorrússia e a Federação Russa, seja por estrada ou de trem.  

 

Os controlos são efectuados pelas autoridades russas e os infractores (mesmo que tenham 

um visto russo) são recusados e sujeitos a uma multa. Esta medida também se aplica aos 

franceses que residem na Bielorrússia. 

 

Os beneficiários do sistema de isenção de visto de 30 dias para entrada na Bielorrússia 

não estão autorizados a viajar da Bielorrússia para a Federação Russa. 

 

Isenção de visto para uma estadia menor ou igual a trinta dias 

 

Vistos 

 

Todos os portadores de passaporte nacional brasileiro (exceto aqueles que entram com 

passaporte diplomático ou oficial) agora podem entrar na Bielorrússia por no máximo 30 

dias sem visto (o dia em que você chega conta como o primeiro dia, independentemente 

da hora de chegada).  

 

A entrada e saída somente serão permitidas no Aeroporto Internacional de Minsk e você 

precisará mostrar provas documentais de seguro médico no valor de 10.000 euros e 

fundos equivalentes a 25 euros por dia. Pode ser na forma de dinheiro, cartão de crédito 

ou cheques de viagem em qualquer moeda. 

 

Você deve estar ciente de que, se você estiver viajando imediatamente da ou para a 

Rússia, esse acordo sem visto não se aplica e você precisará de um visto. Você pode 

encontrar mais informações no site da embaixada da Bielorrússia . 

 

Se você deseja ficar mais de 30 dias ou planeja entrar em um passaporte diplomático ou 

oficial, precisará de um visto. 

 

Você não precisa de visto para transitar pela Bielorrússia por via aérea, mas o período 

máximo para transitar e permanecer no ar é de 24 horas. Você deve obter um visto de 
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trânsito em todas as outras circunstâncias, inclusive se estiver viajando de trem em rotas 

populares como Varsóvia-Moscou e São Petersburgo-Kiev. 

 

Se você tentar transitar pela Bielorrússia em outras circunstâncias sem visto, as 

autoridades de fronteira o enviarão a Minsk para obter o visto apropriado. Você também 

pode ter que pagar uma multa de até US $ 300 e enfrentar a deportação.  

 

Desde 1 de janeiro de 2018, é possível visitar as áreas do Canal Avgustov, Belovezhskaya 

Pushcha, Brest ou Grodno por curtos períodos sem visto. Mais informações podem ser 

encontradas em Grodno, isenção de visto e regulamentos para cidadãos estrangeiros que 

visitam o parque nacional .  

 

Isso deve ser feito por meio de um operador turístico registrado e por pontos de 

verificação de fronteira atribuídos.  

 

As áreas não podem ser visitadas de forma independente e você não tem permissão para 

deixar essas zonas e viajar para outras cidades ou regiões. O não cumprimento dessas 

regras pode resultar em multa e você pode ser deportado. 

 

As regras relacionadas ao regime de isenção de visto de 30 dias pelo Aeroporto 

Internacional de Minsk e ao regime de isenção de visto de 10 dias em Grodno e Brest são 

separadas, com requisitos diferentes. Verifique com a Embaixada da Bielorrússia mais 

próxima antes de viajar. 

 

Se você pretende trabalhar como jornalista na Bielorrússia, certifique-se de receber o 

credenciamento do Ministério das Relações Exteriores da Bielorrússia antes de viajar e 

que você esteja claramente identificável o tempo todo. 

 

Validade do passaporte 

 

Seu passaporte deve ser válido por um período mínimo de 3 meses a partir da data de 

entrada na Bielorrússia. 

 

Viajar entre Rússia e Bielorrússia 

 

O governo russo informou que não há motivos legais para estrangeiros  cruzarem a 

fronteira entre Rússia e Bielorrússia.  
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Se você planeja entrar na Rússia por estrada, precisará seguir uma rota alternativa por 

outro país. 

 

Se você planeja viajar de trem entre os dois países, entre em contato com o seu trem ou 

operador turístico para procurar orientação.  

 

Você também deve entrar em contato com a Embaixada da Rússia mais próxima para 

obter conselhos sobre a situação mais recente para viajantes de trem. 

 

O governo do Brasileiro não está ciente de nenhuma dificuldade para os cidadãos 

brasileiros ao viajar de avião entre os dois países; no entanto, você deve garantir que você 

receba um carimbo de saída em seu passaporte ao sair da República da Bielorrússia.  

 

Caso contrário, sua entrada será negada na próxima visita. Verifique se você possui todos 

os vistos necessários para a duração de sua viagem à Rússia. Você pode encontrar mais 

informações no site da Embaixada da Rússia . 

 

Se você viajou para a Bielorrússia com um visto válido da Bielorrússia e está saindo com 

um ETD, precisará de um visto de saída - isso pode ser obtido nos escritórios locais de 

imigração (OVIR). O processo pode levar até três dias úteis.  

 

No entanto, isso não é aplicável a visitantes que viajam em regime de isenção de visto. 

 

Cadastro 

 

Qualquer pessoa que fique mais de 5 dias na Bielorrússia deve se registrar. Isso pode ser 

feito on - line ou com o escritório de polícia local (OVIR) no distrito em que você está 

hospedado.  

 

O registro será normalmente organizado pelo seu hotel. Se você não estiver hospedado 

em um hotel, o registro deve ser organizado pelo seu host.  

 

Existem multas por não se registrar a tempo.  

 

Se você chegar no fim de semana, o mais cedo que poderá se registrar é segunda-feira 

(mas os escritórios estão abertos apenas até às 13h). 

 

Declaração de moeda e bens 
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Se você estiver carregando mais de US $ 10.000 em dinheiro ou cheques de viagem, 

deverá preencher um formulário de declaração de moeda e mercadorias ao entrar e sair 

da Bielorrússia. Isso deve ser carimbado por um funcionário aduaneiro.  

 

Ao sair da Bielorrússia, você não poderá retirar mais moeda do que o inicialmente 

declarado no formulário de declaração de moeda após a entrada.  

 

Você deve manter esses formulários durante a sua visita. Ao sair da Bielorrússia, você 

deverá preencher um novo formulário, mas também deverá ter o formulário original em 

mãos. Caso contrário, sua jornada poderá ser atrasada e você poderá ser multado.  

 

Viajar com crianças 

 

Crianças menores de 16 anos, cujos pais ou pais possuem um passaporte bielorrusso e 

que não são eles próprios portadores de passaporte bielorrusso, devem ter um certificado 

de viagem emitido pela Embaixada ou Consulado da Bielorrússia para viajar para a 

Bielorrússia.  

 

Independentemente de onde nasceram ou de qualquer outra nacionalidade que possam 

ter. Os pais das crianças que entram neste documento devem fazer contato com as 

autoridades da Bielorrússia para garantir que seus filhos também tenham a 

documentação relevante para sair da Bielorrússia. 

 

Requisitos de entrada 

 

Visto / Passaporte 

 

Se você não tiver certeza dos requisitos de entrada para a Bielorrússia, incluindo visto e 

outras informações de imigração, pergunte ao seu agente de viagens ou entre em contato 

com a Embaixada da Bielorrússia em Brasília. Você também pode verificar com eles por 

quanto tempo seu passaporte deve ser válido. 

 

A partir de 27 de julho de 2018, os titulares de passaportes brasileiros estão isentos da 

obrigação de visto para uma estada de até 30 dias, desde que: 

 

• Cheguem à Bielorrússia de avião no aeroporto internacional de Minsk 2 e partam o país 

também por via aérea; 
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• que não cheguem em voos da Rússia e que não estendam a viagem para a Rússia. 

 

O primeiro dia a contar é o da data de passagem pelo controlo de passaportes, a qualquer 

hora (a chegada às 23h59 do dia 1 de Janeiro permite uma estada que termina o mais 

tardar no dia 30 de Janeiro à meia-noite). 

 

Na chegada ao aeroporto de Minsk, os viajantes devem ser capazes de apresentar ao 

entrar na Bielorrússia: 

 

• um passaporte válido por pelo menos três meses após a data de retorno; 

 

• um certificado de seguro médico e de repatriação registrado (com um valor de 

cobertura de pelo menos € 10.000); na falta disso, o seguro local pode ser feito no 

aeroporto de Minsk; 

 

• uma soma equivalente a 46 rublos bielorrussos (BYN) por dia de estadia em território 

bielorrusso. 

 

Como os titulares de visto, eles estão sujeitos a um registro obrigatório a ser concluído 

em cinco dias corridos (exceto domingos, feriados nacionais e feriados). 

 

Pedidos de visto bielorrusso 

 

Os viajantes sujeitos à exigência de visto devem apresentar seus pedidos ao serviço 

consular da Embaixada da Bielorussia no Brasil. 

 

Para obter mais informações sobre isso, consulte o site do Ministério de Relações 

Exteriores da Bielorrússia ( http://mfa.gov.by/en/visa/ru_visa_types/ ). 

 

Também é possível obter um visto bielorrusso diretamente no aeroporto internacional de 

Minsk 2, mediante o envio prévio, dentro de certos prazos, de um processo de pedido de 

visto às autoridades bielorrussas competentes. 

 

Gravação 
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Os viajantes estrangeiros estão sujeitos a um registro obrigatório a ser realizado no prazo 

de dez dias corridos. Hotéis, sanatórios e estabelecimentos de saúde têm o direito de 

registrar seus hóspedes.  

 

Os turistas que optaram pelo aluguel de um apartamento deverão cumprir esta 

formalidade acompanhados pelo seu senhorio em um estabelecimento responsável pelo 

registro de estrangeiros, departamento do Ministério de Assuntos Internos (em russo: 

"Отдел по гражданству и миграции" ou OGUIM) do local permanência temporária 

real. 

 

A partir de 2 de janeiro de 2019, o registro obrigatório ao qual os viajantes estrangeiros 

estão sujeitos na Bielorrússia (cf. Regras para a permanência de estrangeiros na 

Bielorrússia) pode ser realizado eletronicamente através do portal único de serviços 

eletrônicos do Ministério da Bielorrússia Interior: www.portal.gov.by 

 

Para mais informações (site em inglês, bielorrusso e russo). 

 

Este procedimento é gratuito e acessível aos estrangeiros que chegam à Bielorrússia 

através dos pontos de passagem instalados na fronteira com a Bielorrússia. 

 

Os estrangeiros que vêm para a Bielorrússia via Rússia não são afetados.  

 

Eles devem entrar em contato pessoalmente com as instituições responsáveis pelo 

registro de estrangeiros no Ministério do Interior da Bielorrússia (em russo: “Отдел по 

гражданству и миграции”) do local da estada temporária real. Este registro pessoal 

permanece, além disso, sempre em vigor para todos os estrangeiros, se necessário. 

 

Durante a estada, os estrangeiros são obrigados a residir no endereço de seu registro. A 

mudança de endereço dá origem a um novo registo. 

 

Os turistas estrangeiros que viajam para a Bielorrússia em uma excursão organizada por 

uma agência de viagens só fazem check-in uma vez durante toda a estadia. 

 

Os turistas que viajam na Bielorrússia de forma independente (autocaravana, bicicleta, 

etc.) também devem cumprir o procedimento de registro em um local fixo (exemplo: após 

um check-in de cinco dias na chegada ao território bielorrusso, eles serão permitidos 



180 

180 

viajar dentro do país durante este período, após o qual terão que se registrar por um 

período adicional de cinco dias). 

 

O não cumprimento da formalidade de registo pode resultar em advertência, multa até 

575 euros e / ou expulsão do país. 

 

Uma autorização de residência temporária pode ser emitida por um período máximo de 

um ano para: 

 

• alunos matriculados em uma instituição bielorrussa; 

 

• cônjuges estrangeiros de cidadãos bielorrussos; 

 

• empreiteiros e funcionários estrangeiros que operam na Bielorrússia; 

 

• proprietários de casas na Bielorrússia. 

 

Uma autorização de residência permanente pode ser emitida para os seguintes 

estrangeiros: 

 

• parentes próximos de bielorrussos residentes na Bielorrússia; 

 

• cônjuges estrangeiros de cidadãos bielorrussos; 

 

• estrangeiros residentes na Bielorrússia por mais de 7 anos. 

 

Saída do território bielorrusso de filhos menores binacionais (franco-bielorrusso) 

 

A lei bielorrussa proíbe que um cidadão bielorrusso de outra nacionalidade entre no 

território nacional com qualquer documento que não seja o passaporte bielorrusso.  

 

O visto bielorrusso no passaporte francês não será emitido para o cidadão bielorrusso. 

 

A entrada e a saída da Bielorrússia com um filho menor binacional são regulamentadas 

com muito rigor. 
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1) No caso de o menor brasileiro-bielorrusso ainda não possuir um passaporte 

bielorrusso, os representantes legais devem solicitar a emissão de um laissez-passer da 

Embaixada da Bielorrússia no Brasil .  

 

Este documento é essencial para a entrada na Bielorrússia. Um passaporte bielorrusso 

deve ser estabelecido durante a estadia, a fim de permitir o retorno ao Brasil. Os prazos 

de entrega variam. 

 

2) Se o menor binacional, em posse de passaporte bielorrusso, viajar para a Bielorrússia 

acompanhado por um ou ambos os pais (ou representante legal), ele deve apresentar os 

seguintes documentos para deixar o país: 

 

• Passaporte bielorrusso de a criança; 

 

• cópia da certidão de nascimento da criança: se a criança nasceu no Brasil, o documento 

deve ser apostilado (para o tribunal de apelação do local de residência da criança) e 

depois traduzido para um tradutor notarial (esta formalidade só pode ser feita em 

território bielorrusso ou na Embaixada da Bielorrússia no Brasil); 

 

• em caso de morte de um ou de ambos os pais, cópia da certidão de óbito (se for 

documento francês, apostilado e traduzido por um tradutor com firma reconhecida), bem 

como qualquer documento que comprove a condição do representante legal (apostilado 

e traduzido em russo, de um tradutor autenticado). 

 

3) Se o menor binacional, de posse de um passaporte bielorrusso, viajar para a 

Bielorrússia sozinho ou acompanhado por um adulto que não seja seus pais (ou 

representante legal), ele deve apresentar os seguintes documentos para deixar o país: 

 

• Passaporte bielorrusso da criança; 

 

• autorização para deixar o território bielorrusso para ambos os pais (ou representante 

legal): 

 

- no Brasil, este documento só pode ser emitido pela embaixada da Bielorrússia no 

Brasil, mediante apresentação dos passaportes dos representantes legais (não 

serão aceites bilhetes de identidade nacionais); 
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- na Bielorrússia, esta autorização pode ser emitida por um notário bielorrusso na 

presença de ambos os pais; 

 

- esta autorização pode ser emitida até que a criança atinja a maioridade. 

 

• cópia da certidão de nascimento da criança: se a criança nasceu no Brasil, o documento 

deve ser apostilado (para o tribunal de apelação do local de residência da criança) e 

depois traduzido para um tradutor notarial (esta formalidade só pode ser feita em 

território bielorrusso ou na Embaixada da Bielorrússia no Brasil); 

 

• em caso de morte de um ou de ambos os pais, cópia da certidão de óbito (se for 

documento brasileiro, apostilado e traduzido por um tradutor com firma reconhecida), 

bem como qualquer documento que comprove a condição do representante legal 

(apostilado e traduzido em russo, de um tradutor juramentado). 

 

A criança deve, obviamente, possuir seu passaporte brasileiro válido para seu retorno ao 

Brasil. Um passaporte caducado (para lembrar, o passaporte de um menor é válido por 5 

anos) não permite o regresso ao Brasil. 

 

Viagem com menores 

 

Se apenas um dos pais / responsável estiver viajando com uma criança para ou da 

Bielorrússia, uma carta traduzida (se não originalmente escrita em bielo-russo ou russo) 

e autenticada do outro pai / responsável, dando permissão para a criança viajar, exigido 

pelas autoridades bielorrussas.  

 

Passaportes 

 

É aconselhável levar várias fotocópias do seu passaporte com você. 

 

Cadastro 

 

Se ficar mais de três dias na Bielorrússia, você deve se registrar no escritório de polícia 

local (OVIR) do distrito onde está hospedado.  

 

Se você estiver hospedado em um hotel, isso será feito em seu nome. Se você não estiver 

hospedado em um hotel, isso deve ser organizado pelo seu anfitrião. Há multas por não 

registrar a tempo. 
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Fronteira terrestre 

 

Ao entrar na Bielorrússia em veículo particular, você deve preencher um cartão da 

alfândega e mostrar os documentos de comprovação de propriedade ou uma procuração 

na passagem de fronteira.  

 

Esses documentos devem ser traduzidos para o bielorrusso e certificados em uma 

embaixada da Bielorrússia. O seguro automóvel contra terceiros é obrigatório e só pode 

ser adquirido após a entrada na Bielorrússia. 

 

A Bielorrússia tem condições estritas de entrada e saída. A entrada sem visto não se aplica 

a viajantes vindos ou viajando para a Rússia. 

 

As autoridades não permitem que estrangeiros cruzem a fronteira terrestre entre a 

Bielorrússia e a Rússia. Você só deve viajar entre a Bielorrússia e a Rússia de avião. 

 

Algumas áreas na Bielorrússia têm zonas de fronteira de entrada limitada. Para entrar 

nessas zonas, você precisa de uma  licença especial . 

 

Regras rígidas controlam a exportação de antiguidades, ícones e itens de importância 

histórica. 

Para entrar na República da Bielorrússia, os cidadãos estrangeiros devem ter consigo os 

seguintes documentos: 

passaporte válido; 

documento que concede o direito de visitar a zona turística de Grodno-Brest sem visto; 

dinheiro: ao entrar na Bielorrússia, o visitante deve possuir pelo menos 50 rublos bielo-

russos por cada dia de estada. Este montante pode ser obtido em moeda estrangeira ou 

na moeda nacional da Bielorrússia.  

apólice de seguro. 

Atenção! Estradas com pedágio:  Sistema eletrônico de cobrança de pedágio "BelToll" na 

República da Bielorrússia  

Acesso sem visto de quinze dias à zona turística de Grodno-Brest 

http://www.beltoll.by/index.php/en/
http://www.beltoll.by/index.php/en/
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Os visitantes estrangeiros podem entrar na Bielorrússia sem visto se planejarem visitar a 

zona turística de Grodno-Brest sem visto. 

Os turistas podem entrar na zona sem visto na Bielorrússia através de 14 pontos de 

controle de fronteira internacional : pontos de controle de automóveis Brest (Terespol), 

Bruzgi (Kuznica Bialostocka), Domachevo (Slawatycze), Benyakoni (Salcininkai), 

Peschatka (Polowce), Privalka (Raigardas); 

ponto de verificação do pequeno tráfego fronteiriço Pererov (Bialowieza), Lesnaya 

(Rudawka), Privalka (Szandubra); 

 

posto de controle da fronteira ferroviária Brest (Terespol), Grodno (Kuznica Bialostocka); 

 

Ponto de controle da fronteira do Aeroporto de Brest, ponto de controle da fronteira do 

Aeroporto de Grodno. 

 

NOTA! Os visitantes estrangeiros que entram na zona de isenção de visto devem se 

registrar no departamento de polícia local dentro de cinco dias.  

Via de regra, os hotéis, fazendas de turismo rural e centros de saúde onde se hospedam 

os turistas cuidam disso. Empresários autônomos que alugam apartamentos para 

estrangeiros também fazem isso. 

Esta zona de turismo e recreação inclui atrações populares e as maiores cidades da parte 

ocidental do país, incluindo: 

Na região de Brest - a cidade de Brest, distrito de Brest, distrito de Zhabinka, distrito de 

Kamenets e distrito de Pruzhany; 

 

Na região de Grodno - a cidade de Grodno, distrito de Grodno, distrito de Berestovitsa, 

distrito de Volkovysk, distrito de Voronovo, distrito de Lida, distrito de Svisloch e 

distrito de Shchuchin. 

Para entrar no território sem visto, o visitante estrangeiro deve possuir o documento 

emitido pela agência de turismo da Bielorrússia. 

Para obter o documento, um visitante estrangeiro: 

dirigir-se a uma agência de viagens bielorrussa que tem o direito de emitir tais 

documentos; 
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para receber a confirmação que aprova o direito do viajante estrangeiro de entrar na 

Bielorrússia sem visto e para obter um serviço turístico que deve ser reservado com 

antecedência. 

Nota! Ao visitar a Bielorrússia como parte de um grupo organizado, os turistas podem ir 

além da zona livre de visto e visitar outras áreas do Oblast de Brest e Oblast de Grodno, 

mas apenas se fizer parte da rota planejada. 

 

A República da Bielorrússia opera a cobrança de congestionamento 

Os motoristas são obrigados a pagar pelo trânsito pelas estradas com pedágio dentro do 

sistema “BelToll”  

 

Na área entre a fronteira do Estado e o posto de controle adjacente é proibido 

Na área entre a fronteira estadual e o posto de controle adjacente, é proibido: 

● Veículos de estacionamento; 

● Embarque e desembarque de passageiros; 

● Encargos de manuseio completos; 

● Permanecer na área (para indivíduos que não devem cruzar a fronteira do Estado). 

Violações destes requisitos por parte dos cidadãos previstos para a responsabilidade 

administrativa nos termos da Lei 23.31 do Código Administrativo (advertência com ou 

sem deportação, ou multa de até 50 unidades base). 

Nos postos de controle, os cidadãos são proibidos de 

Nos postos de controle, os cidadãos são proibidos de: 

● Tirar foto e vídeo; 

● Fazer chamadas em comunicações móveis; 

● Deixar dinheiro nos documentos apresentados para conferência; 

● Cometer ações que visem incitar os funcionários dos órgãos de controle estadual 

ao descumprimento do procedimento estabelecido para a implantação de 

controles de fronteira e demais controles, incluindo a oferta e (ou) transferência 

para eles de qualquer valor material. Também é proibida a oferta e (ou) concessão 

de benefícios de natureza patrimonial; 

A admissão de estrangeiros que permanecem na República da Bielorrússia 
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Ao entrar na Bielorrússia, os estrangeiros devem ter fundos no valor equivalente a pelo 

menos 2 unidades básicas estabelecidas na República da Bielorrússia por cada dia de 

estada.  

 

Um estrangeiro chegado à República da Bielorrússia deve se registrar com o oficial de 

registro do local de residência real dentro de 5 dias (exceto domingos e feriados). 

 

Autoridades de registro na Bielorrússia: 

 

● Departamento de Relações Exteriores; 

● Departamento de Assuntos Internos; 

● Hotel; 

● Resorts e estabelecimentos de recreação; 

● Corpo de turismo rural. 

Violação destes requisitos pelos cidadãos previstos para responsabilidade administrativa 

nos termos da Lei 23.55, parágrafo 1 do Código Administrativo (advertência ou multa de 

até 50 unidades de base ou deportação). 

No cruzamento da fronteira, o motorista deve se lembrar! 

O condutor de um veículo deve possuir o certificado de seguro original, válido no 

território da Bielorrússia, e que confirme o seguro de responsabilidade civil no Estado-

Membro do sistema “Green Card”.  

 

O veículo participante no tráfego rodoviário e registrado no exterior sem o acordo de 

seguro obrigatório de responsabilidade civil dos proprietários de veículos, em 

funcionamento no território da República da Bielorrússia, estabelece responsabilidade 

administrativa nos termos da Lei 18.20, parágrafo 4 do Código Administrativo de base 20 

unidades (desde 01/01/2020, a unidade base é 27 BYN). 

Ao cruzar a fronteira do estado da República da Bielorrússia, um estrangeiro deve: 

Apresentar documento válido para viajar ao estrangeiro e documento que confirme ao 

estrangeiro o direito de visita individual ou em grupo ao território isento de visto "Brest 

- Grodno", bem como contrato de seguro médico obrigatório. 

Procedimento de passagem de fronteira estadual 

Procedimento de passagem de fronteira estadual 
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Ao cruzar a fronteira da República da Bielorrússia, independentemente da forma de 

atravessá-la, é necessário passar pela fronteira e pelo controle aduaneiro.  

Os cidadãos estrangeiros e apátridas (doravante - estrangeiros) podem cruzar a fronteira 

do estado da República da Bielorrússia com os seguintes documentos: 

Documento válido para viajar ao estrangeiro (passaporte) com visto válido para os países 

com os quais a República da Bielorrússia tem regime de vistos; 

Documento de retorno ao estado de cidadania ou residência (em caso de perda do 

passaporte no território da República da Bielorrússia); 

Documento válido para viajar ao estrangeiro e documento que concede ao estrangeiro o 

direito de visita individual ou em grupo ao território isento de visto "Brest - Grodno". 

Travessias de fronteira 

 

As autoridades não permitem que estrangeiros cruzem a fronteira terrestre entre a 

Bielorrússia e a Rússia. Em vez disso, você precisará viajar entre a Bielo-Rússia e a Rússia 

de avião.  

 

As autoridades permitem que os brasileiros cruzem as fronteiras terrestres para visitas 

curtas às áreas do Canal Augustov, Belovezhskaya Pushcha e Brest (fronteira com a 

Polônia) e Grodno (fronteira com a Polônia e Lituânia). 

 

Viaje com uma operadora de turismo registrada e entre pelos pontos de controle de 

fronteira designados. Verifique os detalhes sobre: 

 

Visitantes do Canal de Grodno e Augustov 

 

Brest visitantes estrangeiros 

 

Ao entrar e sair da Bielorrússia, mostre o visto original emitido às autoridades de 

fronteira. Eles não aceitam cópias. 

 

Outras formalidades 

 

Cartão de migração 
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Ao entrar na Bielorrússia ou na Rússia, você precisa preencher um cartão de migração. 

Um cartão cobre os dois países. 

 

Se você não receber um cartão em seu voo ou trem, peça um às autoridades de controle 

de fronteira. 

 

Guarde a segunda metade do cartão carimbada. Você vai precisar quando sair do último 

país. 

 

Registro local 

 

Se você pretende ficar por mais de cinco dias na Bielorrússia, você deve se registrar no 

escritório local do Departamento de Cidadania e Migração do Ministério do Interior. Isso 

deve ser feito dentro de cinco dias úteis da sua chegada. 

 

Se você estiver hospedado em um hotel, o registro geralmente faz parte do procedimento 

de check-in. Confirme isso com seu hotel. 

 

Se você não se registrar a tempo, pode ser multado. Você pode enfrentar dificuldades ao 

sair do país. 

 

Viagens locais 

 

Leve sempre consigo o seu passaporte, o seu visto original e o cartão de migração. As 

autoridades locais não aceitam cópias. 

 

Algumas áreas de fronteira na Bielorrússia têm zonas de fronteira de entrada limitada. 

Para entrar nessas zonas, você precisa de uma  licença especial  emitida com antecedência 

pelo Comitê Estadual de Fronteiras. 

 

As zonas de entrada limitada são geralmente sinalizadas e restritas por barreiras 

rodoviárias e postos de guarda de fronteira. 

 

Não entre em zonas de entrada limitada sem uma licença válida. 

 

Entrada sem visto através do Aeroporto de Minsk 
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Para estadias de até 30 dias, a entrada sem visto para a Bielorrússia é possível através do 

Aeroporto de Minsk. Este regulamento se aplica a cidadãos de 74 países, incluindo o 

Brasil . 

 

A partida deve ocorrer o mais tardar no 30º dia de calendário a partir da data de entrada.  

 

Os viajantes devem entrar e sair do país pela passagem de fronteira do "Aeroporto 

Internacional de Minsk" e, além de um documento de viagem válido para pagamento em 

moeda estrangeira ou nacional, pelo menos dois valores base por dia de estadia 

(atualmente cerca de 21 euros por dia) e comprovante de um na Bielorrússia ter um 

seguro saúde de viagem válido com uma importância segurada de pelo menos 10.000 

euros. 

 

O regulamento para entrada sem visto através do Aeroporto de Minsk não se aplica a 

viajantes em trânsito que viajam da Federação Russa para Minsk ou de Minsk para a 

Federação Russa e para viagens oficiais, como titulares de passaportes diplomáticos, de 

negócios e outros passaportes especiais. 

 

Uma entrada sem visto na Bielorrússia e subsequente viagem para a Federação Russa 

leva regularmente à proibição de entrada na Bielorrússia. . 

 

A entrada sem visto pode ocorrer com a freqüência desejada, mas a duração máxima da 

estadia na Bielo-Rússia é de 90 dias por ano civil. 

 

Entrada sem visto para visitas a certos parques nacionais 

 

Os visitantes do parque nacional "Belovezhskaya Pushcha" ou do parque "Canal 

Augustow" e de partes das áreas adjacentes a eles, incluindo as cidades de Brest e Grodno 

por até 15 dias, geralmente não precisam de visto para entrada por terra a partir de 

novembro de 2019 se a estadia serve exclusivamente a fins turísticos. 

 

Em vez disso, você pode solicitar uma licença de uma agência de viagens bielorrussa 

autorizada. Viajar para outras áreas da Bielorrússia não é permitido com este certificado.  

 

Viagem de e para a Federação Russa 
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Desde o outono de 2016, os viajantes de países terceiros foram recusados na fronteira com 

a Federação Russa, uma vez que as passagens de fronteira só são legalmente permitidas 

para uso por cidadãos russos e bielorrussos.  

 

Isso também tem impacto nas viagens aéreas e ferroviárias da Bielorrússia para a 

Federação Russa e vice-versa. 

 

A utilização de serviços ferroviários de longa distância (rota Berlim-Moscou) é possível 

após notificação do Ministério dos Transportes da Rússia, desde que os viajantes 

possuam vistos válidos para a Federação Russa e a República da Bielorrússia.  

 

No entanto, cidadãos estrangeiros também foram acusados de cruzar ilegalmente a 

fronteira em casos individuais. 

 

A fim de evitar rejeições e possíveis multas nos postos de fronteira russos, a entrada não 

deve ser feita por via terrestre através da Bielorrússia na Federação Russa e vice-versa. 

 

Os estrangeiros com um visto russo e bielorrusso válido podem entrar e sair da Federação 

Russa do aeroporto de Minsk por meio de oito aeroportos (todos os quatro aeroportos de 

Moscou, São Petersburgo, Kaliningrado, Krasnodar e Sochi) e na direção oposta. Ao 

viajar da Bielorrússia para a Federação Russa e vice-versa, é recomendável não usar 

nenhum outro aeroporto além desses oito aeroportos nomeados. 

 

Se você deseja viajar para a Federação Russa via Bielorrússia, é essencial que você se 

familiarize com os requisitos de entrada para a Federação Russa. 

  

30 dias de viagem sem visto 

Portadores de passaporte do Brasil que viajam para a Bielorrússia através do Aeroporto 

Internacional de Minsk podem entrar sem visto por até 30 dias (o limite de 30 dias inclui 

o dia de chegada e o dia de partida) para turismo ou negócios. 

Requisitos de viagem sem visto 

Cidadãos do Brasil que desejam entrar na Bielorrússia por 30 dias sem visto devem: 

Ter um passaporte válido; 
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Entrar e sair da Bielorrússia através do Aeroporto Internacional de Minsk; 

Chegar e partir para qualquer país que não seja a Federação Russa; 

Apresentar provas de finanças em dinheiro, cartões de crédito ou cheques de viagem 

equivalentes a 25 euros por cada dia de estadia; 

Mostre evidências de uma apólice de seguro médico com pelo menos 10.000 euros de 

cobertura válida em toda a Bielorússia. Essa apólice pode ser adquirida no aeroporto na 

chegada;  

Consulte a Embaixada da Bielorrússia para obter informações sobre as taxas atuais; e 

Registre-se no escritório local do Departamento de Cidadania e Migração do Ministério 

do Interior para estadias superiores a cinco dias úteis . 

A opção Visa-free não está disponível para você se: 

Você está vindo diretamente de ou para a Federação Russa. 

Você entra e sai da Bielorrússia em qualquer lugar que não seja o Aeroporto Internacional 

de Minsk. 

Você planeja ficar mais de 30 dias. 

Você está entrando com um passaporte diplomático ou oficial. 

Os viajantes que permanecerem mais de 30 dias ou que violarem as regras de registro de 

isenção de visto podem enfrentar uma ação administrativa que pode incluir uma multa 

de até € 550, deportação e proibição de entrar na Bielorrússia no futuro. 

Os visitantes da Bielorrússia podem solicitar um visto antes de viajar na Embaixada da 

Bielorrússia. As instruções para obter um visto estão disponíveis no site da Embaixada 

da Bielorrússia .  

Observe que o Governo da Belarus tem autoridade para negar a entrada a qualquer 

visitante estrangeiro, quer ele / ela tenha ou não visto. 
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Viajando entre a Rússia e a Bielorrússia  

Viagem de carro e trem: Bielorrússia e Rússia não têm recursos de controle de passaporte 

internacional na fronteira terrestre. Portanto, os cidadãos brasileiros e outros 

estrangeiros, mesmo aqueles com vistos válidos, não podem cruzar a fronteira entre a 

Rússia e a Bielorrússia de carro, trem ou a pé. 

Apenas portadores de passaporte russo e bielorrusso podem transitar pela fronteira 

terrestre.  

Viagem aérea: os cidadãos brasileiros precisam de visto para viajar de avião entre a 

Bielorrússia  e a Rússia.  

Regulamentos alfandegários 

 

Importação de drogas 

 

Os regulamentos da Bielorrússia punem severamente a posse e o tráfico de entorpecentes, 

incluindo maconha para uso pessoal. 

 

Determinadas substâncias controladas contidas em medicamentos controlados no Brasil, 

não estão autorizadas para importação por indivíduos na Bielorrússia. Outros 

medicamentos são autorizados em condições muito limitadas e seguindo um 

procedimento estrito. 

 

No caso de importação de analgésicos ou medicamentos contendo substâncias 

controladas, é obrigatório ter a receita traduzida para o russo. O número de 

medicamentos importados deve estar de acordo com as prescrições médicas e o número 

de dias a serem gastos na Bielorrússia. 

 

Importação de moeda estrangeira 

 

Qualquer importação de moeda estrangeira acima de US $ 10.000 (ou equivalente) deve 

ser declarada por escrito. 

 

Dinheiro 
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A moeda é o rublo bielorrusso (BYR). 

 

Libras não é amplamente aceito para troca em rublos da Bielorrússia (BYN). Você deve 

levar dólares americanos. Euros também são aceitos. 

 

Você pode ser solicitado a apresentar seu passaporte para troca de moeda estrangeira. 

Você só deve trocar moeda estrangeira em estandes licenciados pelo governo.  

 

Eles podem ser encontrados nas principais lojas, hotéis, bancos e shopping centers ou nas 

proximidades. A troca de dinheiro em outro lugar pode resultar em multas e / ou prisão 

e a moeda envolvida será confiscada.  

Os bancos bielorrussos oferecem saques limitados de dinheiro em rublos bielorrussos 

dos principais cartões de crédito. 

Não é possível trocar BYN por outras moedas fora da Bielorrússia, mas você pode fazer 

isso antes de sair da Bielorrússia. 

 

Existem muitos caixas eletrônicos nas principais cidades. Os cartões de crédito são 

amplamente utilizados e também podem ser utilizados para sacar dinheiro. 

 

Normalmente, apenas BYN pode ser retirado dos caixas eletrônicos. Um pequeno 

número de caixas eletrônicos emite dólares americanos, mas o suprimento não é 

confiável.  

 

Informe o seu Banco no Brasil da sua viagem pretendida à Bielorrússia antes de partir 

para garantir que eles não bloquei em o seu cartão devido à suspeita de uso fraudulento 

em um país estrangeiro. 

 

Aconselhamos você a levar consigo uma combinação de dólares americanos e euros 

quando viajar para a Bielorrússia e certifique-se de que tem dinheiro suficiente para a 

duração da sua estadia.  

 

O número de caixas eletrônicos está aumentando constantemente nas principais cidades.  

 

Os cartões de crédito não são muito usados, mas algumas lojas e restaurantes grandes os 

aceitam e você pode usá-los para sacar dinheiro nos principais hotéis e bancos. 
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Os cartões de crédito são aceitos por muitos hotéis, restaurantes e lojas, especialmente em 

Minsk. Caixas eletrônicos estão disponíveis nas principais cidades para retirar rublos. 

Cheques de viagem não são aceitos para pagamento, mas podem ser trocados 

por rublos em um banco. 

 

Você deve pagar pelos bens e serviços em rublos bielorrussos. O uso de moeda 

estrangeira em transações em dinheiro é proibido. Você pode ser preso se tentar comprar 

um item com moeda que não seja o rublo bielorrusso.  

 

O crime e a fraude em caixas eletrônicos são um risco. Só use caixas eletrônicos dentro 

das instalações do banco durante o horário comercial. 

 

Se você for vítima de um golpe de caixa eletrônico  , denuncie à polícia local. 

 

Moeda e declaração de mercadorias 

 

Se você chegar com mais de $ US10.000 em dinheiro e mercadorias, precisará preencher 

um formulário de declaração. 

 

Certifique-se de que seu formulário preenchido seja carimbado por um funcionário da 

alfândega quando você chegar. 

 

Leve-o durante a visita e mostre-o quando sair do país. 

 

O dinheiro não declarado pode ser confiscado quando você deixa a Bielorrússia. Você 

também pode ser multado. 

 

Declarações alfandegárias 

 

Os viajantes podem importar bens para uso pessoal para a Bielorrússia uma vez a cada 

três meses, sem declaração, desde que o valor total dos bens a serem importados seja 

igual ou inferior a 1.500 euros (igual ou inferior a 10.000 euros para uma chegada por via 

aérea) e o peso total não exceda 50 kg. Além disso, uma declaração deve ser assinada. 

 

No caso de viagens mais frequentes, a mercadoria deixa de ser considerada como 

destinada ao uso pessoal se o seu valor for superior a 300 € e o peso 20 kg. Em seguida, 

terão de ser declarados às autoridades aduaneiras. 
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Somente adultos podem importar álcool e tabaco. 

 

Devem ser declarados: 

 

• álcool (cerveja incluída) a partir de 3 litros; 

 

• tabaco de 250 g 

 

Para mais informações: http://www.customs.gov.by/en/ (site em inglês) 

 

Importação de animais e plantas 

 

Animais de estimação 

 

Não mais do que dois animais de estimação (cães, gatos ou furões) por pessoa podem ser 

importados para a União Econômica da Eurásia (Armênia, Bielorrússia, Cazaquistão, 

Quirguistão, Federação Russa) com isenção de impostos. Aves não podem ser 

introduzidas. 

 

Para a importação de animais de estimação da União Européia - Apresentar passaporte 

de animal de estimação com cartão com chip ou tatuagem.  

 

Deve ser comprovado que existe uma proteção vacinal eficaz contra a raiva, cinomose, 

hepatite, enterite, parvo e infecções por adenovírus e contra a leptospirose em cães.  

 

A vacinação contra raiva e panleucopenia (doença do gato) deve ser comprovada em 

gatos e pasteurelose em furões. 

 

Além disso, deve ser apresentado um certificado veterinário, o qual foi emitido no 

máximo cinco dias antes da importação.  

 

Deve ser traduzido para o russo ou bielorrusso ou emitido em inglês e confirmar que está 

livre de doenças.  

 

Deve-se comprovar que o animal não apresentou nenhum tipo de encefalite viral ou 

infecção tripanossômica nos últimos doze meses.  

 

Também deve ser demonstrado que o animal não teve antraz nos últimos 20 dias.  
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Além disso, os cães e gatos não devem ter sofrido de pseudo raiva, tularemia ou 

dermatofitose nos últimos doze meses, nem de raiva ou tuberculose nos últimos seis 

meses.  

 

Os gatos podem ser examinados para dermatofitose na importação.Costumes 

bielorrussos . 

 

Só é possível viajar para a Bielorrússia acompanhado de um animal doméstico se o animal 

tiver mais de 4 meses e estiver devidamente identificado (tatuagem ou qualquer outro 

sistema de identificação eletrônica que atenda a norma ISO 11784). 

 

Você deve ser capaz de apresentar: 

 

• um certificado de vacinação anti-rábica válido (ou vacinação primária por mais de um 

mês e menos de um ano; ou vacinação de reforço por menos de um ano - a data de 

validade aparece no certificado); 

 

• um registro de vacinação atualizado (quadratura, hepatite, leptospirose, parvovírus); 

 

• um certificado de saúde para transporte internacional emitido por um veterinário 5 dias 

antes da viagem. 

 

Além disso, devido à evolução epidemiológica da raiva na Bielorrússia, ainda é possível 

que os regulamentos  mudem e que a vacinação anti-rábica seja necessária no retorno ao 

Brasil. 

 

Portanto, é aconselhável, antes da chegada do animal à Bielorrússia, ou durante um 

retorno temporário do animal ao Brasi, tomar as seguintes medidas: 

 

• pedir a um veterinário para emitir o novo passaporte europeu para carnívoros da 

empresa; 

 

• peça a um veterinário para realizar uma titulação de anticorpos anti-rábicos em um 

laboratório aprovado pela UE (se os resultados desta titulação forem superiores a 0,5 UI 

/ ml, será válida para a vida do animal, desde que o as vacinações anti-rábicas 

subsequentes são realizadas pontualmente). 
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Plantas 

 

A importação de plantas (frutas, bagas, material de plantação, vasos de plantas, flores de 

corte e outras sementes) para a Bielorrússia só é permitida mediante a apresentação dos 

certificados necessários.  

 

Todas as plantas estão sujeitas ao controle fitossanitário de quarentena e não devem 

apresentar infecções.  

 

É proibida a importação de plantas da família Rosaceae (rosa, espinheiro, spirea, 

cotoneaster, pyracantha, stranveziya, cereja, nêspera japonesa, Prinsep), bem como 

sementes de batata. 

 

Exportando mercadorias 

 

Regras rígidas controlam a exportação de antiguidades, ícones e itens de importância 

histórica. 

 

Se o seu passaporte for roubado, você também precisará de: 

 

um relatório oficial da polícia 

 

um novo passaporte brasileiro da Embaixada do  Brasil em Minsk. 

 

um novo visto de saída das autoridades bielorrussas 

 

Você não terá permissão para deixar a Bielorrússia sem um visto original, a menos que 

tenha autorização. Isso vem do Departamento de Cidadania e Migração do Ministério do 

Interior da Bielorrússia. 

 

Regulamentos de importação 

 

Devem ser declaradas moedas estrangeiras com valor superior a 10.000 dólares 

americanos. Valores mais baixos também podem ser declarados por escrito, mediante 

solicitação. 
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Ao entrar de avião, mercadorias com valor aduaneiro de no máximo 10.000 euros e peso 

total de 50 kg podem ser importadas com isenção de direitos para a União Econômica da 

Eurásia (Armênia, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão, Federação Russa) e 

mercadorias com valor aduaneiro ao entrar por terra de um máximo de 500 euros e um 

peso total de 25 kg podem ser importados para a União Econômica da Eurásia, menos no 

caso de viagens múltiplas. 

 

A importação de três litros de bebidas alcoólicas e cerveja por pessoa com mais de 18 

anos, bem como a importação de 200 cigarros ou 50 charutos ou 250 gramas de tabaco ou 

os produtos do tabaco acima mencionados com um peso total de 250 gramas. 

 

Pode entre outros As seguintes mercadorias por pessoa para uso pessoal, que não podem 

ser vendidas e devem ser exportadas novamente, são geralmente importadas com isenção 

de impostos: joias (uma quantidade apropriada para o tempo de permanência), uma 

câmera fotográfica ou de vídeo e acessórios, dois telefones celulares com acessórios, um 

Notebooks, instrumentos musicais, carrinhos de bebê, cadeiras de criança, cadeiras de 

rodas, acessórios para esportes, turismo e caça, máquinas portáteis de diálise e 

dispositivos similares de necessidade médica com acessórios. 

 

Os medicamentos que contenham drogas ou substâncias psicotrópicas só podem ser 

importados mediante receita e tradução para o russo ou bielorrusso para uso pessoal e 

por um período máximo de uma semana (narcóticos) ou em quantidade até 90 doses 

(psicotrópicos), medicamentos em geral apenas até certo ponto. Mais informações, 

inclusive sobre medicamentos sem prescrição, podem ser obtidas no Ministério da Saúde 

da Bielorrússia . 

 

Informações detalhadas estão na alfândega da Bielorrússia ou em goPL.by para 

encontrar. 

 

As autoridades aduaneiras bielorrussas prevêem penas muito severas, até vários anos de 

prisão, especialmente no caso de importação de drogas ou substâncias psicotrópicas, 

mesmo pela mais ligeira violação dos regulamentos aplicáveis. Isso também inclui, por 

exemplo, transportar pequenas quantidades de produtos de cannabis.  

 

Os itens em questão serão confiscados, independentemente do valor, em caso de violação. 

Veículos, máquinas e bens de consumo de alto valor também podem ser afetados por 

apreensões.  
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Os documentos aduaneiros exigidos devem ser preenchidos com o maior cuidado 

possível. 

 

Entrada de veículo 

 

Um veículo registrado fora da União Econômica da Eurásia (Armênia, Bielorrússia, 

Cazaquistão, Quirguistão, Federação Russa) pode ser importado temporariamente para 

a Bielorrússia e a União Econômica durante a estada, mas não superior a um ano, sem 

pagar taxas alfandegárias e impostos. 

 

As infrações são punidas com rigor e podem resultar no confisco do veículo e / ou multa. 

 

É necessário um seguro adequado para veículos válido para a República da Bielorrússia, 

por meio de um cartão verde de seguro válido para a Bielorrússia (BY) ou um Apólice de 

seguro de fronteira que geralmente também está disponível na fronteira. As ofensas são 

puníveis com multa. 

 

Um veículo importado em particular por um terceiro estrangeiro (não cidadão da União 

Económica) também pode ser conduzido em particular por outro terceiro estrangeiro 

durante a estada. Não é necessária uma procuração ou registro nas autoridades 

alfandegárias. 

 

Segurança 

 

Riscos incorridos e recomendações associadas 

 

Segurança e proteção 

 

Via de regra, a Bielorrússia é um destino pacífico para o viajante que respeita as 

instruções de vigilância normal. 

 

Riscos industriais 

 

Fábricas químicas e petroquímicas, às vezes envelhecidas, estão presentes perto de 

grandes cidades. 
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Os incidentes que causam vítimas podem ocorrer a qualquer momento, como já 

aconteceu várias vezes no passado. 

 

Em caso de acidente, mantenha-se informado da situação e siga as instruções das 

autoridades locais. 

 

A usina nuclear Astravets, que passou com sucesso nos testes de estresse conduzidos 

pela União Europeia, entrará em funcionamento em breve. 

 

Riscos de transporte 

 

De acordo com as estatísticas da OMS publicadas em junho de 2018, a Bielorrússia ocupa 

o 9º lugar em mortes em acidentes rodoviários na Europa, ou seja, 13,7 mortes por 100.000 

habitantes. 

 

As estradas principais são bem conservadas. Eles devem ser preferidos à rede secundária, 

que muitas vezes está dilapidada. Devido às condições climáticas, a condução no inverno 

exige muito cuidado.  

 

O mesmo se aplica à condução nocturna, em particular na rede secundária, devido ao 

risco de colisão com veículos agrícolas mal iluminados ou com animais selvagens em 

estradas ladeadas por florestas. 

 

Uma peculiaridade das rodovias bielorrussas é a presença de travessias de pedestres. 

Você tem que ter muito cuidado com sua sinalização. 

 

Os pneus de neve são obrigatórios de 1 de dezembro a 1 de março. 

 

Manifestações e Riscos políticos 

 

Um forte regime presidencial governa a Bielorrússia.  

 

As manifestações organizadas por movimentos de oposição são reprimidas 

regularmente, como foi o caso em Minsk, em particular, em 25 de março de 2017. 

Portanto, é recomendável ficar longe dessas reuniões. 

 



201 

201 

As autoridades mostram pouca tolerância por seus colegas da oposição. Você deve 

manter um alto nível de conscientização sobre segurança, principalmente em locais 

públicos e evitar manifestações. 

 

Aconselhamos vivamente a evitar manifestações políticas, comícios, marchas ou reuniões 

públicas, que cada vez mais têm o potencial de se tornar imprevisíveis e voláteis.  

 

Estar perto de tais manifestações ou comícios pode ser interpretado como participação 

ativa no evento e pode resultar em detenção pelas autoridades. 

 

Mantenha-se sempre informado sobre o que está acontecendo ao seu redor, monitorando 

a mídia local e mantendo contato com o seu hotel ou organizador da excursão. 

 

Os jornalistas são particularmente examinados pelas autoridades bielorrussas. Existem 

relatos de intimidação, assédio e violência contra jornalistas locais e estrangeiros e alguns 

foram detidos. 

 

As autoridades podem interromper os serviços de telecomunicações sem aviso prévio. 

 

Os estrangeiros podem ser colocados sob vigilância . Quartos de hotel, telefones e 

aparelhos celulares e email podem ser monitorados e pertences pessoais em quartos de 

hotel podem ser revistados.  

Tirar fotos de qualquer coisa que possa ser considerada de interesse militar ou de 

segurança pode resultar em problemas com as autoridades. 

Riscos naturais 

 

Além das condições climáticas às vezes extremas no inverno, a Bielorrússia experimenta, 

frequentemente no verão, episódios de chuvas fortes acompanhadas por violentas 

tempestades que podem causar danos materiais significativos e, às vezes, vítimas. 

 

Atenção deve ser dada aos alertas e instruções dos serviços meteorológicos. 

 

Pessoas são feridas ou mortas em acidentes relacionados à neve todo inverno, de 

dezembro a fevereiro. 
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Os acidentes incluem exposição a frio extremo, quedas, acidentes de trânsito, avalanches 

e neve caindo de telhados. 

 

Use o bom senso e tome cuidado em  condições climáticas adversas . 

 

Se houver um  desastre natural , siga os conselhos das autoridades locais. 

 

No verão, às vezes há períodos quentes e secos. 

 

Sempre observe as proibições, sinais de informação e advertências, bem como as 

instruções das autoridades locais também, por exemplo, quando as florestas são fechadas. 

 

Esportes de aventura 

 

Muitos operadores de esportes de aventura não são regulamentados, portanto, tome 

cuidado ao escolher e sempre opte por operadores turísticos de renome. 

 

Terrorismo 

 

O risco terrorista é uma ameaça levada em consideração pelas autoridades. 

 

Os ataques poderiam acontecer em qualquer lugar e afetar os interesses e lugares 

ocidentais visitados por estrangeiros. 

 

Dois ataques terroristas foram cometidos em 2008, e na estação do metrô Oktyabryskaya 

no centro de Minsk durante a hora do rush da noite em 2011, matando 15 pessoas e 

ferindo mais de 200. 

 

Fique atento e siga as instruções e conselhos da polícia local em todos os momentos. 

 

Crime 

 

Há pouco crime na Bielorrússia, mas você deve estar sempre alerta sobre a possibilidade 

de assalto, furto e roubo de veículos ou quartos de hotel.  

 

Sempre tome precauções sensatas: 
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Não carregue seu cartão de crédito, passagens e dinheiro juntos - deixe dinheiro e objetos 

de valor em um lugar seguro. 

 

Não carregue seu passaporte a menos que seja absolutamente necessário e deixe uma 

cópia de seu passaporte (e documentos de viagem e seguro) com a família ou amigos em 

casa. 

 

Tome cuidado extra ao viajar de trem; houve casos de roubo de viajantes, especialmente 

em trens-cama para Varsóvia e Moscou. 

 

Ao visitar casas noturnas, preste especial atenção ao ambiente e às bebidas, pois drogar 

bebidas não é incomum. 

Prostitutas em hotéis podem tentar abrir as portas de quartos de hotel em busca de 

clientes. 

Existe atividade criminosa organizada local e transnacional na Bielorrússia. A maioria 

dos cassinos e clubes para adultos são operados por elementos criminosos e devem ser 

evitados. 

Crimes mesquinhos, como furto de carteira e roubo de bolsa, ocorrem, principalmente 

nas cidades de: 

 

Brest 

Gomel 

Grodno 

Minsk 

Mogilev 

Vitebsk 

 

Esses crimes são especialmente comuns à noite, em hotéis e albergues frequentados por 

estrangeiros e arredores. 

 

Fique atento ao cruzar a fronteira com a Polônia em Brest devido ao risco de assalto. 

 

O roubo de carros de luxo é comum. Estacione qualquer veículo em um local seguro ou 

estacionamento vigiado e sempre mantenha objetos de valor fora da vista. 



204 

204 

Roubo de peças de veículos e vandalismo de automóveis são comuns. Os veículos 

utilitários esportivos e de luxo tendem a ser os mais procurados. É altamente 

recomendável estacionar em uma área segura durante a noite. 

Fraude 

 

A fraude com cartão de débito e crédito é comum. Tenha cuidado ao usar cartões de 

débito ou crédito: 

 

preste muita atenção quando seus cartões estiverem sendo manuseados por outras 

pessoas 

 

usar caixas eletrônicos localizados em áreas públicas bem iluminadas ou dentro de um 

banco ou empresa 

 

evite usar leitores de cartão com características irregulares ou incomuns 

 

cubra o teclado com uma mão ao inserir seu PIN 

 

verifique se há transações não autorizadas em seus extratos de conta 

Mais sobre fraude no exterior 

Esquemas de namoro pela Internet e crimes cibernéticos: "Noivas na Internet" são 

anunciadas em vários sites e nem sempre são legítimas.  

Frequentemente, potenciais pretendentes estrangeiros perdem milhares de dólares 

enviando dinheiro para pessoas que nunca conheceram e de quem nunca ouviram 

novamente. 

Em alguns casos, o estrangeiro é convidado a visitar a Bielorrússia; o “amigo” bielorrusso 

recolhe dinheiro para despesas de hospedagem e transporte e depois desaparece. 

O cibercrime está bem desenvolvido na Bielorrússia. Os pedidos de mercadorias com 

cartões de crédito fraudulentos, roubo de identidade, esquemas de hacking / chantagem 

e fraude de taxa antecipada estão ganhando popularidade.  
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Se estiver fazendo negócios eletronicamente com pessoas ou empresas na Bielorrússia, 

proceda com extremo cuidado. 

Use apenas caixas eletrônicos localizados dentro de grandes bancos. 

O uso de cartões de crédito e débito não é recomendado; houve relatos de cidadãos 

estrangeiros que tiveram seus caixas eletrônicos ou cartões de crédito danificados, 

resultando em cobranças fraudulentas ou dinheiro roubado de suas contas. 

Esteja ciente de que devido à falta de infraestrutura turística na Bielorrússia , a 

transferência de fundos do exterior, a substituição de cheques de viagem ou passagens 

aéreas roubados ou o cancelamento de cartões de crédito pode ser difícil na Bielorrússia 

. 

Produtos falsificados e pirateados estão amplamente disponíveis. As transações que 

envolvem esses produtos podem ser ilegais de acordo com a legislação local. Além disso, 

trazê-los de volta ao Brasil pode resultar em confisco e / ou multas. 

Investigações criminais sofisticadas podem ser inconclusivas devido à falta de recursos 

e / ou vontade política. 

Comidas e bebidas enriquecidas 

 

Nunca deixe alimentos ou bebidas sem vigilância ou aos cuidados de estranhos. 

Desconfie de aceitar lanches, bebidas, chicletes ou cigarros de novos conhecidos, pois os 

itens podem conter drogas que podem colocá-lo em risco de agressão sexual e roubo. 

 

Informações gerais de segurança 

 

As instalações turísticas são limitadas e estão disponíveis apenas nas grandes cidades. 

 

As autoridades de segurança podem colocar estrangeiros sob vigilância. Quartos de 

hotel, telefones, aparelhos de fax e mensagens de e-mail podem ser monitorados.  

 

Os pertences pessoais em quartos de hotel podem ser revistados. Estrangeiros foram 

expulsos do país por trabalharem com grupos da sociedade civil bielorrussa. 
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Relatando crime 

 

Se você for vítima de um crime enquanto estiver na Bielorrússia, denuncie imediatamente 

à polícia local. 

 

Você pode não ser capaz de confiar na polícia e em outras autoridades locais. Pessoas 

relataram assédio, maus-tratos e extorsão por parte de funcionários. 

Vítimas de crimes: denuncie crimes à polícia local, discando 102 .Lembre-se de que as 

autoridades locais são responsáveis por investigar e processar crimes que ocorram na 

Bielorrússia .  

Os equivalentes locais das linhas de emergência “190 e 193” na Bielorrússia são: 101 para 

o Corpo de Bombeiros e Resgate; 102 para Polícia; e 103 para Ambulância (Emergência 

Médica).  

Zonas de vigilância 

 

Todo o território bielorrusso está em vigilância normal. 

 

Ao sul, na região de Gomel, a Bielorrússia inclui uma zona de exclusão, localizada a 12 

km de Chernobyl, ligada à contaminação radioativa. 

 

Este perímetro, denominado “Reserva Radio ecológica Estadual da Polésia”, é proibido a 

não residentes e o acesso é estritamente controlado. 

 

Saúde 

 

O padrão de assistência médica é inferior ao do Ocidente. Você deve trazer medicamentos 

pessoais essenciais, pois a disponibilidade de suprimentos locais não pode ser garantida.  

 

ANTES DE SAIR 

 

Custos hospitalares e despesas de saúde 

 

Para fazer face aos custos de hospitalização e, em geral, às despesas de saúde que podem 

ser muito elevadas, especialmente com estabelecimentos privados que por vezes 
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oferecem serviços mais adequados na Bielorrússia, é imperativo ter um contrato de 

seguro para cobrir todas as despesas médicas (cirurgia, hospitalização ou repatriação). 

 

Médicos e hospitais solicitarão detalhes do seguro ou um pagamento adiantado antes de 

tratá-lo. 

 

Recomendações para sua saúde 

 

Se necessário, consulte o seu médico assistente ou um centro de vacinação internacional 

para avaliar seu estado de saúde, analisar os riscos à saúde e os benefícios das 

recomendações de saúde, em particular sobre as vacinas necessárias ou recomendadas. 

 

Configure a sua farmácia pessoal em conformidade, tendo o cuidado de evitar 

medicamentos que contenham substâncias proibidas na Bielorrússia, e coloque os 

medicamentos necessários na sua bagagem. 

 

Riscos de saúde 

 

Há uma zona de exclusão imediatamente ao redor do local de Chernobyl, que inclui a 

área próxima à fronteira com a Ucrânia, no sudeste da Bielorrússia. O acesso a essa parte 

do país é limitado.  

 

O risco de contaminação radioativa do local de Chernobyl é insignificante em outros 

lugares. 

 

Não beba água de poço da vila, pois geralmente está fortemente contaminada por 

impurezas.  

 

Nas cidades, você deve ferver primeiro e depois filtrar a água da torneira antes de beber. 

A água engarrafada está amplamente disponível nas lojas. 

 

Se você precisar de assistência médica de emergência durante sua viagem, disque 103 e 

peça uma ambulância.  

 

Você deve entrar em contato com sua companhia de seguros / assistência médica 

imediatamente se for encaminhado a um centro médico para tratamento.  
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A maioria das pessoas na Bielorrússia fala apenas o russo ou o bielorrusso. Pode ser 

necessário encontrar alguém que fale inglês para interpretar para você.  

 

Você deve levar medicamentos essenciais em quantidade suficiente para durar toda a sua 

estadia, pois pode não ser possível obter suprimentos na Bielorrússia. 

 

Se você planeja trazer medicamentos, verifique se é legal na Bielorússia.  

 

Leve um kit de saúde para viagem , especialmente se você for viajar para longe dos 

grandes centros das cidades. 

O atendimento médico na Bielorrússia  não é moderno nem facilmente acessível. 

Hospitais e instalações médicas estão abaixo dos padrões do  Brasil e carecem de 

suprimentos básicos.  

O atendimento ao trauma está bem abaixo dos padrões do Brasil; A Bielorússia não tem 

o nível de cuidado e competência para lidar com ferimentos graves. 

Ambulâncias são mal equipadas e não confiáveis . Não é incomum esperar 30 minutos 

por uma ambulância. 

Não há serviços de ambulância aérea na Bielorrússia. 

O governo exige que todos os visitantes mostrem evidências de compra de seguro saúde 

válido .  

Você pode adquirir seguro saúde local em seu ponto de entrada. 

O número de emergência médica da Bielorrússia é 103 

Seguro médico:   O governo exige que todos os visitantes comprem um seguro saúde 

local ou mostrem evidências de uma apólice com cobertura internacional que inclua a 

Bielorrússia .  

Você pode adquirir o seguro saúde local nos pontos de entrada. Se você planeja usar um 

seguro médico internacional adquirido fora da Bielorrússia , verifique com a Embaixada 

da Bielorrússia  para ter certeza de que sua apólice é aceitável.  
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Recomendamos veementemente um seguro complementar para cobrir uma possível 

evacuação médica. 

Se viajar com medicamentos prescritos:   

Você deve levar seu medicamento prescrito na embalagem original 

Você deve ter a receita por escrito do seu médico. 

Você deve verificar com o governo da Bielorrússia e com a Embaixada  para garantir que 

seu medicamento é legal na Bielorrússia.  

Alguns medicamentos comuns no Brasil, como analgésicos opioides, são ilegais na 

Bielorrússia . 

Autoridades bielorrusa confiscaram essas drogas de viajantes. 

A tuberculose (TB) é um problema de saúde cada vez mais sério na Bielorrússia  

Vacinas 

 

Certifique-se de estar em dia com suas vacinas regulares. 

 

Dependendo das condições locais de viagem, a vacinação contra a febre tifóide e as 

hepatites virais A e B podem ser recomendadas. 

 

A vacinação contra encefalite transmitida por carrapatos na Europa Central é 

recomendada para estadias de primavera ou verão em áreas rurais ou florestais na 

Bielorússia, para adultos e crianças a partir de um ano de idade. 

 

A vacinação anti-rábica também pode ser oferecida em certos casos, dependendo das 

condições e locais de permanência. Peça conselho ao seu médico ou a um centro 

internacional de vacinação. 

 

RISCOS SANITÁRIOS 

 

Radiação 
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A Bielorrússia abriu a zona de exclusão imediatamente em torno do local de Chernobyl, 

que inclui a área próxima à fronteira com a Ucrânia, no sudeste da Bielo-Rússia. 

 

O acesso a esta parte do país pode ser limitado e permanece radioativo. 

 

Os turistas podem visitar a área com grupos turísticos organizados. 

 

Os grupos turísticos estão sujeitos a verificações regulares de segurança, passaporte e 

radiação. 

 

Se você visitar Chernobyl: 

 

vá com um operador turístico respeitável 

siga todas as instruções de segurança 

 

Mais Informações: 

 

Agência estatal da Ucrânia na gestão de zonas de exclusão 

http://dazv.gov.ua/en/news-and-media/do-you-know-which-rules-of-safety-are-

available-and-why-do-you-need-to-follow-them.html 

 

Instituto Estadual de Pesquisa Ambiental Polesye State Radiation-Ecological Reserve 

https://zapovednik.by/en/ 

 

Departamento de Liquidação das Consequências do acidente de Chernobyl na 

Bielorrússia  (apenas em russo) 

https://chernobyl.mchs.gov.by/novosti/ 

 

Recomendações relacionadas às consequências para a saúde do desastre de Chernobyl 

 

Bielorrússia foi o país mais afetado pelo desastre de Chernobyl em 26 de abril de 1986: 

70% da precipitação radioativa afetou seu território. As regiões de Gomel e Mogilev são 

aquelas onde a contaminação atingiu os maiores índices. 

 

Até o momento, a contaminação radioativa não desapareceu e permanece localmente 

significativa. 

 

http://dazv.gov.ua/en/news-and-media/do-you-know-which-rules-of-safety-are-available-and-why-do-you-need-to-follow-them.html
http://dazv.gov.ua/en/news-and-media/do-you-know-which-rules-of-safety-are-available-and-why-do-you-need-to-follow-them.html
https://zapovednik.by/en/
https://chernobyl.mchs.gov.by/novosti/
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Informações completas e atualizadas sobre a situação radiológica são publicadas pelo 

Centro Republicano de Hidrometeorologia, Controle de Poluição Radioativa e 

Monitoramento Ambiental ( http://rad.org.by/?ln=en ) (site em inglês e russo). 

 

Os alimentos vendidos no comércio são verificados quanto à conformidade com os 

padrões radioativos.  

 

No entanto, é prudente evitar o consumo de peixes de água doce, caça, bagas e cogumelos 

e abster-se de consumir produtos alimentares da região de Gomel, perto da fronteira com 

a Ucrânia, e de leste a sudeste de Mogilev. 

 

Também é recomendável evitar comprar alimentos fora dos canais comerciais. 

 

Evite certos alimentos (principalmente produtos lácteos locais, cogumelos da floresta e 

frutas da floresta), que podem conter altos níveis de radiação como resultado da 

contaminação do desastre de Chernobyl. 

 

Encefalite transmitida por carrapato 

 

A encefalite transmitida por carrapatos (Organização Mundial da Saúde) e outras 

doenças transmitidas por carrapatos são um risco, especialmente se você viajar por 

florestas. 

 

Os carrapatos são comuns nas áreas rurais da primavera ao outono, de abril a outubro. 

 

A Bielorússia é uma área de risco para meningoencefalite transmitida por carrapatos no 

início do verão.  

 

A vacina TBE disponível  protege contra o  do vírus endêmica na Bielorússia.  

 

Carrapatos também podem causar outras doenças (por exemplo, borreliose). 

 

Depois de estar ao ar livre, examine cuidadosamente seu corpo em busca de carrapatos e 

remova-os o mais rápido possível.  

 

A vacinação pode ser aconselhada pelo seu médico.  
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Outros riscos para a saúde 

 

Doenças de origem alimentar, hídrica e outras são comuns, incluindo as listadas pela 

Organização Mundial de Saúde: 

 

sarampo 

difteria 

hepatite 

 

Tuberculose 

 

As doenças tuberculosas são muito mais disseminadas na Bielorrússia do que na Europa 

Central, e o aumento das doenças tuberculose multirresistentes é particularmente 

preocupante. 

 

Raiva 

 

Casos de raiva ocorrem ocasionalmente na Bielorrússia. A vacinação oferece proteção 

confiável contra a doença. 

 

Evite o contato com animais vadios. 

 

Febre tifóide 

 

A febre tifóide é uma doença bacteriana ligada à salmonella. Os sintomas combinam em 

particular febre alta e distúrbios digestivos e requerem uma consulta médica urgente 

porque podem ocorrer complicações graves. Os cuidados habituais são recomendados 

(cf. higiene alimentar). 

 

Infecção por HIV - DST 

 

No que diz respeito às doenças sexualmente transmissíveis e em particular ao risco 

relacionado com o VIH, recomenda-se tomar todos os cuidados habituais nesta área e 

evitar comportamentos de risco. 

 

ALGUMAS REGRAS SIMPLES 
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• Não se aproxime de cães e animais vadios (risco de mordidas e raiva); não acaricie os 

animais que encontrar. 

 

• Preste atenção à sua segurança na estrada (usar cinto de segurança, capacete de duas 

rodas). 

 

• Nunca consuma drogas compradas na rua. 

 

Proteja-se contra contaminação digestiva ou de contato: 

 

• Lave as mãos regularmente com soluções de lavagem hidroalcoólicas, especialmente 

antes e após as refeições ou ao ir ao banheiro; 

 

• Recomenda-se beber apenas água ou bebidas engarrafadas com tampas fechadas, ou 

água potável,evite cubos de gelo. 

 

Evite alimentos crus e mal cozidos, como saladas 

 

Evite laticínios não pasteurizados. 

 

Consulte um médico se suspeitar de intoxicação alimentar ou se tiver febre ou diarreia. 

 

Transporte 

 

A rede rodoviária principal é de boa qualidade. A manutenção às vezes é mais incerta 

nas redes secundárias. 

 

Os viajantes que pretendam entrar na Bielorrússia com o seu veículo privado devem 

apresentar: 

 

• a carta de condução; 

 

* Permissão Internacional para Dirigir (IDP)  

 

• certificado de matrícula do veículo (cartão cinza); 

 

Seguro 
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• A apólice de seguro: se o seu contrato de seguro automóvel não cobrir a Bielorrússia (a 

verificar antes da sua partida), terá de celebrar um contrato de seguro transfronteiriço 

com uma das companhias de seguros do país em entrada no seu território. 

 

Você deve ter um seguro automóvel contra terceiros ou pode obter uma multa imediata. 

Você só pode comprar isso ao entrar na Bielorrússia. Peça informações nos escritórios de 

fronteira da Alfândega da Bielorrússia. 

 

Dirigindo 

 

Se você planeja dirigir na Bielorrússia, seja extremamente cuidadoso, pois os padrões de 

direção não são bons.  . 

 

Esteja ciente de que você pode ser multado por transgressão. 

 

Os veículos devem ter luzes acesas em todos os momentos de 1 de novembro a 31 de 

março, inclusive. 

 

A maioria dos sinais de trânsito está apenas em escrita cirílica (não em latim). 

 

Dirija de maneira especialmente cuidadosa e defensiva. 

 

Evite dirigir por terra à noite. 

 

Esteja ciente do pedágio em muitas estradas interurbanas. 

 

Documentação do carro 

 

Ao viajar em veículo particular, você deve ser capaz de apresentar documentos de 

propriedade nas estâncias aduaneiras nas passagens de fronteira. Se você não for o 

proprietário do carro, deverá apresentar uma carta de procuração. Somente originais 

desses documentos são aceitos. 

 

Se você estiver dirigindo para a Bielorrússia, certifique-se de não ultrapassar os termos 

de importação temporária de seus veículos. Se você violar o prazo de saída, seu veículo 
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poderá ser confiscado na fronteira com a Bielorrússia ou em um posto de controle da 

polícia no país. 

 

Dirigindo na rodovia 

 

Existe um sistema de taxas em operação nas rodovias da Bielorrússia para motoristas de 

veículos estrangeiros. Os pagamentos são coletados nos postos de controle de fronteira e 

variam de acordo com a duração da sua estadia. 

 

A qualidade de dirigir na Bielorrússia é imprevisível. As rodovias classe A estão em 

condições razoáveis. A condição das estradas de classe B varia consideravelmente e 

algumas são intransitáveis por períodos no inverno.  

 

Obras rodoviárias e buracos geralmente são mal marcados. Combinações de cavalos e 

carruagens são um risco específico para motoristas em áreas rurais não iluminadas. 

 

O abastecimento de combustível é satisfatório, com exceção da gasolina sem chumbo, que 

não é amplamente distribuída fora da capital. A qualidade do diesel e "sem chumbo" é 

variável. 

 

O trânsito na Bielorrússia é razoavelmente calmo, mas você deve ter cuidado ao dirigir 

seu próprio carro. Atenção especial deve ser dada ao tráfego leve e aos pedestres que se 

movem nas estradas, principalmente sem refletor.  

Nos acidentes de trânsito, é necessário aguardar a chegada da polícia ao local. 

Em caso de acidente, pode ser difícil obter tratamento adequado. As autoridades 

geralmente falam apenas russo e pode levar semanas para resolver as coisas. 

No inverno, você deve tomar os cuidados exigidos pelo clima. É necessário se preparar 

para uma forte neblina em alguns lugares ao longo do ano. 

Postos de controle da polícia 
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Existem postos de controle da polícia nas rotas em todo o país. Sempre pare neles quando 

for instruído e tenha a documentação do veículo em mãos, caso contrário, você corre o 

risco de multa e atraso. 

 

Somente originais desses documentos são aceitos.  

 

Você deve ter um seguro de carro de terceiros ou poderá receber uma multa no local.  

 

Você só pode comprar isso ao entrar na Bielorrússia. Peça informações nos escritórios de 

fronteira da alfândega. 

 

Os ônibus podem exigir licenças para buscar passageiros na Bielorrússia ou em trânsito. 

 

Essas licenças são gratuitas. Descubra quando é necessária uma permissão e como obtê-

la. 

 

Não ultrapasse os termos de importação temporária do seu veículo. A violação do prazo 

de saída pode resultar em confisco do seu veículo na fronteira com a Bielorrússia ou se 

for parado no posto de controle da polícia do país. 

 

Os controles da polícia e da alfândega podem demorar muito nas travessias de fronteira 

em um veículo particular. 

 

Pode haver longas filas nas fronteiras. A alfândega e a imigração podem ser demoradas 

e burocráticas.  

 

Você deve ignorar os facilitadores particulares que se oferecem para ajudá-lo a passar 

pelos pontos de verificação e passagens de fronteira. 

 

Existem postos de controle policial em rotas por todo o país. Você deve parar quando 

instruído e ter a documentação do veículo em mãos. Você só deve fazer pagamentos 

oficiais. 

 

Ao entrar e sair de carro pela, de e para a Polônia ou Lituânia, pode haver tempos de 

espera muito longos na fronteira. 
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Informações atuais sobre a situação na fronteira e "passes de entrada prioritária" para 

certos grupos de pessoas estão disponíveis no Comitê Estadual de Fronteiras da 

República da Bielorrússia .  

 

Se você tiver problemas na fronteira, pode ligar para as tropas de fronteira da Bielorrússia 

em Minsk em um número central (+ 375-17 328 5406, em russo). 

 

Muitas rotas na Bielorrússia são estradas com portagem. A sinalização para essas rotas 

nem sempre é clara. As informações devem ser obtidas no sistema eletrônico de cobrança 

de pedágio na República da Bielorrússia, mesmo antes de iniciar a viagem . 

 

Pedágios 

 

Um sistema de pedágio eletrônico que exige uma caixa especial foi instalado em algumas 

estradas.  

 

Motoristas com placas de automóveis estrangeiras devem pagar uma taxa pelo uso de 

estradas com pedágio, através de um sistema eletrônico de cobrança de pedágio.  

 

Informações podem ser encontradas no site da BelToll . O site inclui mapas de pedágios 

e orientações sobre registro, compra da unidade de bordo necessária e pagamento.  

 

Existem multas pesadas por não conformidade, portanto, siga as instruções de instalação 

com cuidado para garantir que seu veículo seja identificado com sucesso nos pontos de 

verificação. 

 

Se o país for alcançado por um veículo registrado fora da união aduaneira (KAZ, RUS, 

BY), o veículo deve ter um terminal de pedágio e ser pré-carregado com um pagamento 

adiantado para o uso de estradas com pedágio.  

Usar um carro sem um dispositivo ou com um dispositivo com defeito pode resultar em 

uma grande multa.  

O pedágio é pago exclusivamente eletronicamente por um dispositivo que deve ser 

instalado no veículo antes de usar a estrada (assim chamado.Unidade de bordo, OBU). 

Quando o veículo é importado para a República da Bielorrússia, o OBU pode ser alugado 
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em postos de gasolina logo após as passagens de fronteira relevantes e apenas para o seu 

próprio veículo.  

 

Para isso, é necessário um processo de registro e a celebração de um contrato. No passado, 

acontecia repetidas vezes que a OBU não funcionava corretamente e, em seguida, multas 

elevadas eram devidas, apesar do dispositivo existente. 

 

O não pagamento do pedágio pode gerar dificuldades na saída do país. O veículo em 

questão está detido pelas autoridades fronteiriças bielorrussas até que o pagamento seja 

efetuado. 

 

A segurança no trânsito na Bielorrússia é controlada por policiais uniformizados 

conhecidos como DAI em bielo-russo e GAI em russo.  

 

Se um policial de trânsito acenar com uma varinha listrada ou apontar um retrorrefletor 

vermelho para você, você deve encostar e parar, e estar pronto para apresentar os 

documentos de condução e seguro. 

 

Os motoristas não podem ter álcool no sangue: o limite de álcool para motoristas é 0,00%. 

 

O governo bielorrusso pode impor a exigência de autorizações especiais para viajar em 

"zonas de fronteira protegidas". Esteja alerta para sinais de alerta, barreiras rodoviárias 

ou postos de guarda de fronteira.  

 

Não atravesse para essas áreas sem permissão. Para obter mais informações, entre em 

contato com a embaixada da Bielorrússia. 

 

Recentemente, houve vários problemas para cruzar a fronteira entre a Bielorrússia e a 

Rússia, e não é certo que estrangeiros entrem na Rússia, mesmo que a pessoa tenha um 

visto russo. 

Os cidadãos brasileiros que viajam de carro ou trem da Bielorrússia para a Rússia são 

recomendados a usar outras rotas, por exemplo, via Letônia ou Ucrânia. Também houve 

problemas com voos entre a Bielorrússia e a Rússia, e o acesso de estrangeiros aos voos 

não pode ser garantido. 
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Limites de velocidade 

 

Os controles da polícia de trânsito são numerosos e aplicam estritamente os limites de 

velocidade . 

 

Você deve observar o limite de velocidade o tempo todo. O limite de velocidade padrão 

é 60 km / h (37 mph) em áreas construídas; 90 km / h (55 mph) fora das áreas construídas; 

e até 120 km / h (74 mph) nas auto-estradas (Brest-Moscou) e nível de álcool no sangue 

(taxa zero obrigatório). 

 

Motoristas visitantes com carteira de habilitação há menos de 2 anos não devem exceder 

70 km / h (43 mph). 

 

Há diversas armadilhas com radares na estrada. 

Condições das estradas e segurança : geralmente, as estradas na Bielorrússia  estão em 

boas condições, mas os carros modernos compartilham as rodovias com tratores, carroças 

puxadas por cavalos e pedestres. 

Dirigir sob a influência é comum, apesar de uma estrita lei de tolerância zero. 

Os redutores de velocidade são comuns, mesmo nas ruas principais das grandes cidades. 

Se você se envolver em um acidente, permaneça no local até a chegada da polícia, a menos 

que sua segurança pessoal esteja em perigo. 

Dirija sempre com cuidado. Buracos, ruas sem iluminação ou mal iluminadas e pedestres 

vestidos de preto andando nas estradas são perigos comuns. 

Espera-se que os motoristas cedam aos pedestres em sinais de trânsito e cruzamentos não 

controlados por sinais de trânsito ou polícia rodoviária. 

A Bielorrússia tem um sistema de pedágio que exige pagamento ao usar certas estradas 

especificamente identificadas. Os veículos motorizados de passageiros registrados fora 

dos países da União Aduaneira da Eurásia (Bielorrússia , Rússia, Cazaquistão, 

Quirguistão e Armênia) devem pagar pelo uso de várias dessas estradas principais. 

Informações detalhadas sobre estradas com pedágio, pontos de distribuição e 
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penalidades por não pagar pedágios podem ser encontradas no no site da Bell Toll 

http://beltoll.by/index.php/en/ 

Leis de trânsito:    

Aqueles que cometem uma ofensa reincidente no prazo de 365 dias de uma violação 

anterior podem estar sujeitos a processo criminal e possivelmente condenados a até seis 

meses de prisão ou até dois anos de trabalho corretivo. 

É proibido o uso de dispositivos móveis portáteis ao dirigir. 

Alugar um veículo 

 

Se estiver alugando um veículo, aconselhamos não entregar o passaporte como forma de 

garantia. Se você está permitindo que seu passaporte seja fotocopiado, mantenha-o à vista 

o tempo todo. 

 

Verifique se você tem seguro adequado e leia as letras pequenas do contrato de locação 

de veículos (especialmente qualquer renúncia que entrará em vigor se o veículo for 

danificado). 

Existem várias locadoras de veículos operando atualmente em Minsk; entretanto, as redes 

de aluguel de carros não são bem desenvolvidas. 

Transporte público 

Ao viajar em transporte público de qualquer tipo, tenha cuidado com furtos de carteira e 

outros pequenos crimes.  

Use apenas táxis oficialmente marcados e não os compartilhe com estranhos. As tarifas 

variam muito e os veículos costumam ser mal mantidos. 

 

Os táxis que não foram reservados com antecedência funcionam não oficialmente, muitas 

vezes cobram preços mais altos e não têm seguro para a viagem.  

 

Ofertas por meio de aplicativos no telefone celular são comuns nas grandes cidades e são 

uma forma barata de se locomover. 

 

http://beltoll.by/index.php/en/
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Puxe táxis pré-reservados por exemplo. por meio de aplicativos na frente de quem está 

na rua. 

Os serviços de táxi despachados por rádio são medidos, geralmente confiáveis, chegam 

prontamente e geralmente oferecem a tarifa mais baixa. 

O Uber opera atualmente em Minsk. 

O uso de táxis informais e não registrados não é recomendado. 

Minsk tem um sistema de metrô limpo, seguro e eficiente que alcança fora do centro da 

cidade. 

Os ônibus e bondes são mal conservados e geralmente estão lotados e sem aquecimento. 

 

A rede de transporte ferroviário é densa, de boa qualidade (mesmo que às vezes um 

pouco degradada) e confiável. 

 

Tenha cuidado ao viajar de trem, especialmente em trens-leito para Varsóvia e Moscou. 

Guarde os objetos de valor em um local seguro e não deixe seu compartimento sem 

vigilância. Certifique-se de que a porta está protegida por dentro. 

 

Viagem aérea 

 

A companhia aérea nacional Belavia opera conexões diárias com algumas cidades 

Européias. 

 

Atualmente, não há voos internos disponíveis na Bielorrússia. 

 

A Organização da Aviação Civil Internacional realizou uma auditoria do nível de 

implementação de elementos críticos de supervisão de segurança na Bielorrússia. 

 

Leis e costumes locais 

 

Lembre-se de que as leis locais se aplicam a você como visitante e é sua responsabilidade 

segui-las. Seja sensível aos costumes, tradições e práticas locais, pois seu comportamento 

pode ser considerado impróprio, hostil ou mesmo ilegal. 
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Via de regra, a gravidade dos delitos é avaliada sem indulgência pela polícia e pelos 

tribunais. As penalidades incorridas são severas. As sentenças de prisão têm ampla 

aplicação. 

 

A Bielorrússia é um país tolerante, mas conservador. O passageiro deve prestar atenção 

às restrições e proibições locais sobre, entre outras coisas, fumar e consumir álcool em 

locais públicos.  

No sistema jurídico bielorrusso, as penalidades são severas na Europa e dirigir 

embriagado pode levar, por exemplo, ao confisco de um carro usado por um motorista. 

Mesmo delitos leves de drogas podem resultar em uma multa de milhares de euros ou 

vários anos de prisão.  

A Bielorrússia é o único país da Europa onde a pena de morte ainda está em vigor. 

Narcóticos 

 

Os regulamentos da Bielorrússia punem severamente a posse (incluindo cannabis para 

uso pessoal), o consumo em locais públicos e o tráfico de drogas. 

 

Isso inclui sentenças de prisão de até 5 anos por porte de drogas e até 25 anos por delitos 

graves relacionados a drogas. 

 

Fotografias 

 

Um decreto do Ministério do Interior da Bielorrússia datado de 25 de fevereiro de 2015 

estipula que é proibido fotografar edifícios oficiais (Casa do Governo; Academia de 

Ciências; edifícios da KGB; tribunais), sem, no entanto, fornecer uma lista exaustiva, bem 

como instalações estratégicas (bases militares; estações; aeroportos; metrôs; gasodutos; 

pontes). 

 

Da mesma forma, é proibido tirar fotos em bibliotecas e museus. A violação desta 

proibição constitui crime e punível com multa e, em caso de reincidência, com prisão 

administrativa. 
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Você deve evitar tirar fotografias de todos os prédios do governo, instalações militares e 

oficiais uniformizados.  

 

Outras regras ou taxas podem ser aplicadas para tirar fotos em áreas públicas. 

 

Uso de drones 

 

O uso de drones é estritamente regulamentado pelos seguintes textos: 

 

Oukase do Presidente n ° 81 de 25 de fevereiro de 2016 “  Sobre o uso de aeromodelos” 

 

“  Regras relativas ao uso de aeromodelos  ” aprovadas pela decisão n ° 636 do Conselho 

de Ministros de 16 de agosto de 2016 

 

A partir de setembro de 2017, apenas os membros da "Federação Bielorrussa de 

Aeronaves Não Tripuladas" estão autorizados a usar drones legalmente. 

 

O uso ilegal está sujeito a multa e confisco. As Regras determinam a noção de “zonas” 

onde o uso de drones é proibido ou requer autorização especial. A lista de zonas é da 

competência do Ministério da Defesa e do Ministério dos Transportes. 

 

De acordo com uma circular do Ministério da Defesa datada de 27 de setembro de 2017, 

foram definidas 80 áreas proibidas de sobrevoo de drones no território da Bielorrussia. 

Essas áreas correspondem a áreas de fronteira e instalações estratégicas (usina nuclear 

Astrovets em construção; instalações militares; aeroportos; anel viário de Minsk). 

 

As 80 zonas são definidas no site do cadastro da República da Bielorússia. 

 

Para maiores informações : 

 

http://map.nca.by/map.html 

https://eng.belta.by/infographica/view/drone-flight-restrictions-2838/ 

 

A altura de voo deve ser igual ou inferior a 100 m. Um pedido por escrito de fotografia 

aérea deve ser apresentado ao Ministério da Defesa 3 ou 4 dias antes da data desejada.  

 

https://eng.belta.by/infographica/view/drone-flight-restrictions-2838/
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Uma autorização de "Bela aeronavegação" e uma autorização médica de pilotagem 

também são obrigatórias. Todos os disparos devem ser verificados a posteriori por 

representantes do Ministério da Defesa. A importação de drones para a Bielorússia 

também está sujeita a autorização. 

 

O incumprimento desta proibição é punível com multa equivalente a 250 euros para 

pessoas singulares e 650 euros para pessoas colectivas. 

 

Dupla Nacionalidade 

 

A Bielorrússia não reconhece a dupla nacionalidade. Se você possui passaporte 

bielorrusso e brasileiro, as autoridades o consideram bielorrusso, mesmo se você entrar 

no país com seu passaporte brasileiro. Isso limita a capacidade do governo do B de 

fornecer assistência consular. 

 

Cidadãos duplos (cidadãos brasileiro que também possuem cidadania bielorrussa) só 

podem entrar e sair da Bielorrússia com um passaporte bielorrusso válido. Você não pode 

usar seu passaporte brasileiro, mesmo se tiver um visto adequado. 

 

Qualquer criança nascida de um pai bielorrusso é um cidadão bielorrusso. 

Independentemente do local de nascimento. 

 

Identificação pessoal 

 

Você deve levar seu passaporte com você o tempo todo. Se você for parado pela polícia 

para uma verificação no local do registro (visto) e não puder provar sua identidade com 

uma identidade internacionalmente reconhecida, você pode ser detido pela polícia até 

que sua identidade seja estabelecida. 

 

Outras Leis  

 

Crimes graves, como homicídio, podem atrair a pena de morte.  

 

É ilegal dirigir com nível de álcool no sangue acima de zero. 

 

realizar algumas atividades religiosas, como pregar, distribuir literatura e reunir-se com 

grupos religiosos não registrados 
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Relacionamentos do mesmo sexo são legais, mas não são amplamente aceitos. 

  

Leis e sentenças muitas vezes não correspondem aos regulamentos da União Europeia. 

 

Os medicamentos também estão sujeitos a regulamentações especiais de importação; o 

desrespeito também pode resultar em pena de prisão. 

 

O uso de uma rede VPN é proibido. 

 

Uma proibição de saída pode ser imposta durante o andamento dos procedimentos legais 

pertinentes. 

 

O consumo de álcool em público é proibido. Não é permitido fumar em qualquer lugar 

em público. Uma proibição geral de fumar se aplica em transportes públicos locais e de 

longa distância (incluindo paradas, passagens subterrâneas, etc.), bem como em uma 

extensão limitada em instalações públicas, restaurantes e parques (as exceções são zonas 

designadas). As infrações podem ser punidas com multas. O mesmo vale para o uso de 

e-cigarros. 

De acordo com a lei local, qualquer agência que detenha um estrangeiro deve informar o 

Ministério de Relações Exteriores (MFA) local dentro de 24 horas a partir do momento da 

detenção.  

O MFA, por sua vez, deve notificar a respectiva embaixada com a maior brevidade 

possível. O tempo de tais notificações variou de várias horas a várias semanas.  

Portanto, recomendamos que se os viajantes tiverem a chance de informar amigos ou 

parentes sobre sua prisão, eles devem solicitar que seus amigos ou parentes notifiquem 

a Embaixada do Brasil em seu nome o mais rápido possível.  

Radiação:  

O lançamento em 1986 de material nuclear da estação nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, 

afetou a Bielorrússia . A cidade de Minsk foi praticamente poupada, mas outras áreas da 

Bielorrússia  foram gravemente contaminadas.  
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Vários anos de monitoramento mostraram que os níveis de radiação em Minsk estão 

dentro dos padrões internacionalmente aceitáveis, e testes periódicos de alimentos de 

vários locais na Bielorrússia  não revelaram um nível de radiação que seria considerado 

prejudicial. 

Casamentos na Bielorrússia : 

Os casamentos devem ser realizados em um cartório (ZAGS- Office of Matrimonial Acts 

Registration) para serem legalmente válidos na Bielorrússia .  

Viajantes que requerem assistência de acessibilidade: na Bielorrússia , muitos edifícios 

e a maioria dos sistemas de transporte público não são bem adaptados para pessoas com 

deficiência. Antes de visitar a Bielorrússia , verifique com antecedência com seu hotel / 

destino para saber mais sobre as opções para acomodar viajantes com deficiência. 

Viagem de negócios 

 

Visto de negócios 

 

As autoridades bielorrussas emitem dois tipos de visto de negócios: visto de curta 

duração (tipo C) e visto de longa duração (tipo D). 

 

Esses vistos podem ser emitidos pela Embaixada da Bielorrússia em Brasília ou na 

chegada ao aeroporto internacional “Minsk-2” (os preços são diferentes). 

 

Visto de negócios de curta duração 

 

Um visto de negócios de curta duração para uma entrada, duas entradas ou múltiplas 

entradas (tipo C) é emitido por um período máximo de três meses e autoriza uma estadia 

de 90 dias por ano. 

 

Visto de negócios para longa permanência 

 

Um visto de negócios de entradas múltiplas de longa permanência (tipo D) é emitido por 

um período de um ano e autoriza uma estadia de 90 dias no ano civil. 
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Este visto (tipo D) é o único que dá direito a uma autorização de residência temporária 

(“Dazvol na tchasovae prajyvanne”) de um ano, materializada por um autocolante colado 

no passaporte.  

 

Os procedimentos devem ser realizados no local em um dos escritórios de imigração 

(OGUIM). A pessoa em causa pode então residir em solo bielorrusso durante o período 

de sua escolha. 

 

Quer os viajantes a negócios tenham ou não solicitado uma autorização de residência 

temporária, um visto de negócios para entradas múltiplas, válido por dois ou três anos, 

pode ser emitido para homens de negócios que já receberam um visto de um ano em três 

ocasiões.  

 

Bibliografía Específica 

Bielorussia 

Ministério de Relações Exteriores 

https://mfa.gov.by/en/ 

Comite Estadual de Fronteiras da República da Bielo-Rússia  

https://gpk.gov.by/en/border/vezd-prebyivanie-peredvizhenie-pog-zone-inostr-

gr.php 

O Comitê Estadual de Fronteiras é um órgão republicano da administração estadual, que 

conduz a política estadual de fronteiras, garante a segurança das fronteiras, é responsável 

pela regulação e controle nessa área, coordena a atividade dos órgãos estaduais e demais 

organismos no campo da política estadual de fronteiras e segurança de fronteira.  

Instituto Estadual de Pesquisa Ambiental Polesye State Radiation-Ecological Reserve 

https://zapovednik.by/en/ 

 

 

Departamento de Liquidação das Consequências do acidente de Chernobyl na Bielo-

Rússia  (apenas em russo) 

https://chernobyl.mchs.gov.by/novosti/ 

https://mfa.gov.by/en/
https://gpk.gov.by/en/border/vezd-prebyivanie-peredvizhenie-pog-zone-inostr-gr.php
https://gpk.gov.by/en/border/vezd-prebyivanie-peredvizhenie-pog-zone-inostr-gr.php
https://zapovednik.by/en/
https://chernobyl.mchs.gov.by/novosti/
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Viaje com uma operadora de turismo registrada e entre pelos pontos de controle de 

fronteira designados.  

https://grodnovisafree.by/en/how-to-come.html 

Aeroporto Nacional de Minsk 

https://airport.by/en/priletausim/Prevention 

Sistema eletrônico de cobrança de pedágio na República da Bielo-Rússia 

http://beltoll.by/index.php/en/ 

Como dirigir na Bielorrússia 

https://www.rac.co.uk/drive/travel/country/belarus/ 

Comitê Estadual de Fronteiras da República da Bielo-Rússia 

https://gpk.gov.by/en/ 

Ministério dos Negócios Estrangeiros da República da Bielorrusia 

https://mfa.gov.by/en/visa/ 

GrodnoVisaFree.by 

https://grodnovisafree.by/en/ 

Tour.Brest.by 

http://tour.brest.by/ 

Portal Unificado de e-Services (NAIS) 

https://portal.gov.by/PortalGovBy/faces/wcnav_defaultSelection?_afrLoop=499967449

782596&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#%40%3F_afrWindowId%3Dnull

%26_afrLoop%3D499967449782596%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-

state%3Dzqfs7eh4r_4 

Ministério da Saúde 

https://grodnovisafree.by/en/how-to-come.html
https://airport.by/en/priletausim/Prevention
http://beltoll.by/index.php/en/
https://www.rac.co.uk/drive/travel/country/belarus/
https://gpk.gov.by/en/
https://mfa.gov.by/en/visa/
https://grodnovisafree.by/en/
http://tour.brest.by/
https://portal.gov.by/PortalGovBy/faces/wcnav_defaultSelection?_afrLoop=499967449782596&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D499967449782596%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dzqfs7eh4r_4
https://portal.gov.by/PortalGovBy/faces/wcnav_defaultSelection?_afrLoop=499967449782596&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D499967449782596%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dzqfs7eh4r_4
https://portal.gov.by/PortalGovBy/faces/wcnav_defaultSelection?_afrLoop=499967449782596&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D499967449782596%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dzqfs7eh4r_4
https://portal.gov.by/PortalGovBy/faces/wcnav_defaultSelection?_afrLoop=499967449782596&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D499967449782596%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dzqfs7eh4r_4
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http://minzdrav.gov.by/ 

Alfândega 

https://www.customs.gov.by/en/ 

Escritório de Turismo 

https://www.belarustravel.by/ 

 

Bósnia Herzegovina 

Embassy of the Republic of Bosnia and Herzegovina 

2109 E Street NW 20037 - Washington/DC - USA - Tel: (202) 337-1500 - Fax: (202) 

337-1502  (responsável pelo Brasil) 

http://www.bhembassy.org/consularinfo.html  

Embaixada do Brasil em Sarajevo 

Endereço: Grbavicka ¨4, 2 Andar , 71000 - Telefone (387)(0)33921802/ 803/ 810 

Ligações a partir do Brasil: 00xx387 33 921 802  

E-mail:brasemb.sarajevo@itamaraty.gov.br    

Entrada / Permanência 

http://minzdrav.gov.by/
https://www.customs.gov.by/en/
https://www.belarustravel.by/
http://www.bhembassy.org/consularinfo.html
mailto:brasemb.sarajevo@itamaraty.gov.br
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Formalidades de entrada e permanência 

 

Os viajantes com passaporte individual brasileiro estão isentos da exigência de visto para 

uma estada não superior a 90 dias.  

 

Eles devem ter um passaporte válido por 3 meses após a data de retorno programada. É 

aconselhável assegurar, em particular ao atravessar a fronteira por estrada, que o 

passaporte foi corretamente visado pelas autoridades e que inclui a data de entrada no 

território bósnio. Caso contrário, poderá ser exigida uma multa, pagável imediatamente, 

ao deixar o território.  

 

Verifique se o seu passaporte está carimbado ao entrar no país. Se você não receber um 

selo, a Polícia de Fronteira poderá multá-lo quando você sair. 

 

Validade do passaporte 

 

Seu passaporte deve estar em boas condições e válido por um período mínimo de 90 dias 

a partir da data de sua saída da Bósnia e Herzegovina. 

 

A apresentação de passaporte caducado durante a estada impossibilita a saída do 

território. 

 

É aconselhável levar várias fotocópias do seu passaporte com você. Durante a sua estadia, 

você deve levar sempre consigo uma fotocópia do seu passaporte. 

 

Várias companhias aéreas, durante o processo de check-in, exigem que o passaporte 

também seja válido na data do voo de retorno. Portanto, é aconselhável renovar um 

passaporte para garantir a validade do passaporte para todo o período da viagem e 

qualquer visto ou outros requisitos. 

 

Passagem aérea de retorno 

As companhias aéreas podem negar o embarque a viajantes com passagem só de ida ou 

com data de retorno superior a três meses a partir da data de chegada. Verifique com a 

companhia aérea antes da viagem. 

Meios de Subsistência 
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Os estrangeiros devem ter fundos de pelo menos 150 KM (equivalente a 

aproximadamente 75 euros) por dia de estadia ao entrar no país. A prova destes meios 

financeiros para a duração da estadia pode ser fornecida em dinheiro (na moeda local ou 

em EUR) ou não (cartões de crédito e outros meios de pagamento reconhecidos pelo 

sistema bancário da Bósnia-Herzegovina). 

A entrada após o período de permanência legalmente permitido já foi atingido constitui 

uma permanência ilegal e pode ser punida pelas autoridades da Bósnia-Herzegovina. 

Cadastro 

 

Todos os estrangeiros devem se registrar na polícia dentro de 72 horas após a chegada. 

Hotéis e albergues registrados costumam providenciar isso para seus hóspedes. 

 

Os cidadãos brasileiros que desejam permanecer na Bósnia e Herzegovina por mais de 90 

dias devem solicitar à Polícia de Fronteiras uma Autorização de Residência. Além de um 

passaporte válido, a Polícia de Fronteiras exige um documento da Polícia Brasileira 

mostrando que você não possui antecedentes criminais no Brasil.  

 

Certificado de registro de residência ("carte blanche") 

 

Todos os estrangeiros que permanecerem na Bósnia e Herzegovina por mais de três dias 

devem ser registrados na polícia em até 48 horas após a chegada. 

 

Os hotéis e albergues oficiais da juventude cumprem essas formalidades em nome de 

seus clientes. 

 

Se você estiver acampando ou hospedando-se em uma residência particular e sua estadia 

durar três dias ou mais, você ou o seu anfitrião deverão registrar esta estadia você mesmo.  

 

O check-in é feito pessoalmente, na polícia local ou no Departamento de Estrangeiros do 

Ministério da Segurança, em até 48 horas da sua chegada. Você precisará fornecer uma 

carta-convite para apoiar esta solicitação. 
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Em seguida, deve ser preenchido um certificado de residência temporária na Bósnia e 

Herzegovina (denominado "carte blanche").  

 

Também está disponível no aeroporto na polícia de fronteira, ou online nos seguintes 

sites: 

http://sps.gov.ba/elektronski-obrasci/?lang=en (Serviço de Estrangeiros do Ministério 

da Segurança - no idioma local). Selecione "Obrazac prijave boravišta i potvrda o prijavi 

- POTVRDA" 

 

http://estranac.ba/ Site oficial de registo de estrangeiros, destinado a fornecedores de 

alojamento e disponível apenas na língua local. 

 

Uma taxa de aproximadamente 10 KM (aproximadamente 5 EUR) é cobrada para este 

registro independente. 

Não fazer isso pode resultar em multas ou, na pior das hipóteses, deportação. 

Existem várias restrições nos pontos de passagem de fronteira para dentro e fora da 

Bósnia e Herzegovina.  

 

Entrada e saída do território de menores 

 

A apresentação de um passaporte válido  é necessária tanto para um menor como para 

qualquer outro viajante. 

 

Os menores de 14 anos devem apresentar a certidão de saída do país, assinada pelos pais 

ou seu representante legal, que viajem sozinhos ou acompanhados pelos pais.  

 

O mesmo se aplica a menores de 14 anos que viajam sozinhos. Os menores de 14 anos 

estão isentos desta certidão se estiverem acompanhados pelos pais ou seu representante 

legal. 

 

Para mais informações: Website da Polícia de Fronteiras da BiH: 

http://www.granpol.gov.ba/Faq/Read?pageId=21 (em inglês). 

 

http://estranac.ba/
http://www.granpol.gov.ba/Faq/Read?pageId=21
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As crianças menores de 18 anos que não são nacionais da Bósnia e viajam 

desacompanhadas ou acompanhadas por uma pessoa adulta que não seja seus pais 

devem levar uma carta autenticada dos pais, dando permissão para a criança viajar. O 

nome do adulto acompanhante deve ser claramente indicado.  

 

Se a criança estiver acompanhada por um dos pais, principalmente se o pai tiver um 

sobrenome diferente do filho, o pai acompanhante deverá levar uma carta autenticada 

do outro pai, com permissão para viajar. Para mais informações, entre em contato com 

uma  Embaixada da Bósnia e Herzegovina . 

 

A declaração deve conter os seguintes dados: 

 

Dados pessoais do menor (nome, data e local de nascimento, número do passaporte, 

endereço atual). 

 

Informações pessoais de ambos os pais ou responsáveis legais. 

 

Dados pessoais do acompanhante do menor (se o menor estiver viajando com outro 

adulto). 

 

Datas e motivos da viagem de e para a Bósnia e Herzegovina. 

 

Período de tempo para o qual a declaração é válida. 

 

Assinatura de ambos os pais, tutor ou tutor legal. 

 

A declaração deve ser redigida em um dos idiomas oficiais da Bósnia e Herzegovina 

(bósnio, croata ou sérvio) ou em inglês e deve ser autenticada por uma pessoa autorizada 

por lei a prestar juramento, como um notário público.  

 

Controles de fronteira 

Ao cruzar as fronteiras externas de Schengen, não só a validade dos documentos de 

viagem é verificada, mas todos os documentos de viagem são sistematicamente 

comparados com as bases de dados relevantes. Isso também se aplicam aos Cidadãos da 

União Européia e outras pessoas com direito à livre circulação. 
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Os tempos de espera prolongados nas passagens de fronteira entre a Croácia e a Bósnia, 

especialmente durante os principais períodos de viagem, nos feriados e no verão, não 

podem ser excluídos.  

Particularmente nas fronteiras com a Sérvia e a Croácia, existem deficiências e tempos de 

espera mais longos. Os viajantes são aconselhados a acompanhar a cobertura da mídia 

sobre o assunto. 

Autorizações de residência temporária: 

Os cidadãos do Brasil que permanecerem mais de 90 dias devem solicitar uma 

autorização de residência temporária no escritório local do Ministério de Segurança da 

Bósnia e Herzegovina  http://www.msb.gov.ba/Language.aspx 

O processo é complexo. Visite o site do Departamento de Estrangeiros do Ministério da 

Segurança  para informações detalhadas e requisitos. 

Reúna a documentação necessária com bastante antecedência e envie a inscrição o mais 

rápido possível após sua chegada ao país. Você deve enviar seu pedido de autorização 

de residência temporária pelo menos 15 dias antes do término do período inicial de 90 

dias sem visto. 

Você deve apresentar um relatório policial do departamento da justiça local do Brasil 

certificando que você não possui antecedentes criminais (traga-o com você). Isso deve ser 

emitido dentro de 6 meses da aplicação. 

Depois que todos os requisitos de inscrição forem atendidos, um atraso de meses pode 

ocorrer antes que uma autorização de residência seja emitida. Os cidadãos do Brasil que 

enviarem solicitações completas podem permanecer na Bósnia e Herzegovina enquanto 

aguardam as decisões. 

A duração máxima de uma autorização de residência temporária é de 12 meses 

(renovações possíveis). 

http://www.msb.gov.ba/Language.aspx
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Seu passaporte brasileiro deve ser válido por pelo menos três meses após o término do 

período de autorização de residência temporária solicitada 

Viagens locais 

 

Atrasos na fronteira 

 

Nos últimos anos, houve um aumento significativo de requerentes de asilo na Europa. 

Em alguns casos, a polícia os impede de cruzar as fronteiras e ter acesso ao transporte. 

 

Isso causou interrupções em alguns serviços rodoviários e ferroviários transfronteiriços. 

Mais interrupções no transporte e atrasos nas fronteiras são possíveis. 

 

Para evitar atrasos nas fronteiras locais, você deve: 

 

verifique notícias locais e fornecedores de transporte para obter informações atualizadas 

reserve um tempo extra se estiver viajando de estrada ou trem 

tem planos de backup 

evite grandes grupos 

siga o conselho das autoridades locais 

 

Regulamentos alfandegários 

 

Regulamentos de importação 

Moedas estrangeiras podem ser declaradas, mas isso não é expressamente exigido. 

Valores superiores a 10.000 euros ou equivalente devem ser declarados na 

chegada 

RESTRIÇÕES DE MOEDA PARA SAÍDA:Valores superiores a 10.000 euros ou 

equivalente exigem um certificado bancário de que o valor foi retirado de 

economias de moeda ou comprado de um banco autorizado.  

Pessoas em posse de armas são rejeitadas na fronteira; Existem exceções para membros 

da EUFOR. 
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Os mesmos regulamentos se aplicam à importação de cigarros e álcool, como nos países 

do eu. 

Animais de estimação 

A importação e exportação de animais de estimação geralmente é possível sem problemas 

se os animais usarem um transponder.  

Também deve ser apresentado um cartão de identificação do animal válido, que em 

particular contém o proprietário do animal e informações sobre a vacinação anti-rábica. 

A polícia de fronteira da Bósnia-Herzegovina pode fornecer mais informações . 

O Ministério Federal da Alimentação e Agricultura oferece informações gerais sobre 

viagens com animais . 

Outras 

Todos os bens (mesmo doações humanitárias) provenientes de uma associação que não 

esteja registrada na Bósnia e Herzegovina e, portanto, não tenha um número de registro 

na alfândega, estão sujeitos a taxas alfandegárias na entrada no país. Território da Bósnia.  

 

Organizações não registradas na Bósnia e Herzegovina podem doar bens humanitários a 

uma organização humanitária local.  

 

O donatário é responsável pelas transações administrativas e pela entrega das 

mercadorias. 

 

A introdução de alimentos e produtos médicos está sujeita a restrições veterinárias e de 

saúde. Sua importação é, portanto, fortemente desencorajada. 

 

Dinheiro / cartões de crédito 

A moeda nacional "Marco conversível" é trocada a uma taxa fixa de EUR 1,00 = 1,95583 

KM. O dinheiro pode ser retirado da máquina com cartão de crédito. Os cartões de crédito 

http://www.granpol.gov.ba/
https://www.bmel.de/DE/Tier/HausUndZootiere/_texte/ReiseplanungTiere.html
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são cada vez mais aceitos em hotéis, restaurantes e lojas. O pagamento em dinheiro é 

recomendado, no entanto.  

Para transações de pagamento tranquilas, é aconselhável levar notas de valores menores 

com você. 

Os caixas eletrônicos são amplamente usados nas principais cidades da Bósnia e 

Herzegovina. O pagamento por cartão de crédito está cada vez mais desenvolvido. 

 

A Bósnia e Herzegovina ainda é uma economia predominantemente de dinheiro. 

Os viajantes não devem esperar usar cartões de crédito para cobrir todas as despesas, 

embora eles estejam se tornando mais amplamente aceitos. 

Os caixas eletrônicos (ATMs) estão disponíveis nos bancos em Sarajevo e em outras 

grandes cidades. 

Os cheques de viagem não são amplamente aceitos e não podem ser descontados em 

todos os bancos imediatamente. 

As transferências de dinheiro do exterior podem envolver atrasos, mas as transferências 

da Western Union estão disponíveis em muitos bancos e correios em todo o país. 

Todos os pagamentos oficiais devem ser feitos em marcos conversíveis (KM), a moeda 

nacional. 

Os estrangeiros que tentarem trocar dinheiro devem estar preparados para apresentar 

seu passaporte para concluir a transação. 

Segurança 

 

Contexto político 

 

Como o país é caracterizado pela coexistência de três comunidades (bósnio muçulmano, 

croata católico, sérvio ortodoxo) e pela persistência de antagonismos herdados da guerra 
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de 1992-95, os viajantes são convidados a exercer contenção em seus possíveis posição na 

política. 

 

Situação politica 

 

A situação política interna é basicamente estável. A Bósnia e Herzegovina consiste nas 

duas partes do país designadas como entidades “Federação da Bósnia e Herzegovina” e 

“Republika Srpska”, bem como três grandes grupos étnicos. Em casos isolados, tensões 

políticas, religiosas ou étnicas não podem ser descartadas. Os protestos geralmente são 

pacíficos. 

Ocasionalmente ocorrem protestos nas principais cidades e vilas. Normalmente são 

pacíficos, mas podem causar interrupções no tráfego e limitar o acesso a prédios públicos. 

Mantenha-se atualizado com os desenvolvimentos, seja vigilante e evite todos os 

protestos. 

Existe um pequeno risco de violência isolada ligada ao retorno de pessoas deslocadas ou 

à prisão de suspeitos de crimes de guerra. Isso pode ocorrer sem qualquer aviso em 

qualquer lugar do país. 

 

As armas de fogo estão amplamente disponíveis. Os viajantes podem não ser alvos, mas 

você corre o risco de estar no lugar errado na hora errada, especialmente tarde da noite. 

 

Monitore a mídia para atualizações sobre áreas com violência armada. 

Jogos de futebol : 

Pode ser perigoso! Fãs rivais ocasionalmente entram em brigas e causam danos materiais. 

Planeje com antecedência para evitar a área. 

Pode atrair grandes multidões antes e depois das partidas, criando congestionamentos 

de tráfego significativos e problemas para os pedestres. O fechamento de estradas é 

comum. 

Terrorismo 
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É provável que os terroristas tentem realizar ataques na Bósnia e Herzegovina. Ataques 

anteriores incluíram disparos de armas pequenas contra o governo da Bósnia, interesses 

policiais e o público. Os ataques podem ser indiscriminados, inclusive em locais visitados 

por estrangeiros. 

 

Presença de minas 

 

As cheias de maio de 2014, os desabamentos e as cheias que as acompanharam alteraram 

consideravelmente a paisagem, por vezes fazendo desaparecer os sinais que indicam a 

presença de minas. 

 

Um mapa lista essas áreas com precisão ( http://www.bhmac.org/mapa.jpg  ; site do 

Centro de Ação contra Minas: http://www.bhmac.org/?page_id=747&lang=en ). 

 

Em geral, os viajantes são aconselhados a viajar por estradas pavimentadas ou caminhos 

regularmente frequentados, evitando cuidadosamente as abordagens de rios.  

 

O maior cuidado deve ser observado ao viajar para fora das cidades, especialmente ao 

longo das antigas linhas de frente. 

 

As áreas que ainda estão parcialmente desmatadas estão em Posavina, nas regiões de 

Zenica e Doboj e nos cantões de Tuzla e Sarajevo. 

 

As minas terrestres e outras munições não explodidas permanecem da guerra de 1992-

95. As áreas altamente povoadas e as principais rotas estão livres de minas e são seguras 

de visitar, mas você deve tomar um cuidado especial próximo às antigas linhas de 

conflito.  

 

Embora as próprias estradas possam estar limpas nas principais rotas, existem muitas 

minas terrestres próximas à beira das estradas.  

 

Não se desvie das estradas e áreas pavimentadas sem um guia experiente.  

 

A menos que você tenha um guia experiente, evite o campo aberto e, principalmente, 

edifícios destruídos ou abandonados, terras negligenciadas, estradas não asfaltadas, 

bosques e pomares, propriedades particulares e aldeias abandonadas.  

 

http://www.bhmac.org/mapa.jpg
http://www.bhmac.org/?page_id=747&lang=en
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Prédios abandonados, mesmo em vilas e cidades, podem ter armadilhas com minas. Para 

mais informações, consulte o site do Mine Action Center . 

 

Permaneça nas estradas principais e superfícies pavimentadas 

 

Evite casas e edifícios abandonados 

 

Viaje apenas durante o dia 

 

Não toque em relíquias de guerra e itens desconhecidos. Relate isso às autoridades locais 

 

Mais informações sobre minas terrestres - Centro de Ação contra Minas da Bósnia e 

Herzegovina 

 

http://www.bhmac.org/?lang=en 

 

Pequena delinquência e criminalidade 

 

No geral, a Bósnia e Herzegovina continua sendo um destino seguro. 

 

No entanto, alguns casos de pequenos crimes (batedores de carteira em bondes) devem 

ser observados nas áreas turísticas e pedestres de Sarajevo, Banja Luka, Tuzla e Mostar. 

Os criminosos costumam ter como alvo os estrangeiros em áreas turísticas lotadas e no 

transporte público. 

 

Seja vigilante e verifique se os pertences pessoais, incluindo seus passaportes, estão 

seguros.  

 

Exposições excessivas de riqueza, incluindo grandes quantidades de dinheiro ou jóias e 

veículos de luxo, podem fazer de você um alvo para ladrões oportunistas. 

 

Durante o verão, aumenta o risco de arrombamento de veículos turísticos: portanto, é 

altamente recomendável não deixar objetos pessoais visíveis nos bancos e nas prateleiras 

traseiras dos veículos estacionados.  

 

http://www.bhmac.org/?lang=en
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Na cidade de Mostar, os roubos de carteiras de espectadores que assistem aos saltos do 

mergulhador do topo de Stari são mais frequentes. Também é necessário algum cuidado 

ao fazer peregrinações a Medugorje. 

 

Também é recomendável que os turistas e caminhantes que vão a Trebevic no local das 

antigas pistas olímpicas de bobsleigh fiquem atentos. 

 

Os arrombamentos de casas e veículos são comuns, principalmente em Sarajevo e na 

montanha Trebevic. Estrangeiros foram alvos de ladrões em Trebević. 

 

Certifique-se de que seus pertences, incluindo seu passaporte e outros documentos de 

viagem, estão seguros em todos os momentos 

 

Evite áreas isoladas e mal iluminadas depois de escurecer 

 

Tem havido uma série de roubos de compartimentos "trancados" nos trens, portanto, 

certifique-se de que a porta do compartimento esteja devidamente trancada e que todos 

os objetos de valor sejam colocados fora da vista ou bem longe da porta. 

 

Se possível, estacione seu veículo somente em garagens trancadas ou estacionamentos 

vigiados. 

 

Crime violento 

 

O crime organizado é prevalente na Bósnia e Herzegovina. Como resultado, ocorrem atos 

aleatórios de violência armada, principalmente em Sarajevo. Embora os estrangeiros 

raramente sejam visados, eles são aconselhados a ter cuidado, pois há o risco de estar no 

lugar errado na hora errada, como em boates e cafés tarde da noite e nas primeiras horas 

da manhã. 

 

Relatando um crime 

 

Relate todos os incidentes de crime à delegacia local e obtenha um relatório por escrito. 

A polícia local nem sempre tem habilidades no idioma inglês e você pode precisar dos 

serviços de um tradutor. 

 

Você pode ligar para a polícia no número 122. 
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Segurança na estrada 

 

O número de acidentes rodoviários na Bósnia e Herzegovina é um dos mais elevados da 

Europa. As más condições das estradas, falta de iluminação, veículos mal conservados e 

motoristas imprudentes são a causa.  

 

Deve limitar a velocidade, evitar conduzir à noite, verificar o estado do veículo e ter um 

bom seguro. 

 

Recomendações gerais 

 

É aconselhável não viajar com toda a sua identidade e documentos de viagem e dinheiro 

em uma mala e sair com o mínimo possível. 

 

Desastres naturais e clima 

 

Terremotos 

 

Terremotos e pequenos tremores são registrados ao longo do ano, geralmente sem 

consequências.  

 

Bush e incêndios florestais 

 

Os incêndios florestais são comuns na Herzegovina (parte sul do país) durante as ondas 

de calor do verão, ocorrendo principalmente em áreas inacessíveis. Normalmente, os 

incêndios são mantidos sob controle, mas se eles se aproximam de áreas povoadas, o 

fechamento de estradas é possível. 

 

A qualidade do ar em áreas próximas a incêndios ativos pode se deteriorar devido à 

fumaça pesada. Em caso de incêndio grave: 

 

fique longe da área afetada, especialmente se você sofre de doenças respiratórias 

 

siga as instruções do pessoal dos serviços de emergência locais 

 

monitorar a mídia local para obter informações atualizadas sobre a situação 

 

Inundação 
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Inundações repentinas e deslizamentos de terra continuam sendo um risco em todas as 

partes da Bósnia e Herzegovina após fortes chuvas. Nesses casos, siga as instruções e 

orientações fornecidas pelas autoridades locais e pela polícia de trânsito. 

 

Inundações severas na primavera ou após chuvas fortes podem dificultar as viagens por 

terra e reduzir a prestação de serviços essenciais. As estradas podem ficar intransitáveis 

e as pontes danificadas. 

 

Este é um risco potencial o ano todo. Tenha cuidado em vales de rios estreitos. 

 

Clima 

 

O clima da Bósnia é continental moderado: os verões são quentes e os invernos longos e 

rigorosos, com fortes nevascas no norte do país e temperaturas que podem chegar a -25 ° 

C na capital.  

 

Durante o degelo, enchentes e deslizamentos de terra não são incomuns. A Herzegovina 

tem um clima de tipo mediterrâneo. 

 

Atividades esportivas arriscadas 

 

As margens dos rios não estão estabilizadas, em particular ao longo do Neretva. As 

cavidades subterrâneas são numerosas e perigosas.  

 

Os desportos aquáticos “selvagens” são estritamente desencorajados: os afogamentos são 

frequentes, mesmo entre profissionais experientes. 

 

Além de minas, florestas e cadeias de montanhas podem abrigar animais selvagens 

(ursos, lobos). Assim, é prudente contratar um guia profissional para as caminhadas. 

 

Além disso, a reserva de Perucica, que abriga uma das últimas florestas primárias da 

Europa, está proibida de acesso sem guia.  

 

Determinadas atividades esportivas, como o parapente, devem ser praticadas com o 

máximo cuidado devido à presença de áreas minadas. 
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A atenção dos visitantes também é chamada pela presença de cães vadios na cidade, mas 

também fora das estradas principais. 

 

Verifique se o seu seguro médico e se a viagem o cobre para qualquer atividade de 

aventura e esporte. 

 

Mergulhar na ponte de Mostar pode ser perigoso e houve relatos de ferimentos graves e 

até mortes quando imitando os profissionais. 

 

Tome cuidado ao fazer rafting em rios ou perto de cachoeiras. As correntes podem ser 

extremamente fortes. 

 

 

Saúde 

 

ANTES DE SAIR 

 

Recomendações para sua saúde 

 

Se necessário, consulte o seu médico assistente para avaliar seu estado de saúde e se 

beneficiar das recomendações de saúde, especialmente sobre vacinas. 

 

Remédios 

 

Se você pretende trazer medicamentos, verifique se é legal na Bósnia e Herzegovina. 

Tome medicação legal suficiente para sua viagem. 

 

Tratamento médico 

 

As instalações médicas e odontológicas, principalmente fora de Sarajevo e das principais 

cidades, são limitadas. 

 

Clínicas privadas estão disponíveis. O pagamento imediato é necessário.  

 

Certifique-se de ter um seguro de saúde de viagem adequado e fundos acessíveis para 

cobrir o custo de qualquer tratamento médico no exterior e repatriação.  
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Se você precisar de assistência médica de emergência durante sua viagem, disque 124 e 

peça uma ambulância. Você deve entrar em contato com sua companhia de seguros / 

assistência médica imediatamente se for encaminhado a um centro médico para 

tratamento. 

 

Vacinas 

 

É aconselhável atualizar as vacinas usuais: difteria-tétano-poliomielite, mas também 

rubéola, caxumba e principalmente sarampo. Em todos os casos, consulte o seu médico 

ou um centro de aconselhamento para viagens. 

 

A vacinação preventiva contra hepatites A e B pode ser aconselhada, bem como a 

vacinação contra febre tifóide ou meningococo, dependendo da duração e das condições 

de internação. 

 

Dependendo dos locais visitados e do tempo de permanência, a vacinação preventiva 

contra encefalite transmitida por carrapatos na Europa Central pode ser recomendada 

(permanência em áreas rurais ou florestais). 

 

Riscos Sanitários 

 

Doenças transmitidas por insetos e aracnídeos 

 

Encefalite transmitida por carrapato 

 

A encefalite transmitida por carrapatos é uma doença viral transmitida principalmente 

pela picada de carrapatos. Os sintomas combinam febre com distúrbios digestivos e sinais 

meníngeos (dor de cabeça, torcicolo). 

 

Tome cuidado nas florestas e áreas rurais onde os carrapatos transmitem encefalite. Os 

carrapatos estão ativos da primavera ao outono. Verifique se há carrapatos em seu corpo 

e remova-os o mais rápido possível. 

 

Prevenção contra picadas de carrapatos 

 

A prevenção contra outras infecções transmitidas por carrapatos inclui cobrir as roupas, 

aplicar repelentes de pele nas áreas expostas e verificar se há carrapatos no corpo. 
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Carrapatos também podem causar outras doenças, como por exemplo, transmitir a 

doença de Lyme. 

 

Vírus do Nilo Ocidental (WNV) 

 

O vírus do Nilo Ocidental (WNV), foi relatado na Bósnia e Herzegovina. Não há vacina 

para prevenir o WNV. Use repelente de insetos. Certifique-se de que sua acomodação 

seja à prova de insetos.  

 

Outros riscos para a saúde 

 

Às vezes, ocorrem surtos de doenças transmitidas por alimentos e outras doenças 

infecciosas. Esses incluem: 

 

hepatite 

triquinelose 

Brucelose 

Raiva  

 

Evite alimentos crus ou mal cozidos. 

 

Doenças infecciosas 

 

Sarampo 

 

Os casos de sarampo podem ocorrer rotineiramente, com a Bósnia e Herzegovina 

atualmente experimentando um aumento na atividade do sarampo. Certifique-se de que 

suas vacinas estão em dia antes de viajar. 

 

Raiva 

 

Ataques de cães vadios: 

Evite cães vadios. As matilhas ou ataques individuais de cães ocorrem em áreas urbanas 

e rurais e podem ser imprevisíveis. 
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Embora as instalações médicas de emergência sejam bem equipadas para o tratamento 

de mordidas de cães e vacinas anti-rábicas estejam disponíveis, os viajantes devem 

considerar uma série de vacinas anti-rábicas pré-exposição antes da chegada. 

A tuberculose é um problema de saúde cada vez mais sério na Bósnia e Herzegovina.   

Febre tifóide 

 

A febre tifóide é uma doença bacteriana ligada à salmonela. Os sintomas combinam em 

particular febre alta e distúrbios digestivos e requerem uma consulta médica urgente 

porque podem ocorrer complicações graves. Os cuidados habituais são recomendados 

(cf. higiene alimentar). 

 

Infecção por HIV - DST 

 

Poluição 

A qualidade do ar e os alérgenos podem causar problemas para pessoas com asma ou 

outras doenças respiratórias crônicas, especialmente em Sarajevo. A qualidade do ar nos 

meses mais frios, em particular, pode ser significativamente pior do que a encontrada no 

Brasil. 

Em cidades com altos níveis de indústria como por exemplo Zenica, mas também na 

capital Sarajevo, pode haver poluição atmosférica durante todo o ano. Especialmente nos 

meses de outono e inverno, a carga de smog aumenta em muitas cidades devido à queima 

de lenha e carvão, emissões de veículos antigos e incineração descontrolada de resíduos. 

Isso pode causar problemas respiratórios, irritação das membranas mucosas e doenças 

do trato respiratório. A poluição do ar é particularmente problemática para asmáticos. 

De dezembro a fevereiro, a capital, Sarajevo e algumas outras grandes cidades (Tuzla, 

Zenica), experimentam um dos mais altos níveis de poluição por partículas finas na 

Europa (cf. http://www.who.int/phe/health_topics / outdoorair / bases de dados / 

cidades / en / ).  
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Durante esses picos de poluição, de dezembro a fevereiro, devido ao aquecimento do 

carvão, a poluição pode atingir patamares elevados (300 microgramas / m3, ou até mais). 

 

Em caso de poluição intensa, é aconselhável reduzir todas as atividades ao ar livre, 

hospedar-se em um prédio equipado com purificadores e hidratar o máximo possível.  

 

Pessoas com doenças respiratórias, asma, problemas cardíacos, crianças, gestantes e 

idosos devem manter as portas e janelas de suas casas fechadas e não sair, exceto em caso 

de necessidade. 

 

É altamente recomendável usar uma máscara antipoluição durante este período. 

 

ALGUMAS REGRAS SIMPLES 

 

Fique longe de animais mortos, animais e seus excrementos. 

 

Não se aproxime de cães e animais vadios (risco de mordidas e raiva); não acaricie os 

animais encontrados. 

 

Garanta a sua segurança na estrada (usar cinto de segurança, capacete de duas rodas). 

 

Proteja-se da contaminação digestiva ou de contato: 

 

Lave as mãos regularmente com soluções de lavagem hidro-alcoólicas, especialmente 

antes e após as refeições ou ao ir ao banheiro. 

 

Garantir a qualidade dos alimentos e principalmente o seu preparo adequado. 

 

Os equivalentes locais às linhas de emergência na Bósnia e Herzegovina são: 

Polícia - 122 Ambulância - 124 Bombeiros - 123 

Transporte 

 

Infraestrutura rodoviária 
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A Bósnia e Herzegovina tem uma taxa desproporcionalmente alta de mortes e ferimentos 

devido a acidentes com veículos motorizados. 

 

As condições e a segurança das estradas podem variar muito em todo o país. Estradas 

mal iluminadas e veículos mal conservados representam um risco para os turistas. 

 

Os motoristas não respeitam as leis de trânsito e são conhecidos por sua velocidade. Beber 

e dirigir são comuns. 

 

Condições meteorológicas extremas, como nevoeiro denso, excesso de neve e gelo negro 

também representam riscos. Durante os meses de inverno, muitas estradas são 

particularmente perigosas, especialmente estradas secundárias e estradas de montanha 

que podem ser bloqueadas por deslizamentos de terra. Durante o verão, o tráfego é 

frequentemente interrompido para permitir a desminagem e reparos nas estradas. 

 

Muitas estradas secundárias não têm estações de serviço. 

 

Realize viagens em estradas secundárias apenas com um veículo em excelentes condições 

mecânicas 

 

Certifique-se de ter combustível, alimentos e água suficientes 

 

Não é recomendável ficar longe de estradas pavimentadas ou caminhos regularmente 

frequentados devido à presença de minas. 

 

O estado das estradas não é satisfatório e é aconselhável manter a cautela (presença de 

buracos, troços não pavimentados, ausência de marcações no terreno, superfície 

rapidamente escorregadia e numerosos e significativos deslizamentos de terra). A 

presença de animais nas estradas não é incomum. 

 

O terreno montanhoso do país torna as condições de tráfego muitas vezes difíceis no 

inverno, as estradas não são necessariamente claras e muitas passagens permanecem 

fechadas. 

 

As regras do código da estrada devem ser escrupulosamente observadas. As forças 

policiais são muito ativas nas áreas rurais e urbanas.  
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Os limites de velocidade são 50 km / h na cidade, 80 km / h na estrada, 100 km / h em 

estradas com 2 x 2 faixas e 130 km / h em autoestradas. As multas devem ser pagas em 

até 8 dias nos correios ou no banco. 

 

Triângulo, kit de primeiros socorros e lâmpadas sobressalentes são obrigatórios nos 

veículos. 

 

Você pode dirigir na Bósnia e Herzegovina usando uma carta de condução válida no 

Brasil ou uma Permissão Internacional para Dirigir , de acordo com a Convenção de 

Viena de 1968 sobre Tráfego Rodoviário, durante breves visitas de até 6 meses.  

 

Se você ficar mais de 6 meses, precisará obter uma carteira de motorista local.  

 

Você precisa de um seguro válido para entrar na Bósnia e Herzegovina em um veículo. 

Se você não tiver o seguro correto, precisará comprar um seguro de fronteira quando 

entrar no país.  

 

A polícia de fronteira deve poder encaminhá-lo ao escritório da companhia de seguros 

no posto de fronteira. Euros são aceitos, mas o pagamento com cartão de crédito nem 

sempre é possível. 

 

Você não pode comprar seguro de fronteira em todas as passagens de fronteira . A polícia 

de fronteira aconselha os viajantes a usar as passagens recentemente atualizadas em: 

Bijaca, Crveni Grm (sul), Zubci (sudeste), Karakaj e Raca (leste), Samac (nordeste), 

Kammacko e Izacici (oeste). 

 

Você não pode comprar um seguro de fronteira na passagem de fronteira de Neum. Se 

você estiver entrando na Bósnia e Herzegovina via Neum, poderá comprar um seguro na 

passagem de fronteira de Doljani. 

 

Certifique-se de ter os documentos originais de registro e propriedade do veículo, como 

guardas de fronteira, alfândega ou companhia de seguros podem querer vê-los. 

 

Entre em contato com a Embaixada Bósnia e Herzegovina se você tiver perguntas mais 

detalhadas sobre como trazer um veículo para o país.  
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Tome cuidado ao viajar para fora das principais vilas e cidades, especialmente no 

inverno, quando as condições da estrada podem piorar rapidamente. 

 

Entre 15 de novembro e 15 de abril, você é legalmente obrigado a usar equipamentos de 

inverno em seu veículo. Isso significa: 

 

todos os pneus devem ter uma marca MS, M + S ou M&S e um símbolo estilizado de um 

floco de neve; o piso deve ter pelo menos 4 mm de profundidade correntes de neve devem 

ser transportadas, pois seu uso é obrigatório nas condições de inverno ou se o sinal 

relevante for exibido 

 

Você pode usar pneus de verão com rosca mínima de 4 mm, desde que haja correntes 

para neve no veículo e possa demonstrar, se solicitado, como colocá-las corretamente. 

 

Você deve dirigir com faróis acesos o tempo todo, não apenas depois do anoitecer. Tome 

muito cuidado ao dirigir à noite, pois muitas estradas estão mal iluminadas ou não têm 

iluminação. Evite viagens de longa distância à noite.  

 

Tome cuidado ao ultrapassar e ao aproximar-se dos semáforos, pois os motoristas locais 

costumam frear repentinamente quando os semáforos mudam para âmbar.  

 

As marcações das estradas são frequentemente inadequadas .Nem todas as rotas 

sugeridas pelos sistemas de navegação atuais são realmente navegáveis ou, por exemplo, 

aprovadas para passagem de fronteira. 

Estradas de duas pistas entre as principais cidades são geralmente estreitas, sem guarda-

corpos e curvas. 

O número de emergência para assistência a veículos e serviço de reboque é 1282 na 

Federação da Bósnia e Herzegovina e 1285 na Republika Srpska. 

O uso de cinto de segurança é obrigatório. 

Falar ao celular enquanto dirige é ilegal. 

Em resumo dirigir pode ser perigoso devido a: 
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estradas ruins 

iluminação ruim da estrada 

veículos mal conservados 

motoristas ignorando regras de trânsito 

Gelo negro, neblina e deslizamentos de terra podem tornar as estradas perigosas no 

inverno e na primavera. 

 

Dirigindo 

 

Licença para dirigir 

 

Para dirigir um veículo, você precisará de ambos: 

 

uma carteira de motorista brasileira atual 

uma carteira de motorista internacional válida (IDP) 

Dirigir sem um PDI pode anular seu seguro de viagem e veículo. 

 

Se você está planejando dirigir na Bósnia e Herzegovina, esteja ciente de que dirigir à 

noite é especialmente perigoso e a iluminação das ruas é incomum fora das grandes 

cidades.  

 

As condições também podem ser perigosas devido à má manutenção das estradas, aos 

efeitos do inverno rigoroso e à neblina matinal e noturna nas montanhas. Lembre-se de 

que as leis e regulamentações de trânsito são semelhantes às de outros países da Europa 

Ocidental e os veículos circulam no lado direito da estrada. Se você quiser dirigir: 

 

Traga sua carteira de habilitação internacional e certifique-se de ter seguro adequado e 

apropriado. 

 

Dirigir com faróis baixos é obrigatório em todos os momentos na Bósnia e Herzegovina 

e não apenas à noite. 

 

Se entrar na Bósnia e Herzegovina em um veículo, você deve ter um seguro válido. Se 

não o fizer, terá de adquirir um seguro na fronteira ao entrar. 

 

Nem todas as fronteiras têm escritórios que vendem seguro de fronteira. Os viajantes são 

aconselhados a usar as travessias em: 
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Bijaca 

Crveni Grm 

Zubci 

Karakaj 

Raca 

Samac 

Kamenso 

Izacici 

 

O pagamento com cartão de crédito nem sempre é aceito. 

 

Equipamento 

 

Todos os veículos devem estar equipados com o seguinte equipamento de viagem de 

emergência: 

 

colete salva-vidas 

macaco 

Triângulo de advertência 

corda de reboque 

estepe 

kit de primeiros socorros 

lâmpadas sobressalentes 

 

Os veículos devem estar equipados com pneus de inverno de 15 de novembro a 15 de 

abril. Além disso, você deve carregar correntes, que são obrigatórias em certas estradas 

durante neve pesada. 

 

Acidentes e multas 

 

Os limites de velocidade podem não ser claramente visíveis nas áreas rurais. A polícia 

pode cobrar multas de trânsito no local. 

 

Se você estiver envolvido em um acidente, fique no local até a polícia chegar e não 

movimentar o veículo até a chegada da polícia. 
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A polícia pode tirar o fôlego dos envolvidos. A polícia de trânsito pode aplicar multas no 

local por qualquer infração de trânsito. 

 

As penalidades por dirigir sob a influência de álcool ou drogas são severas. O limite legal 

de álcool no sangue é de 0,03%. Os passageiros sob o efeito do álcool não podem sentar-

se no banco da frente. Os infratores condenados podem esperar multas pesadas. As 

autoridades de trânsito também podem confiscar a carteira de motorista. 

 

Para motoristas com menos de 21 anos ou com menos de 3 anos de experiência como 

motorista, o limite é de 0%. 

 

A polícia pode cobrar multas de trânsito no local. 

 

Esteja ciente das leis de trânsito da Bósnia e Herzegovina, como limites de velocidade. A 

polícia de trânsito tem o poder de impor multas no local por qualquer infração de 

trânsito. 

 

No caso de acidentes de trânsito com lesões corporais, os estrangeiros não domiciliados 

na Bósnia e Herzegovina podem ser mantidos em prisão preventiva até que o processo 

de investigação seja concluído; nem sempre é possível fazer um depósito. 

Dois policiais estão sempre presentes no controle de tráfego, em caso de violação, o 

pagamento imediato é possível contra a confirmação do pagamento e uma ordem de 

penalização “prekeršajni nalog”. Em caso de não pagamento, a carteira de habilitação 

será retirada temporariamente. 

Trazer caronas pode constituir crime de contrabando, especialmente ao cruzar a fronteira. 

O cartão verde do seguro deve ser levado com você e deve conter "BIH" como área de 

validade. 

Os responsáveis por um acidente de trânsito com lesões corporais geralmente enfrentam 

prisão. 
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Documentação do carro 

 

Certifique-se de trazer todas as informações relevantes de propriedade / aluguel e 

registro, pois os guardas de fronteira podem pedir para vê-los. 

 

Se você estiver dirigindo para ou através da Bósnia e Herzegovina, incluindo o trecho de 

estrada de 9,5 km em Neum na Rodovia Costeira da Dalmácia, você deve garantir que 

seu Green Card inclui cobertura para a Bósnia e Herzegovina. 

 

Alugar um veículo 

 

Se estiver alugando um veículo, aconselhamos não entregar o passaporte como forma de 

garantia. Se você está permitindo que seu passaporte seja fotocopiado, mantenha-o à vista 

o tempo todo. 

 

Verifique se você tem seguro adequado e leia as letras pequenas do contrato de locação 

de veículos (especialmente qualquer renúncia que entrará em vigor se o veículo for 

danificado). 

 

Motocicletas 

 

Verifique com sua seguradora de viagens se sua apólice cobre você andar de motocicleta, 

quadriciclo ou veículo similar. 

 

Sempre use um capacete. 

 

Transporte público 

 

Tenha mais cuidado no transporte público devido a batedores de carteira e aqueles que 

se passam por controladores de bilhetes. 

 

Existem ligações fiáveis de comboio e autocarro. 

Ônibus 

Os serviços locais de bonde e ônibus são confiáveis. Serviços de ônibus intermunicipais 

também estão amplamente disponíveis. 
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Trens 

 

As linhas ferroviárias locais e interurbanas são confiáveis. 

 

Tranque as portas dos compartimentos por dentro ao viajar em um trem noturno 

 

 

Táxis 

 

O serviço de táxis também é atualmente muito limitado e, além disso, observe que os 

motoristas de táxi das duas entidades políticas do país (a Republika Srpska e a Federação 

da Bósnia e Herzegovina) podem não querer viajar de uma entidade para outra. 

 

O inglês não é amplamente falado. Os serviços locais de trem, ônibus e bonde são 

geralmente confiáveis, às vezes lentos.  

 

Os táxis oficiais em Sarajevo e nas principais cidades são bem regulamentados e medidos. 

Os taxistas da Republika Srpska podem não estar dispostos a dirigir até um destino na 

Federação e vice-versa. Não use táxis não licenciados. 

 

Use apenas táxis registrados cujas placas começam com “TA”. 

 

Para evitar ser sobrecarregado, certifique-se de que o motorista ligue o medidor e que o 

medidor esteja funcionando durante toda a viagem. Preste atenção especial no aeroporto. 

 

Seguro 

 

O green card internacional é exigido ao entrar no país. A maioria das seguradoras inclui 

a Bósnia e Herzegovina. Caso contrário, será necessário fazer um seguro temporário na 

fronteira. 

 

Transporte aéreo 

 

A maior parte do tráfego internacional passa pelos aeroportos de Sarajevo e Tuzla. Os 

voos mais frequentes são para Viena, Ljubljana, Zagreb, Munique e Belgrado.  

 

O aeroporto internacional de Sarajevo (Butmir) é propenso a neblina de outubro a março 

e, particularmente, durante dezembro e janeiro.  
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Se você estiver viajando para dentro ou fora de Sarajevo durante o inverno, verifique se 

possui dinheiro suficiente, se for forçado a prolongar sua estadia, pois muitas 

companhias aéreas não se responsabilizarão por acomodações devido a atrasos causados 

por condições climáticas adversas. 

 

Lei local 

 

Você deve cumprir as leis locais. 

 

Identificação 

 

Você deve levar consigo um documento de identidade com foto, como um passaporte, já 

que é necessário apresentar um documento de identidade com foto às autoridades locais, 

mediante solicitação. 

 

Mantenha uma fotocópia do seu passaporte em um lugar seguro para o caso de ele ser 

perdido ou confiscado. 

 

Leve seu passaporte com você o tempo todo. Você deve poder mostrar alguma forma de 

identificação, se necessário, inclusive ao fazer check-in em hotéis. 

 

Alerta sobre tráfico de armas e drogas 

 

As autoridades da Bósnia e Herzegovina podem exercer grande severidade com os 

estrangeiros acusados de tráfico de armas e narcóticos: as penas incorridas são de até 10 

anos de prisão, juntamente com a interdição do território e uma multa pesada. 

 

Não use ou transporte drogas ilegais, incluindo maconha. As penalidades incluem multas 

pesadas e sentenças de prisão. 

 

As condições de encarceramento, que variam de uma prisão para outra, podem revelar-

se particularmente difíceis em um ambiente linguístico estritamente de língua bósnia.  

 

O modo de detenção é independente da natureza da condenação: os batedores de carteira 

podem ser obrigados a compartilhar sua cela com criminosos de guerra. 

 

Usos e costumes 
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As diferentes comunidades étnicas devem ser respeitadas em todas as circunstâncias. 

 

Dupla cidadania 

 

A dupla cidadania é legalmente reconhecida na Bósnia e Herzegovina. 

 

Os cidadãos com dupla nacionalidade podem estar sujeitos a obrigações nacionais, como 

impostos. 

 

Fotografia 

 

A fotografia de instalações militares ou policiais, veículos e pessoal, bem como 

hidrelétricas, incluindo aeroportos, equipamentos, pontes, postos de controle do 

governo, tropas e embaixadas é proibida, a menos que você tenha obtido autorização 

prévia das autoridades locais. 

 

A fotografia é proibida em certos edifícios e instalações, o que é indicado por sinais 

apropriados (por exemplo, Embaixada dos Estados Unidos em Sarajevo). O não 

cumprimento resultará em multa. 

Em caso de dúvida, peça permissão antes de tirar fotos. 

Outros  

 

Relacionamentos do mesmo sexo são legais, mas não amplamente aceitos. Evite 

demonstrações públicas de afeto. 

 

Trazer caronas, especialmente migrantes, pode constituir crime de contrabando ao cruzar 

a fronteira. 

De acordo com a lei em vigor na Bósnia e Herzegovina, quem prestar assistência na 

passagem não autorizada da fronteira ou efectuar o transporte para a fronteira é punido 

com pena de prisão entre seis meses e cinco anos. 
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Notificação de prisão:  Se você for preso ou detido, peça à polícia ou aos oficiais da prisão 

que notifiquem a Embaixada do Brasil imediatamente.  

Viajantes que requerem assistência de acessibilidade:  

Enquanto na Bósnia e Herzegovina, indivíduos com deficiência podem achar 

acessibilidade e acomodação muito diferente do Brasil.  

A lei determina que todos os edifícios públicos sejam reformados para fornecer acesso a 

pessoas com deficiência. No entanto, na prática, os edifícios raramente são acessíveis a 

pessoas com deficiência. 

Viagem de negócios 

 

Os viajantes a negócios que já se encontrem no país e que desejem estender sua estada 

além de 90 dias, devem entrar em contato com o Serviço de Estrangeiros do Ministério 

da Segurança da Bósnia: MINISTARSTVO SIGURNOSTI 

Služba za poslove sa strancima 

Piajčna 6 / II - 71000 Sarajevo 

Tel. : +387 33 772 950 

Site: http://sps.gov.ba/?lang=en (em inglês) 

 

Bosnia Herzegovina 

 

Polícia de Fronteira da Bósnia Herzegovina 

http://www.granpol.gov.ba/Faq/Read 

 

Ministério da Relações Exteriores 

http://www.mvp.gov.ba/default.aspx?pageIndex=1 

 

Ministério da Saúde 

https://www.fmoh.gov.ba/ 

 

Centro de Ação contra as Minas 

http://www.bhmac.org/?lang=en 

 

ou  

http://www.granpol.gov.ba/Faq/Read
http://www.mvp.gov.ba/default.aspx?pageIndex=1
https://www.fmoh.gov.ba/
http://www.bhmac.org/?lang=en
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http://www.bhmac.org/?page_id=747&lang=en 

 

O processo de ação contra as minas em B. H. começou em 1996 imediatamente após o fim 

da guerra e a assinatura do Acordo de Paz de Dayton , quando a UNMAC foi estabelecida 

com o apoio das Nações Unidas e com o objetivo de construir uma estrutura local para 

gerenciamento de desminagem processo e construção de capacidades operacionais locais.  

 

O Auto-Moto Clube da Bósnia-Herzegovina (BIHAMK)  

https://bihamk.ba/ 

 

Aeroporto de Sarajevo 

https://www.sarajevo-airport.ba/?lang=eng 

 

Aeroporto de Tuzla 

https://www.tuzla-airport.ba/en/ 

 

Instituto de Saúde Pública da Republika Srpska 

https://www.phi.rs.ba/index.php?view=kategorija&id=18&lang=EN 

 

Instituto de Saúde Pública da Bósnia Herzegovina 

http://www.fmoh.gov.ba/index.php/novosti-iz-ministarstva 

 

Aviso Meteorológico Bósnia-Herzegovina 

http://www.meteoalarm.eu/UK/0/0/BA-Country_BA.html 

 

Como dirigir na Bósnia-Herzegovina 

https://www.rac.co.uk/drive/travel/country/bosnia-herzegovina/ 

 

Ministério de Segurança 

http://msb.gov.ba/inf_za_strance/default.aspx?id=3068&langTag=en-US 

 

Polícia:  

http://www.fup.gov.ba 

  

(Federação da Bósnia e Herzegovina) 

 

e  

http://www.bhmac.org/?page_id=747&lang=en
https://www.osce.org/bih/126173?download=true
https://peacekeeping.un.org/en/mine-action
https://bihamk.ba/
https://www.sarajevo-airport.ba/?lang=eng
https://www.tuzla-airport.ba/en/
https://www.phi.rs.ba/index.php?view=kategorija&id=18&lang=EN
http://www.fmoh.gov.ba/index.php/novosti-iz-ministarstva
http://www.meteoalarm.eu/UK/0/0/BA-Country_BA.html
https://www.rac.co.uk/drive/travel/country/bosnia-herzegovina/
http://msb.gov.ba/inf_za_strance/default.aspx?id=3068&langTag=en-US
http://www.fup.gov.ba/
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http://www.mup.vladars.net/eng/index.php 

 (Republika Srpska) 

 

Bulgária 
 

República Federativa do Brasil 

  

Embaixada da República da Bulgária no Brasil (credenciada no Peru e na Bolívia) 

Endereço: SEN 803, Asa Norte, CEP: 70800-911, Brasília, DF, Brasil  

Telefone: +55 61 32236193;  

Fax: +55 61 33233285 Hotline  

fora do horário: +556 186023360 Horário de atendimento  

: 09:00 - 17:30 h  

Е-mail: Embassy.Brasilia@mfa.bg 

Site: www.mfa.bg/embassies/brazil  

 

Embassy da República Federativa do Brasil em Sófia 

Endereço: 1000 Sofia, 5 Veliko Tarnovo str.  

Telefone: +359 2 9719819; 97198  

Fax: +359 2 9712818  

Horário de atendimento : 09h00 - 17h00  

E-mail: brasemb.sofia@itamaraty.gov.br 

Site: http://sofia.itamaraty.gov.br/bg/ 

 

Entrada / Permanência 

 

Formalidades de entrada e permanência 

 

http://www.mup.vladars.net/eng/index.php
https://www.mfa.bg/embassies/brazil
http://sofia.itamaraty.gov.br/bg/
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Pessoas 

 

Os cidadãos Brasileiros estão isentos de visto: podem entrar e permanecer na Bulgária 

com passaporte válido para uma estada não superior a três meses, sem qualquer outra 

formalidade. 

 

Você não precisa de visto para entrar como turista por até 90 dias em um período de 6 

meses. 

 

Embora a Bulgária faça parte da União Europeia (UE), ainda não faz parte da  área 

Schengen . 

 

Visto e outras condições de entrada e saída podem mudar se a Bulgária se tornar parte 

do espaço Schengen. Entre em contato com a embaixada ou consulado búlgaro mais 

próximo   para obter informações atualizadas. 

 

Mais Informações: 

 

Portal oficial de turismo da Bulgária 

https://bulgariatravel.org/en#map=6/42.750/25.380 

Os viajantes que estiveram no país por 90 dias e depois partirem, não poderão voltar a 

entrar na Bulgária sem visto antes do término do período de seis meses. 

Visite o https://www.mfa.bg/en/ministry/mission-principles  Ministério do Exterior 

da Bulgária ou o site Embaixada da Bulgária para obter as informações mais atualizadas 

sobre vistos. 

Leve sempre o seu passaporte do Brasil ou uma autorização de residência búlgara, 

conhecida na Bulgária como  lichna karta. Os passaportes do Brasil são reconhecidos 

como prova de cidadania e identidade, mas não são suficientes para viagens aéreas 

internacionais de e para a Bulgária. 

A entrada em território búlgaro é sistematicamente recusada a qualquer pessoa que 

apresente um documento de identidade previamente declarado perdido ou roubado. 

 

https://bulgariatravel.org/en#map=6/42.750/25.380
https://www.mfa.bg/en/ministry/mission-principles
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Se, antes da sua viagem, você declarou roubado ou perdido sua carteira de identidade 

nacional ou seu passaporte, você não pode mais entrar na Bulgária apresentando este 

documento.  

 

Os passaportes que já passaram da data de validade serão considerados inválidos e a 

entrada em território búlgaro será recusada. 

 

Os filhos da terceira nacionalidade também devem possuir um documento de viagem 

para estrangeiros menores, emitido pela prefeitura: Documento de circulação para 

estrangeiros menores (DCEM) ou Documento de identidade republicano (TIR). 

 

Com efeito, em caso de perda do passaporte, o interessado terá de solicitar um novo 

documento de viagem à embaixada do seu país em Sófia.  

 

Caso não exista tal representação, e apenas neste caso, será necessário contactar o 

consulado a fim de prever um procedimento derrogatório excepcional, que pode demorar 

até 3 semanas. 

 

As autoridades búlgaras têm cada vez mais relutância em aceitar o recibo da autorização 

de residência como documento de viagem.  

 

É cada vez mais frequente que o acesso ao território, ou a sua saída, não seja permitido 

até que não seja apresentada a confirmação da autenticidade deste documento, o que 

pode demorar vários dias.  

 

Plano de saúde 

 

Você deve apresentar um comprovante de seguro médico (cobertura mínima de € 30.000) 

válido na União Europeia (UE) e que cubra os custos de atendimento médico de 

emergência e evacuação. 

 

Você deve obter um visto antes de viajar se planeja ficar na Bulgária por mais de 90 dias. 

A Bulgária não concede prorrogações depois que você está no país, exceto em casos de 

emergência ou casamento com um cidadão búlgaro. 

 

Outros requisitos de entrada 
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Na entrada, você deverá apresentar comprovante de fundos suficientes para cobrir sua 

estadia, bem como documentos que comprovem seu retorno ou planos de viagem. 

 

Cadastro 

Para estadias de mais de 90 dias, é necessário que você se registre com a autoridade de 

imigração responsável no local de residência e que você tenha um “certificado para eu-

Bürger ”sobre o seu direito de residência. 

Crianças e viagens 

 

As autoridades búlgaras podem considerar uma criança nascida de um pai búlgaro como 

um cidadão búlgaro, mesmo que a criança tenha nascido no Brasil e tenha um passaporte 

brasileiro. 

 

Consequentemente, os menores de 18 anos só podem sair da Bulgária quando 

acompanhados por ambos os pais ou com o consentimento de ambos. O (s) pai (s) ausente 

(s) deve (m) fornecer uma declaração de consentimento dos pais para viajar, reconhecida 

em cartório pelas autoridades búlgaras. Você ou seu filho devem apresentar este 

formulário de consentimento às autoridades ao sair da Bulgária. 

 

Além disso, se você for um pai solteiro ou de uma criança viajando sozinha, você deve 

entrar em contato com a Embaixada da República da Bulgária no Brasil antes de viajar, 

para garantir que seu filho atenda aos requisitos atuais de entrada e saída. Eles podem 

ser alterados sem aviso prévio. 

 

Outras formalidades 

 

Crianças menores de 18 anos, incluindo dupla nacionalidade, só podem deixar a Bulgária: 

 

se ambos os pais os acompanham, ou 

se eles têm o consentimento de ambos os pais 

Um notário búlgaro deve certificar o consentimento dos pais. 

 

Se você for solteiro, certifique-se de que seu filho atenda às regras de entrada e saída. 
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Cidadania para cidadãos búlgaros 

Os documentos podem ser enviados ao Ministério da Justiça da República da Bulgária 

mediante apresentação nas missões diplomáticas e consulares da República da Bulgária 

no exterior para: 

● Еestabelecendo a existência de uma cidadania búlgara 

● Restauração de uma cidadania búlgara 

● Liberação da cidadania búlgara 

Aquisição da cidadania búlgara por estrangeiros 

É pelas representações diplomáticas e consulares da República da Bulgária no estrangeiro 

que os documentos podem ser apresentados ao Ministério da Justiça da República da 

Bulgária para a aquisição da cidadania búlgara. 

 

Veículo motorizado 

 

Qualquer cidadão brasileiro que vá para a Bulgária ou que atravesse o território búlgaro 

em veículo motorizado deve possuir os documentos do veículo (cartão cinza e cartão de 

seguro internacional, conhecido como “cartão verde”). O viajante deve, no entanto, 

verificar a validade territorial do seu cartão verde de seguro para os países que terá de 

atravessar e que se situem fora da União Europeia.  

 

Para os condutores de viatura que não lhes pertença, é necessária uma autorização escrita 

do proprietário, cuja assinatura deve ser legalizada. 

 

Controles de fronteira 

A Bulgária está na rota de trânsito mais importante para o tráfego rodoviário da 

Alemanha via Sérvia ou Romênia para a Turquia. Durante a temporada de férias, o 

tráfego de feriados - especialmente nos fins de semana - cria frequentemente 

congestionamentos nas passagens de fronteira com tempos de espera de várias horas. 

Portanto, é recomendável evitar viajar nos fins de semana durante este período e mudar 

para os dias de semana. 
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As fronteiras da Bulgária com a Sérvia, Turquia e Macedônia são eu-Franjas exteriores. 

Uma vez que a Bulgária não faz parte do espaço Schengen, os controles alfandegários e 

de identidade devem ser previstos em todas as passagens de fronteira. 

Devido aos trabalhos de construção e às consequências das inundações, há 

congestionamentos repetidos na passagem de fronteira em Kapikule / Kapitan 

Andreevo. Recomenda-se usar outras passagens de fronteira, especialmente Lesovo, 

especialmente durante a alta temporada. 

Nas passagens de fronteira para a Romênia, Ruse / Giurgiu e Calafat / Vidin, ainda 

podem haver atrasos consideráveis, especialmente na movimentação de caminhões, 

especialmente quando há aumento do tráfego nos fins de semana prolongados e durante 

a temporada de férias. 

Dinheiro 

 

O Lev búlgaro é a moeda usada e o dinheiro ainda é a forma de pagamento mais aceita. 

Os cartões de crédito estão se tornando mais comuns, mas não podem funcionar em todos 

os lugares e não são aceitos em alguns estabelecimentos. Os caixas eletrônicos também 

estão amplamente disponíveis, e os cartões brasileiros são aceitos pela maioria dos 

afiliados aos grandes bancos. 

 

A economia da Bulgária é principalmente baseada em dinheiro. A maioria das empresas 

também aceita euros e os principais cartões de crédito. ATMs estão amplamente 

disponíveis. O United Bulgarian Bank em Sofia pode processar transferências 

internacionais de dinheiro. 

 

 

Você pode comprar o Leva em bancos e casas de câmbio no Brasil. Existem muitas 

agências de câmbio na Bulgária que normalmente aceitam libras esterlinas, euro e outras 

moedas.  
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O euro pode ser convertido em Lev na maioria dos bancos e em casas de câmbio de rua 

para taxas normais. No entanto, tome cuidado ao examinar as taxas oferecidas e use 

apenas agências licenciadas. Recomendamos que você use casas de câmbio em bancos, se 

possível. Verifique a taxa de câmbio no seu recibo antes de assinar a transação, pois as 

taxas de câmbio podem ser diferentes das exibidas, dependendo do valor da comissão a 

ser cobrada. 

 

Verifique as taxas de câmbio antes de fazer uma transação. Sempre que possível, troque 

dinheiro em bancos, grandes hotéis ou casas de câmbio. Não use vendedores na rua.  

 

Seja cauteloso se for abordado na rua por alguém que se ofereça para trocar dinheiro por 

você, pois essas pessoas tendem a ser vigaristas com a intenção de enganar os turistas. 

Você deve ter cuidado ao usar caixas eletrônicos, como faria no Brasil já que ocorreram 

casos de skimming de cartão. 

 

Existe uma grande rede de caixas eletrônicos que aceitam cartões de crédito e débito 

internacionais padrão. Verifique com o seu fornecedor de cartões do Brasil se você poderá 

usar essas máquinas para retirar o Leva. 

 

A polícia búlgara pede que qualquer pessoa que tenha problemas com casas de câmbio, 

fraude em caixas eletrônicos ou fraude em cartão de crédito, comunique o fato à delegacia 

mais próxima o mais rápido possível. Atrasos nos relatórios podem dificultar as 

investigações. 

 

Se você estiver transportando mais de € 10.000 ou o equivalente em outras moedas, você 

deve fazer uma declaração na alfândega ao entrar ou sair da União Europeia. A soma 

pode ser em dinheiro, cheque, ordem de pagamento, cheque de viagem ou qualquer 

outro ativo conversível. 

 

Isso não se aplica se você estiver viajando dentro da UE ou em trânsito para um país fora 

da UE. 

 

Regulamentos de importação 

A importação e exportação de quantias superiores a 10.000 euros devem ser declaradas 

por escrito às autoridades aduaneiras búlgaras. Os formulários correspondentes estão 
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entre outros também disponíveis em alemão, inglês e francês na alfândega. O dinheiro 

também inclui títulos. 

A importação e exportação de mercadorias estão sujeitas às disposições da União 

Europeia . O princípio da inexistência de controlos físicos não exclui os controlos 

aleatórios no contexto da vigilância policial das fronteiras e do controlo policial do tráfego 

transfronteiriço. 

Se as obrigações de declaração não forem cumpridas, todo o montante importado ou 

exportado será cobrado sem compensação a favor do Estado búlgaro. Além disso, podem 

ser aplicadas multas. 

Os estrangeiros também podem importar e exportar metais preciosos, pedras e produtos 

sem declará-los: 

- até 37 gramas de ouro e platina (no estado bruto ou processado e moedas), 

- 60 gramas de jóias de ouro ou platina 

- 300 gramas de prata ( em estado bruto ou trabalhado, moedas e jóias) 

Uma declaração alfandegária por escrito deve ser submetida para quantidades maiores. 

Se o dever de declaração não for cumprido, todos os bens transportados serão 

apreendidos sem indenização e poderão ser aplicadas multas. 

Deve ser apresentado certificado de exportação do Ministério da Cultura para moedas 

com valor arqueológico, histórico ou numismático e objetos sob proteção de 

monumentos. 

Segurança 

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/carry/alcohol-tobacco-cash/index_de.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/carry/alcohol-tobacco-cash/index_de.htm


269 

269 

 

Risco de terrorismo 

 

Face ao aumento do risco de terrorismo em toda a Europa, as autoridades búlgaras 

intensificaram as medidas de segurança em torno das infraestruturas de importância 

nacional e dos locais de reunião.  

 

Os ataques terroristas na Bulgária não podem ser descartados. Os ataques podem ser 

indiscriminados, inclusive em locais visitados por estrangeiros. 

 

Em 30 de dezembro de 2016, o Ministro do Interior búlgaro anunciou medidas de 

segurança aumentadas em todas as cidades, estações de esqui de inverno e locais onde 

grandes reuniões são esperadas. 

 

Protestos e Manifestações 

 

Aconselhamos vivamente que evite protestos e não tire fotografias. Mantenha-se 

atualizado com as notícias da mídia local e siga os conselhos das autoridades locais. 

 

Mesmo as manifestações pacíficas podem se tornar violentas a qualquer momento. Eles 

também podem causar interrupções no tráfego e no transporte público. 

 

Grandes manifestações contra o atual governo foram realizadas em toda a Bulgária desde 

julho de 2020. Conflitos ocorreram entre manifestantes e forças de segurança, resultando 

em vítimas e detidos. 

 

A situação política é tensa. É provável que as manifestações continuem e podem se tornar 

violentas de repente. 

 

Se você estiver atualmente na Bulgária: 

 

Evite áreas onde as manifestações e grandes encontros estão ocorrendo e em torno. 

 

Monitore a mídia local para obter as informações mais recentes 

 

Siga as instruções das autoridades locais 

 

Monitore a mídia local para obter informações sobre as demonstrações em andamento 
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Risco de inadimplência 

 

Os principais ataques à propriedade referem-se a roubos e fraudes com cartões de crédito. 

 

A atenção dos viajantes que viajam para a Bulgária com um veículo é chamada para o 

risco de roubo de carros, especialmente 4x4 ou modelos recentes. 

 

Zonas de vigilância 

 

Os níveis de criminalidade são baixos e os crimes violentos são raros. No entanto, você 

deve cuidar de si e de seus pertences da mesma maneira que faria no Brasil.  

Crime:  skimming em caixas eletrônicos, fraude de cartão de crédito e incidentes de 

tráfego continuam sendo as ameaças mais comuns aos cidadãos americanos na Bulgária. 

A maioria dos incidentes envolvendo estrangeiros é de natureza monetária, embora 

tenham ocorrido incidentes de racismo, calúnias étnicas e assédio a afro-americanos e 

minorias religiosas. Denuncie os crimes à polícia discando  112 . 

Tome precauções sensatas para se proteger do crime nas ruas, principalmente nas cidades 

maiores. Cuidado com os batedores de carteira e roubos de malas nas áreas turísticas e 

nos principais centros de transporte público, incluindo aeroportos.  

 

Seja vigilante o tempo todo, principalmente tarde da noite. Se você deseja denunciar um 

crime, ligue para a polícia local no 112 e certifique-se de obter um relatório de crime. 

 

Os turistas são alvos de ladrões e batedores de carteira em Sunny Beach e outras cidades 

e resorts maiores.  

 

Não leve objetos de valor à praia e tenha cuidado com as ruas mal iluminadas ao redor 

do resort à noite. Houve um aumento nos roubos no ônibus de Nessebar para Sunny 

Beach.  

 

Assaltos foram relatados em quartos de hotel em Sunny Beach. Tranque seu quarto 

(incluindo janelas e portas da varanda) e mantenha seus objetos de valor trancados em 

um cofre.  
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Não troque dinheiro nas ruas de Sunny Beach, apenas em pontos de câmbio, bancos ou 

hotéis licenciados. 

 

As condições de segurança são satisfatórias. Embora a inadimplência geral seja 

geralmente baixa, um certo número de precauções elementares são necessárias. 

 

Recomenda-se: 

 

• não caminhar à noite em áreas urbanas, fora do centro da cidade; 

 

• evitar a área da estação ferroviária de Sofia; 

 

• estar atento ao sacar dinheiro em caixas eletrônicos; 

 

• ter cuidado nas praias, pois raramente são vigiadas (casos de afogamento por correntes, 

mesmo perto da praia). Trilhas de montanha e trilhas para caminhadas nem sempre são 

marcadas. 

 

Preste atenção ao comportamento a ser adotado em relação às pessoas que ficam 

próximas a carros de luxo ou na saída de bares e restaurantes.  

 

Freqüentemente, são guarda-costas de personalidades ou empresários. Normalmente 

armados, eles podem ser agressivos. O contato deve ser evitado e nenhuma resposta deve 

ser dada em caso de provocação. 

 

Recomendações gerais 

 

Recomenda-se: 

 

• trazer fotocópias dos documentos de identidade e de viagem, ou digitalizá-los e enviá-

los por e-mail. As cópias serão úteis em caso de roubo ou extravio. 

 

• mantenha o número de telefone da sua seguradora com você. 

 

• realizar operações de câmbio em estabelecimentos autorizados (bancos e casas de 

câmbio) pertencentes a redes de renome internacional, numerosas em cidades e pontos 

turísticos. 
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Pequeno crime 

 

Preste atenção especial nas estações de trem e ônibus, locais turísticos e áreas 

movimentadas 

Certifique-se de que seus pertences pessoais, incluindo seu passaporte e outros 

documentos de viagem, estão seguros em todos os momentos 

 

Evite mostrar sinais de riqueza e carregar grandes somas de dinheiro 

 

Roubar carteiras e roubar bolsas são comuns. Seja cuidadoso: 

 

em mercados lotados 

nas ruas comerciais 

em bondes e ônibus 

 

O roubo de carros é comum. Muito poucos proprietários conseguem seus veículos de 

volta. 

 

Arrombamentos de carros também são comuns, especialmente quando objetos de valor 

são facilmente visíveis. Estacione em um estacionamento seguro sempre que possível. 

 

Os objetos de valor devem ser deixados em um local seguro. Porém, traga um passaporte 

ou documento de identidade. 

Faça cópias de documentos importantes, como passaportes e passagens. Mantenha-os 

separados dos originais. 

As áreas problemáticas em Sofia incluem as praças do centro, o Market Hall, a Praça Sveta 

Nedelya, a Estação Ferroviária Central e passagens subterrâneas. Seja cético em relação 

aos "amigos" que você procura. Também há razão para suspeitar de uma variedade de 

"policiais" civis que querem verificar seus passaportes e fundos. Especialmente durante 

a temporada de turismo, crianças e jovens estão nas ruas negociando uma variedade de 

itens pequenos, incluindo batedores de carteira qualificados. Continue sua jornada 

resolutamente sem parar. 
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Na costa do Mar Negro, tome cuidado especial com as ruas de pedestres, salões de igrejas, 

mercados, lojas de souvenirs e passagens subterrâneas. O tráfico de rua, a mendicância, 

os carteiristas e a troca de dinheiro são frequentemente organizados pelo crime 

organizado. 

Já ocorreram crimes sexuais isolados em resorts de praia, portanto, tome cuidado ao sair 

de casa, especialmente à noite. Sempre considere cuidadosamente convidar estranhos 

para ir a um bar, discoteca local, etc., ou oferecer uma carona, por exemplo. 

Nos balneários mais populares, a ação das autoridades às vezes é criticada como lenta, 

indiferente e ineficiente. A melhor maneira de evitar transtornos e visitar a delegacia é 

exercendo sua própria cautela e comportamento sensato. 

Para se proteger do crime: 

 

mantenha seus pertences por perto, especialmente em áreas lotadas 

leve uma fotocópia do seu passaporte 

segure bolsas e mochilas na sua frente 

ao dirigir ou estacionar seu carro, certifique-se de que quaisquer objetos de valor estejam 

fora de vista 

 

Armas de choque, armas de fogo de tocha e outras armas, como facas, spray de pimenta 

e gás CS, podem ser compradas em lojas e em torno de Burgas e Sunny Beach. Muitas 

dessas armas são ilegais no Brasil e sua importação pode resultar em sentença de prisão. 

 

Ocorreram arrombamentos em propriedades nas áreas residenciais das cidades e áreas 

rurais. Procure orientação local sobre segurança para sua casa. 

Se você planeja residir na Bulgária por um longo período, tome medidas para proteger 

sua casa e considere a instalação de grades nas janelas, portas de aço com fechaduras que 

funcionam bem e um sistema de alarme. 

Sobrecarga 
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Alguns turistas foram vítimas de sobrecarga nos clubes de strip em Sofia e em alguns 

resorts como Bansko, Borovets e Sunny Beach. Sobrecarregar pode chegar a centenas de 

libras e as vítimas foram ameaçadas de violência se não pagarem. 

 

Alguns turistas foram vítimas de cobranças excessivas em bares e clubes. Discussões 

sobre cobranças excessivas podem levar a ameaças de violência por parte dos seguranças, 

que podem forçá-lo a pagar. 

 

Esteja particularmente vigilante em estâncias turísticas ao longo do Mar Negro, onde esta 

prática é mais comum 

 

Na costa do Mar Negro, os bares eróticos podem atrair clientes, após o que as portas são 

fechadas e as bebidas são cobradas a grandes quantias, até milhares de euros. Alguém 

pode até ser feito “refém” e forçado a sacar dinheiro em caixas eletrônicos. Os 

chantagistas podem até estar armados. 

Em cidades e resorts de praia, as viagens de táxi costumam ser cobradas em excesso. É 

uma boa ideia verificar a conta do restaurante antes de pagar para evitar o 

superfaturamento. Devido a fraudes e outras atividades criminosas, deve-se ter cuidado 

ao usar cartões de crédito e caixas eletrônicos. 

Preste atenção especial aos preços das bebidas em bares e casas noturnas sofisticadas. Os 

viajantes pagaram preços exorbitantes, especialmente por champanhe e bebidas 

destiladas. As contas têm chegado a vários milhares de dólares para bebidas e, em alguns 

estabelecimentos, a administração usou a força para garantir o pagamento. 

Use táxis com medidores e taxas claramente marcadas exibidas em um adesivo no lado 

do passageiro do pára-brisa. Os motoristas de táxi são conhecidos por sobrecarregar 

viajantes incautos,  especialmente no Aeroporto de Sofia, na Estação Central de Trem e 

nas áreas de resort do Mar Negro. O aeroporto tem uma saída claramente sinalizada 

dentro do terminal de desembarque que leva os viajantes a táxis com taxímetro a uma 

tarifa justa e uma cabine para ajudar na obtenção de serviços de táxi. Informe-se sobre a 

tarifa antes de entrar em um táxi e sempre leve em consideração todas as bagagens, 

pacotes e itens de transporte de mão antes de pagar e liberar um táxi. 

Roubo de veículos 
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Roubos e arrombamentos de veículos ocorrem com frequência. 

 

Estacione em um local protegido sempre que possível 

 

Armazene seus objetos de valor com segurança, longe da vista 

 

Sempre suspeite se alguém se oferecer para ajudá-lo com um pneu furado. Esses 

indivíduos podem ter perfurado o pneu. Eles podem aproveitar a oportunidade para 

roubar sua bolsa ou outros objetos valiosos enquanto você está distraído. 

 

Roubos de veículos ocorrem ocasionalmente, com carros de qualidade superior com 

placas estrangeiras sendo os alvos preferenciais. Existem lugares de estacionamento 

parcialmente vigiados; lá, entretanto, nenhuma responsabilidade é assumida no caso de 

o veículo ser roubado. 

Os veículos com tração nas quatro rodas e os últimos modelos de carros europeus são os 

alvos mais populares. 

Crime organizado 

 

Grupos criminosos organizados atuam em cassinos e casas noturnas. Podem ocorrer 

crimes violentos, incluindo bombardeios e tiroteios entre gangues rivais. 

 

Fraude 

Tenha cuidado em caixas eletrônicos . Desconfie de pessoas que o abordam em um caixa 

eletrônico e oferecem assistência. Não dê seu PIN a ninguém em nenhuma circunstância. 

Os viajantes devem suspeitar de "amigos instantâneos" e também devem pedir às 

pessoas que afirmam ser funcionários do governo que forneçam identificação. 

As delegacias de polícia devem fornecer tradutores para qualquer pessoa que precise 

relatar um crime, mas geralmente exigirão que a vítima retorne mais tarde ou traga seu 

próprio tradutor. 
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Ocorre fraude de cartão de crédito e ATM. ATMs equipados com leitores de cartão 

fraudulentos são comuns, principalmente em Sofia, Burgas e Varna. Tenha cuidado ao 

usar cartões de débito ou crédito: 

 

preste muita atenção quando seus cartões estiverem sendo manuseados por outras 

pessoas 

 

usar caixas eletrônicos localizados em áreas públicas bem iluminadas ou dentro de um 

banco ou empresa 

 

evite usar leitores de cartão com características irregulares ou incomuns 

 

cubra o teclado com uma mão ao inserir seu PIN 

 

verifique se há transações não autorizadas em seus extratos de conta 

 

Comidas e bebidas enriquecidas 

 

Nunca deixe alimentos ou bebidas sem vigilância ou aos cuidados de estranhos. Tenha 

cuidado ao aceitar lanches, bebidas, chicletes ou cigarros de novos conhecidos. Esses itens 

podem conter drogas que podem colocá-lo em risco de agressão sexual e roubo. 

 

Crimes violentos podem acontecer, incluindo: 

 

Podem ocorrer bombardeios, tiroteios e guerras de gangues. Esteja sempre atento à sua 

volta. Monitore a mídia em busca de riscos. 

 

Os grupos do crime organizado atuam em cassinos, boates e na indústria do sexo. 

 

Para todos os tipos de emergência (incêndio, ambulância, polícia), você pode discar 112. 

 

Se você for roubado ou for sujeito a violência, denuncie imediatamente à polícia local e 

entre em contato com a embaixada. 

Se o seu passaporte for perdido ou roubado, informe a delegacia de polícia local. Se não 

houver missão finlandesa no país de destino, solicite um Documento de Viagem de 

Emergência (ETD) da missão de outro país da UE. 
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Faça cópias de documentos importantes, como passaportes e passagens aéreas. 

Mantenha-os separados dos originais. 

Num contexto de elevado número de refugiados, levar boleias com eles poderia, segundo 

a lei búlgara, constituir um crime de contrabando, que está sujeito a pesadas penas. 

Turismo: Os cidadãos brasileiros são incentivados a adquirir um seguro local que cubra 

busca e resgate, assistência médica e transporte de helicóptero para os seguintes tipos de 

esportes: caça, mountain bike, parapente, escalada e alpinismo, bem como para esportes 

de inverno, como esqui e snowboard fora de pistas de esqui marcadas; expedições de 

trekking fora das rotas estabelecidas; competições amadoras de esqui cross country e 

biatlo; kite de neve e atividades semelhantes.  

Os cidadãos brasileiros também são incentivados a adquirir seguro de evacuação médica.  

Saúde 

 

Uma estadia no exterior implica que todos os viajantes tomem certos cuidados de saúde. 

A seção abaixo menciona as indicações essenciais.  

 

No entanto, eles não dispensam o viajante de uma consulta antes da partida com seu 

médico assistente e / ou em um hospital especializado em medicina de viagem (tempo 

suficiente antes da partida, para permitir lembretes de vacinação, se necessário). 

 

ANTES DE SAIR 

 

• Recomendações para sua saúde 

 

Se necessário, consulte seu médico ou um centro de vacinação internacional para avaliar 

seu estado de saúde e se beneficiar das recomendações de saúde, em particular sobre 

vacinações. Se necessário, consulte seu dentista antes de partir. 

 

Configure a sua farmácia pessoal em conformidade e tome apenas os medicamentos 

necessários; nunca consumir drogas compradas na rua (risco de contrafação). 

 

• Vacinações 
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É aconselhável atualizar as vacinas usuais: difteria-tétano-poliomielite, bem como 

rubéola, caxumba e mais particularmente sarampo (em crianças menores de um ano e 

mulheres grávidas em particular.  

 

A vacinação preventiva contra hepatite A e B pode ser aconselhada, dependendo da 

duração e das condições de internação. 

 

Dependendo dos locais visitados e do tempo de permanência, a vacinação preventiva 

contra encefalite transmitida por carrapatos na Europa Central pode ser recomendada 

(permanência em áreas rurais ou florestais). 

 

Em todos os casos, consulte o seu médico ou um centro de aconselhamento para viagens. 

 

Serviços e instalações médicas 

 

As instalações na maioria dos hospitais búlgaros são básicas e antiquadas em comparação 

com as da Europa Ocidental.  

 

Os padrões de assistência médica são bons, embora equipamentos e tratamentos 

especializados possam não estar disponíveis. Os funcionários do hospital raramente 

falam inglês. 

 

Clínicas e hospitais particulares geralmente estão bem equipados e não são caros em 

comparação com outros países Europeus.  

 

Há relatos de sobrecarga de turistas estrangeiros em clínicas médicas particulares em 

resorts turísticos. Se você decidir usar os serviços, acerte um preço com antecedência. 

 

Se você precisar de assistência médica de emergência durante sua viagem, disque 112 e 

peça uma ambulância. Se você for encaminhado para uma instalação médica para 

tratamento, entre em contato com sua companhia de seguros / assistência médica 

imediatamente. 

 

O pessoal médico na Bulgária é geralmente bem treinado, mas os hospitais e clínicas às 

vezes dispõem de poucos recursos. Se você estiver hospedado em resorts, verifique se o 



279 

279 

centro médico é público ou privado e certifique-se de que você está coberto pelo seguro 

ou pelo seu EHIC, ou pode pagar o tratamento se escolher um estabelecimento particular. 

 

Houve relatos recentes de que ambulâncias ilegais estão operando na estação de esqui de 

Bansko, cobrando taxas pesadas dos turistas para transferências para o hospital local. Se 

você se deparar com algum incidente como esse, deve relatá-lo à polícia local ligando 

para o número de emergência padrão, 112. 

 

Os cuidados de saúde são inadequados. Hospitais e clínicas privadas localizados nas 

cidades costumam ter melhor pessoal e equipamentos do que instalações públicas ou 

rurais. O pagamento em dinheiro é exigido no momento do serviço. 

 

A evacuação médica pode ser muito cara e você pode precisar dela em caso de doença ou 

lesão grave. Certifique-se de obter um seguro de viagem que inclua cobertura para 

evacuação médica e hospitalização. 

 

Hospitais e clínicas privadas, principalmente em destinos turísticos, cobram grandes 

quantias pelos serviços de tratamento, por isso verifique sempre o preço antes dos 

procedimentos de tratamento. Se você for cobrado a mais, notifique a polícia local e / ou 

a Embaixada do Brasil . 

Na costa do Mar Negro, nem todos os hospitais públicos podem ter funcionários que 

falam inglês. 

Se você está doente, está grávida, viaja para áreas perigosas ou pratica esportes de alto 

risco, verifique com sua própria seguradora a cobertura e a validade. O repatriamento de 

doentes ou falecidos é caro e difícil de conseguir sem um seguro de viagem abrangente, 

e o tratamento nem sempre está disponível no exterior sem compromisso ou pagamento 

adiantado. 

Conheça com antecedência a situação das doenças infecciosas e as recomendações de 

vacinação no seu destino.  

O atendimento médico não é comparável ao da Europa Ocidental. Embora o treinamento 

dos médicos nos grandes hospitais seja bom em geral, há falta de equipamentos médicos 
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modernos em muitos lugares. Muitos dos medicamentos comumente usados na Europa 

Ocidental estão disponíveis nas farmácias búlgaras; entretanto, as pessoas que dependem 

de medicação regular devem trazê-los com eles. 

Os pacientes estrangeiros geralmente têm que pagar os custos do tratamento médico no 

local em dinheiro. Deve-se notar que o custo do tratamento médico para estrangeiros 

pode ser relativamente alto. Em qualquer caso, deve ser emitida uma fatura / recibo 

formal. 

No Golden Sands, pode-se afirmar cada vez mais que os médicos particulares, alguns dos 

quais com consultório em hotéis, cobram taxas altíssimas mesmo para tratamentos mais 

simples. Ocasionalmente, os médicos estrangeiros também relatam diagnósticos 

incorretos complexos e caros e tratamentos desnecessários. O não pagamento resultará 

na ameaça de ser impedido de sair do país e de confiscar o seu passaporte. Em casos 

individuais, os turistas são pressionados pela equipe de serviços do médico ou, em alguns 

casos, por funcionários individuais do hotel para pagar a conta Se possível, informe-se 

sobre os custos do tratamento com antecedência e, nesses casos, entre em contato com o 

seu operador turístico e a polícia imediatamente. 

Instalações de saúde adequadas estão disponíveis nas principais cidades, mas os 

cuidados de saúde nas áreas rurais podem estar abaixo dos padrões do Brasil. 

Hospitais e médicos exigem pagamento “adiantado” antes do serviço ou admissão. O 

pagamento com cartão de crédito nem sempre está disponível. 

A equipe médica pode falar pouco ou nenhum inglês. 

Nem todo hospital / clínica está equipado para atendimento pediátrico. Se você precisar 

de serviços de emergência para bebês / crianças, ligue com antecedência para garantir 

que esses serviços estejam disponíveis. 
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Os serviços de ambulância estão amplamente disponíveis, mas o treinamento e a 

disponibilidade dos atendentes de emergência podem estar abaixo dos padrões do Brasil. 

Seguro de viagem 

 

Se você não puder pagar um seguro de viagem, não poderá viajar. Isso se aplica a todos, 

não importa o quão saudável e em forma você seja. 

 

Se você não estiver segurado, pode ter que pagar muitos milhares de dólares adiantados 

por cuidados médicos. 

 

Na Bulgária, pode ser necessário apresentar um comprovante de seguro de viagem no 

porto de entrada. 

 

Os exames médicos e outras providências de emergência podem causar atrasos em 

aeroportos, estações de fronteira e viagens de qualquer maneira. Os passageiros são 

aconselhados a reservar mais tempo para viajar do que o normal. 

É necessário um seguro de viagem abrangente. A repatriação de doentes ou falecidos é 

cara e difícil de conseguir sem um seguro de viagem abrangente. 

Se você estiver sob a influência de tóxicos ou narcóticos no caso de um ferimento, você é 

responsável por ele mesmo. O seguro raramente ajuda em tais casos. 

Remédios 

 

Se você planeja trazer medicamentos, verifique se é legal na Bulgária. Tome remédios 

legais suficientes para sua viagem. 

Sempre carregue seu medicamento prescrito na embalagem original, junto com a receita 

do seu médico. 

RISCOS SANITÁRIOS 

 

Encefalite transmitida por carrapato 
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A encefalite transmitida por carrapatos é uma doença viral transmitida principalmente 

pela picada de carrapatos. Os sintomas combinam febre com distúrbios digestivos e sinais 

meníngeos (dor de cabeça, torcicolo). Vários distúrbios neurológicos podem estar 

associados. A vacinação pode ser aconselhada pelo seu médico. 

 

Gripe aviária 

 

As seguintes ações são recomendadas: 

 

Evite qualquer contato com pássaros e aves de criatório vivas ou mortas não cozidas, e 

mais geralmente com animais selvagens e de fazenda. 

 

Lave as mãos regularmente com água e sabão ou com soluções de lavagem hidro-

alcoólicas. 

 

Evite o consumo de alimentos crus ou mal cozidos, em particular carne e ovos. 

 

Em caso de contato com animais doentes, especialmente pássaros ou aves, consulte 

imediatamente um médico. Em caso de sintomas compatíveis, nomeadamente febre, 

tosse ou dores no corpo, consulte também um médico. 

 

Infecção por HIV - DSTs 

 

Em relação às doenças sexualmente transmissíveis, recomenda-se tomar todos os 

cuidados habituais nesta área e evitar comportamentos de risco. 

 

Cuidado dental 

 

A atenção dos viajantes deve ser chamada para os preços particularmente atraentes para 

atendimento odontológico. Portanto, é recomendável escolher o seu médico 

cuidadosamente e informar-se sobre os riscos e os procedimentos administrativos 

necessários. 

 

Cães de rua 

 

Cães vadios são comuns e perigosos. Evite ficar muito perto de cães vadios, 

especialmente se eles estiverem em uma matilha. Leve a sério qualquer mordida de 
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animal e procure orientação médica imediatamente, pois a raiva e outras doenças 

transmitidas por animais estão presentes na Bulgária. 

 

Riscos de saúde 

 

Tuberculose, febre tifóide, sarampo e hepatite são comuns. Beba apenas água fervida ou 

engarrafada. Evite alimentos crus ou mal cozidos. 

 

O vírus do Nilo Ocidental pode ocorrer. Não há vacina para prevenir isso. Use repelente 

de insetos. Certifique-se de que sua acomodação seja à prova de insetos. 

 

Os padrões de saúde estão bem abaixo da Europa Ocidental. Os suprimentos médicos 

podem ser limitados. As grandes cidades têm bons hospitais. Se você estiver gravemente 

doente ou ferido, talvez precise ser evacuado. Certifique-se de que seu seguro cobre isso. 

 

ALGUMAS REGRAS SIMPLES 

 

Fora das grandes cidades, é melhor consumir água em garrafas lacradas. 

 

Fique longe de animais mortos, animais e seus excrementos. 

 

Não se aproxime de cães e animais vadios (risco de mordidas e raiva); não acaricie os 

animais encontrados. 

 

Garanta a sua segurança na estrada (usar cinto de segurança, capacete de duas rodas). 

 

Nunca consuma drogas compradas na rua. 

 

Proteja-se de contaminações digestivas ou de contato: 

 

Lave as mãos regularmente com soluções de lavagem hidro-alcoólicas, especialmente 

antes e após as refeições ou ao ir ao banheiro. 

 

Garantir a qualidade dos alimentos e principalmente o seu preparo adequado. 

Evite o consumo de alimentos crus ou mal cozidos (peixes, carnes, aves, leite). 

 

Risco nuclear 
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O risco nuclear está concentrado nas proximidades da central elétrica de Kozlodouy 

(margem sul do Danúbio, em frente à Romênia). 

 

Desastres naturais e clima 

 

Terremotos 

 

Terremotos e pequenos tremores são registrados ao longo do ano, geralmente sem 

consequências. A última série significativa de terremotos foi em 1928. 

 

A Bulgária está em uma zona sísmica: embora a atividade seja rara e geralmente 

moderada, um terremoto é possível a qualquer momento. Precauções básicas devem ser 

tomadas. 

 

Os últimos grandes tremores registrados em Sofia ocorreram em maio de 2012 (o 

epicentro estava localizado a cerca de 20 km de Sofia, em Pernik) e em 24 de maio de 2014 

(um terremoto de 6,9 na escala Richter, incluindo o epicentro foi localizado a 440 km de 

Sofia, sacudiu o Mar Egeu e reverberou na Grécia, Turquia e Bulgária: o choque sentido 

na Bulgária foi de magnitude 4 na escala Richter). Eles não causaram danos materiais ou 

ferimentos. 

 

Ao chegar na propriedade, verifique a localização das saídas de emergência. 

Inundações 

 

Muitas partes da Bulgária estão sujeitas a inundações após fortes chuvas. As inundações 

geralmente são localizadas, mas ocasionalmente podem ser generalizadas e resultam em 

fatalidades. Siga a previsão do tempo no site do Instituto Nacional de Meteorologia e 

Hidrologia , que fornece informações detalhadas e alertas climáticos severos para a 

Bulgária. 

 

Incêndios florestais 

 

Durante o verão e o início do outono, a Bulgária está em alerta regular para incêndios 

florestais. Existe o risco de incêndios em larga escala e rápida disseminação em florestas 

e campos. Siga os relatórios da mídia e os conselhos das autoridades locais se ocorrerem 

incêndios na sua área. 

 



285 

285 

Avalanches 

 

No inverno, há risco de avalanches nas regiões montanhosas. Esse risco aumenta quando 

as temperaturas sobem rapidamente após um inverno particularmente rigoroso. 

Condições climáticas extremas também podem causar deslizamentos de terra. 

 

Os esquiadores devem definitivamente permanecer nas pistas marcadas e seguir as 

instruções das autoridades e estações de esqui em caso de avalanches. 

Instituto Nacional de Meteorologia e Hidrologia - Bulgária 

 

http://www.weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&lng=1 

 

Clima 

O clima é predominantemente continental, com verões quentes e invernos relativamente 

frios. A costa do Mar Negro é uma reminiscência dos climas do sul da Europa. 

Chuvas intensas podem causar deslizamentos de terra e inundações. 

O uso de pneus com pregos é proibido, portanto, ao dirigir nas montanhas no inverno, 

correntes de neve devem ser reservadas para o carro. 

No Mar Negro, correntes subaquáticas perigosas ocorrem repetidamente, mesmo perto 

da praia. Ocorrem acidentes fatais ocasionais na natação. 

Observe sempre as proibições, sinais de informações e avisos, bem como as instruções 

das autoridades locais e salva-vidas. Também em águas rasas, certifique-se de que o 

banho é realmente permitido no local.  

Riscos de transporte 

 

O risco rodoviário é elevado na Bulgária, em particular devido ao mau estado das 

infraestruturas (exceto autoestradas), especialmente no final do inverno.  

 

http://www.weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&lng=1
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Recomenda-se conduzir com muito cuidado devido aos numerosos buracos, por vezes 

abertos, que pontilham as artérias, inclusive no centro de Sofia. 

 

A mortalidade rodoviária comunicada à população é, na Bulgária, uma das mais elevadas 

da União Europeia. 

 

Portanto, é aconselhável estar atento ao viajar de carro: mantenha uma distância de 

segurança suficiente e uma velocidade adequada em todas as circunstâncias, não dirija à 

noite fora das áreas urbanas, mantenha-se à direita nas estradas de montanha, etc. 

 

De novembro a abril, fortes nevascas dificultam o trânsito.  

 

A remoção da neve das estradas não é sistemática. É aconselhável fornecer combustível 

suficiente, o que permitirá que os motores funcionem até a chegada de ajuda em caso de 

isolamento.  

 

Um cobertor e um mínimo de comida também podem ser benéficos. 

 

A presença de cães vadios é relatada. Você deve estar vigilante ao volante, pois o risco de 

colisão é real. 

 

Dirigir veículos de duas rodas é fortemente desencorajado, mesmo na cidade. 

 

Transporte de caminhão 

 

Alguns casos de falsos controles policiais foram relatados pela mídia local. A maior 

vigilância deve, portanto, ser exercida.  

 

Os veículos da polícia, da marca Opel e do modelo Astra, são sistematicamente impressos 

em tela, com algumas exceções.  

 

Os policiais usam uniforme. Com a pequena corrupção ainda presente, alguns policiais 

podem solicitar “compensação” em dinheiro para fechar os olhos a um delito real ou 

suspeito. Em seguida, é necessário exigir um recibo e levar o nome do funcionário. 

 

Transporte público 
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O transporte público em toda a Bulgária é geralmente bom, embora o padrão de ônibus 

e bondes nas cidades seja variado. Você pode comprar bilhetes a granel em quiosques ou 

para viagens simples de bonde ou ônibus. Sofia tem um sistema de metrô que percorre o 

centro da cidade de leste a oeste e estão em andamento obras para ampliá-lo. 

Transporte público: o sistema de metrô de Sofia e a extensa rede de ônibus são meios de 

transporte confiáveis. Os táxis também são abundantes, mas são conhecidos por 

sobrecarregar os passageiros. Insista no uso do taxímetro ao usar um táxi. 

Viajar de ônibus ou de avião dentro do país é barato e confiável. Existem voos internos 

entre Sofia, Plovdiv, Burgas e Varna que são bastante acessíveis. A rede de ônibus é 

bastante extensa. 

 

A maioria das cidades e vilas maiores possui sistemas de transporte público. Os ônibus 

interurbanos são frequentes, confortáveis e relativamente rápidos. Existe serviço regular 

de ônibus entre a maioria das principais cidades e vilas da Bulgária. 

 

Podem ocorrer interrupções e atrasos nos serviços de transporte público, incluindo portos 

de balsas, estações ferroviárias e passagens de fronteira. 

 

As viagens de trem são menos populares e a qualidade do serviço não é tão confortável. 

O aluguel de carros também é possível, com empresas internacionais como Avis e Hertz 

operando na Bulgária, bem como outras empresas locais. 

 

Mantenha seus pertences próximos ao transporte público, pois pequenos crimes 

acontecem. 

 

Viagem de trem e ônibus 

 

Os serviços ferroviários são geralmente deficientes. É preferível viajar em ônibus 

interurbanos. 

 

Se você viajar de trem, verifique a disponibilidade de compartimentos para dormir e se 

as bicicletas podem ser levadas a bordo. Isso pode variar entre as regiões e pode haver 

cobranças adicionais.  
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Os ladrões operam em trens, por isso tome cuidado especial para que documentos e 

outros objetos de valor sejam seguros. O sistema de trens é muito ruim para os padrões 

europeus. Houve vários incêndios em trens búlgaros. 

 

Os serviços de trem e os ônibus interurbanos estão operando normalmente. 

 

Transporte ferroviário 

 

É um meio de transporte barato. 

 

No entanto, você deve ter cuidado com os grupos que vagam pelos vagões e praticam a 

mendicância. Os roubos são frequentes nos trens. O trem Sofia-Thessaloniki na sexta-feira 

à noite é conhecido por ser particularmente mal viajado. 

 

O sistema de trem é ruim para os padrões europeus. Houve vários incêndios em trens. 

 

Transporte aéreo 

 

Os controles podem, durante certos períodos, ser estritos, inclusive nos aeroportos 

provinciais. Portanto, é recomendável chegar ao check-in pelo menos 2 horas antes da 

partida programada do voo. 

 

Existem voos domésticos, ligações ferroviárias e rodoviárias e táxis. 

Transporte de ônibus 

 

O ônibus é a forma mais econômica e conveniente de viajar. É uma densa rede que atende 

as cidades do país, mas também as principais cidades europeias. 

 

Táxis 

 

Os táxis são abundantes e baratos, embora os veículos possam não estar em muito boas 

condições. A maioria dos táxis é medida e os táxis amarelos são geralmente considerados 

confiáveis.  
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Ao utilizar táxis, preste atenção ao adesivo de preço antes do embarque, que é exigido 

por lei para todos os táxis e que está localizado na janela das portas traseiras. A maioria 

deles tem uma tarifa bem abaixo de BGN 1 por unidade (diferente para dia ou noite).  

Preços muito mais altos são cobrados ocasionalmente (por exemplo, em locais de férias). 

Isso não é ilegal e regionalmente diferente. Todos os táxis na Bulgária são amarelos e 

possuem taxímetro. 

Os táxis na Bulgária são geralmente uma forma confiável e econômica de se locomover. 

No entanto, existem alguns motoristas de táxi que cobram caro demais, especialmente 

em aeroportos, estações de trem e ônibus e de hotéis externos. Para evitar isso, use um 

táxi recomendado pelo seu provedor de hospedagem ou operadora de turismo. Sempre 

verifique se as taxas por quilômetro e outras cobranças estão claramente exibidas em um 

adesivo na janela do carro e se o taxímetro está funcionando.  

 

Em Sofia, as taxas de táxi padrão oferecidas por empresas conceituadas começam em 0,79 

lev por quilômetro (tarifa diurna). Em resorts como Sunny Beach, a taxa oficial é de cerca 

de 3 lev por quilômetro. 

 

No aeroporto de Sofia, você deve usar um táxi autorizado da empresa OK Supertrans, 

seja reservando no balcão de táxis no saguão de desembarque ou indo para o posto oficial 

do lado de fora do terminal (à direita quando você sai do portão de desembarque no 

Terminal 2). Não tome um táxi com quem se aproxima de você no terminal que oferece 

serviço de táxi. Como alternativa, é possível pegar o metrô diretamente do Terminal 2 

para o centro da cidade. 

 

Se você suspeitar que foi cobrado a mais por um taxista, pode entrar em contato com a 

polícia de trânsito (KAT) através do número de emergência 112. Em Sunny Beach, você 

pode trazer o recibo e os detalhes do registro do motorista para a empresa de gestão do 

resort Sunny Beach JSC. 

 

Evite táxis estacionados fora de hotéis ou em áreas turísticas. Peça ao seu hotel para 

chamar um táxi ou sinalizar um táxi que passa com uma luz verde 'disponível' na janela. 

Verifique o adesivo da licença e as tarifas na janela antes de entrar, pois elas podem variar 

consideravelmente. 
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Há relatos regulares de assaltos e comportamentos ameaçadores por parte de taxistas em 

Sunny Beach. Use um táxi recomendado pelo seu operador turístico ou fornecedor de 

acomodações. 

 

Também houve um aumento no número de táxis sem licença do aeroporto de Sofia, 

sobrecarregando os passageiros. Se você estiver viajando do aeroporto, tome um táxi 

oficial licenciado. Existe uma praça de táxis oficial no saguão de desembarque. 

 

Não chame táxis na rua. Use táxis com medidores que exibem taxas claras 

 

Os motoristas de táxi podem cobrar mais caro, principalmente no Aeroporto de Sofia e 

na Estação Central de Trem. 

 

Motocicletas 

 

Pergunte ao seu segurador de viagens se sua apólice cobre o uso de motocicletas, 

quadriciclos ou veículos semelhantes. 

 

Sempre use um capacete 

 

Viagem rodoviária 

 

Se você entrar na Bulgária em um veículo particular, deverá ter sua carteira de motorista, 

todos os documentos originais de registro e propriedade, além de comprovante de seguro 

válido na Bulgária.  

 

Se você alugou um carro, deve ter o documento original do contrato, que deve indicar 

que o veículo pode ser transportado para a Bulgária.  

 

Os funcionários da fronteira aprenderão seu veículo se não estiverem satisfeitos com a 

sua posse ou se tiverem permissão para usá-lo na Bulgária. 

 

Segundo a lei búlgara, os veículos registrados fora da UE são considerados "importados 

temporariamente" quando dirigidos dentro da Bulgária.  

 

Se forem roubados em solo búlgaro, os proprietários serão responsáveis pelos direitos de 

importação e impostos relacionados.  
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As principais ruas da cidade e rodovias intermunicipais estão em boas condições. 

 

Dirigir em estradas rurais e secundárias é perigoso devido a: 

 

má manutenção e iluminação 

 

estradas estreitas 

 

padrões de direção agressiva e caótica 

 

gado errante e carroças puxadas por cavalos 

 

Mantenha as portas dos carros trancadas em semáforos e filas para evitar mendigos e 

traficantes. 

O carro deve ser estacionado em local com vigilância e nas áreas de estacionamento de 

shoppings próximas a câmeras de vigilância. Malas, passaportes, cartões de crédito, 

certificados de registro ou outros objetos de valor não devem ser deixados no carro. 

Segurança na estrada 

 

Se você está planejando dirigir na Bulgária, deve ser extremamente cuidadoso. As 

condições das estradas podem ser perigosas, com estradas (e pavimentos) 

frequentemente mal conservadas, mal iluminadas e cheias de buracos. Você deve evitar 

dirigir à noite, especialmente fora das grandes cidades. 

 

A direção búlgara tende a ser agressiva e recomendamos que evite confrontos com 

motoristas agressivos, pois eles podem estar armados. 

 

Pode haver um grande número de caminhões e caminhonetes nas principais rodovias em 

direção à Turquia (Kapitan Andreevo a Plovdiv) e à Grécia (Kulata indo para Sofia). 

Espere longos atrasos nas passagens de fronteira. 

 

Não é incomum encontrar carros lentos e veículos puxados por animais nas estradas. Da 

mesma forma, dirigir em alta velocidade é comum e os motoristas devem permanecer 

alertas. 
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Seja especialmente cauteloso ao dirigir durante o inverno, pois as estradas não podem ser 

aradas ou salgadas 

 

Dirigir no inverno na Bulgária pode ser difícil e você deve se preparar adequadamente. 

As correntes para neve devem ser carregadas de 1º de novembro a 1º de março e usadas 

quando o sinal relevante for exibido. Os pneus de inverno são obrigatórios para veículos 

matriculados na Bulgária em condições invernais das estradas. 

 

Legalmente, você deve dirigir com luzes de trânsito ou médios durante todo o ano, 

mesmo durante o dia. É obrigatório transportar no veículo o seguinte equipamento: 

extintor (não é necessário para veículos de 2 rodas), estojo de primeiros socorros e 

triângulo de sinalização (não é necessário para veículos de 2 rodas). Uma jaqueta refletiva 

deve ser usada por qualquer pessoa que pise na estrada em caso de avaria ou emergência. 

 

Se estiver trazendo seu próprio carro, certifique-se de ter todos os documentos originais 

de registro e propriedade. 

 

Para viajar nas estradas entre cidades na Bulgária, os carros devem exibir uma 'vinheta' 

ou um adesivo de imposto rodoviário. Você pode comprá-los em grandes postos de 

gasolina, correios, agências bancárias DZI e nos pontos de fronteira e portos. 

 

Esteja ciente das leis de trânsito da Bulgária, como limites de velocidade. São eles: 50km 

/ h nas cidades e vilas, 90 km / h fora da cidade e 130 km / h nas rodovias. Para 

motocicletas, os limites de velocidade são 50 km / h nas cidades e vilas, 80 km / h fora 

da cidade e 100 km / h nas rodovias. 

 

Os postos de controle da polícia são comuns, principalmente quando você sai de uma 

cidade, e multas no local podem ser cobradas por violações menores. Há, entretanto, 

relatos de policiais que tentaram extorsão por meio de multas. 

 

As verificações policiais nas estradas e rodovias são frequentes. Os policiais de trânsito 

são obrigados a usar coletes protetores reflexivos e uma carteira de identidade com foto, 

nome e unidade. Multas por violação das regras de trânsito rodoviário nunca devem ser 

pagas diretamente à polícia de trânsito de controle, mas apenas por depósito bancário. 
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O motorista do veículo também é verificado quanto a multas não pagas como parte do 

controle de fronteira. Se forem encontradas multas não pagas, cujos prazos de contestação 

tenham expirado e que não tenham sido prescritos, o processo é entregue à polícia 

nacional localmente responsável no local. O motorista tem a opção de pagar a multa 

diretamente na passagem de fronteira. Caso contrário, você pode ter apreendida a 

carteira de motorista e possivelmente o carro é confiscado, o que acarreta custos 

adicionais. 

O Shipkapass na E 85 está fechado para veículos com mais de 10 toneladas durante todo 

o ano. 

A Bulgária introduziu a desinfecção obrigatória (por uma taxa) para os veículos 

provenientes da Turquia. Isso pode levar a congestionamentos adicionais nas fronteiras 

turco-búlgaras. 

Deslizamentos de rochas e de terra são comuns em estradas montanhosas. 

O gado e as carroças puxadas por animais são comuns nas estradas, especialmente 

durante as épocas agrícolas. 

No inverno, as estradas ficam geladas e os buracos proliferam. 

Algumas estradas não possuem marcações e luzes no pavimento. 

Os motoristas costumam dirigir com faróis desligados ou queimados 

Os semáforos noturnos piscam em amarelo em todas as direções, deixando a faixa de 

domínio pouco clara e contribuindo para acidentes frequentes. 

Se for parado por um policial,  esteja ciente de que, de acordo com a lei búlgara, os 

policiais não podem cobrar multas no local, mas podem confiscar sua carteira de 

motorista, dependendo da infração. 

Não é permitido acender as luzes vermelhas à direita. 
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Em cruzamentos não regulamentados, o motorista da direita tem o direito de passagem 

legal, mas esta regra é frequentemente ignorada. 

O  uso de cintos de segurança é obrigatório  na Bulgária para todos os passageiros. 

Pedestres 

 

Seja cauteloso ao atravessar as ruas. Os motoristas nem sempre dão prioridade aos 

pedestres. 

 

Suborno 

 

A polícia ocasionalmente solicita subornos. Eles podem atrasá-lo se você se recusar a 

pagar o suborno, mas é improvável que você tenha problemas adicionais além da 

inconveniência. 

 

Normas de condução 

 

Os padrões de direção são geralmente ruins. Atenha-se ao limite de velocidade e 

verifique se o veículo está em condições de rodar.  

 

No local, multas são cobradas por pequenas violações. Para obter mais informações sobre 

limites de velocidade e multas pontuais, consulte o site do RAC . 

 

Em 2018, houve 682 mortes na estrada na Bulgária (fonte: Departamento de Transportes) 

. Isso equivale a 9,7 mortes na estrada por 100.000 habitantes. 

 

Regulamentos de condução 

 

Você precisará comprar uma vinheta (adesivo) para dirigir nas rodovias e estradas 

principais fora das cidades. Você pode comprar um na fronteira ou em correios, grandes 

postos de gasolina e agências bancárias DZI e on-line no BG Toll.  

 

As tarifas são muito mais altas para veículos de carga e ônibus transportando 8 ou mais 

passageiros. Você será multado se não tiver uma vinheta. 
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A partir de 1 de janeiro de 2019, a Bulgária introduziu 'vinhetas' eletrônicas (e-vinhetas). 

Dirigir sem vinheta acarreta multas. Você não precisa imprimir a vinheta eletrônica, as 

autoridades aceitam evidências eletrônicas. 

 

Se você estiver alugando um carro ou outro veículo, verifique se o seu seguro cobre isso. 

 

Você deve dirigir com luzes de circulação ou faróis de médios durante todo o ano, mesmo 

durante o dia.  

 

É obrigatório transportar o seguinte equipamento em seu veículo: extintor de incêndio 

(não obrigatório para veículos de duas rodas), um kit de primeiros socorros e um 

triângulo de advertência (não obrigatório para veículos de duas rodas).  

 

Uma jaqueta refletiva deve ser usada por qualquer pessoa que pisar na estrada em caso 

de avaria ou emergência.  

 

As correntes de neve devem ser transportadas de 1 de novembro a 1 de março e usadas 

quando o sinal relevante for exibido. Os pneus de inverno são obrigatórios para veículos 

registrados na Bulgária durante as condições de estrada invernal. (perfil mínimo de 4 

mm). 

 

 

Aluguel de veículos 

 

Se estiver a alugar um veículo na Bulgária, aconselhamo-lo a não entregar o seu 

passaporte como forma de garantia. Se você está permitindo que seu passaporte seja 

fotocopiado, mantenha-o à vista o tempo todo. 

 

Se você estiver trazendo um carro alugado para a Bulgária, certifique-se de ter o 

documento do contrato original. O documento deve indicar que o carro pode ser trazido 

para a Bulgária. 

 

Verifique se você tem seguro adequado e leia as letras pequenas do contrato de locação 

de veículos (especialmente qualquer renúncia que entrará em vigor se o veículo for 

danificado). 

 

Lei local de trânsito 
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Veículo 

 

Adesivo no carro  

 

Qualquer motorista que pretenda viajar para a Bulgária deve adquirir um adesivo no 

posto de fronteira, que será afixado no pára-brisas. 

 

A falta do adesivo pode implicar no pagamento de multa (100 leva para veículos ligeiros). 

 

Em princípio, o adesivo deve ser pago imediatamente após a entrada no território 

búlgaro. Portanto, está à venda nos postos de fronteira.  

 

No entanto, é concedida flexibilidade para os primeiros 30 quilômetros em território 

búlgaro, a fim de não entupir os postes. O adesivo pode ser adquirido em qualquer posto 

de gasolina. Recomenda-se, no entanto, o pagamento deste imposto o mais rapidamente 

possível, visto que a falta de um autocolante é frequentemente notada pelo posto de 

fronteira que sai do território búlgaro. 

 

O adesivo (como o resto) deve ser pago em moeda local. Portanto, é essencial trazê-lo 

antes de entrar na Bulgária. Para o posto de Kapitan Andreevo ( Kapikule em turco), uma 

casa de câmbio está aberta dentro do próprio posto de fronteira. 

 

Os regulamentos búlgaros exigem que você mantenha os faróis médios acesos, mesmo 

durante o dia. 

 

Todos os veículos, com exceção das motocicletas, exigem uma vinheta nas estradas 

nacionais da Bulgária, que desde o início de janeiro de 2019 só está disponível 

digitalmente contra pagamento por cartão de débito ou crédito. 

A vinheta pode ser adquirida online na https://www.bgtoll.bg/de/  ou em postos de 

gasolina, postos de fronteira e autoridades rodoviárias. Existem vinhetas para um dia, 

um fim de semana, uma semana, um mês, três meses ou um ano. Recomendamos que 

leve consigo a confirmação da encomenda, que é considerada um recibo, e que a guarde 

para além do prazo de validade. 
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As vinhetas semanais e mensais são válidas a partir do dia da compra até o mesmo dia 

da semana ou mês seguinte. A vinheta anual é válida por um ano a partir da data 

desejada. Esta data é selecionada / determinada pelo cliente no momento da compra da 

vinheta. 

Quem dirigir sem vinheta válida deverá pagar multa de BGN 300,00, mas poderá, em 

alternativa, efetuar o pagamento de indenização de BGN 70,00, o que deverá permitir o 

pronto compra da vinheta necessária no mesmo dia. Se você dirigir novamente sem uma 

vinheta, será cobrada uma multa. 

Multa 

 

As multas devem ser escritas em papel. Em nenhum caso, devem ser pagos diretamente 

ao agente. Eles podem ser pagos em bancos. Uma agência está aberta no posto fronteiriço 

de Kapitan Adreevo. 

 

O que fazer em caso de litígio com um agente? 

 

É importante poder identificar o agente com quem está a ter dificuldades (nome, número 

de registo, administração de origem - Polícia, Alfândega, etc.) e determinar o local e a 

hora da ocorrência do litígio. 

 

É sempre possível, nos postos de fronteira, requerer a arbitragem ao superior hierárquico 

do oficial, ou mesmo, se necessário, apresentar reclamação. Foi criado um número de 

discagem gratuita para denunciar casos de corrupção: +359 29822222. 

 

A embaixada poderá apoiar uma abordagem relativa a um abuso a partir do momento 

em que foi efectuada a identificação do agente, e se a busca por uma primeira mediação 

local não teve sucesso. 

 

Imobilização do veículo 

 

É possível que, por qualquer verificação ou na sequência de uma infração de que é 

acusado, o seu veículo seja imobilizado. O veículo será então retido não muito longe do 
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posto de fronteira ou diretamente no canil. É o procurador que decide sobre a 

imobilização, mas também sobre a restituição. 

 

Não são cobrados custos ao condutor em caso de imobilização e devolução. É, portanto, 

aconselhável não responder aos diversos pedidos de recuperação de viaturas, mesmo que 

venham de advogados. 

 

Beber e dirigir 

 

As penalidades por beber e dirigir são severas. 

 

O limite legal de álcool no sangue é de 0,05%. Se um policial suspeitar que você está 

bebendo e dirigindo, eles podem confiscar sua carteira de motorista no local e detê-lo. Se 

você for condenado, pode esperar multas pesadas e uma possível sentença de prisão. 

 

As penalidades para motoristas envolvidos em acidentes com ferimentos ou morte 

variam de multa de US $ 25 a prisão perpétua. 

Licença para dirigir 

 

Você precisará de uma Permissão Internacional para Dirigir (IDP) e sua carteira de 

motorista brasileira atual para dirigir na Bulgária. 

 

Se você não tiver um IDP, seu seguro de viagem e veículo pode ser anulado. 

 

Obtenha seu PDI antes de sair do Brasil. 

 

Leis de trânsito na Bulgária 

 

Você deve possuir uma vinheta ou autorização de rodovia para viajar nas estradas 

búlgaras.  

 

Você pode comprar esta vinheta eletrônica em portos, pontos de fronteira, correios e 

grandes postos de gasolina 

 

Sempre dirija com os faróis acesos 
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Os pneus de inverno são obrigatórios durante os meses de inverno 

 

Todos os ocupantes do veículo devem usar cinto de segurança 

 

Crianças menores de 10 anos podem viajar no banco do passageiro dianteiro se estiverem 

presas em uma cadeira de bebê e o airbag estiver desativado 

 

É ilegal usar um telefone celular ao dirigir, a menos que o telefone inclua um dispositivo 

viva-voz 

 

Você deve levar extintor de incêndio, estojo de primeiros socorros e triângulo de 

advertência no carro, além de colete refletivo. Você deve sempre usar este colete ao sair 

de um veículo encalhado ou envolvido em um acidente 

 

Leve todos os documentos relacionados, como propriedade, registro e comprovante de 

seguro automóvel búlgaro, em seu veículo 

 

Siga os limites de velocidade em todas as estradas. A polícia realiza verificações 

frequentes e pode cobrar multas no local. Dependendo da infração, eles também podem 

confiscar sua carteira de motorista no local.  

 

Especificidades legais 

A Bulgária é um país de trânsito na chamada "rota dos Balcãs" do contrabando 

internacional de drogas. Os criminosos condenados por crimes relacionados com drogas 

enfrentam longas sentenças de prisão. 

Ao tentar atravessar a fronteira ilegalmente, por exemplo, escondendo pessoas no carro 

(mesmo que o destino da viagem não seja a Bulgária, mas a Alemanha), o veículo usado 

pode ser confiscado como uma "ferramenta" sem compensação em favor do Estado 

búlgaro. 

As autoridades búlgaras podem impor uma proibição de viagem a estrangeiros acusados 

de uma infração penal na Bulgária, que normalmente é mantida durante todo o período 
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de investigação. A consequência - também para os turistas - pode ser uma estadia forçada 

na Bulgária por meses. 

Como resultado de uma condenação criminal, a proibição de reentrada costuma ser 

imposta por um ou mais anos. 

Acidentes 

 

Em caso de acidente, você deve aguardar a chegada da polícia. É ilegal recusar fazer um 

teste de bafômetro. 

 

Emergências 

 

Ligue para o 112. 

 

Sempre obtenha um boletim de ocorrência policial ao relatar um crime. 

 

Sua seguradora deve ter um número de emergência 24 horas. 

 

Operadores que falam inglês estão disponíveis. 

 

Leis e costumes locais 

 

Lembre-se de que as leis locais se aplicam a você como visitante e é sua responsabilidade 

segui-las. Seja sensível aos costumes, tradições e práticas locais, pois seu comportamento 

pode ser considerado impróprio, hostil ou até mesmo ilegal 

 

As autoridades búlgaras tratam todos os crimes relacionados com drogas e sexo com 

muita seriedade. Podem ser esperadas sentenças de custódia para os estrangeiros 

condenados por tais ofensas.  

 

Ofensas relacionadas a comportamento bêbado, desordeiro e hooliganismo também 

podem ser tratadas com mais seriedade do que no Brasil. 

 

Evite tirar fotos perto de áreas potencialmente sensíveis, como estabelecimentos 

militares. Em caso de dúvida, peça permissão. 
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Cobrir seu rosto com roupas (como uma burca ou uma cobertura similar) em locais 

públicos, incluindo prédios governamentais, ruas, parques, jardins, restaurantes, lojas e 

transporte público é ilegal na Bulgária. Existe uma multa para cobrir seu rosto em locais 

públicos. 

 

Outras leis 

 

Sempre carregue uma identificação com foto original. 

 

Também é ilegal: 

 

fumar em local público fechado 

 

tire fotos de locais militares ou outros locais seguros 

 

ter conduta sexual com uma criança (menor de 18 anos) 

 

Narcóticos 

 

A Bulgária é um país de trânsito de drogas. Os infratores devem esperar penalidades 

muito pesadas. 

 

Língua 

 

A língua búlgara é baseada no alfabeto cirílico e, fora das grandes cidades, os sinais de 

informação podem não ser traduzidos para o inglês. 

 

Comprando propriedade 

 

A Bulgária se tornou um local popular para investimentos imobiliários nos últimos anos. 

Se você está pensando em investir em um imóvel na Bulgária, recomendamos fortemente 

que procure um advogado imobiliário independente que fale inglês para aconselhá-lo 

antes de fazer uma compra. 

 

Conseguir reparação legal na Bulgária pode levar algum tempo, se as coisas derem 

errado. 
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Houve inúmeros relatos de compradores sendo fraudados ao comprar imóveis. Seja 

cauteloso e procure aconselhamento jurídico abrangente antes de fazer qualquer compra.  

 

Lide apenas com agentes imobiliários conhecidos e estabelecidos ou com outros contatos 

que você sabe que são confiáveis e genuínos. Consulte o guia do Foreign and 

Commonwealth Office para comprar imóveis na Bulgária . 

 

Muitas propriedades estrangeiras na Bulgária ficam desocupadas por períodos de tempo. 

A polícia búlgara recomenda que os proprietários implementem medidas de segurança 

durante esse período. 

 

Casar 

 

Para se casar na Bulgária, pelo menos um dos casais deve ser cidadão búlgaro ou ter 

residência na Bulgária. Se você atender a esses critérios, também precisará de um 

Certificat de Coutume, também conhecido como Certificado de Liberdade de Casamento. 

 

Se você é um cidadão brasileiro, você deve solicitar isso através da Embaixada do Brasil 

que cobre seu país de residência (ou seja, a Embaixada em Sófia se você viver na Bulgária) 

se você viver no exterior, ou através da Divisão Consular do Departamento de 

Estrangeiros do Itamaraty se você mora no Brasil. Um certificado obtido no Brasil 

também terá de ser registrado pelo Departamento de Relações Exteriores para atender 

aos requisitos da Bulgária. Em ambos os casos, você terá que apresentar o certificado ao 

Ministério dos Negócios Estrangeiros em Sofia para ser carimbado 

 

Controles de câmbio 

 

Ao entrar no território búlgaro, como ao sair, qualquer quantia em moeda estrangeira 

superior a 10.000 € deve ser declarada às autoridades aduaneiras. Além disso, qualquer 

pessoa que saia da Bulgária com uma soma igual ou superior a 30.000 leva (ou 

equivalente em moeda estrangeira) deve apresentar um certificado atestando a não 

existência de atrasos, elaborado pela direção regional ou local com jurisdição territorial 

da agência de receita nacional. 

 

Uma declaração alfandegária também é exigida para metais e pedras preciosas, bem 

como para objetos pertencentes ao patrimônio cultural búlgaro. 

 

Dupla cidadania 
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A Bulgária reconhece a dupla nacionalidade. 

 

Costumes locais 

 

Relacionamentos do mesmo sexo não são ilegais, mas não são amplamente aceitos. 

 

Evite demonstrações públicas de afeto. 

 

Troca de dinheiro 

 

Chama a atenção dos viajantes as práticas fraudulentas, ainda comuns, em muitas casas 

de câmbio. Portanto, é aconselhável trocar seu dinheiro em bancos ou casas de câmbio 

abertas em grandes hotéis. 

 

Preços em hotéis, museus e restaurantes 

É proibido o dobro de preços em hotéis, museus e restaurantes. Os preços são, portanto, 

os mesmos para os estrangeiros e para os búlgaros. 

 

Precauções em relação ao transporte de táxi, especialmente ao chegar ao aeroporto de 

Sofia 

 

Recomenda-se pegar um táxi oficial (linha localizada à direita na saída do aeroporto). 

 

Você também deve estar atento à lista de preços (ela aparece no vidro traseiro direito do 

veículo e na frente no para-brisa). O subsídio de quilómetros não deve, em caso algum, 

ultrapassar a soma de 1 lev (0,5 €). Por exemplo, uma viagem do aeroporto ao centro de 

Sofia durante o dia não pode exceder a soma de 20 leva (10 €). Alguns motoristas podem 

tentar cobrar dos viajantes estrangeiros uma tarifa mais alta, inclusive adulterando os 

medidores. Portanto, é melhor usar as grandes empresas de táxi, como OK Supertrans 

(9732121) ou CB Taxi (91263). 

A corrupção continua sendo uma preocupação importante do governo búlgaro. Você 

pode encaminhar queixas de corrupção pública por e-mail para o Ministério da Justiça 

em anticorruption@justice.government.bg  ou por telefone para +359 2 987 0697. Todas 

as queixas devem ser apresentadas em búlgaro. 
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Se você planeja importar um automóvel para a Bulgária, esteja ciente de que as taxas 

alfandegárias sobre veículos pessoais podem ser altas. Todos os documentos devem ser 

originais ou cópias autenticadas e conter uma apostila. Veja mais informações 

https://www.mfa.bg/  

Produtos falsificados e pirateados: embora produtos falsificados e pirateados 

predominem em muitos países, eles ainda podem ser ilegais de acordo com as leis locais. 

Você também pode pagar multas ou ter que desistir delas se você trazê-las de volta para 

o Brasil.  

Viajantes que requerem assistência de acessibilidade: a lei búlgara exige a melhoria do 

acesso a edifícios para pessoas com deficiência e novos projetos públicos levam esse 

requisito em consideração; no entanto, essa lei raramente é aplicada em edifícios mais 

antigos. 

A lei búlgara proíbe a discriminação de pessoas com deficiência física e mental no 

emprego, educação e acesso a cuidados de saúde. A discriminação social persiste contra 

as pessoas com deficiência. 

O deslocamento na Bulgária é muito difícil para os deficientes físicos. Ônibus, bondes e 

bondes geralmente não têm acomodações para viajantes com deficiência. O metrô de 

Sofia é o sistema mais acessível para pessoas com deficiência, mas sua rede de transporte 

é limitada. Os viajantes com deficiência devem considerar viajar com um amigo ou 

membro da família que possa ajudá-los a navegar nos sistemas de transporte da Bulgária. 

Bibliografía Específica  

 

Transporte 

O país tem quatro aeroportos internacionais - em Sofia, Varna, Plovdiv e Burgas. Os 

aeroportos também atendem voos charter e helicópteros.  

Sofia - www.sofia-airport.bg 

Varna - www.varna-airport.bg 

https://www.mfa.bg/
http://www.sofia-airport.bg/
http://www.varna-airport.bg/


305 

305 

Burgas - www.bourgas-airport.com 

Plovdiv - www.plovdivairport.com 

As linhas ferroviárias cruzam todas as fronteiras terrestres da Bulgária. O serviço 

European Orient Express também atravessa o país. Ferrovias de bitola estreita foram 

construídas para chegar aos locais menos acessíveis do país e atender destinos com menor 

número de passageiros. Os ingressos podem ser adquiridos nas estações ferroviárias, nos 

escritórios de transporte em vilas e cidades e nas agências de turismo. Os bilhetes 

internacionais são emitidos nos escritórios, agências e balcões internacionais na estação 

de embarque. 

Mais informações sobre a Ferrovia Estatal da Bulgária estão disponíveis no seguinte 

endereço da Internet: www.bdz.bg 

As fronteiras de água da Bulgária estão ao longo do rio Danúbio e ao longo da costa do 

Mar Negro. Os principais portos marítimos que oferecem transporte marítimo na 

Bulgária são os portos de Varna e Burgas. Os viajantes podem entrar na Romênia pelos 

portos locais próximos a Durankulak e podem entrar na Turquia por Rezovo. Estes 

pontos são utilizados para pequenos navios em trânsito, e não para os que embarcam nas 

águas territoriais da Bulgária.  

Ao longo do rio Danúbio, há um posto de controle de fronteira perto da aldeia de Vrav, 

bem como em outras cidades e vilas ao longo do rio: Vidin, Lom, Oryahovo, Ruse, 

Tutrakan e Silistra. O transporte marítimo de passageiros e de carga está disponível ao 

longo do rio Danúbio e na costa do Mar Negro. Os preços e horários das viagens 

dependem da temporada, do tipo de embarcação e de sua categoria. Existem também 

muitas companhias marítimas privadas, tanto iates como lanchas, 

Os portos da Bulgária são os seguintes: 

Varna - www.port-varna.bg 

Burgas - https://port-burgas.bg/ 

Ruse: www.port-ruse-bg.com 

Lom: http://www.portinvest.bg/port.ph 

http://www.bourgas-airport.com/
http://www.plovdivairport.com/
http://www.bdz.bg/
http://www.port-varna.bg/
https://port-burgas.bg/
http://www.port-ruse-bg.com/
http://www.portinvest.bg/port.ph
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Vidin: www.cmamyc.com/port 

A rede rodoviária do país consiste em rodovias de acesso limitado, estradas de primeira 

classe, estradas de segunda classe e estradas de terceira classe. O transporte de ônibus é 

bem desenvolvido. Existem ônibus expressos que atendem a maioria das grandes cidades 

do país. 

Para mais informações, entre em contato com a Estação Rodoviária Central de Sofia: 

www.centralnaavtogara.bg 

Existem linhas internacionais de ônibus para a maioria das capitais europeias e para 

outras cidades europeias. Através da Turquia, há uma conexão de ônibus para o Oriente 

Médio e Egito. Os bilhetes de ônibus podem ser adquiridos em escritórios designados, 

estações de ônibus, as próprias transportadoras e agências de turismo em cidades 

maiores. Transportadoras estrangeiras também operam na Bulgária. 

Contato e das seguintes estações de ônibus para mais informações: 

Estação Rodoviária Central de Sofia: www.centralnaavtogara.bg 

Estação Rodoviária de Varna: www.autogaravn.com 

Estação Rodoviária de Burgas Бургас: www.burgasbus.info 

Estação Rodoviária de Plovdiv: https://www.plovdiv.bg/item/transport/автогари/ 

Estação Rodoviária de Ruse: www.avtogararuse.org 

Para obter mais informações sobre viagens na Bulgária, entre em contato com o 

Ministério dos Transportes 

 https://www.mtitc.government.bg/ 

e o Ministério de Desenvolvimento Regional e Obras Públicas https://www.mrrb.bg/ 

Pedágio na Bulgária - Vinheta Eletrônica 

https://www.bgtoll.bg/en/ 

 

Ministro do Turismo da Bulgária 

http://www.cmamyc.com/port
http://www.centralnaavtogara.bg/
http://www.centralnaavtogara.bg/
http://www.autogaravn.com/
http://www.burgasbus.info/
https://www.plovdiv.bg/item/transport/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8/
http://www.avtogararuse.org/
https://www.mtitc.government.bg/
https://www.mrrb.bg/
https://www.bgtoll.bg/en/
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https://www.tourism.government.bg/ 

 

Câmara de Turismo da Bulgária 

https://btch.bg/ 

 

Departamento de Justiça 

https://www.justice.government.bg/ 

 

Ministério da Justiça - Direção de Cidadania da Bulgária. 

Sofia, 5 Aksakov Str. / E-mail: bgcitizen2@justice.government.bg 

 

Câmara de Comércio 

https://www.bia-bg.com/ 

 

União Turística da Bulgária 

https://www.btsbg.org/ 

 

Portal Turístico da Bulgária 

https://bulgariatravel.org/en#map=6/42.750/25.380 

 

Ministério Búlgaro da Saúde 

https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/ 

 

e 

 

https://www.mh.government.bg/en/ 

 

Ministério do Interior 

https://www.mfa.bg/en/ 

 

Dirigir na Bulgária 

https://www.rac.co.uk/drive/travel/country/bulgaria/ 

 

Instituto Nacional de Meteorologia e Hidrologia 

http://www.meteo.bg/en 

 

 

 

https://www.tourism.government.bg/
https://btch.bg/
https://www.justice.government.bg/
mailto:bgcitizen2@justice.government.bg
https://www.bia-bg.com/
https://www.btsbg.org/
https://bulgariatravel.org/en#map=6/42.750/25.380
https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/
https://www.mh.government.bg/en/
https://www.mfa.bg/en/
https://www.rac.co.uk/drive/travel/country/bulgaria/
http://www.meteo.bg/en
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