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WINTER WONDERLA

A Catai disponibiliza este novo guia interativo com informações sobre os destinos que atualmente têm as suas fronteiras abertas para todos os viajantes e que não exigem quarentena na chegada. Também oferecemos informações permanentemente atualizadas sobre os requisitos necessários para viajar até o destino, uma breve descrição e um link para a programação do Catai disponível em tempo real no TravelPricer.

Através deste guia queremos ajuda-lo, perante um panorama em constante mudança, com todos os detalhes e informações sobre as necessidades de viagens e destinos em operação. Desta forma, todos os interessados que pretendam viajar em breve, podem obter, de forma clara e através de um único link, informações sobre os diferentes destinos e a oferta que a Catai coloca à sua disposição.

No mapa interativo pode consultar alguns dos destinos abertos para onde podemos viajar, sem a necessidade de quarentena. Desde a saída do voo, a bordo do avião e em todos os serviços terrestres: como hotéis, transferes, etc., todos os protocolos de segurança estão garantidos pelos nossos fornecedores, garantindo uma viagem mais segura.

Além disso, a Catai recomenda a contratação de um seguro viagem com cobertura específica para a Covid, garantindo-se a solução para qualquer imprevisto.

       «Viajar é viver» Hans Christian Andersen
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ABERTO DESDE
15/07/2020MALDIVAS

  
DOCUMENTAÇÃO

PROTOCOLO COVID-19 (ACTUALIZADO 17/11/2020)

INFORMAÇÃO

O MAIS DESTACADO

•  Passaporte com validade mínima de 6 meses. 
•  No aeroporto de Malé, será entregue um visto gratuito com validade
    de 30 dias.

•  Exigido teste PCR negativo, efetuado com uma antecedência máxima
     de 96 horas.
•  Preenchimento de formulário online, 24 horas antes da chegada às Maldivas:
     https://imuga.immigration.gov.mv/ethd/create
•  Preenchimento e apresentação de uma declaração de saúde, inspeção visual 
     e controlo de temperatura no aeroporto.
•  Como medida de precaução, os viajantes que apresentem sintomas de 
     COVID-19 serão submetidos a um teste PCR, a pagar pelo próprio. 
•  Também serão realizados testes PCR aleatórios, no aeroporto de Malé, 
     e sem custo para o viajante.

•  Um paraíso de 1.190 ilhas de coral, distribuidas em 26 atóis. Situadas no 
     oceano Índico, ao sudoeste do Sri Lanka e a sul da India. 
•  Aproximadamente 90 ilhas com hotéis-resort, com praias de areia fina e 
     palmeiras, rodeadas por barreiras de coral que formam preciosas lagoas de 
     cor turquesa.
•  Prática de mergulho e de snorkel nos recifes, povoados pelos mais belos
     peixes exóticos, a principal atração das Maldivas.
•  Desfrutar dos maravilhosos resort, relaxar na praia e a prática de desportos
     aquáticos.

•  Idioma: Dhivehi. Os colaboradores dos hotéis falam fluentemente o Inglês. 
•  Moeda: Rupia das Maldivas (MVR).

CONSULTAR VIAGENS NO TRAVEL PRICERCONSULTAR INFO COVID-19VOLTAR AO MAPA 

https://imuga.immigration.gov.mv/ethd/create
https://www.catai.pt/search?q=maldivas
https://www.catai.pt/informacion-covid-19-por-destino
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ABERTO DESDE
05/08/2020QUÉNIA

  

PROTOCOLO COVID-19 (ACTUALIZADO 17/11/2020)

•  Passaporte com validade mínima de 6 meses.
•  O passaporte deve ter pelo menos duas páginas em branco. 
•  Necessita de visto, obtido online: http://evisa.go.ke
•  O valor do visto são $50 (aprox.). 

•  Exigido teste PCR negativo, em inglês efetuado com uma antecedência
    máxima de 96 horas.
•  Preenchimento de formulário online, 96 horas antes do inicio da viagem. 
     O formulário pode ser descarregado em: 
     https://ears.health.go.ke/airline_registration
•  Envio online de uma cópia do formulário de saúde, e outra entregue à 
     entrada no país.
•  Controlo de temperatura tanto no aeroporto como também nos parques
     nacionais. A temperatura corporal não deve exceder os 37,5ºC.

•  Idioma: Swahili, ainda que na sua maioria, a população utilize o inglês para
     além dos dialetos locais. 
•  Moeda: Shiling ou Chelín keniata (KES). 
•  Clima: a melhor época para viajar é de Janeiro a Março, e de Julho a Outubro.

•  Descubrir a essência Africana, e as tradições ancestrais das tribos samburus
     e masai.
•  Desfrutar das paisagens infinitas da savana Africana, e da sua fauna
     selvagem em liberdade.
•  Explorar em 4X4 os maravilhosos parques naturais de Masai Mara e 
     Amboseli.
•  Sobrevoar os lagos de Nakuru e Naivasha, povoados por elegantes
     flamingos.

CONSULTAR VIAGENS NO TRAVEL PRICERCONSULTAR INFO COVID-19VOLTAR AO MAPA 

DOCUMENTAÇÃO INFORMAÇÃO

O MAIS DESTACADO

http://evisa.go.ke
https://ears.health.go.ke/airline_registration
https://www.catai.pt/search?q=quenia
https://www.catai.pt/informacion-covid-19-por-destino


ABERTO DESDE
01/06/2020TANZÂNIA

  

PROTOCOLO COVID-19 (ACTUALIZADO 17/11/2020)

•  Passaporte com validade mínima de 6 meses.
•  O passaporte deve ter pelo menos duas páginas em branco. 
•  Necessita de visto, obtido online: https://eservices.immigration.go.tz/visa 
•  O valor do visto são $50 (aprox.). 

•  Não requere teste PCR à entrada no país.
•  Todos os passageiros devem preencher uma declaração de saúde, que
     lhes será entregue durante o voo, antes da chegada ao destino.
•  Todos os passageiros são submetidos a controlo de temperatura e de 
     sintomas na entrada no país. Todos aqueles que mostrem sintomas compatíveis
     com a COVID-19 são submetidos a um teste PCR como medida de precaução
    (custo da responsabilidade do passageiro). No caso do resultado dar positivo, 
    deve cumprir uma quarentena de 14 dias a expensas do passageiro. 

•  Idioma: Kiswahili (oficial), inglês e dialetos locais. 
•  Moeda: Shiling ou Chelín tanzano (TZS).
•  Vacinas: Obrigatório certificado de vacinação contra a febre amarela, se 
     proveniente de um país Africano e outro endémico.

•  Descubrir a cratera de Ngorongoro, a maior caldeira vulcânia do mundo, 
     e a grande variedade existente no seu interior.
•  Desfrutar das paisagens infinitas da savana Africana, no parque nacional de
     Serengeti.
•  Contemplar o impressionante Kilimanjaro, a montanha mais alta de África, 
     com as suas neves eternas.
•  Desfrutar do exotismo e das praias paradisiacas da ilha de Zanzibar.

CONSULTAR VIAGENS NO TRAVEL PRICERCONSULTAR INFO COVID-19VOLTAR AO MAPA 

DOCUMENTAÇÃO INFORMAÇÃO

O MAIS DESTACADO

https://eservices.immigration.go.tz/visa
https://www.catai.pt/search?q=tanzania
https://www.catai.pt/informacion-covid-19-por-destino


ABERTO DESDE
09/11/2020BOTSWANA

  

PROTOCOLO COVID-19 (ACTUALIZADO 17/11/2020)

•  Passaporte com validade mínima de 6 meses.

•  Requere teste PCR à entrada no país, em inglês e realizado com um 
    máximo de 72 horas antes do primeiro voo.
•  Todos os passageiros são submetidos a controlo de temperatura e de 
     sintomas na entrada no país.
•  Manter contato com as autoridades sanitárias do país, durante a estadia.

•  Idioma: inglês e setswana, para além dos distintos dialetos locais. 
•  Moeda: Pula (BWP). 

•  Percorrer em 4X4 o P. N. De Chobe, conhecido pelas manadas de elefantes. 
•  Navegar lentamente em um mokoro, entre os espetaculares canais do 
     Delta de Okavango. 
•  Descansar nos maravilhosos acampamentos, envolto por incríveis paisagens. 
•  Procurar os antílopes autóctones como o sitatunga e o litchwe.

CONSULTAR VIAGENS NO TRAVEL PRICERCONSULTAR INFO COVID-19VOLTAR AO MAPA 

DOCUMENTAÇÃO INFORMAÇÃO

O MAIS DESTACADO

https://www.catai.pt/search?q=botswana
https://www.catai.pt/informacion-covid-19-por-destino


ABERTO DESDE
13/11/2020ÁFRICA DO SUL

  

PROTOCOLO COVID-19 (ACTUALIZADO 17/11/2020)

•  Passaporte com validade mínima de 6 meses.
•  Passaporte com pelo menos 2 páginas em branco. 
•  Visto obrigatório, obtido à chegada e é gratuito.

•  Requere teste PCR à entrada no país, em inglês e realizado com um 
     máximo de 72 horas antes do primeiro voo.
•  Controlo de temperatura no aeroporto, hotéis e restaurantes.
•  Seguro de viagem, com cobertura médica relaccionada com a Covid-19.
•  Obrigatório a utilização de máscara em espaços públicos, assim como também
      ao ar livre quando não se pode garantir uma distância social mínima de 1,5 metros.

•  Idioma: inglês, afrikaans para além dos distintos dialetos locais. 
•  Moeda: Rand Sul Africano (ZAR). 
•  Clima: a melhor época para viajar é entre Dezembro a Fevereiro, durante o verão.

•  Descobrir a vida selvagem no Parque Kruger, onde podemos avistar os 
     5 grandes: o elefante, o leão, o rinoceronte, o búfalo e o leopardo.
•  Desfrutar da exclusividade das reservas privadas. 
•  Visitar à bela e cosmopolita Cidade do Cabo.
•  Percorrer a rota dos Jardins, entre a Cidade do Cabo e Port Elizabeth. 
•  Conhecer a terra dos orgulhosos guerreiros Zulus.

CONSULTAR VIAGENS NO TRAVEL PRICERCONSULTAR INFO COVID-19VOLTAR AO MAPA 

DOCUMENTAÇÃO INFORMAÇÃO

O MAIS DESTACADO

https://www.catai.pt/search?q=africa-do-sul
https://www.catai.pt/informacion-covid-19-por-destino
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ABERTO DESDE
01/07/2020MARROCOS

  

PROTOCOLO COVID-19 (ACTUALIZADO 17/11/2020)

•  Passaporte com validade mínima de 3 meses. 
•  Para os cidadãos Portugueses não é necessário visto.

•  Requere teste PCR à entrada no país, em inglês e realizado com um 
     máximo de 72 horas antes da viagem.
•  Viagem com motivo de trabalho, passageiro deve apresentar uma carta-
     convite emitida por uma empresa com sede em Marrocos.
•  Viagem de lazer, passageiro deve apresentar uma reserva válida de estadia
     em hotel.

•  Idioma: Árabe e Francês. 
•  Moeda: Dirham Marroquino (DH). 

•  Explorar os desertos mágicos, os oásis férteis, as praias e as zonas montanhosas.
•  Visitar as cidades Imperiais de Fez, Rabat, Marraquexe e Meknes.
•  Desfrutar dos cheiros e dos sabores da deliciosa cozinha Marroquina.
•  Perder-se nos bazares e souks, entre mil cores e aromas.

CONSULTAR VIAGENS NO TRAVEL PRICERCONSULTAR INFO COVID-19VOLTAR AO MAPA 

DOCUMENTAÇÃO INFORMAÇÃO

O MAIS DESTACADO

https://www.catai.pt/search?q=marrocos
https://www.catai.pt/informacion-covid-19-por-destino


ABERTO DESDE
01/07/2020DUBAI

  

PROTOCOLO COVID-19 (ACTUALIZADO 17/11/2020)

•  Passaporte com validade mínima de 6 meses. 
•  Visto obtido na chegada ao país, gratuito.

•  Requere teste PCR à entrada no país, em inglês e realizado com um 
     máximo de 96 horas antes da viagem. Caso não apresente o teste, na chegada 
     ao aeroporto do Dubai será submetido a um teste PCR, devendo ficar confinado 
     ao quarto de hotel até que saia o resultado. Se for negativo, poderá continuar 
     a viagem; se positivo deve cumprir uma quarentena de 14 dias e os gastos 
     decorrentes dessa situação são da responsabilidade do viajante.
•  Necessário registar todos os dados na aplicação COVID-19DX.
•  Assinatura de uma declaração, assumindo a responsabilidade por todos os 
     custos de uma possível quarentena e eventual tratamento médico.
•  Obrigatório seguro de saúde internacional, válido para entrar no país.

•  Idioma: Árabe, mas o inglês é muito utilizado nos setores do turismo e de negócios. 
•  Moeda: Dirham dos Emirados Árabes (AED).

•  Cidade de luxo, no deserto da Arábia.
•  Subir a um dos edifícios mais altos do mundo, Burj Kalifa.
•  Contemplar do ar, a palmeira e o hotel mais luxuoso do mundo, Burj Al Arab.
•  Realizar compras no Dubai Mall, o maior centro comercial do mundo.

CONSULTAR VIAGENS NO TRAVEL PRICERCONSULTAR INFO COVID-19VOLTAR AO MAPA 

DOCUMENTAÇÃO INFORMAÇÃO

O MAIS DESTACADO

https://www.catai.pt/search?q=dubai
https://www.catai.pt/informacion-covid-19-por-destino


ABERTO DESDE
01/07/2020EGITO

  

PROTOCOLO COVID-19 (ACTUALIZADO 17/11/2020)

•  Passaporte com validade mínima de 6 meses. 
•  Visto obtido na chegada ao país, são aproximadamente US$ 35.

•  Apresentação de teste PCR negativo, realizado até 72 horas antes da viagem.
•  Preenchimento de um formulário antes do embarque, declarando que não 
     esteve infetado ou em contato com pessoas com o Coronavirus durante os 
    14 dias anteriores à data de viagem. Pode-se obter uma cópia do formulário em: 
    https://egypt.mfa.gov.ua/storage/app/sites/26/declaration-form.pdf  
•  Este requisito não se aplica aos passageiros que voem diretamente para os 
    aeroportos das regiões de Marsa Matrouh, Mar Vermelho (Hurghada e Marsa 
    Alam) e sul do Sinai (Sharm El Sheik e Taba).

•  Idioma: Árabe Egípcio. 
•  Moeda: Libra Egípcia  (EGP). 

•  Descobrir a cultura milenar do Egito, e a sua exuberante gastronomia.
•  Contemplar a grande pirâmide de Gizé, os templos de Luxor e Abu Simbel.
•  Realizar um elegante cruzeiro pelo rio Nilo.
•  Praticar snorkel nos recifes do mar vermelho.
•  Desfrutar das praias e dos resort de luxo em Hurghada e Sharm El Sheik.

CONSULTAR VIAGENS NO TRAVEL PRICERCONSULTAR INFO COVID-19VOLTAR AO MAPA 

DOCUMENTAÇÃO INFORMAÇÃO

O MAIS DESTACADO

https://egypt.mfa.gov.ua/storage/app/sites/26/declaration-form.pdf
https://www.catai.pt/search?q=egito
https://www.catai.pt/informacion-covid-19-por-destino


ABERTO DESDE
01/07/2020TURQUÍA

  

PROTOCOLO COVID-19 (ACTUALIZADO 17/11/2020)

•  Passaporte ou cartão de cidadão com validade mínima de 6 meses. 
•  Não é necessário visto, para estadias inferiores a 90 dias.

•  Permitida a entrada no país.
•  Na chegada ao aeroporto é medida a temperatura a todos os passageiros. 
•  Obrigatório o uso de máscara.

•  Idioma: Turco. 
•  Moeda: Lira Turca (TL). 

•  Percorrer Istambul, visitar as mesquitas, palácios e mercados.
•  Contemplar as fascinantes paisagens da Capadócia.
•  Desfrutar da gastronomia, ou de um relaxante banho turco.
•  Dar um passeio de barco pelo Bósforo, o estreito que separa a parte
     Europeia, da parte Asiática de Istambul.

CONSULTAR VIAGENS NO TRAVEL PRICERCONSULTAR INFO COVID-19VOLTAR AO MAPA 

DOCUMENTAÇÃO INFORMAÇÃO

O MAIS DESTACADO

https://www.catai.pt/search?q=turquia
https://www.catai.pt/informacion-covid-19-por-destino
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ABERTO DESDE
01/08/2020MÉXICO

  

PROTOCOLO COVID-19 (ACTUALIZADO 17/11/2020)

•  Passaporte. Não é necessário visto.
•  À entrada no país, o turista deve preencher um impresso denominado 
    “Formulário Migratório Multiplo”.

•  Não é exigido teste PCR nem quarentena na entrada no país.
•  Exigido um exame de saúde ao chegar no México.
•  Medição da temperatura.
•  Utilização de máscara obrigatório em muitos estados.
•  Os circuitos regulares voltam a operar a partir de Janeiro 2021.
•  Fronteiras abertas, à excepção com os Estados Unidos da América.

•  Idioma: Espanhol. 
•  Moeda: Peso Mexicano.

•  Conhecido pelas praias do Pacífico e do golfo do México, pela diversidade
     de paisagens de montanha, desertos e de selva.
•  Passear pela imensa Cidade do México, visitar as cidades coloniais de Mérida
     e Morelia, as mais bonitas da América e perder-se pelas ruinas Mayas.
•  Saborear a deliciosa cozinha Mexicana, repleta de cores e texturas.

CONSULTAR VIAGENS NO TRAVEL PRICERCONSULTAR INFO COVID-19VOLTAR AO MAPA 

DOCUMENTAÇÃO INFORMAÇÃO

O MAIS DESTACADO

https://www.catai.pt/search?q=mexico
https://www.catai.pt/informacion-covid-19-por-destino


ABERTO DESDE
15/10/2020CUBA

  

PROTOCOLO COVID-19 (ACTUALIZADO 17/11/2020)

•  Passaporte com validade mínima de 6 meses.
•  Visto turistico, válido para 30 dias.

•  Os viajantes ao aterrar no aeroporto são recebidos por equipas de saúde, e será 
      realizado um teste PCR cujo custo é assumido pelo Ministério do Turismo.
•  Preenchimento de uma declaração de saúde.

•  Idioma: Espanhol. 
•  Moeda: Peso Cubano convertível (CUC). As compras em numerário têm que 
     ser efetuadas nesta moeda.

•  Viajar para Cuba é como viajar no tempo, contemplar as fachadas dos 
    edificios nos bairros históricos, as viaturas antigas, a simpatia dos Cubanos e 
    os sabores são tudo parte da experiência oferecida por esta ilha.
•  Passear pelo malecón, as ruas ao estilo colonial e o porto de La Habana.
•  Visitar as mais importantes cidades históricas de Trinidad e Cienfuegos.
•  Desfrutar do paraíso Caribenho, praias de sonho, recifes de coral e belos 
     peixes tropicais.

CONSULTAR VIAGENS NO TRAVEL PRICERCONSULTAR INFO COVID-19VOLTAR AO MAPA 

DOCUMENTAÇÃO INFORMAÇÃO

O MAIS DESTACADO

https://www.catai.pt/search?q=cuba
https://www.catai.pt/informacion-covid-19-por-destino


ABERTO DESDE
01/07/2020REP.DOMINICANA

  

PROTOCOLO COVID-19 (ACTUALIZADO 17/11/2020)

•  Passaporte com validade mínima de 6 meses.
•  Todos os passageiros de voos internacionais estão sujeitos a uma taxa de 
     US$ 10 a pagar no aeroporto, à entrada no país.

•  Ao aterrar, é medida a temperatura a todos os passageiros, e preenchida 
    uma declaração de viagem e saúde como parte dos protocolos de segurança.
•  Restrições nos serviços dos hotéis.
•  Rígidos protocolos sanitários nos hotéis e nos serviços.

•  Idioma: Espanhol.  
•  Moeda: Peso Dominicano. O Euro e o Dólar são de uso comun.
•  Temporada dos furacões: de Junho a Novembro (incluído).

•  Desfrutar das bonitas praias de areia branca, e dos coqueiros.
•  Punta Cana e Playa Bávaro são lugares ideais para praticar o mergulho ou o 
      snorkeling, assim como para descansar nas águas quentes das Caraíbas.
•  A capital, Santo Domingo é uma cidade dinâmica, viva e alegre, que combina 
     a sofisticação do mundo moderno, com os vestígios do Mundo Antigo e da 
     paixão da América Latina.

CONSULTAR VIAGENS NO TRAVEL PRICERCONSULTAR INFO COVID-19VOLTAR AO MAPA 

DOCUMENTAÇÃO INFORMAÇÃO

O MAIS DESTACADO

https://www.catai.pt/search?q=punta cana
https://www.catai.pt/informacion-covid-19-por-destino


ABERTO DESDE
01/08/2020COSTA RICA

  

PROTOCOLO COVID-19 (ACTUALIZADO 17/11/2020)

•  Passaporte com validade mínima de 6 meses. 
•  Não é necessário visto, para estadias inferiores a 90 dias.

•  Não é exigido teste PCR para entrar no país.
•  Seguro de viagem com cobertura médica por um valor igual ou superior a 
     $ 50.000 (cinquenta mil dólares).
•  Cobertura de alojamento por um valor igual ou superior a $ 2.000.
•  Preenchimento do formulário digital epidemiológico, 48 horas antes da 
     viagem o qual deve ser impresso e junto à apólice de seguro. 
     https://salud.go.cr                
•  Uma vez preenchido será gerado um código QR.

•  Idioma: Espanhol. 
•  Moeda: Colón da Costa Rica. É recomendável levar dólares Americanos.

•  Entre o mar das Caraíbas e o Oceano Pacífico, encontramos a Costa Rica. 
     Um lugar para desfrutar do paraíso e da natureza. 
•  Desfrutar da beleza dos vulcões, das selvas e das belas praias na costa do 
     Pacífico e do mar das Caraíbas. 
•  Contemplar o emocionamente desovar e o nascimento das tartarugas no 
     parque Nacional de Tortuguero.
•  Passear nas pontes suspensas, a mais de 30 metro de altura.
•  Praticar desportos de aventura como o canopy e o rafting.

CONSULTAR VIAGENS NO TRAVEL PRICERCONSULTAR INFO COVID-19VOLTAR AO MAPA 

DOCUMENTAÇÃO INFORMAÇÃO

O MAIS DESTACADO

https://salud.go.cr
https://www.catai.pt/search?q=costa rica
https://www.catai.pt/informacion-covid-19-por-destino
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ABERTO DESDE
01/07/2020GRÉCIA

  

PROTOCOLO COVID-19 (ACTUALIZADO 17/11/2020)

•  Cartão de cidadão válido.

• Obrigatório resultado Covid-19 negativo, realizado nas 72 horas antes da 
chegada à Grécia.

• O formulário PLF é obrigatório para todos os passageiros que chegam à 
Grécia. É necessário apresentar o email de confirmação do PLF ou o respetivo 
código QR.

•  Idioma: Grego. 
•  Moeda: Euro (EUR).

•  Atenas, e o museu da Acrópole.
•  O Peloponeso e as suas grandes “polis” da antiguidade.
•  O centro do Universo, em Delfos.
•  Meteora, e os seus mosteiros sobre colossais rochas.
•  As idílicas ilhas Gregas.  

CONSULTAR VIAGENS NO TRAVEL PRICERCONSULTAR INFO COVID-19VOLTAR AO MAPA 

DOCUMENTAÇÃO INFORMAÇÃO

O MAIS DESTACADO

https://www.catai.pt/search?q=grecia
https://www.catai.pt/informacion-covid-19-por-destino


ABERTO DESDE
13/08/2020ITÁLIA

  

PROTOCOLO COVID-19 (ACTUALIZADO 17/11/2020)

•  Cartão de cidadão válido.

• Aplicavél uma das seguintes medidas de prevenção:
• 1. Obrigatório apresentar no embarque e a todas as pessoas encarregadas 

de efetuar controlos de saúde, o resultado do teste negativo à Covid-19, 
realizado nas 72 horas anteriores à entrada no país.

• 2. Obrigatório submeter-se a um exame PCR, que se realiza à chegada na 
Itália, ou nas 48 horas seguintes, num centro médico de referência. Durante a 
espera para realização do teste, e enquanto aguarda pelo resultado, o viajante 
fica sujeito a quarentena domiciliária.

•  Idioma: Italiano. 
•  Moeda: Euro (EUR).

•  A Toscânia, com as cidades de Piza, Siena e Florência. 
•  Veneza, com os seus românticos canais.
•  Roma, com as suas relíquias romanas e cristãs.
•  Sicília, a maior ilha do Mediterrâneo. Entre os seus atrativos, sugerimos um 
     passeio ao único vulcão ativo na Europa, o Etna. 

CONSULTAR VIAGENS NO TRAVEL PRICERCONSULTAR INFO COVID-19VOLTAR AO MAPA 

DOCUMENTAÇÃO INFORMAÇÃO

O MAIS DESTACADO

https://www.catai.pt/search?q=italia
https://www.catai.pt/informacion-covid-19-por-destino
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PROTOCOLO COVID-19 (ACTUALIZADO 17/11/2020)

•  Cartão de cidadão válido.

• Desde o dia 29 de Outubro, as autoridades federais decidiram por fim à  
obrigação da quarentena para todos os viajantes procedentes de Portugal,  
que pretendam visitar a Suiça. 

• Não é obrigatória a realização de teste PCR.

•  Idioma: Alemão, Francês, Italiano.
•  Moeda:  Franco Suiço (CHF).

• As pitorescas vilas com vistas sobre os lagos e dos Alpes, com castelos e 
imponentes palácios.

• A rota do vinho na região de Lavaux.
• Provar os pratos tipicos confeccionados com queijo Gruyere, e saborear o 

mundialmente reputado chocolate.
• Efetuar algumas das numerosas rotas de comboio, em carruagens panorâmicas.

CONSULTAR VIAGENS NO TRAVEL PRICERCONSULTAR INFO COVID-19VOLTAR AO MAPA 

DOCUMENTAÇÃO INFORMAÇÃO

O MAIS DESTACADO

https://www.catai.pt/search?q=suiza
https://www.catai.pt/informacion-covid-19-por-destino
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21/06/2020SUÉCIA

  

PROTOCOLO COVID-19 (ACTUALIZADO 17/11/2020)

•  Cartão de cidadão válido.

•  Não é exigida qualquer normativa de entrada.

•  Idioma: Sueco. 
•  Moeda: Coroa Sueco. Cartões de crédito amplamente utilizados. 

•  A Suécia é um país de baixa densidade populacional, que se caracteriza
     pelas suas longas costas, pelas vastas florestas e numerosos lagos.  
•  Estocolmo, uma das mais bonitas capitais do mundo, está edificada sobre 
    14 ilhas unidas por 57 pontes. Sugerimos a visita à câmara municipal, subir 
     à torre e desfrutar das magnificas paisagens. Percorrer o núcleo medieval 
     mais bem conservado do mundo, Gamla Stan. Visita a museu do barco
     Vasa (o único barco datado do século XVII). 
•  Gotenburgo, uma importante cidade portuária. Destacam-se os seus canais 
     de estilo holandês, e as suas avenidas como a Avenyn, a principal via da cidade.

CONSULTAR VIAGENS NO TRAVEL PRICERCONSULTAR INFO COVID-19VOLTAR AO MAPA 

DOCUMENTAÇÃO INFORMAÇÃO

O MAIS DESTACADO

https://www.catai.pt/search?q=suecia
https://www.catai.pt/informacion-covid-19-por-destino
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•  Todos os viajantes, para entrar em Espanha, independente da sua nacionalidade, devem  
preencher um formulário de controlo sanitário, disponível no site https://www.spth.gob.es  
Também pode aceder a este formulário através da APP gratuita, SPAIN TRAVEL HEALTH-SPTH.  
•  Uma vez preenchido o formulário, o viajante obtem o código QR que deve apresentar em 
todos os controlos sanitários na chegada a Espanha. Em resumo, este controlo acumula com o 
controlo efetuado anteriormente, no embarque com destino a Espanha. Será também medida 
a temperatura, e um controlo visual de sintomas.
•  A partir de 23 de novembro de 2020, todos os passageiros que procedem de um 
país / área de alto risco em relação ao coronavírus SARS-CoV-2, devem apresentar um 
certificado com um resultado PCR NEGATIVO, feito nas 72 horas anteriores à sua viagem. 
(custo suportado pelo passageiro).
•  Este certificado ou documento de suporte deve ser o original, escrito em Espanhol e / 
ou Inglês e pode ser apresentado em papel ou em formato eletrónico. O documento deve 
conter as seguintes informações: nome do viajante, passaporte ou número de identificação, 
data de realização do teste, identificação e detalhes de contato do centro que realizou a 
análise, técnica utilizada e resultado negativo do teste. O número de identificação pessoal 
(passaporte / cartão de cidadão) utilizado para preenchiment do QR, deve ser o mesmo que 
aparece no certificado de PCR negativo. Este requisito será aplicado independentemente da 
nacionalidade do passageiro.
•  A lista de países ou zonas de risco, bem como os critérios usados para seus definição, 
será revista a cada quinze dias e sua atualização será publicada na página site do 
Ministério da Saúde, que pode ser acessado no seguinte link: 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm
•  A atualização das revisões da lista de países ou zonas entrará em vigor sete dias 
após a sua publicação, com o objetivo de permitir às transportadoras, agências de viagens 
e operadores turísticos a informação aos seus Clientes em tempo útil.

VIAJAR PARA E ATRAVÉS DE ESPANHA

CONSULTAR INFO COVID-19VOLTAR AO MAPA 

https://www.spth.gob.es
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm
https://www.catai.pt/informacion-covid-19-por-destino



