
  

Guia de Viagem 
 

ZANZIBAR  

 

Documentação necessária:  Passaporte com validade mínima de 6 meses a contar da 
data de regresso 
Visto obrigatório – O processo de obtenção de visto na 
chegada à Tanzânia mudou, desde setembro de 2019. 
É  necessário que, à chegada ao país, todos os 
passageiros obtenham um número de controlo, façam 
o devido pagamento e passem no serviço de Imigração, 
para confirmar e emitir o visto. Para evitar demoras à 
chegada, é altamente recomendável que os vistos sejam 
obtidos online. As solicitações podem ser preenchidas, 
até três semanas antes da viagem, através do seguinte 
endereço eletrónico: 
https://eservices.immigration.go.tz/visa/  

 
Diferença horária:  Verão Portugal Continental  GMT + 2 
 Inverno Portugal Continental GMT + 3 
  
Designação oficial:   República Unida da Tanzânia 
 
Língua oficial: Suaíli e Inglês 
 
População:    1.294.377 habitantes (2013) 
 
Moeda: Xelim Tanzaniano (100 TZS equivalem a 0,04 euros) 
 
Religião:     Islamismo, religiões animistas e cristianismo 
 
Horários de trabalho:   Administração pública 

Segunda a sexta das 09h00 às 16h00 
 
Bancos   
Segunda a sexta das 08h30 às 16h00  
Sábados das 08h30 às 13h00 
 
Comércio   
Segunda a sexta das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 
18h00 
Sábados das 08h30 às 12h30 



  

 
Medicação:     Vacina Febre-amarela (aconselhável) 
     Profilaxia da Malária 
    
Electricidade:   230 V 
Código Internet:    .tz 
 
Código Telefónico:   00254 
 
Sitio Oficial de Turismo:   www.tanzaniatourismoboard.com 

Pagamentos:  Cartões de crédito aceites nos principais hotéis. 
 
Clima: Zanzibar tem um clima tropical de monções. Durante a 

época das chuvas nos meses de abril e maio, a 
temperatura média varia entre os 20ºC e os 26ºC. O 
resto do ano, a temperatura média ronda os 33ºC 

 
Situação geográfica:  Localizada no Oceano Indico, Zanzibar situa-se na costa 

este da Tanzânia e é formado por um conjunto de duas 
ilhas 

 
História:   Quando Vasco da Gama visitou a ilha em 1499, Zanzibar 

já era conhecido pelos mercadores muçulmanos. Por 
essa altura, Zanzibar importava cerâmica do golfo 
pérsico e rapidamente se tornaria uma base para 
mercadores árabes. Os portugueses acabaram por 
estabelecer um entreposto comercial e uma missão 
católica, dominando o território durante dois séculos. 
Entre 1890 e 1963, Zanzibar foi um protectorado 
britânico. Zanzibar obteve a independência e tornou-se 
uma monarquia constitucional em 1963. 

 

Como ir:  Voos à partida de Lisboa via Amesterdão com a KLM 
 
Tempo de voo:  +/- 12h00 
 
Taxa turística:  Isenção 
  
Gastronomia:  A gastronomia tanzaniana caracteriza-se pela 

preferência da carne no interior e do peixe nas zonas 
costeiras. As carnes costumam ser cozinhadas na brasa 
ou assadas. Poderá saborear carnes exóticas como o 
búfalo, o gnu e a antílope. Nas zonas costeiras pode-se 
comer peixe fresco de excelente qualidade. As 
variedades mais solicitadas são a tilápia, a truta, a perca, 



  

o peixe tigre, o peixe loiro e o bacalhau de rocha. Não 
deixe de provar a lagosta de Zanzibar, as ostras e os 
lagostins gigantes. 

 
Principais feriados:   01 de janeiro  Dia de Ano Novo 
     12 de janeiro  Festa da Revolução de Zanzibar 
     abril   Sexta-feira Santa (feriado móvel) 

abril Segunda-feira de Páscoa (feriado 
móvel) 

     07 de abril  Dia dos Heróis 
     26 de abril  Festa da União 
     01 de maio  Dia do Trabalhador 
     07 de julho  Dia da Industria 
     08 de agosto  Dia dos Camponeses 
     14 de outubro  Dia de Nyere 
     09 de dezembro Dia da Independência 
     25 de dezembro Dia de Natal 
 

Informação:  desde 1 de Junho de 2019 é proibida a importação, 
exportação, manufatura, armazenamento e venda de 
sacos de plástico. Os consumidores que utilizem sacos 
de plástico poderão ser sujeitos a penas de prisão até 
sete dias. 
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