
Venha Connosco!
• Quarentena: Não.

• Declarações médicas necessárias: Apresentar uma declaração de saúde, fornecida 
pela companhia aérea ou no aeroporto, à chegada. Visualizar documento aqui .

• Teste COVID para ir: Sim. Até 72h antes do voo, como medida obrigatória da 
companhia aérea.

• Teste COVID para voltar: Sim. Até 72h antes do voo. Crianças até 02 anos 
(inclusive), não necessitam de realizar teste .
Preencher a declaração que pode obter aqui .  

• Locais e preços para realizar teste: Na maioria dos hotéis há a possibilidade de 
fazer o teste no próprio hotel com um custo que vai dos 80,00 USD aos 140,00 USD 
por pessoa (sujeito a reconfirmação). 

• Outras informações: No aeroporto em Punta Cana é efetuado de forma aleatória 
um teste rápido em 3% a 15% dos passageiros e àqueles que apresentem sintomas. 
A verificação da temperatura será efetuada a todos os passageiros.

• A partir de 1º de maio de 2021, o uso do formulário eletrónico será obrigatório e nenhum outro método será permitido ou reconhecido como
válido para fornecer as informações necessárias para a entrada na República Dominicana. O formulário está disponível em inglês, espanhol,
francês, italiano, alemão, português e russo através do seguinte link: https://eticket.migracion.gob.do. Os passageiros devem preencher um
formulário de chegada e partida e o sistema irá gerar dois códigos QR. Os aeroportos dominicanos têm acesso gratuito à Internet, para que os
passageiros que não preencheram o formulário antes de voar possam fazê-lo na chegada ao país. Para economizar tempo durante o
procedimento de chegada, recomendamos preencher o formulário 72 horas antes da viagem, imprimir ou tirar uma screenshot do código QR e
tê-lo em mãos até a chegada, onde será verificado pelas autoridades quando os passageiros passarem pela Alfândega. O código QR não será lido
durante o check-out, mas é uma confirmação de que o formulário foi preenchido corretamente. Se os passageiros precisarem fazer qualquer
alteração no formulário, eles deverão preencher um novo formulário.
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https://www.drtravelcenter.com/wp-content/uploads/2020/05/traveler-s-health-affidavit-1.pdf
https://portugalcleanandsafe.pt/pt-pt/passenger-locator-card
https://eticket.migracion.gob.do/

