
Venha Connosco!
• Quarentena: Não
• Declarações médicas necessárias: Os passageiros devem preencher o questionário 

da Autoridade de Saúde Regional (IASAÚDE) disponível em 
https://madeirasafe.com/, e carregar o teste à COVID no site ou app MADEIRA SAFE 
TO DISCOVER para um check-out mais ágil no aeroporto.

• Teste COVID para ir: Sim. Teste PCR negativo. Até 72h antes do voo. Crianças até 11 
anos (inclusive) não necessitam de realizar teste.

• Teste COVID para voltar: Não
• Locais e preços para realizar teste em Portugal: Gratuito

O teste poderá ser feito de forma gratuita, mediante apresentação de comprovativo de viagem (disponível após emissão da documentação) 
e restantes dados pessoais do passageiro (nomeadamente nome, data de nascimento, morada de origem, alojamento no destino, telefone, 
e-mail, número do CC, número do SNS ou utente do SNS, entre outros). 
Por favor consulte os locais onde poderá realizar o teste em: https://www.madeira.gov.pt/Governo-Regional-
Madeira/ctl/Read/mid/4829/InformacaoId/66153/UnidadeOrganicaId/9/CatalogoId/0 

Os passageiros que não tenham sido testados farão um teste gratuito à chegada ao aeroporto (duração máxima prevista de 1 hora para todo 
o processo, após o qual será permitido o check-out no aeroporto). Os passageiros serão informados telefonicamente dos resultados dentro 
de 12 horas, e o confinamento no estabelecimento hoteleiro onde se encontre hospedado é obrigatório durante o tempo de espera, até à 
obtenção de resultado negativo do referido teste. As crianças com menos de 12 anos de idade não têm de ser testadas, salvo em casos 
suspeitos.

VIAGENS ENTRE ILHAS
Atualmente viagens com início na Ilha da Madeira para a Ilha de Porto Santo, e vice versa, necessita de realizar teste de despiste COVID19 
pela metodologia RT-PCR até 72 horas antes da viagem num dos laboratórios convencionados com o Governo Regional.

CORREDOR VERDE
Passageiros já vacinados são automaticamente excecionados da obrigatoriedade da testagem RT-PCR na chegada à Madeira e Porto Santo.
Neste caso os passageiros terão de apresentar um documento que certifique que foi vacinado contra o COVID-19, de acordo com o plano
estipulado e respeitando o período de ativação do sistema imunitário previsto no RCM (resumo das características do medicamento).
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