
Venha Connosco!
• Quarentena: Não
• Declarações médicas necessárias: Para entrar, necessita de preencher declaração 

que pode obter em https://seychelles.govtas.com/ tendo de o fazer antes da data 
de partida. É obrigatório fazer seguro de saúde na plataforma indicada acima, para 
pode entrar (independente do seguro contratado no pacote Solférias). Para 
regresso a Portugal, necessita de preencher declaração que pode obter em 
https://portugalcleanandsafe.pt/pt-pt/passenger-locator-card

• Teste COVID para ir: Sim. Até 72h antes do voo. Todos os passageiros necessitam de 
ter teste realizado independentemente da idade.

• Teste COVID para voltar: Sim. Até 72h antes do voo. Crianças até 02 anos 
(inclusive), não necessitam de realizar teste .

• Locais e Preços para realizar teste nas Seicheles: Cerca de SCR 2. 500/ 95 EUR

Para realizar o teste para o regresso, deve entrar em contato com a Autoridade de Saúde Pública, com bastante 
antecedência, através do endereço de e-mail:

covid19test@health.gov.sc ou telefone +248 438 8410 

Crianças com idade inferior a 12 anos e adultos com 65 ou mais anos, têm os testes PCR gratuitos. 
Todos os testes de PCR realizados nas Seicheles, são acreditados pelo Ministério de Saúde.

• Outras informações: Aconselhamos a todos os passageiros que confirmem junto do alojamento 
(na altura do check-in) ou com o assistente Solferias à chegada, das informações mais atuais sobre 
a marçação do teste PCR para o regresso, e necessária ajuda para a sua marcação, se assim for 
necessário, para que seja efetuada com a devida antecedência. Reconfirme se nas escalas no voo 
que vai fazer, se existem algumas necessidades suplementares às indicadas acima.

• Todos os passageiros que viajam para o Dubai, incluindo os passageiros em trânsito, deverão 
preencher um formulário de declaração de saúde em https://c.ekstatic.net/ecl/documents/dubai-
health-declaration e entregar no ato do check-in. Este formulário deverá também estar disponível 
no check-in. 

Última atualização: 18.05.2021

https://seychelles.govtas.com/
https://portugalcleanandsafe.pt/pt-pt/passenger-locator-card
mailto:covid19test@health.gov.sc
https://c.ekstatic.net/ecl/documents/dubai-health-declaration

