
Venha Connosco!
• Declarações médicas necessárias: Para entrar algumas companhias exigem para além do teste PCR o

preenchimento de formulários de saúde entregues durante o voo e disponíveis também à chegada a
Tanzânia. 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. Teste PCR negativo realizado nas 72h antes da chegada. Todos os passageiros terão
também de à chegada realizar um teste rápido no valor de 25€ e pago em dinheiro. Deverá ser preenchido,
no máximo até 24h antes da chegada, o formulário disponível em: https://afyamsafiri.moh.go.tz/

• Teste COVID para voltar: Sim. Teste PCR até 72h antes do voo, para entrar em Portugal. Crianças até 11 anos
(inclusive), não necessitam de realizar teste para entrar em Portugal, mas podem ter outro escalão etário no
país visitado ou nas escalas do voo. Esta informação aplica-se apenas em caso de voos de regresso a
Portugal com escala, e provem da resolução de Concelho de Ministros 76-A de 17 junho 2021 e com validade
até às 23H59 de dia 27 junho 2021. Para viagens de regresso com datas posteriores, ver atualização
legislativa subsequente.

• Locais e preços para realizar teste na Tanzânia: entre 85€ e 160€
• Para quem esteja em Zanzibar é possível marcar o teste através do seguinte link com possibilidade de ser

realizado no hotel: https://zanzibarcovidtesting.co.tz/. É necessário uma digitalização ou fotografia do
passaporte para upload no site.

Arusha: 
• Selian Hospital
• Mount Meru Hospital 
Valor: 160€ - 08:00 às 15h00

Moshi: 
• Hai District Hospital
• Mawenzi Referral Hospital
• Kilimanjaro Christian Medical Cent.
Valor: 150€ - 08:00 às 15h00

Karatu: 
• Fame Medical Health Center 
Valor: 140€ - 08:00 às 15h00
Dar es Salaam: 
• Aga Khan Hospital
• IST Clinic
Valor: 160€ - 08:00 às 15h00

Zanzibar: 
• Migombani COVID-19 Centre 
Valor: 75€ - 08:00 às 15h00
• Lumumba COVID-19 Centre 
Valor: 75€
• Global Hospital
Valor: 110€
• Makunduchi COVID-19 Centre
Valor: 75€

• Outras informações: 
• Para a realização de testes rápidos para voos KLM, deverão chegar ao aeroporto 6h antes, por forma a dar tempo de

obter o resultado.
• Para programas combinados com Safari ao Quénia deverão apresentar teste PCR realizado nas 72h antes, nas

fronteiras.
• Para viagens com a Qatar Airways deverá ser entregue o formulário abaixo preenchido, antes da partida:

https://www.qatarairways.com/content/dam/documents/QR-consent-form-PCR.pdf
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