
Venha Connosco!
• Declarações médicas necessárias: Para entrar em qualquer uma das ilhas deve preencher e assinar eletronicamente

uma declaração que pode obter em https://www.spth.gob.es/ . Recebe um código QR que deverá apresentar ao chegar
a Espanha. Para regresso a Portugal continental, necessita de preencher declaração que pode obter em
https://portugalcleanandsafe.pt/pt-pt/passenger-locator-card

• Teste COVID para ir: Sim. (Por via aérea ou marítima). Não aplicável a crianças com idade inferior a 12 anos. PCR
negativo ou teste semelhante (tipo NAAT), ou teste negativo para antígenos incluídos na lista comum da Comissão
Europeia (https://covid-19-diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices#form_content), emitido dentro das 48 horas antes da
chegada.

Não necessitam de teste PCR:
* Passageiros já vacinados. Neste caso os passageiros terão de apresentar um Certificado de vacinação emitido por
autoridade competente que certifique que foi vacinado contra o COVID-19, há mais de 14 dias, tendo as doses necessárias.
O certificado de vacinação deverá incluir: Nome e sobrenome do titular; Data da vacinação, informando a data da última
dose administrada; Tipo de vacina administrada; Número de doses administradas / cronograma completo; País onde foi
administrada; Identificação do órgão emissor do certificado de vacinação.
• Passageiros com Certificado de recuperação (comprovação de superação da doença): expedido pela autoridade
competente ou por serviço médico no mínimo 11 dias após o primeiro teste de diagnóstico do tipo NAAT (PCR, TMA, LAMP
e semelhantes) com resultado positivo. A validade do certificado terminará 180 dias a partir da data da amostra. Deve
incluir pelo menos as seguintes informações: Nome e sobrenome do titular; Data de amostra do primeiro teste diagnóstico
positivo para SARS-CoV-2; Tipo de teste NAAT realizado; País emissor. Qualquer um destes certificados deve ser em
espanhol, inglês, francês ou alemão. Se não for possível obter o original em nenhuma dessas línguas, o documento
comprovativo deve ser acompanhado de uma tradução para o espanhol por uma entidade oficial.

• Teste COVID para voltar: Sim. (Por via aérea ou marítima). Teste PCR negativo até 72h antes do voo, teste Antigénio
negativo, até 48h antes do voo ou Certificado Digital COVID da UE. Crianças até 11,99 anos (inclusive) não necessitam de
realizar teste. Esta informação aplica-se apenas em caso de voos de regresso a Portugal continental, sem escala, e
provem da resolução de Concelho de Ministros com validade até às 23H59 de dia 11 julho 2021. Para viagens de
regresso com datas posteriores, ver atualização legislativa subsequente. Para consulta das coberturas do seguro em
relação ao cancelamento/interrupção da viagem com a realização de teste antigénio, por favor consulte aqui.
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Venha Connosco!
• Locais e preços para realizar teste nas Canárias: entre 75€ e 95€

Fuerteventura
Centro Médico Jandía Sa : +34 928 541 543 
Centro Especialidades Médicas Costa Calma Sl : +34 928 875 
300 
Centro Médico Ever Grillo : +34 928 542 402

Gran Canaria
Laboratorio Juan Francisco Araña: +34 928 771 625
Hospitén Roca: +34 928 769 004
Hospital San Roque Maspalomas: +34 928 063 627
Clinique les Violettes Phone : +216 72 224 000

Lanzarote
Gabimedic Cm Lanzarote: +34 928 813 190
Biolab Siete Mares Sl: +34 928 803 277
Clínica San Vicente Sl: +34 928 597 105

Tenerife
Hospital Quirónsalud Costa Adeje: +34 922 752 626
Internacional Adeje Salud Sl: +34 922 702 557
International Fañabé Salud: +34 922 173 430

• Outras informações: Cada ilha tem um nível de incidência covid-19 diferenciado, divido por 4 categorias, cujas medidas 
são ajustadas em função das mesmas. Listagem atualizada em https://www.olailhascanarias.com/coronavirus/
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