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Venha Connosco!
Quarentena: Não
Declarações médicas necessárias: Os passageiros deverão de forma obrigatória preencher um formulário de saúde a ser entregue à
chegada a Cabo Verde. Este formulário será enviado com a documentação de viagem. 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 ou teste Antigénio negativo. Até 72h antes do voo. Crianças até 11,99 anos (inclusive) não
necessitam de realizar teste.
Teste COVID para voltar: Sim. Teste PCR negativo até 72h antes do voo, ou teste Antigénio negativo, até 48h antes do voo. Crianças até
11,99 anos (inclusive) não necessitam de realizar teste.
Preços para realizar teste em Cabo Verde:
80€ (aproximadamente) para o teste PCR.
25€ para o teste Antigénio.
Certificado de vacinação dispensa a realização de testes: Para passageiros já com a vacinação completa, não necessitam de realizar os
testes acima mencionados em ambos os percursos, sendo obrigatória a apresentação de um Certificado de Vacinação emitido por
autoridade competente que certifique que foi vacinado contra o COVID-19:
Há mais de 14 dias nos casos das vacinas da AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Sinopharm, Sinovac e Sputnik V, tendo as doses necessárias.
Há mais de 28 dias no caso da vacina da Johnson & Johnson, 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.
Certificado recuperação dispensa a realização de testes: Para passageiros com certificado de recuperação COVID, não necessitam de
realizar os testes desde que:
No percurso Portugal-Cabo Verde, apresente um certificado de recuperação que ateste que o titular recuperou de uma infeção por
SARS-Cov2, na sequencia de um resultado positivo num teste RT-PCR realizado, há mais de 14 dias e menos de 90 dias
No percurso Cabo Verde-Portugal, apresente um certificado de recuperação que ateste que o titular recuperou de uma infeção por
SARS-Cov2, na sequencia de um resultado positivo num teste RT-PCR realizado, há mais de 11 dias e menos de 180 dias

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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Locais para realizar teste em Cabo Verde:
Ilha do Sal
Delegacia de Saúde (Espargos), Tlf : +238 2411130
Clínica Santa Maria, Tlf. : +238 9754020

Ilha de Santiago
Inpharma (Cidade da Praia) Tlf: +238 8001112
www.inpharma.cv

Ilha da Boavista
Delegacia de Saúde (Sal Rei) Tlf : +238 2511167
Tavares Laboratório (Sal Rei) Tlf : +238 5984548

Ilha de S. Vicente
Centro de Estágio FCF (Mindelo) Tlf: +238 5997827

VIAGENS ENTRE ILHAS
Atualmente para viagens entre ilhas é obrigatória a apresentação do teste antigénio negativo para viajar.
Nota:
Para clientes a efetuar os testes nas ilhas de Santiago e S. Vicente, poderão também efetuar o agendamento dos testes através de
do seguinte link: https://agendamento.covid19.cv
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