
Venha Connosco!
• Quarentena: Não

• Declarações médicas necessárias: É necessário o preenchimento de um questionário disponível em
https://mysafeazores.com/

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

A partir de 1 de julho de 2021, todos os passageiros que viagem para, ou dentro dos Açores, e que sejam detentores
do Certificado Digital COVID da UE DE VACINAÇÃO ou RECUPERAÇÃO emitido pelas autoridades de saúde de cada país
europeu, não necessitam de realizar testes de despiste para a infeção por SARS-CoV-2.

O Certificado Digital de VACINAÇÃO o mesmo apenas é válido 14 dias após a data da vacinação completa.
O Certificado Digital de RECUPERAÇÃO tem uma validade de 180 dias após a recuperação.

• Locais e preços para realizar teste em Portugal: Gratuito.

A realização do teste PCR pode ser efetuada de forma gratuita, mediante disponibilidade, nas clínicas disponibilizadas pelo
Governo Regional, as quais podem ser consultadas em https://destinoseguro.azores.gov.pt/?page_id=8908
Se o seu resultado for negativo, deve registar a sua viagem na plataforma My Safe Azores (https://mysafeazores.com) para
permitir um mais rápido e eficiente controlo.

• Teste COVID para voltar: Não.
Prolongando-se a estadia em qualquer das ilhas do arquipélago por sete ou mais dias o embarcado deve, no sexto dia a
contar da data de realização do teste de despiste ao SARS-CoV-2, contactar a autoridade de saúde do concelho em que está
alojado, com o objetivo de proceder à realização de novo teste de despiste ao SARS-CoV-2, a promover pela autoridade de
saúde local, cujo resultado é comunicado pelos meios assumidos por essa entidade.

VIAGENS ENTRE ILHAS
Atualmente viagens com início em S. Miguel para outras ilhas, os passageiros sem certificado Digital, necessitam de realizar
teste de despiste COVID19 pela metodologia RT-PCR até 72 horas antes da viagem num dos laboratórios convencionados
com o Governo Regional.
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