
Venha Connosco!
• Quarentena: Não

• Declarações médicas necessárias: Os passageiros devem preencher o questionário da Autoridade de Saúde Regional (IASAÚDE) disponível em
https://madeirasafe.com/, e carregar o teste à COVID no site ou app MADEIRA SAFE TO DISCOVER para um check-out mais ágil no aeroporto.

• Teste COVID para ir: Sim. Teste PCR negativo. Até 72h antes do voo. Crianças até 11 anos (inclusive) não necessitam de realizar teste.
Ficam excecionados de apresentar teste PCR à COVID-19 ou de fazê-lo à chegada aos aeroportos da RAM, nos seguintes casos:
* Passageiros munidos de documento médico que certifique que estão recuperados da doença COVID-19 aquando do desembarque no território da Região
Autónoma da Madeira, emitido nos últimos 180 dias;
* Passageiros portadores de documento que certifique que foram vacinados contra a COVID-19, vacinados com as vacinas da Astrazeneca, Pfizer, Moderna,
Jansen, Sinovac, Sputnik V e a Sinopharm, de acordo com o plano preconizado e respeitado o período de ativação do sistema imunitário previsto no Resumo das
Caraterísticas do Medicamento (RCM) (14 dias);
* Passageiros munidos de documento médico que certifique que foram vacinados apenas com uma dose (em esquemas vacinais de duas doses), respeitado o
período de ativação do sistema imunitário previsto no RCM, quando se trate de doentes recuperados da infeção por SARS-CoV-2, até 180 dias após
diagnosticados com a infeção, antes ou após a toma da primeira dose da vacina;
* Passageiros munidos de Certificado Digital Covid da União Europeia, conforme informação constante da Resolução n.º608/2021.

• Teste COVID para voltar: Não

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

O teste poderá ser feito de forma gratuita, mediante apresentação de comprovativo de viagem (disponível após emissão da documentação) e restantes dados
pessoais do passageiro (nomeadamente nome, data de nascimento, morada de origem, alojamento no destino, telefone, e-mail, número do CC, número do SNS
ou utente do SNS, entre outros).
Por favor consulte os locais onde poderá realizar o teste em: https://www.madeira.gov.pt/Governo-Regional-
Madeira/ctl/Read/mid/4829/InformacaoId/66153/UnidadeOrganicaId/9/CatalogoId/0

Os passageiros que não tenham sido testados farão um teste gratuito à chegada ao aeroporto (duração máxima prevista de 1 hora para todo o processo, após o
qual será permitido o check-out no aeroporto). Os passageiros serão informados telefonicamente dos resultados dentro de 12 horas, e o confinamento no
estabelecimento hoteleiro onde se encontre hospedado é obrigatório durante o tempo de espera, até à obtenção de resultado negativo do referido teste. As
crianças com menos de 12 anos de idade não têm de ser testadas, salvo em casos suspeitos.

VIAGENS ENTRE ILHAS
Todos os passageiros que pretendem viajar para o Porto Santo (via aérea ou marítima) devem ser portadores de um teste rápido de antigénio, com resultado 
negativo, realizado até às últimas 48 horas.
Para beneficiar de um teste gratuito, pode recorrer a um dos postos aderentes (farmácias, clínicas e laboratórios) ao protocolo com o Governo Regional.
VER FARMÁCIAS
Ao agendar o seu teste terá que fazer prova da compra da viagem para o Porto Santo. Não serão aceites, em nenhuma circunstância, auto-testes.

Exceções:
a) Crianças até aos onze anos de idade;
b) Passageiros portadores de certificado de vacinação (documento que comprova a vacinação completa) e/ou comprovativo de recuperado COVID-19 até 
180 dias. Os documentos mencionados devem ser submetidos na plataforma do madeirsafe.com no momento do registo.
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https://madeirasafe.com/
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-115-2021-06-28sup4.pdf
https://covidmadeira.pt/testes-rapidos-de-antigenio-disponiveis-para-a-populacao-nas-farmacias/

