
Venha Connosco!

• Declarações médicas necessárias: 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. PCR até 72h antes do voo. Crianças até 5 anos (inclusive), não necessitam de
realizar teste.

• Teste COVID para voltar: Sim. Teste PCR negativo até 72h(48h caso seja voo da TAP) antes do voo, ou teste
Antigénio negativo, até 48h antes do voo. Crianças até 11,99 anos (inclusive) não necessitam de realizar
teste. Esta informação aplica-se apenas em caso de voos de regresso a Portugal sem 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. Para consulta
das coberturas do seguro em relação ao cancelamento/interrupção da viagem com a realização de teste
antigénio, por favor consulte aqui.

• Teste COVID para ir de São Tomé ao Príncipe e voltar: Sim. Teste Rápido até 24h antes do voo.
• Locais e preços para realizar teste em São Tomé : Consultar página seguinte

• Outras informações: Os testes não carecem de marcação prévia, devendo apenas deslocar-se ao local

no horário indicado. Favor notar que não é possível fazer testes no Princípe para o regresso a Portugal pelo
que devem ser feitos em S. Tomé antes de regressar.

• È possível embarcar para o Princípe com o teste PCR realizado para o voo internacional desde que não
ultrapasse as 72h.
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Para além da Tabela em anexo é possível mediante pré-marcação a realização de testes em S. Tomé na 
Clinica Ana Rita com ajuda do nosso recetivo ou do hotel.

No Príncipe os testes são realizados no Hospital, mediante marcação, pelo que deve solicitar na 
Recepção do hotel.

https://portugalcleanandsafe.pt/pt-pt/passenger-locator-card
https://www.solferias.pt/#content/seguros
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