
Venha Connosco!
• Quarentena: Passageiros que não estejam totalmente vacinados terão de cumprir 10 dias de quarentena em

hotel definido pelo Governo, com custos a cargo dos passageiros.
• Declarações médicas necessárias: Para entrar, necessita de preencher declaração que pode obter em

http://www.onda.ma/form.php tendo de apresenta-la impressa à chegada, devidamente preenchida e
assinada. 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 48h antes do voo e certificado de vacinação completa, valido a partir de
duas semanas após a 2ª dose de uma vacina de duas doses, ou da dose única de uma vacina de toma única.
Crianças até 11 anos (inclusive) , não necessitam de realizar teste ou de vacinação completa.

• 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. 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.. Passageiros com certificado de vacinação completo não necessitam realizar teste.

• Locais e preços para realizar teste em Marrocos: Entre 500mad a 700mad, ou seja 45€ a 65€.

• Outras informações: É possível circular entre cidades, desde que apresentando uma reserva de hotel válida, no entanto 
existe controlos de entrada em algumas delas. 

• As restrições variam conforme o país de origem conste da Lista A ou B. Neste momento Portugal pertence à lista B.

Última atualização: 13.09.2021

Agadir
- Laboratório Mahfoud

Casablanca
- Laboratório Derb Sultan
- Centro Biológico Glab
- Biolam
- Laboratório Anoual

Tétouan
- Laboratório Ibn Nafis

Marraquexe 
- Laboratório Gueliz
- Laboratório Al Manar
- Laboratório Dar El Baroud

Saidia
- Testes realizados no Hotel 

mediante marcação com o 
nosso recetivo. O responsável 
pelos agendamentos será o 
Mohamed Fath da MTS.

Contacto: +212661071362

Rabat
- Laboratório Citogenética

Fez
- Laboratório Saiss
- Centro Biológico Maroc
- Laboratório Guessous

Meknés
- Laboratório Chbibeb

http://www.onda.ma/form.php
https://portugalcleanandsafe.pt/pt-pt/passenger-locator-card
https://www.solferias.pt/#content/seguros

