
Venha Connosco!
• Quarentena: Não
• Declarações médicas necessárias: Para entrar, necessita de preencher declaração médica

(IMUGA) que pode obter em https://imuga.immigration.gov.mv/ tendo de o fazer 24 horas
antes da data de partida/regresso. Na altura do check-In no Aeroporto, terá de apresentar
código QR, da declaração médica IMUGA. Para regresso a Portugal, necessita de preencher
também a declaração que pode obter em https://portugalcleanandsafe.pt/pt-pt/passenger-
locator-card

• Teste COVID para ir: Sim. Até 72h antes do voo. Todos os passageiros necessitam de ter teste
realizado independentemente da idade.

• Teste COVID para voltar: Sim*. Até 72h antes do voo. Crianças até 02 anos (inclusive), não
necessitam de realizar teste . *) Quem tenha Certificado Europeu de vacinação completo, não
necessita de fazer teste PCR/antigénio e se a viagem de regresso a Portugal for apenas com
trânsitos e viajando com as companhias Emirates, Turkish, Qatar, Iberia ou Lufthansa. Esta
informação deve ser sempre reconfirmada no TIMATIC antes da viagem.

• Locais e Preços para realizar teste nas Maldivas: Preços variam de resort para Resort, sendo
que em alguns alojamentos pode ser gratuito (depende dos dias de estadia ou tipo de quarto
contratado). Teste PCR de regresso, caso seja necessário, é efectuado no resort de estadia,
com a devida antecedência a).

• Outras informações: a) A marcação do teste PCR para o regresso, deve ser feita na altura do
check-in no resort, apresentando o bilhete do voo de regresso.
Verificar quais as condições necessárias para entrada/saída nos países de escala, caso se
aplique. Existem companhias aéreas que obrigam a testes com menos de 72 horas.
Todos os passageiros que viajam para o Dubai, incluindo os passageiros em
trânsito, deverão preencher um formulário de declaração de saúde em
https://c.ekstatic.net/ecl/documents/dubai-health-declaration-form.pdf
e entregar no ato do check-in. Este formulário deverá também estar disponível no check-in.
O governo das Maldivas permite desde 01.09.21 a viajar com passaporte válido com minimo de

validade de 1 mês, mas esta informação apenas é válida se apenas efectuar trânsito sem sair dos
aeroportos nas viagens de ida e volta.

Última atualização: 14.09.2021

https://imuga.immigration.gov.mv/
https://portugalcleanandsafe.pt/pt-pt/passenger-locator-card
https://c.ekstatic.net/ecl/documents/dubai-health-declaration-form.pdf
https://c.ekstatic.net/ecl/documents/dubai-health-declaration

