
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 ou teste rápido de antigénio enumerado na lista
elaborada pela Comissão Europeia com base na Recomendação do Conselho de 21 de janeiro de 2021, relativa a um
quadro comum para a utilização e a validação dos testes rápidos de deteção de antigénios para a COVID-19 e o
reconhecimento mútuo dos resultados dos testes na UE, nas últimas 48 horas, com resultado negativo.

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.

• Crianças com idade igual ou inferior a 12 anos podem viajar sem necessidade de certificado ou teste.

• 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 anos inclusive não necessitam de realizar teste.

Não necessitam de teste PCR:
• Passageiros já vacinados. Neste caso os passageiros terão de apresentar um Certificado Digital COVID da UE que

certifique que foi vacinado contra o COVID-19 com as doses necessárias. São aceites as vacinas reconhecidas pela
Agência Europeia do Medicamento (EMA): Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Johnson & Johnson. O certificado de
vacinação só é válido com o calendário de vacinação completo, isto é: 14 dias após a 2ª administração de vacinas de
dose dupla (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) e 28 dias após a administração de vacinas de dose única (Janssen). 7 dias
após a toma para vacinas administradas a pessoas que já tiveram COVID-19 (apenas uma dose é necessária).

• Passageiros com comprovativo de recuperação do COVID-19, com mais de 11 dias e menos de 6 meses.
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