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• Quarentena: Não.
• Declarações médicas necessárias: Os passageiros devem preencher uma declaração eletrónica 

aqui e apresentar o código QR gerado antes na chegada. Somente formulários digitais são 
aceites. 

• Teste COVID para ir: Sim, passageiros com 5 anos ou mais que viajam de ou que estiveram na 
Austrália, Brasil, Congo (República Democrática), Índia, Indonésia, Iraque, Irã, Irlanda, Kuwait, 
Mônaco, São Vicente e Granadinas , Senegal, África do Sul, Suécia, Síria, Tailândia, Tunísia ou 
Reino Unido nos últimos 14 dias devem ter um resultado negativo ao teste PCR, testado 72 
horas antes da chegada ou um certificado de vacinação Covid-19 pelo menos 3 semanas após a 
última dose administrada. Passageiros com 7 anos ou mais que viajam de ou que estiveram em 
Espanha nos últimos 14 dias devem ter um resultado de teste PCR negativo ou um resultado do 
teste antígeno negativo testado 72 horas antes da chegada ou um cartão de vacinação Covid-19 
não inferior a 2 semanas após a última dose administrada.

• Teste COVID para voltar: Sim*. Teste PCR realizado a 72h antes do voo ou teste Antigénio, até 
48h antes do voo, mesmo para passageiros vacinados. Crianças até 11,99 anos (inclusive) não 
necessitam de realizar teste. Preencher a declaração que pode obter aqui.  

• Outras informações: No aeroporto em Punta Cana é efetuado de forma aleatória um teste 
rápido em 3% a 15% dos passageiros e àqueles que apresentem sintomas. A verificação da 
temperatura será efetuada a todos os passageiros.

• Locais e preços para realizar teste: Na maioria dos hotéis há a possibilidade de fazer o teste no 
próprio hotel com um custo que vai dos 80,00 USD aos 140,00 USD por pessoa (sujeito a 
reconfirmação). 

Os aeroportos dominicanos têm acesso gratuito à Internet, para que os passageiros que não preencheram o formulário antes de voar possam
fazê-lo na chegada ao país. Para economizar tempo durante o procedimento de chegada, recomendamos preencher o formulário 72 horas
antes da viagem, imprimir ou tirar uma screenshot do código QR e tê-lo em mãos até a chegada, onde será verificado pelas autoridades
quando os passageiros passarem pela Alfândega. O código QR não será lido durante o check-out, mas é uma confirmação de que o formulário
foi preenchido corretamente. Se os passageiros precisarem fazer qualquer alteração no formulário, eles deverão preencher um novo
formulário.

https://eticket.migracion.gob.do/
https://portugalcleanandsafe.pt/pt-pt/passenger-locator-card

