
Venha Connosco!
Quarentena: Não. Passageiros não vacinados ou recuperados da doença (sem vacinação completa), terão de fazer
quarentena.

Declarações médicas necessárias:
Preencher na ida a declaração, em: https://formulario.anvisa.gov.br/
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. Teste RT-PCR negativo (até 72h antes) ou teste antigénio (até 24 h) antes do embarque do voo e
certificado de vacinação completo (com dose única ou última dose, há mais de 14 dias). Crianças até 11,99 anos (inclusive)
não necessitam de realizar teste nem apresentar certificado de vacinação, se acompanhadas por um passageiro adulto com
teste negativo e certificado de vacinação.

Teste COVID para voltar: Sim. Teste RT-PCR negativo (até 72h antes) ou teste antigénio (até 48H) antes do embarque do voo,
mesmo para passageiros vacinados. Crianças até 11,99 anos (inclusive) não necessitam de realizar teste.

Locais e preços para realizar teste no Brasil: Preços variam, dependendo do laboratório escolhido (entre 350/400 BRL por
pessoa - sem deslocações incluídas).

Outras informações:
Consultar: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/paf/coronavirus/viajantes/entrada-no-pais
O agendamento dos testes RT-PCR é obrigatório e deverá ser efetuada pelo cliente.
Documentos necessários a apresentar no laboratório: Número e-ticket do seu bilhete aéreo emitido pela companhia aérea
para uma data futura; Documento pessoal com foto que comprove o nome idêntico ao bilhete aéreo.

A TAP, em parceria com laboratórios em várias Regiões do Brasil, possibilita a realização do teste RT-PCR, para a COVID-19,
com benefícios exclusivos para os passageiros que viajem com a companhia. Consultar o seguinte link:
https://www.flytap.com/pt-co/promo/parceiros-tap?accordionid=c5293f4f-66d0-4f57-873f-4a879f2b3ca0

Passageiros que tenham estado nos 14 dias anteriores à viagem na Africa do Sul, Botswana , Eswatini, Lesoto, Zâmbia ou
Zimbabwe, não podem entrar no destino.
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Rio de Janeiro
Clínica Felippe Mattoso - Whatsapp: 005521 2266 8989

Recife/Porto Galinhas
Real Hospital Português - Tel. 0055 81 9 8584-8884

Salvador
Clínica DNA - Whatsapp: 005571 3032 7104

Natal
Clínica DNA Center - Whatsapp: 005584 4007 2595

Maceió
Clínica Hemopac - Tel. 0055 82 3311 1500

Fortaleza
Laboratório Clementino Fraga  - Tel. 0055 85 3466 7877
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