
  

Guia de Viagem 

     República Dominicana 
 

 

Documentação necessária: Os turistas podem permanecer na República Dominicana 
por 30 dias no máximo. O passaporte deverá ter a 
validade de 6 meses à data de saída, sendo ainda 
requerido o bilhete de saída do país, a morada do 
alojamento, prova de solvência económica para cobrir os 
gastos durante a estadia, e visto ou Tarjeta de Turismo. 
Desde 25 de abril de 2018, a Tarjeta de Turista está 
incluída em todas as passagens aéreas emitidas fora da 
República Dominicana, portanto, os visitantes que 
entram no território por via aérea não precisam de 
comprá-la no aeroporto de chegada. A República 
Dominicana exige o preenchimento de um formulário 
eletrónico de chegada e outro de partida. Ambos geram 
códigos QR, sendo que a autoridades dominicanas 
recomendam o seu preenchimento até 72 horas da 
viagem, imprimir ou fazer uma captura de ecrã do código 
QR para verificação pelas autoridades à chegada ao país. 
Formulário disponível em  

https://eticket.migracion.gob.do/ 

 
Diferença horária:   GMT – 4  

      
Designação oficial:   República Dominicana 
 
Capital:    Santo Domingo 
 
Língua oficial: espanhol  
 
População:    10 016 797 (2010) 
 
Moeda:    peso dominicano 

 



  

Medicação: São recomendadas as vacinas contra a difteria, o tétano, 
a poliomielite, a febre tifoide, as hepatites A e B e a raiva.
      

Eletricidade: 110 V. As tomadas são de tipo americano. 
 
Código Internet:   .do 
 
Código Telefónico:   +1. E existem três códigos de área: 809, 829 e 849. 
 
Sitio Oficial de Turismo:  https://www.godominicanrepublic.com/pt-br/ 
 
Pagamentos: Os estabelecimentos comerciais, incluindo restaurantes, 

bares, lojas de souvenirs e supermercados, aceitam 
dólares, embora a taxa seja menos favorável do que nos 
bancos.  

 
Clima: Clima tropical marítimo. A estação dos ciclones e das 

chuvas estende-se de junho a novembro, embora as 
tempestades tropicais e furacões possam ocorrer 
também noutras alturas do ano. 

  
Situação geográfica: Caribe. Ocupa cerca de dois terços do leste da ilha 

Hispaniola, que divide com o Haiti. Ao norte é banhada 
pelo oceano Atlântico e ao sul pelo mar do Caribe  

  
História:  Os povos taínos habitam o que é hoje a República 

Dominicana desde o século VI. Cristóvão 
Colombo desembarcou na ilha em 1492 e fundou a 
cidade de Santo Domingo, capital do país e primeira 
capital do Império Espanhol no Novo Mundo. Depois de 
três séculos de domínio espanhol, o país tornou-se 
independente em 1821.  

Como ir: Tap Air Portugal e Air Europa de Lisboa, Humberto 
Delgado (LIS), Porto, Francisco Sá Carneiro (OPO), Faro 
(FAO), Funchal, Madeira (FNC) e Ponta Delgada, João 
Paulo II (PDL) para Punta Cana Internacional (PUJ) 

 
Tempo de voo:   +/- 08h10 
 
Taxa turística:    15 USD à entrada e 20 USD à saída, por pessoa. 
 
Gastronomia: A comida dominicana é bastante diversificada. De 

manhã, experimente mangú (banana verde, cozida e 
amassada) com ovos e queijo frito: o tradicional 
pequeno-almoço dominicano. Ao meio-dia, a la bandera 
dominicana é o almoço típico com arroz, feijão vermelho, 
guisado de carne e tostones (puré de banana verde frita). 



  

Igualmente populares são o chicharrón (torresmo), 
o locrio de pollo (arroz frito com frango), o mofongo 
(banana com carne de porco ou camarão frito), alho, 
peixe com molho de coco, caranguejo cozido e conchas, 
cabrito assado ou estufado com mandioca cozida e 
o sancocho (um ensopado de carnes) acompanhado de 
abacate, para o jantar. E, é claro, pão de mandioca e 
o queso de hoja, um queijo de leite de vaca artesanal. 

 
Principais feriados:   1 de janeiro (Ano Novo) 
     6 de janeiro (Epifania) 

26 de janeiro (Dia do Pai da Pátria) 
 27 de fevereiro (Dia da Independência) 
 16 de agosto (Dia da Restauração) 

     06 de novembro (Dia da Constituição) 
     25 de dezembro (Natal) 
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