
Venha Connosco!
• Quarentena: não

• Declarações médicas necessárias: os passageiros deverão preencher, de forma obrigatória, um formulário de saúde disponível em Ficha De Vigilância E Controlo Sanitário Na
Fronteira para pré-preenchimento, ou mediante entrega do mesmo à chegada a Cabo Verde. Este formulário será enviado com a documentação de viagem.

• Teste COVID para ir: sim - teste RT-PCR negativo até 72h antes do voo, ou teste antigénio negativo, até 48h antes do voo. Crianças até 11,99 anos (inclusive) não necessitam de
realizar teste.
Não necessitam de teste RT-PCR:

Passageiros com certificado Digital Covid com:
• A conclusão da série de vacinação primária concluída, há mais de 14 dias e menos de 270 dias desde a última dose, com uma vacina contra a COVID-19; ou com a toma de uma dose de

reforço de uma vacina contra a COVID-19;
• Passageiros com comprovativo de recuperação do COVID-19, com mais de 14 dias e menos de 90 dias.
• Crianças até 11 anos inclusive.

• Teste COVID para voltar: Sim. Um teste molecular de amplificação de ácidos nucleicos (TAAN), nas últimas 72 horas, com resultado negativo ou, um teste rápido de antigénio, nas últimas 24 horas,
com resultado negativo.
Não necessitam de teste RT-PCR:

Passageiros com certificado Digital Covid com:
• A conclusão da série de vacinação primária concluída, há mais de 14 dias e menos de 270 dias desde a última dose, com uma vacina contra a COVID-19; ou com a toma de uma dose de

reforço de uma vacina contra a COVID-19;
• Passageiros com comprovativo de recuperação do COVID-19, com mais de 11 dias e menos de 6 meses.
• Crianças até 11 anos inclusive.

• Para consulta das coberturas do seguro em relação ao cancelamento/interrupção da viagem com a realização de teste antigénio, por favor consulte aqui.

• Preços para realização de teste em Cabo Verde:
RT-PCR: 80€ (aproximadamente).
Antigénio: 25€ (aproximadamente).

O nosso recetivo local encontra-se disponível para prestar todo o apoio necessário no que toca a informações respeitantes à realização dos testes, respetivos locais de realização e
agendamento.

Locais para realizar teste em Cabo Verde:

Ilha do Sal
Delegacia de Saúde (Espargos), Tlf : +238 2411130
Clínica Santa Maria, Tlf. : +238 9754020

Ilha da Boavista
Delegacia de Saúde (Sal Rei) Tlf : +238 2511167
Tavares Laboratório (Sal Rei) Tlf : +238 5984548

VIAGENS ENTRE ILHAS
Atualmente, para viagens entre ilhas, é obrigatória a apresentação do teste antigénio negativo para viajar.
Para a realização de testes nas ilhas de Santiago e S. Vicente, poderá ser efetuado o respetivo agendamento através do seguinte link: https://agendamento.covid19.cv
Passageiros com certificado de vacinação válidos não necessitam de realizar testes para viagens entre ilhas.

Ilha de Santiago
Inpharma (Cidade da Praia) Tlf: +238 8001112
www.inpharma.cv

Ilha de S. Vicente
Centro de Estágio FCF (Mindelo) Tlf: +238 5997827
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• Caso surjam sintomas associados ao Covid-19 durante a estadia em Cabo Verde, deverá contatar a Linha Verde Covid-19 cabo-verdiana através do número 800 11 12 (local) 
assim como o nosso recetivo local.

Para consulta das coberturas do seguro em relação ao cancelamento/interrupção da viagem com a realização de teste antigénio, por favor consulte aqui.

https://igrp.gov.cv/IGRP/app/webapps?r=controle_sanitario/FichaVigilanciaControleSanitario/index&dad=controle_sanitario&p_fwl_toolsbar_2=en_lang&target=_blank&isPublic=1
https://www.solferias.pt/#content/seguros
https://agendamento.covid19.cv/
http://www.inpharma.cv/
https://www.solferias.pt/#content/seguros

