Entrada e saída da Austrália
Última atualização
A partir de 6 de julho de 2022, foi alterada a maneira de viajar de e para a Austrália.
Todos os viajantes devem estar cientes de que:






Pessoas entrando na Austrália não precisam fornecer comprovante de vacinação
Pessoas entrando na Austrália não precisam preencher a Declaração Digital de
Passageiro ou a Declaração de Viagem Marítima
Não serão solicitados comprovantes de vacinação às pessoas de saída da
Austrália
Portadores de visto não vacinados não precisam de isenção de viagem para viajar
para a Austrália
Máscaras ainda são obrigatórias nos voos para a Austrália.

É importante lembrar que companhias aéreas, operadoras marítimas e outros países
podem ter outras exigências específicas que os viajantes precisam cumprir.

Entrada e saída da Austrália
O Departamento de Assuntos Internos e a Força de Fronteira Australiana proporcionam
orientações para as pessoas que procuram entrar ou sair da Austrália.
Para mais informações, veja:





Entrando na Austrália
Antes e depois de sair da Austrália
Atravessando a fronteira
Documentos de viagem.

As pessoas que solicitam um visto devem garantir que seu visto seja concedido antes de
viajar para a Austrália. Para verificar os requisitos de vistos da Austrália, consulte: Explore
as opções de visto.
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A Força de Fronteira Australiana proporciona orientação adicional às pessoas que entram
ou saem da Austrália por via marítima.
Os cidadãos australianos que planejam viajar para o exterior são incentivados a verificar
as orientações de viagem vigentes acessando Smartraveller.
A Secretaria de Saúde dá dicas de saúde em viagens internacionais e COVID-19.

Informações por estado e território
Cada estado e território na Austrália possui os seus próprios acordos e requisitos de
entrada que devem ser seguidos. Se planeja viajar para a Austrália, é necessário verificar
os requisitos do estado ou território para o qual planeja visitar. Os requisitos podem incluir
testes de COVID-19 após a chegada à Austrália ou requisitos de vacinação para visitar
determinados locais ou trabalhar em determinadas ocupações.
Para mais informações, consulte as Informações por estado e território.

Programa de vacinação da Austrália
Todos na Austrália podem receber vacinação contra COVID-19 gratuitamente. Viajantes
internacionais que chegam à Austrália são incentivados a acessar o programa de
vacinação COVID-19 da Austrália.
Para mais informações, consulte as Vacinas de COVID-19.

Concessões de vistos e reembolsos
Devido aos impactos do período da pandemia COVID-19, uma série de mudanças foi
realizada em algumas categorias de vistos, incluindo a introdução de períodos de
concessão, isenção de taxas e reembolsos de vistos.
Para mais informações, consulte as Informações de visto COVID-19.
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