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Entrada e saída da Austrália 
Última atualização 
 

Pessoas que entram na Austrália vindas da China, Hong Kong e Macau devem fornecer 
um teste negativo para COVID-19 realizado dentro de 48 horas antes do dia da viagem.  
Para mais informações acesse o site do Departamento de Saúde e Cuidados a Idosos.  

 

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 

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. 

 

https://www.health.gov.au/resources/publications/covid-19-testing-requirements-for-travellers-from-china-hong-kong-and-macau
https://immi.homeaffairs.gov.au/entering-and-leaving-australia/entering-australia
https://immi.homeaffairs.gov.au/entering-and-leaving-australia/leaving-australia
https://www.abf.gov.au/entering-and-leaving-australia/crossing-the-border/overview
https://www.abf.gov.au/entering-and-leaving-australia/crossing-the-border/at-the-border/travel-documents
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-finder
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-finder
https://www.abf.gov.au/entering-and-leaving-australia/entering-and-leaving-by-sea
https://www.abf.gov.au/entering-and-leaving-australia/entering-and-leaving-by-sea
https://www.smartraveller.gov.au/
https://www.health.gov.au/health-alerts/covid-19/international-travel
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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. 

 

https://www.australia.gov.au/states
https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-vaccines/getting-your-vaccination/stay-up-to-date
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/visa-information

