
 
 
 

  

 

Teste e tratamento para COVID-19 

Mesmo se não tiver um visto, ou não tiver certeza sobre a situação do seu visto, você 
deve seguir as diretrizes de saúde pública. Se não estiver se sentindo bem, procure 
atendimento médico e faça o teste para COVID-19. 

Os governos estaduais e territoriais estão oferecendo testes e tratamento gratuitos para 
COVID-19. 

 Território da Capital da Austrália 
 Nova Gales do Sul 
 Território do Norte 
 Queensland 
 Austrália Meridional 
 Tasmânia 
 Victoria 
 Austrália Ocidental 

Eu tenho um visto provisório 

Eu tenho um visto provisório (bridging visa) A, B ou C 

Se você tem um visto provisório A, B ou C, ele permitirá que você permaneça na Austrália 
enquanto o seu pedido atual ou sua análise de visto está sendo processado. No entanto, 
se você não tiver decisões ou análises de imigração pendentes e não puder sair da 
Austrália, solicite um novo visto para se manter legalmente no país. 

Se você for portador de um Vvsto provisório A ou C e deixar a Austrália, o seu visto 
provisório A ou C será suspenso. Se deseja voltar para a Austrália no futuro, deverá 
solicitar outro visto para que possa retornar. Portadores de visto provisório A devem 
considerar a solicitação do visto provisório B antes de deixar a Austrália. 

 Solicitações do visto provisório B continuam a ser processadas. No entanto, os 
portadores de visto provisório B terão entrada negada na Austrália até que as 
restrições de viagem sejam levantadas, a menos que uma exceção seja aplicável. 
Para obter mais informações sobre restrições e exceções de viagem, consulte 
Entrada na Austrália. 

 

  

https://www.covid19.act.gov.au/
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/default.aspx
https://coronavirus.nt.gov.au/
https://www.health.qld.gov.au/
https://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/public+content/sa+health+internet
https://www.coronavirus.tas.gov.au/
https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus
https://www.healthywa.wa.gov.au/coronavirus
https://covid19.homeaffairs.gov.au/coming-australia
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Eu tenho um visto provisório (bridging visa) E 

Um visto provisório E permitirá que você permaneça na Austrália enquanto: 

 faz arranjos para sair 
 aguarde uma decisão de imigração. 

Se você se tornou ilegal e não pode solicitar outros vistos, solicitar um visto provisório E o 
mais rápido possível tornará a sua situação legal na Austrália para que você possa tomar 
as providências necessárias para partir o mais rápido possível. 

Se você tem um visto provisório E, mas não pode deixar a Austrália antes que ele expire, 
deverá solicitar outro visto provisório E para permanecer legalizado. 

 Você pode solicitar online através do ImmiAccount 
 Se você não tem acesso a uma conta ImmiAccount, pode encaminhar um 

formulário postal (Formulário 1008 – Solicitação de visto provisório E – subclasse 
050) 

Para pessoas que deixarem a Austrália como cidadãos ilegais ou portadores de vistos 
provisórios D, E ou F, podem ser impedidos de voltar para a Austrália por um período e 
isso poderá afetar os seus pedidos de visto futuros: 

 Mais informações sobre as proibições de reentrada estão disponíveis em: Proibição 
de reentrada 

Trabalhando com um visto provisório 

Você pode trabalhar na Austrália, dependendo das condições do seu visto provisório 
(bridging visa). Você pode verificar: 

 usando o serviço VEVO ou 
 acessando as condições do seu visto por meio da sua conta ImmiAccount. 

Se o seu visto provisório (bridging visa) não permitir que você trabalhe, ou tiver restrições 
de trabalho, você poderá solicitar outro visto provisório que lhe permita trabalhar. Isso só 
está disponível em algumas circunstâncias e geralmente você precisará demonstrar que 
está com dificuldades financeiras. 

Se você não cumprir os requisitos para o trabalho e ainda for elegível para um visto 
provisório (bridging visa), concederemos a você um novo visto provisório com as mesmas 
condições do seu visto provisório anterior. 

 

  

https://online.immi.gov.au/lusc/login
https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/1008.pdf
https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/1008.pdf
https://immi.homeaffairs.gov.au/entering-and-leaving-australia/entering-australia/can-i-go-to-australia/re-entry-ban
https://immi.homeaffairs.gov.au/entering-and-leaving-australia/entering-australia/can-i-go-to-australia/re-entry-ban
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Vistos provisórios (bridging visas) vencidos 

Se seu visto expirou ou está prestes a expirar, considere a possibilidade de retornar ao 
seu país de origem o mais rápido possível, particularmente se não tiver apoio familiar. 

Recomenda-se fortemente aos portadores de visto temporário que não possam se 
sustentar nos próximos seis meses voltar para seus países de origem e a tomar as 
providências necessárias o mais rápido possível. 

Se não puder deixar a Austrália, deverá manter um visto válido. Você deverá partir da 
Austrália quando as restrições de viagem forem removidas. 

Para maiores informações veja: O seu visto está expirando ou expirou 

Se você estiver fora da Austrália e não puder entrar antes que a validade do seu visto 
termine, será necessário solicitar e obter um novo visto caso deseje viajar para a 
Austrália. 

Não é possível prorrogar o período de validade de um visto. Também não é possível fazer 
um pedido válido para um visto provisório B (BVB) enquanto estiver fora da Austrália ou 
conseguir um BVB fora da Austrália. 

 

Serviços de ajuda 

Se você não conseguir resolver a situação do seu visto, o Serviço de Resolução da 
Situação (SRS) do Departamento de Assuntos Internos pode ajudar. 

Mais informações estão disponíveis em: Serviço de Resolução da Situação 

Os funcionários do SRS podem explicar suas opções de visto e dizer como as decisões 
que você toma agora podem afetar suas opções posteriormente. Eles também poderão 
ajudar a planejar sua partida da Austrália e encaminhar você para outros serviços, quando 
necessário. 

Em circunstâncias excepcionais, o Serviço de Resolução da Situação do Departamento 
pode ajudar indivíduos elegíveis que desejam sair da Austrália. O Departamento contrata 
a Organização Internacional de Migração (OIM) e a Serco (Homeward) como prestadores 
de serviços para intermediar seus programas de assistência para retorno. 

Assistência para retorno ou combinações de assistência podem ser disponibilizadas para 
indivíduos elegíveis, incluindo: 

 orientação independente para os que retornarem 
 passagem de avião 
 assistência para obter documentos de viagem 
 assistência de recepção no país de retorno 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/visa-about-to-expire
http://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/status-resolution-service/overview


 

 

 

 

  
  

 

Page 4 of 4 https://covid19.homeaffairs.gov.au/bridging-visa – Updated as at 13/10/2021 - Portuguese (Brazil) 

 assistência de viagem para o destino final. 

Para ser considerado elegível para assistência de retorno, você deve: 

 ser um não cidadão 
 não ter visto que permita reentrada na Austrália 
 optar por retornar voluntariamente ao país de origem ou a um país em que você 

tenha o direito de entrar e permanecer 
 demonstrar que você não pode financiar seu retorno. 

Mais informações estão disponíveis em: Ajuda para partir 

O Serviço de Apoio à Resolução da Situação (SRSS) oferece apoio a certos não cidadãos 
que estão temporariamente na comunidade australiana enquanto sua situação de 
imigração está sendo decidida. O programa SRSS oferece apoio de curto prazo e 
personalizado para indivíduos que não conseguem se sustentar enquanto tratam com o 
Departamento de Assuntos Internos para resolver sua situação de imigração. Não é um 
direito permanente de bem-estar. 

Espera-se que os indivíduos com visto provisório com direitos trabalhistas e capacidade 
para trabalhar possam se sustentar enquanto sua situação de imigração estiver sendo 
resolvida. 

Durante o período da COVID-19, os pedidos de apoio ao SRSS serão avaliados caso a 
caso. 

Mais informações estão disponíveis em: Serviço de Resolução da Situação 

 

https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/status-resolution-service/help-to-leave
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/status-resolution-service/status-resolution-support-services

