
  

  
      

  

 

Viagens para a Austrália 

Sou cidadão australiano ou residente permanente 

Todos os viajantes que chegam à Austrália devem realizar uma quarentena obrigatória de 
14 dias em instalações designadas (por exemplo, um hotel) em seu porto de chegada. 

Você pode viajar para a Austrália se for um cidadão australiano, um residente 
permanente, um membro da família imediata de um cidadão australiano ou residente 
permanente ou se for um cidadão da Nova Zelândia geralmente residente na Austrália. Se 
você é um membro da família imediata que tem visto temporário, precisará nos fornecer 
evidências de seu relacionamento familiar. 

Cidadão australiano 

Cidadãos australianos podem entrar na Austrália e, em circunstâncias excepcionais, será 
permitido que entrem no país sem um passaporte australiano válido. Se você não tem um 
passaporte válido, informe a equipe da companhia aérea que você é um cidadão 
australiano e não precisa de um visto para entrar na Austrália (mesmo se você tiver dupla 
cidadania). A companhia aérea contatará a Força de Fronteira Australiana para verificar 
sua nacionalidade. É importante que você chegue cedo ao aeroporto para evitar atrasos. 
A partida do país em que você se encontra está sujeita às regras e decisões das 
autoridades desse país. 

Residente permanente 

Um residente permanente é alguém que detém um visto permanente na Austrália, 
incluindo o Visto de retorno de residente. Residentes permanentes também devem 
completar a quarentena obrigatória de 14 dias em instalações designadas (um hotel, por 
exemplo) no porto de chegada ao entrar na Austrália. 

Cidadãos da Nova Zelândia geralmente residentes na Austrália 

Os cidadãos da Nova Zelândia que residem normalmente na Austrália (com um visto da 
subclasse 444 ou outro visto permanente ou provisório) podem vir para a Austrália. Você 
deve portar um comprovante de residência (carteira de habilitação ou documentos que 
mostrem sua residência). Apresente-o no check-in. Você deve realizar uma quarentena 
obrigatória de 14 dias em instalações designadas (por exemplo, um hotel) em seu porto 
de chegada. 

Importante: Os cidadãos da Nova Zelândia e residentes permanentes que não moram na 
Austrália só podem transitar pela Austrália para retornar à Nova Zelândia. Consulte a 
Autoridade de Trânsito na Austrália. 
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Sou membro da família imediata de um cidadão australiano ou 
residente permanente 

Você só é considerado um membro da família imediata se for: 

 um cônjuge 
 um parceiro com relação estável 
 uma criança / dependente 
 um tutor legal. 

Todos os viajantes que chegam à Austrália devem realizar uma quarentena obrigatória de 
14 dias em instalações designadas (por exemplo, um hotel) em seu porto de chegada. 

Pode ser necessário fornecer informações ao Departamento antes de viajar para a 
Austrália. 

Tutores 

Um tutor, em relação a uma criança, é uma pessoa que é responsável pelo bem-estar em 
longo prazo da criança e detém todos os poderes, direitos e deveres investidos por lei ou 
costumes no tutor da criança, exceto 

 o direito de ter o cuidado diário e o controle da criança; e 
 o direito e a responsabilidade de tomar decisões relativas aos cuidados e controle 

diários da criança. 

Se você não tem visto 

Você não pode vir para a Austrália até ter um visto. Solicite um visto e inclua um 
comprovante (tal como sua certidão de casamento, certidão de nascimento ou certidão de 
nascimento de suas crianças). 

Se você tem um visto temporário (exceto para portadores de visto de 
parceiro e criança) 

Use o formulário de consulta abaixo para fornecer mais informações ao Departamento. 
Você deve anexar um comprovante (tal como sua certidão de casamento, evidência de 
seu relacionamento estável, tal como finanças ou propriedades compartilhadas, sua 
certidão de nascimento ou certidão de nascimento dos seus filhos). Não viaje até 
avisarmos que você pode fazê-lo. 

Os portadores de visto Partner (subclasses 100, 309, 801, 820) e Child (subclasses 101, 
102, 445) podem vir para a Austrália. Você não precisa solicitar uma isenção. 

Os portadores de visto para possíveis casamentos (subclasse 300) não podem vir para a 
Austrália no momento. 

Solicite uma isenção online ou forneça mais informações 

Solicite online 

https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/online-forms/covid19-enquiry-form
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Os viajantes que têm um motivo humanitário ou premente para viajar para a Austrália 
também podem usar este formulário para solicitar uma isenção. 

 

Todos os outros 

Os viajantes que têm um motivo compassivo ou premente para viajar para a Austrália 
precisarão de uma isenção do Comissário da Força de Fronteira da Austrália. 

Todos os viajantes que chegam à Austrália devem realizar uma quarentena obrigatória de 
14 dias em instalações designadas (por exemplo, um hotel) em seu porto de chegada. 

As restrições de viagem estão sujeitas a alterações. Algumas exceções se aplicam. Por 
favor, verifique novamente com regularidade. 

Isenções adicionais determinadas pelo Comissário 

O Comissário da Força de Fronteira da Austrália (ABF) pode considerar uma isenção 
adicional em relação às restrições de viagem atualmente em vigor para: 

 estrangeiros viajando a convite do governo da Commonwealth da Austrália com o 
objetivo de auxiliar na resposta à COVID-19 ou cuja entrada seja do interesse 
nacional 

 serviços médicos essenciais, incluindo ambulância aérea e entrega de suprimentos 
que chegam regularmente à Austrália a partir de portos internacionais 

 pessoas com habilidades essenciais (por exemplo, médicos especialistas, 
engenheiros, pilotos e tripulantes marítimos), como exceção 

 diplomatas credenciados na Austrália e atualmente residentes na Austrália e sua 
família imediata 

 exceções caso a caso por razões humanitárias ou compassivas. 

As isenções devem ser concedidas antes da viagem para a Austrália. O pedido de 
isenção a critério do Comissário deve ser acompanhado de: 

 dados do passageiro: nome, data de nascimento, tipo e número do visto, número 
do passaporte, endereço residencial australiano, número de telefone australiano) 

 informações sobre o caso: por que esse caso deve ser considerado para decisão 
a critério / isenção do Comissário 

 declaração de apoio: a solicitação deve ser acompanhada de uma declaração e 
evidência de como o indivíduo atende a um dos motivos para uma isenção ou 
eliminação a critério do Comissário listados acima. 

É importante que todos os viajantes forneçam evidências de que atendem a um dos 
motivos de isenção acima antes de viajar. 

Dependendo do motivo para solicitar a isenção, devem ser fornecidas provas que podem 
incluir: 

 comprovação de identidade 
 certidões de casamento 
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 certidões de nascimento 
 certidões de óbito 
 comprovação de relacionamento (por exemplo: contrato de locação compartilhada, 

conta bancária conjunta, etc.) 
 status do visto 
 carta de um médico ou hospital indicando o porquê de a viagem ser necessária. 
 carta de um empregador indicando o porquê de a viagem ser necessária ou se o 

trabalho assumido é essencial 
 carta de um negócio ou empresa associado 
 qualquer outra prova que apoie suas declarações. 

Toda evidência que apoie um pedido de isenção de viagem deve ser traduzida 
oficialmente para o inglês. 

 

Solicite uma isenção online ou forneça mais informações 

Solicite online 

Os viajantes que têm um motivo humanitário ou premente para viajar para a Austrália 
também podem usar este formulário para solicitar uma isenção. 

 

Eu quero solicitar um visto 

Você deve reconsiderar sua necessidade de solicitar um visto australiano no momento e 
verificar esta página regularmente para obter atualizações sobre restrições de viagem e 
processamento de vistos. 

Preparativos de processamento de vistos 

O Departamento está priorizando o processamento de pedidos de visto para os viajantes 
nas categorias isentas, para apoiar viagens urgentes. 

Incentivamos os candidatos a se inscreverem online sempre que possível, pois esses 
pedidos serão processados mais rapidamente do que os apresentados em papel. 

Você não poderá solicitar um ETA online enquanto as restrições de viagem estiverem em 
vigor. 

 

Interrupção de serviços 

Alguns serviços relacionados ao processo de solicitação de visto podem ser afetados pela 
COVID-19 e uma variedade de serviços nos quais confiamos está cada vez menos 
disponível. 

https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/online-forms/covid19-enquiry-form
https://www.eta.homeaffairs.gov.au/ETAS3
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Isso inclui médicos do painel no exterior (veja abaixo), instalações para testes no idioma 
inglês, coleta biométrica e centros de hospedagem de solicitações em papel. 

Enquanto esses serviços não estiverem disponíveis, muitos solicitantes não poderão 
atender aos requisitos de visto. Os candidatos terão tempo adicional para concluir as 
verificações e fornecer as informações solicitadas. 

 

Consultas médicas para visto 

Os clientes devem estar cientes de interrupções nos serviços médicos para vistos devido 
à COVID-19. 

O My Health Declarations está temporariamente suspenso. Os requisitos de saúde, 
incluindo os exames de saúde para o visto pretendido, serão determinados assim que o 
seu pedido de visto for apresentado. 

Nossos funcionários de processamento de vistos estão cientes das interrupções. 
Levaremos em consideração os prazos estendidos ao considerar o seu pedido de visto. 

Você não precisa nos contatar se a consulta médica para o seu visto tiver sido remarcada. 

Se você ainda não apresentou um pedido de visto ou não foi solicitado a realizar um 
exame médico de imigração, não é necessário contatar uma clínica de serviços médicos 
de visto na Austrália ou uma clínica de painel no momento. 

 

Vistos de estudante 

Você não precisa de visto se estiver no exterior e estudando online com um prestador de 
serviços educacionais australiano. 

Os prestadores de serviços educacionais podem emitir uma nova confirmação de 
inscrição (CoE) e matricular os alunos para estudar online. 

. 

 


