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Habilidades e setores essenciais
A Austrália tem rigorosas medidas em sua fronteira para proteger a saúde da comunidade
australiana. Atualmente, voos limitados estão disponíveis: partindo da Austrália ou
deixando o país. Se você receber uma isenção de viagem, talvez não possa viajar neste
momento. As restrições de viagem estão sujeitas a alterações. Verifique as atualizações
regularmente. Veja: Nota à imprensa do Gabinete Nacional.
Todos os viajantes que chegarem à Austrália, incluindo cidadãos australianos, estão
sujeitos a quarentena obrigatória por 14 dias em uma instalação designada, como um
hotel, no local de chegada. Veja conselhos sobre coronavírus (COVID-19) para os
viajantes. Você pode ser obrigado a pagar pelos custos da sua quarentena. Para saber
mais sobre os requisitos de quarentena, entre em contato com o Departamento de Saúde
do Governo do seu estado ou território.

Requisitos de isenção de viagem para pessoas em setores ou com
habilidades essenciais
O Comissário da Força de Fronteira Australiana pode lhe conceder uma isenção individual
se você for um não cidadão:




viajando a convite do Governo australiano ou de uma autoridade governamental
estadual ou territorial com o objetivo de auxiliar na resposta à COVID-19
que presta serviços médicos críticos ou especializados, incluindo ambulância
aérea, evacuações médicas e entrega de suprimentos médicos essenciais
com habilidades essenciais necessárias para manter o fornecimento de bens e
serviços essenciais (como em tecnologia médica, infraestrutura crítica,
telecomunicações, engenharia e mineração, logística de cadeia de suprimentos,
assistência a idosos, agricultura, indústria primária, produção de alimentos e setor
marítimo)








que presta serviços em setores essenciais para a recuperação econômica da
Austrália (como tecnologia financeira, manufatura em grande escala, cinema, mídia
e produção de televisão e tecnologias emergentes) nos quais nenhum trabalhador
australiano está disponível
que tem habilidades essenciais nas áreas de religião ou teologia
patrocinado pelo seu empregador para trabalhar na Austrália em uma ocupação
que consta da Lista de ocupações qualificadas com prioridade de migração (Priority
Migration Skilled Occupation List, PMSOL)
cuja entrada seria em outro momento do interesse nacional, com o apoio do
governo australiano ou de uma autoridade governamental estadual ou territorial

Uma pessoa pode enviar uma solicitação de isenção de viagem nessa categoria, ou uma
empresa pode enviar uma solicitação em seu nome. As solicitações de vários viajantes
dentro do mesmo grupo/empresa podem ser vinculadas para ser consideradas em
conjunto.
Solicite uma isenção usando o formulário abaixo e forneça evidências adequadas para
apoiar as reivindicações. As solicitações podem ser finalizadas sem consideração
adicional se evidências insuficientes forem fornecidas. Todos os documentos devem ser
traduzidos oficialmente para o inglês.
Uma isenção deve ser requisitada com pelo menos duas semanas, mas não mais de
três meses, antes de sua viagem planejada. Viagem urgentes de negócios serão
consideradas nesse prazo.
Sua solicitação deve incluir:





dados do passageiro: nome, data de nascimento, tipo e número do visto, número
do passaporte, endereço residencial australiano, número de telefone australiano)
motivo da viagem: por que esse caso deve ser considerado para critério/isenção
do Comissário
declaração de apoio: esclarecimento de como você se enquadra em uma das
habilidades essenciais/setor crítico para a isenção
evidências de apoio: a solicitação deve ser acompanhada por evidências de
apoio, como uma carta de uma empresa envolvida no fornecimento de bens e
serviços essenciais, do governo australiano ou autoridade governamental estadual
e territorial informando por que sua viagem é crítica neste momento

As pessoas devem ter um visto válido e uma isenção do Comissário antes de viajar.

Preciso ter um visto antes de solicitar uma isenção de viagem?
Uma pessoa que fizer uma solicitação nesta categoria não precisa ser titular de um visto
no momento da solicitação de isenção das restrições de viagem na Austrália. Se a
isenção de viagem for aprovada, você precisará ter um visto válido para viajar. Todos os
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requisitos devem ser cumpridos para que o visto seja concedido. Informações sobre os
tipos de visto e requisitos podem ser encontradas no website do Departamento.

Viagem com um cartão de viagem de negócios (ABTC) da Cooperação
Econômica Ásia-Pacífico (APEC)
Os titulares e requerentes de ABTC não estão automaticamente isentos das restrições de
viagem da Austrália. Se você precisa entrar na Austrália para negócios relacionados a um
setor essencial, poderá solicitar uma isenção e fornecer evidências para apoiar suas
reivindicações.
Um ABTC não permite que você trabalhe na Austrália. Se você pretende trabalhar na
Austrália, deverá ter um visto válido com direitos de trabalho.
Para obter mais informações sobre como viajar para a Austrália usando seu ABTC,
consulte Cartão de viagem de negócios (ABTC) da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico
(APEC) para candidatos estrangeiros.

Solicitar isenção online
Faça apenas uma solicitação por pessoa. Solicitações duplicadas atrasarão a avaliação.
Se você não receber uma isenção, não deve manter os seus planos de viagem, já que
não receberá autorização para embarcar para a Austrália. Se lhe for concedida uma
isenção, você deverá levar a evidência da decisão de isenção para o aeroporto.
Solicite online

Outras questões
Se você tiver mais perguntas sobre habilidades e setores críticos e o processo de isenção
de viagens ou um aplicativo de isenção de viagens para habilidades críticas existentes,
preencha um formulário online formulário de inquérito.
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