Saída da Austrália
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Não cidadãos
Portadores de visto temporário voltando para casa
Australianos e residentes permanentes
A Austrália tem rigorosas medidas em sua fronteira para proteger a saúde da comunidade australiana. No
momento, há voos com muita limitação entrando e saindo da Austrália e talvez você não consiga viajar.
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. Consulte
Orientação sobre o Coronavírus (COVID-19) para 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 estadual ou do seu território.

Não cidadãos
Devido à atual situação da COVID-19 na Austrália, que inclui restrições de fronteiras estaduais e territoriais,
fechamento de negócios e requisitos de distanciamento social, todos os visitantes internacionais são
incentivados a partir, se for possível.
Os portadores de vistos temporários devem estar cientes de que, se desejarem retornar à Austrália
enquanto houver restrições ao COVID-19, em geral precisarão de uma isenção de viagem. Para mais
informações sobre a “Isenção do Comissário”, consulte Entrada na Austrália.

Portadores de visto temporário em retorno para casa
Os portadores de vistos temporários afetados pelo COVID-19 podem fazer acordos para retornar ao seu
país de origem, se as restrições de fronteira nesse país assim permitirem.
Portadores de visto temporário não precisam de exceção para deixar a Austrália. Eles podem partir a
qualquer momento, desde que as restrições de fronteira em seu país de origem lhes permitam retornar.
Lembre-se que a situação da COVID-19 continua a mudar.
Verifique toda semana:


restrições de fronteira



disponibilidade de voos.

Os voos comerciais estão disponíveis em vários dos principais aeroportos da Austrália. Atualmente, essas
companhias aéreas operam voos com partida da Austrália:

As companhias aéreas em funcionamento incluem: AirAsia | Air New Zealand | China Airlines | China
Southern Airlines | Emirates | Malaysia Airlines | SriLankan Airlines | Qatar Airways | United
Você também pode descobrir se há algum voo de repatriamento privado ou governamental para o seu país
de origem.
Atualmente, a Índia está organizando voos de repatriamento.
Se deseja obter mais assistência para voltar para casa, entre em contato com a embaixada ou o
consulado do seu país na Austrália.
Você também pode registrar os seus dados.
Forneceremos suas informações ao Departamento de Relações Exteriores e Comércio, que poderá fornecer
essas informações ao seu governo local (no exterior ou representado pela embaixada, pelo consulado ou
pelo Alto Comissariado na Austrália).
Este serviço é somente para portadores de visto temporário.

Australianos e residentes permanentes
Se você é um cidadão australiano ou um residente permanente, não pode deixar a Austrália devido a
restrições do COVID-19, a menos que tenha isenção. Você pode solicitar online, mas deve cumprir pelo
menos uma das seguintes condições:


sua viagem é parte da resposta ao surto de COVID-19, incluindo prestação de serviços de ajuda



sua viagem é essencial para a condução de indústrias e negócios essenciais (incluindo indústrias
exportadoras e importadoras)



você está viajando para receber tratamento médico urgente que não está disponível na Austrália



você está viajando para tratar de assuntos pessoais urgentes e inevitáveis



você está viajando por motivos compassivos ou humanitários



sua viagem é do interesse nacional.

Você deve fornecer evidências para apoiar suas reivindicações, que podem incluir:


passaporte(s)



certidão(ões) de casamento



certidão(ões) de nascimento



certidão9ões) de óbito



Comprovação de relacionamento (por exemplo: contrato de locação compartilhada, conta bancária
conjunta, etc.)



prova de que você está se mudando para outro país a longo prazo, como locações, ofertas de
emprego e evidências de que seus bens estão sendo transportados



prova do seu visto atual válido, inclusive na Austrália e/ou no exterior



carta de um médico ou hospital sobre qualquer tratamento/problema médico com declarações
explicando por que a viagem é necessária



carta de um empregador indicando o motivo da viagem ser necessária ou se o trabalho assumido
por você é essencial



declaração ou evidência para mostrar quando você deseja retornar à Austrália



qualquer outra prova que apoie suas declarações.

Toda evidência que apoie um pedido de isenção de viagem deve ser traduzido oficialmente para o
inglês.
Você deve solicitar uma isenção pelo menos quatro semanas, mas não mais de três meses antes de
sua viagem planejada.
Se você não receber uma isenção, não deve manter os seus planos de viagem. Se for concedida uma
isenção, você deverá comprovar a decisão de isenção no aeroporto.
Você é isento se for:


residente comum em um país que não seja a Austrália



membros de tripulação aérea, marítima ou trabalhadores de segurança associados



cidadão da Nova Zelândia com visto de categoria especial (subclasse 444)



envolvido na condução diária de frete de entrada e de saída



associado a trabalho essencial em instalações offshore australianas



viajando a negócios oficiais do governo, incluindo membros da Força de Defesa Australiana.

Você é considerado residente comum em um país que não seja a Austrália se os registros de movimento
internacional mostrarem que você passou mais tempo fora da Austrália do que dentro dos últimos 12 a 24
meses. Você não precisa carregar um registro em papel de seus movimentos. Se necessário, os oficiais da
Força de Fronteira Australiana nos aeroportos podem verificar seus registros de movimento nos sistemas
departamentais.
Se você não passou mais tempo fora da Austrália do que nos últimos 12 a 24 meses, mas ainda se
considera residente em outro país, pode enviar uma solicitação de isenção de viagem.
Sua solicitação precisará incluir evidências, por exemplo:


documentos que mostram que você tem uma casa mantida e estabelecida em outro país



a localização dos seus familiares imediatos



um contrato de trabalho para trabalho fora da Austrália



matrícula escolar para crianças dependentes



evidência de interesses comerciais e propriedade em andamento



evidência de que você é um cidadão nacional ou tem um visto válido para outro país



evidência de que a sua ausência em outro país é temporária e você pretende voltar para lá.

Se você acha que não precisa de uma isenção de viagem, pode apresentar essas evidências ao fazer o
check-in no aeroporto. No entanto, se você tiver alguma dúvida se suas circunstâncias se enquadram na
definição de residente comum, recomendamos que você apresente um pedido de avaliação pelo menos
quatro semanas antes da partida pretendida.

