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Chegada à Austrália 

Foram criadas zonas verdes e vermelhas nos aeroportos australianos para garantir a 
separação entre os passageiros que chegam ao país em voos sem quarentena daqueles 
passageiros que obrigados a ficar em quarentena por 14 dias. 

Você estará automaticamente isento das restrições de viagens da Austrália (e não precisa 
solicitar uma isenção) se estiver em trânsito na Austrália por 72 horas ou menos. 

Você deverá seguir os requerimentos de quarentena no Estado ou Território em que 
chegar. 

Nota: Os viajantes que desejam transitar pela Austrália devem  garantir uma passagem 
de ida em um voo da zona vermelha que sai da Austrália no máximo 72 horas após a 
chegada inicial. Se não houver um voo adequado com conexão na zona vermelha 
disponível, não o trânsito pela Austrália não será possível. 

Requerimentos de visto para transitar na Austrália 

Para transitar pela Austrália, você deve obrigatoriamente possuir um visto válido ou ser de 
um país qualificado para Transitar Sem um Visto. 

Se você não tiver um visto válido ou não for elegível para o TWOV, deverá se reaplicar 
para receber um visto Australiano. 

Para transitar na Austrália por até 72 horas, solicite um Visto de trânsito (subclasse 771). 

Eu sou um neozelandês em trânsito pela Austrália 
por até 72 horas 

Os cidadãos da Nova Zelândia qualificados para um Visto de Categoria Especial 
(Subclasse 444) não precisam solicitar outro visto para transitar pela Austrália por até 72 
horas. 

Para transitar com um visto da Categoria Especial, você deve obrigatoriamente comprovar 
que estará em trânsito no período de 72 horas (como um itinerário de viagem ou 
passagem aérea) para apresentar no aeroporto da cidade de chegada na Austrália. 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/transit-771/travellers-eligible-to-transit-without-visa
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/transit-771
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/special-category-visa-subclass-444
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/special-category-visa-subclass-444
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Nota: Os viajantes que desejam transitar pela Austrália devem garantir uma passagem 
de ida em um voo da zona vermelha (voo que requer quarentena obrigatória na chegada) 
que sai da Austrália no prazo máximo de 72 horas após a chegada inicial. Se não houver 
um voo adequado com conexão na zona vermelha disponível, não o trânsito pela 
Austrália não será possível. Mais informações podem ser encontradas na página da zona 
de segurança para viagens da Nova Zelândia. 

Regimes de trânsito na quarentena 

Você deverá obrigatoriamente seguir os requisitos da quarentena no estado ou território em 
que chegar. Você poderá precisar ficar em um hotel e será responsável pelos gastos com 
estadia enquanto aguarda pelo voo. Para obter informações sobre os requisitos de 
quarentena, entre em contato com o Departamento de Saúde do Governo estadual ou do 
território pertinente. 

Requisitos para isenção de visto e viagem com 
permanência superior a 72 horas 

Se pretende permanecer mais de 72 horas na Austrália aguardando o seu voo de 
conexão, você não será considerado como em trânsito na Austrália e precisará solicitar 
uma isenção das restrições de viagem para: 

 obter o visto correto Consulte Verifique suas opções de visto. 
 Solicite isenção das restrições de viagem da Austrália. Consulte Restrições e 

isenções para viagem. 

 

https://covid19.homeaffairs.gov.au/new-zealand-safe-travel-zone
https://covid19.homeaffairs.gov.au/new-zealand-safe-travel-zone
https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/coronavirus-covid-19-advice-for-travellers
https://www.health.gov.au/about-us/contact-us/local-state-and-territory-health-departments
https://www.health.gov.au/about-us/contact-us/local-state-and-territory-health-departments
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-finder/
https://covid19.homeaffairs.gov.au/node/125
https://covid19.homeaffairs.gov.au/node/125

