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Restrições de Viagem
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. 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. Vejaconselhos sobre Coronavirus (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.
Você não pode viajar para a Austrália a menos que esteja em uma categoria isenta ou
tenha recebido uma isenção individual das restrições de viagem atuais.

Atualização sobre a solicitação de isenção das restrições de
viagem da Austrália
Estamos facilitando o envio e o rastreamento da sua solicitação de isenção de viagem
com uma nova plataforma de prestação de serviços desenvolvida para esse fim. O novo
portal de isenção de restrição de viagens oferece uma série de benefícios, incluindo:







funcionalidade amigável
confirmação imediata do recebimento do seu pedido
documentos de apoio podem ser facilmente anexados e atualizados
solicitações de grupo e família podem ser vinculadas
você pode acompanhar o andamento de sua solicitação
notificação imediata quando uma decisão for tomada.

https://covid19.homeaffairs.gov.au/travel-restrictions

Se você enviou sua solicitação antes do novo portal ficar disponível na sexta-feira, 17 de
julho de 2020, finalizaremos sua solicitação até as 17h de sexta-feira, 31 de julho de
2020, Australian Eastern Standard Time. Se você enviou antes de 17 de julho de 2020 e
não obteve uma resposta nossa, envie outra solicitação e entraremos em contato com
você sobre sua solicitação.
Solicitar isenção de viagem

Categorias de isenção
Você está automaticamente isento das restrições de viagem e poderá entrar na Austrália
(sem obter uma isenção individual) se:










for um cidadão australiano
for um residente permanente da Austrália
for membro imediato da família de um cidadão australiano ou residente
permanente
for um cidadão da Nova Zelândia que reside normalmente na Austrália ou membro
imediato da família de uma pessoa nessa situação
for um diplomata credenciado na Austrália (portando o visto de subclasse 995)
for um visitante temporário na Austrália por 72 horas ou menos
fizer parte da tripulação de uma companhia aérea
fizer parte da tripulação marítima, incluindo pilotos da Marinha
recrutado pelo Programa de Trabalhador Sazonal ou no Programa de Trabalho do
Pacífico aprovado pelo Governo.

Você precisará levar consigo evidências de que atende a uma das categorias acima
quando viajar. Evidências adicionais podem ser solicitadas.

Isenções individuais
O Comissário da Força de Fronteira Australiana pode lhe conceder uma isenção individual
se você:






for um não cidadão que viaja a convite do Governo australiano ou de uma
autoridade governamental estadual ou territorial com o objetivo de auxiliar na
resposta à COVID-19
prestar serviços médicos críticos ou especializados, incluindo ambulância aérea,
evacuações médicas e entrega de suprimentos médicos essenciais
for um não cidadão com habilidades essenciais ou estiver trabalhando em setores
essenciais na Austrália
for um não cidadão cuja entrada seria em outro momento do interesse nacional,
com o apoio do governo australiano ou de uma autoridade governamental estadual
ou territorial
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for um militar, incluindo militares que fazem parte do Acordo de Status das Forças,
Forças Armadas da Commonwealth, Forças da Ásia do Pacífico e do Acordo de
Status das Forças Armadas
estiver viajando por motivos de invalidez ou caridade.

É necessário que você tenha um visto e uma isenção das restrições de viagem da
Austrália antes de viajar. Você pode requerer uma isenção online e deve fornecer
evidências adequadas para apoiar suas reivindicações. As solicitações podem ser
finalizadas sem consideração adicional se evidências insuficientes forem fornecidas.
Todos os documentos devem ser traduzidos oficialmente para o inglês.
Você deve solicitar uma isenção pelo menos duas semanas, mas não mais de três
meses, antes de sua viagem planejada.
Sua solicitação deve incluir:






dados do viajante: nome, data de nascimento, tipo e número do visto, número do
passaporte
endereço residencial proposto e número de telefone na Austrália
seus motivos para vir: por que você deve receber uma isenção
uma declaração de apoio estabelecendo como você atende a um dos motivos para
uma isenção
evidências que apoiem a solicitação.

Se você não receber uma isenção, não deve manter os seus planos de viagem, já que
não receberá autorização para embarcar em nenhum voo para a Austrália. Se for
concedida uma isenção, você deverá levar a evidência da decisão de isenção para o
aeroporto.

Motivos de invalidez e caridade para viajar
O Comissário da Força de Fronteira Australiana pode lhe conceder uma isenção se você
estiver planejando viajar por motivos de invalidez e caridade. Razões de caridade e
invalidez incluem, entre outras, necessidade de viajar devido à morte ou doença crítica de
um parente próximo.
É necessário que você tenha um visto e uma isenção das restrições de viagem da
Austrália antes de viajar. Você pode requerer uma isenção online e deve fornecer
evidências adequadas para apoiar suas reivindicações. As solicitações podem ser
finalizadas sem consideração adicional se evidências insuficientes forem fornecidas.
Todos os documentos devem ser traduzidos oficialmente para o inglês.
Sempre que possível, você deve solicitar uma isenção pelo menos duas semanas,
mas não mais de três meses, antes de sua viagem planejada. Se você estiver
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viajando devido à morte ou doença crítica de um membro próximo da família, você pode
encaminhar a sua solicitação dentro do prazo definido, e nós priorizaremos sua inscrição.
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 for concedida uma isenção,
você deverá levar a evidência da decisão de isenção para o aeroporto.

Solicitar isenção online
Você deve solicitar uma isenção pelo menos duas semanas, mas não mais de três
meses, antes de sua viagem planejada.
Para preencher um pedido de isenção de viagem, você já deve ser titular de um visto e
fornecer informações e documentos para apoiar seu pedido. As solicitações podem ser
finalizadas sem consideração adicional se evidências insuficientes forem fornecidas. Isso
pode incluir o seguinte:










comprovação de identidade
evidência de que tem um visto válido
itinerário de viagem
certidão(ões) de casamento, nascimento, óbito
Comprovação de relacionamento ou residência (por exemplo: contrato de locação
compartilhada, conta bancária conjunta etc.)
carta de um médico ou hospital informando por que a sua viagem é necessária
carta de um empregador indicando por que a sua viagem é necessária
carta de apoio de uma empresa ou agência governamental informando por que
suas habilidades são essenciais
declaração estatutária para apoiar os seus pedidos.

Não envie várias solicitações para um único viajante, pois apenas a solicitação mais
recente será processada.
Obter uma isenção de viagem não garante que você consiga um voo para a Austrália
neste momento.
Solicitar isenção de viagem
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