Visto de visitante ou de Autoridade eletrônica de
viagem (ETA)
Teste e tratamento para COVID-19
Mesmo se não tiver um visto, ou não tiver certeza sobre a situação do seu visto, você deve seguir as
diretrizes de segurança pública. Se não estiver se sentindo bem, procure atendimento médico e faça o teste
para COVID-19.
Os governos estaduais e territoriais estão oferecendo testes e tratamento gratuitos para COVID-19.


Território da Capital da Austrália



Nova Gales do Sul



Território do Norte



Queensland



Austrália Meridional



Tasmânia



Victoria



Austrália Ocidental

Tenho um visto de visitante ou de Autoridade eletrônica de viagem
(ETA)
Visto de visitantes e ETAs só lhe permitem estadia temporária na Austrália. Se não conseguir se sustentar
enquanto estiver na Austrália, você deve tomar providências para voltar para casa assim que possível. Você
não precisará solicitar uma isenção para deixar a Austrália.
Se não puder retornar para o seu país de origem, você precisará manter um visto válido e acionar o sistema
de saúde quando necessário.

Verificação da expiração da validade do meu visto
O seu visto de visitante ou ETA perderá validade se você ainda estiver na Austrália no final do período de
estada permitido.
Você pode verificar:


os detalhes do seu visto em VEVO, no aplicativo myVEVO, na sua carta de concessão de visto ou
na sua conta ImmiAccount.



Você pode verificar a validade e as condições do ETA por meio do nosso serviço Verificar um ETA.

Nota: Se você partiu e retornou à Austrália em um viagem de ida e volta de cruzeiro, o tempo gasto na
viagem conta como tempo passado na Austrália - ou seja, não consideramos que você tenha deixado a

Austrália. Uma viagem de ida e volta de cruzeiro não redefinirá o seu período de estadia no seu visto.
Pergunte ao seu operador ou agente de viagens se consideramos o seu cruzeiro como de ida e volta.

Prorrogação do meu visto
Conforme a lei australiana de imigração, não é possível estender um visto de visitante ou ETA.
Você deve solicitar um novo visto antes que o seu visto atual expire.
Na maioria dos casos, se você puder se sustentar, poderá solicitar a permanência na Austrália como
Visitante (fluxo turístico). Se você já solicitou um novo visto de turista na Austrália, consulte Acordos de
processamento de vistos de turista.
Se o seu visto de visitante estiver expirando, você não estiver trabalhando em um setor essencial, não
puder voltar para casa devido a restrições de entrada e não puder atender aos requisitos para outro visto,
ainda poderá se qualificar para o visto devido ao evento da pandemia de COVID-19. Você precisará
demonstrar por que não pôde atender aos requisitos de outro visto, incluindo o visto de visitante. Isso pode
incluir uma declaração e evidência de que você não tem acesso a fundos suficientes para poder pagar uma
taxa adicional de solicitação de visto (VAC).
Você também pode explorar outras opções de visto.

Solicitação de novo visto
Nós encorajamos você a solicitar:


sempre que possível, na sua ImmiAccount



no mais tardar quatro semanas antes da expiração do seu visto atual.

Quando você solicita um novo visto, você pode receber um visto provisório que o manterá em condições
legais na Austrália até que seja tomada uma decisão sobre o seu pedido de visto.
Se você tiver uma condição 'Sem mais estadia' agregada ao seu visto, antes de solicitar outro visto, será
necessário solicitar uma renúncia a essa condição .
Se o seu visto já expirou, veja Meu visto expirou.

Trabalho
Portadores de visto de visitante e ETA não estão autorizados a trabalhar na Austrália.

Condições de visto
O Departamento reconhece que as restrições de viagem da COVID-19 podem impedir que alguns visitantes
internacionais saiam da Austrália conforme planejado ou cumpram suas condições de visto. Levaremos isso
em consideração ao analisar solicitações futuras para garantir que você não seja afetado por circunstâncias
fora de seu controle.
As seguintes condições de visto podem ser aplicadas aos portadores de visto de turista na Austrália:
Nenhuma outra condição de permanência (incluindo 8503, 8534 e 8535)
Se você tem um visto com a condição “Sem mais estadia”, você não poderá solicitar a os outros vistos na
Austrália, a menos que a sua condição seja revogada.
Se você deseja solicitar outro visto e seu visto expirar em menos de quatro semanas, será necessário
solicitar uma renúncia a essa condição.
Se sua solicitação for aprovada, você deverá fazer um novo pedido de visto antes que seu visto atual
expire.

Condição 8531 (não deverá permanecer na Austrália após o término do período de estadia)
Essa condição não pode ser removida, mas não impede que você faça outro pedido de visto.
Se você tem um visto com a condição 8531, deverá fazer um novo pedido de visto antes que seu visto atual
expire.
Condição 8558 (não pode permanecer na Austrália por mais de 12 meses em qualquer período de 18
meses)
Essa condição não pode ser removida, mas não impede que você faça outro pedido de visto.
Se você tem um visto com a condição 8558, deverá fazer um novo pedido de visto antes que seu visto atual
expire.
O seu visto automaticamente perderá validade se você ainda estiver na Austrália no final do período de
estada permitido.
Seu visto não perderá validade automaticamente se você permanecer por um período acumulado de mais
de 12 meses em um período de 18 meses (desde que você não tenha excedido seu período de
permanência em uma única visita).

Preparativos de processamento de visto de turista
Devido à COVID-19, alguns tempos de processamento de vistos foram afetados e as solicitações podem
demorar mais para serem finalizadas.
Quando você solicita um visto de visitante na Austrália, você recebe um visto provisório. Se o seu visto atual
expirar antes de decidirmos sua solicitação, o visto provisório entrará em vigor. Isso assegurará que você
permaneça legalizado.
Você pode permanecer na Austrália com o visto provisório enquanto processamos seu novo pedido de
visto. Você pode ter atrasos na obtenção da sua notificação de concessão de visto provisório. Desde que
você tenha solicitado um novo visto de turista antes que seu visto atual cesse, você não precisa se
preocupar com seu status legal, mesmo que ainda não tenhamos enviado sua notificação de concessão de
visto provisório.
Informaremos a você se precisamos de mais informações ou quando tomarmos uma decisão.
Se você deixar Austrália antes de tomar uma decisão, poderá retirar sua solicitação.
Para verificar nossas mensagens, atualizar seus dados, informar se você cometeu algum erro ou se retirou
seu pedido, use sua Conta ImmiAccount.

Interrupções de serviço
Alguns serviços relacionados ao processo de solicitação de visto podem ser afetados pela COVID-19 e
vários serviços dos quais dependemos (como exames médicos) estão cada vez menos disponíveis. Você
receberá um tempo adicional para concluir as verificações e fornecer as informações solicitadas, se for o
caso.

Fornecimento de mais informações
Se você foi solicitado a você fornecer mais informações, envie-nos as informações solicitadas o mais rápido
possível na sua ImmiAccount.
Se você não puder fornecer as informações dentro do prazo, faça o upload de uma explicação para a sua
ImmiAccount. Levaremos em consideração as interrupções do serviço ao analisar o seu pedido de visto.
Entraremos em contato novamente se mais informações ainda forem necessárias antes de tomar uma
decisão sobre a sua solicitação.

Marcação de consultas para exames de saúde
Nós informaremos se você precisa se submeter a exames de saúde para obter o seu visto. Se você não
conseguir agendar uma consulta com os Serviços Médicos de Visto da Bupa dentro do prazo solicitado para
resposta:


Marque uma consulta para a próxima data disponível e



Notifique-nos da data agendada e envie um documento para a sua ImmiAccount.

Levaremos em consideração os atrasos de agendamento ao analisar o seu pedido de visto. Entraremos em
contato novamente se mais informações ainda forem necessárias antes de tomar uma decisão sobre a sua
solicitação.

