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Entrando na Austrália 

Siga as etapas abaixo para entrar na Austrália. 

Etapa 1 - Verifique seus requisitos de visto 

Não tente viajar para a Austrália sem visto. Você pode usar nosso localizador de vistos 
para explorar as opções de visto. 

Você pode também precisar solicitar e receber uma isenção de viagem para entrar na 

Austrália. (veja a Etapa 3 abaixo). 

 
Etapa 2 - Verifique seus requisitos de vacinação 

Seu status de vacinação determinará o que você precisa fazer para entrar na Austrália. 

Há mais coisas a considerar quando você não atende aos requisitos da Austrália e, 
relação às exigências de vacinação para fins de viagens internacionais. Siga as etapas 
abaixo. 

Se você não puder ser vacinado por motivos médicos, poderá acessar o mesmo esquema 
que os viajantes vacinados. Você deve ser capaz de fornecer evidências médicas 
aceitáveis. Veja: Vacinação e testes. 

Os titulares de visto que chegam à Austrália podem ter seu visto cancelado e serem 
detidos e removidos se: 

 não estiverem totalmente vacinados para fins de viagem internacional de 
acordo com as exigências de entrada na fronteira da Austrália; ou 

 não tiverem contraindicação médica para uma vacina COVID-19, conforme 
definido pelo governo australiano; ou 

 não estiverem em umacategoria isenta ou possuírem uma isenção de viagem 
individual. 

  

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-finder
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing
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Etapa 3 - Solicitar isenção de viagem 

Se você não atender aos requisitos de vacinação da Austrália, poderá também precisar 

solicitar uma isenção de viagem para entrar na Austrália. 

Para mais informações e como solicitar, consulte processo de isenção para entrar na 
Austrália. 

Etapa 4 - Verifique os requisitos de chegada do estado e do 
território 

Antes de reservar seu voo, verifique os requisitos de chegada do estado e do território. 
Isso pode incluir formulários de registro de entrada na fronteira ou quarentena. 

Verifique todos os estados e territórios pelos você transitará e para onde viajará. Os 
requisitos podem mudar a curto prazo. Pode ser necessário entrar em quarentena. 

Você é responsável por sua conformidade com as restrições e exigências de viagem que 
se aplicam a você. Se você não cumprir, poderá enfrentar penalidades graves, incluindo 
prisão e multas significativas. Consulte: Requisitos de chegada por estado e território. 

 

Etapa 5 - Planeje com antecedência 

Você deve considerar o que fará se houver atrasos e interrupções em sua viagem. 

As companhias aéreas também podem ter requisitos específicos que você precisa 
atender. Viajantes não vacinados estão sujeitos a limites de entrada de passageiros 
e devem atender aos requisitos de chegada do estado e do território. 

Se relevante, verifique o que você precisará fazer para sair da Austrália. 

 

Etapa 6 - Reserve sua viagem 
 
Etapa 7 - Preencha sua Declaração Digital de Passageiro 

Você pode iniciar sua Declaração Digital de Passageiro (DPD) sete dias antes do seu voo 
e enviá-la dentro de 72 horas antes de sua partida para a Austrália. 

O DPD solicita informações críticas de saúde. Fornecer essas informações é um requisito 
obrigatório. Isso ajudará a garantir que você não sofra atrasos desnecessários no 
aeroporto ou ao chegar na Austrália. Para mais informações, veja: DPD. 
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https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia/exemption-process
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia/exemption-process
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia/state-territory-arrival-requirements
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/leaving-australia
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia/digital-passenger-declaration
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Etapa 8 - Faça um teste de COVID-19 antes da partida 

Você precisará mostrar à equipe da companhia aérea evidências de um teste COVID-19 
negativo recente. 

Para obter mais informações sobre qual teste você precisa e quando fazer o consulte 
vacinação e testes. 

 
Etapa 9 - Prepare seus documentos para o aeroporto 

Ao fazer o check-in para o seu voo, você será solicitado pelo pessoal da companhia aérea 
a apresentar o seu: 

 passaporte 
 visto 
 aprovação da isenção de viagem se exigido 
 resultado negativo no teste de COVID-19 
 DPD completo. 

 

Etapa 10 - Atenda aos requisitos de entrada da Austrália 

Isso inclui imigração, alfândega e liberação de biossegurança. Para mais informações, 
veja cruzando a fronteira.  

 
Etapa 11 - Atenda aos requisitos de chegada do estado e do 
território 

A maioria dos estados e territórios exige que você faça um teste COVID-19 logo após 
chegar à Austrália. 

Viajantes não vacinados estão sujeitos a limites de entrada de passageiros e devem 
atender aos requisitos de chegada do estado e do território. Pode ser necessário 
entrar em quarentena. Você deve verificar isso e quaisquer outros requisitos para todos 

os estados e territórios pelos quais você transitará e viajará. 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia
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Em trânsito na Austrália 

Trânsito de 72 horas ou menos 

Se estiver em trânsito pela Austrália, você deve poder garantir passagem de volta em um 
voo que parta da Austrália não mais de 72 horas após sua entrada inicial. Se um voo de 
conexão adequado não estiver disponível, transitar pela Austrália não será possível. 

Você não precisa solicitar uma isenção de viagem quando em trânsito por 72 horas ou 
menos. 

Requisitos de visto 

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). 

Testes de COVID-19 

Você precisa de um teste COVID-19 negativo para transitar pela Austrália. Para mais 
informações, veja vacinação e testes. 

Declaração Digital do Passageiro 

Você pode iniciar sua Declaração Digital de Passageiro (DPD) sete dias antes do seu voo 
e enviá-la dentro de 72 horas antes de sua partida para a Austrália. 

O DPD solicita informações críticas de saúde. Fornecer essas informações é um requisito 
obrigatório. Isso ajudará a garantir que você não sofra atrasos desnecessários no 
aeroporto ou ao chegar na Austrália. Para mais informações, veja: DPD. 

Requisitos por estado e território 

Você deve seguir os requisitos de trânsito do estado ou território em que 
chegar.Viajantes não vacinados estão sujeitos a limites de entrada de passageiros e 
devem atender aos requisitos de chegada do estado e do território. 

Você pode precisar ficar em um hotel e pode ser solicitado que você pague por sua 
estadia enquanto aguarda seu voo de ida. Para mais informações, veja os requisitos de 
entrada de estado e território. 
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Mais de 72 horas 

Passar mais de 72 horas na Austrália antes do voo de conexão não é considerado como 
em trânsito pela Austrália. 

Você deve atender a todos os outros requisitos de entrada na Austrália,requisitos de 
vacinação e testes de COVID-19, incluindo imigração, liberação alfandegária de 
biossegurança e declarações de saúde obrigatórias. Para mais informações, veja 
cruzando a fronteira. 

Você também precisa atender aos requisitos de chegada por estado e território.. 
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