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O governo está revisando continuamente as disposições sobre 
obtenção de visto durante a pandemia. Esta página será atualizada 
regulamente na medida em que ajustes forem feitos. 
 
Concessões de visto  
Concessões para requerentes de visto familiar  
Vistos para pais  
Vistos para pais patrocinados (temporário) (subclasse 870)  

 

Concessões de visto  

Se você foi impactado pelas restrições de viagem da pandemia da COVID-19, pode ser 

elegível para uma concessão. 

O período de concessão da COVID-19 começou em 1º de fevereiro de 2020 para: 

 Visto regional de trabalho qualificado (subclasse 887) 
 Visto de inovação empresarial e investimento (permanente) (subclasse 888) 
 Visto de inovação empresarial e investimento (provisório) (subclasse 188) 
 Visto empresarial safe haven (subclasse 790) 
 Visto temporário para graduados (subclasse 485). 

Concessões para requerentes de visto familiar   

Visto de Cônjuge e Filho 

Se você tiver se inscrito fora da Austrália para: 

 Visto para filho (subclasse 101) 
 Visto para adoção (subclasse 102) 
 Visto de casamento prospectivo (subclasse 300) 
 Visto para cônjuge (subclasse 309) 

e 

 estiver na Austrália durante o período de concessão da COVID-19 

poderá receber um visto na Austrália se atender a todos os outros critérios de visto. 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/visa-information/visa-concessions#content-index-0
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/visa-information/visa-concessions#content-index-1
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/visa-information/visa-concessions#content-index-2
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/visa-information/visa-concessions#content-index-3
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/skilled-regional-887
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/business-innovation-and-investment-888
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/business-innovation-and-investment-188
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/safe-haven-enterprise-790
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-graduate-485
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O período de concessão da COVID-19 começou em 1º de fevereiro de 2020 e é uma 

solução temporária. Acesse aqui novamente para atualizações sobre o término do período 

de concessão. 

A partir de 5 de março de 2022, o visto de menor dependente (subclasse 445) pode ser 
concedido aos requerentes dentro ou fora da Austrália, independentemente do local onde 
a solicitação de visto foi apresentada. Por isso, esta subclasse de vistos não está mais 
coberta pelos acordos de concessão da COVID-19. Para mais informações, consulte Visto 
de menor dependente (subclasse 445). 

Vistos para pais  

Solicitação de visto para pais apresentada fora da Austrália 

Se você tiver se inscrito fora da Austrália para um 

 Visto para pais (subclasse 103) 
 Visto para pais contribuintes (subclasse 173) 
 Visto para pais contribuintes (subclasse 143) 

e 

 solicitado o visto antes de 24 de março de 2021 e 
 estava na Austrália em 24 de março de 2021 

seu visto pode ser concedido enquanto estiver na Austrália se você atender a todos os 

outros critérios de visto durante o período de concessão da COVID-19. 

Se você solicitou este visto fora da Austrália e atende aos requisitos usuais de concessão 

de visto, poderá obter o visto fora da Austrália (conforme o processo atual). 

Solicitações de vistos para pais apresentadas na Austrália 

Se você tiver se inscrito fora da Austrália para um 

 Visto para pais idosos (subclasse 804) 
 Visto para pais contribuintes (subclasse 864) 

e 

 solicitado o visto antes de 24 de março de 2021 e 
 estava fora da Austrália em 24 de março de 2021 

seu visto pode ser concedido enquanto estiver fora da Austrália se você atender a todos 

os outros critérios de visto durante o período de concessão da COVID-19. 

Se você solicitou este visto fora da Austrália e atende aos requisitos usuais de concessão 

de visto, poderá obter o visto fora da Austrália (conforme o processo atual). 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/dependent-child-445
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/dependent-child-445
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As concessões temporárias para solicitantes de visto para pais serão aplicadas durante o 

período de concessão da COVID-19. O período de concessão da COVID-19 começou em 

1º de fevereiro de 2020. É um acordo temporário. Acesse aqui novamente para 

atualizações sobre o término do período de concessão. 

Essas alterações não afetarão os prazos de processamento atuais para solicitações de 

visto para pais. Para mais informações, consulte Datas de liberação da lista de vistos para 

pais e tempos de processamento. 

Vistos de transição para os requerentes de vistos para pais e pais 

contribuintes 

Você pode ser elegível para a concessão de um visto de transição em associação à 

solicitação de visto para seus pais (subclasse 103), pais contribuintes (subclasse 143) ou 

pais contribuintes (temporários) (subclasse 173) durante o período em que as concessões 

da COVID-19 estiverem em vigor, se todos esses critérios forem atendidos: 

 ter apresentado a sua solicitação de visto para pais ou pais contribuintes antes de 
24 de março de 2021 

 a solicitação de visto ter sido apresentada na Austrália 
 estava na Austrália em 24 de março de 2021 
 a solicitação de visto não foi finalizada. 

A subclasse de visto de transição para a qual você pode ser elegível depende das 

circunstâncias do momento em que sua solicitação de visto para pais ou pais 

contribuintes foi feita. 

Se você tinha um visto substantivo no momento em que fez sua solicitação de visto, 

poderá solicitar e obter um Visto de transição A - BVA - (subclasse 010). 

Se você não tinha um visto substantivo no momento em que fez sua solicitação de visto, 

não será elegível para um BVA. Você pode atender aos requisitos para um Visto de 

transição E - BVE - (subclasse 050). 

Se você tiver apresentado uma solicitação em papel para um visto para pais ou pais 

contribuintes em um escritório fora da Austrália, você não atenderá aos critérios para a 

concessão de um visto de transição associado à sua solicitação de visto. 

Se desejar solicitar um visto de transição, envie um Formulário 1005 preenchido para o 

WA Parent Visa Centre. Não envie o formulário preenchido por e-mail. Qualquer 

Formulário 1005 recebido por e-mail será uma inscrição inválida e não poderá ser 

considerado. 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-processing-times/family-visa-processing-priorities/parent-visas-queue-release-dates
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-processing-times/family-visa-processing-priorities/parent-visas-queue-release-dates
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/glossary#substantive%20visa
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/bridging-visa-a-010
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/bridging-visa-e-050-051/subclass-050
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/bridging-visa-e-050-051/subclass-050
https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/1005.pdf
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Vistos para pais patrocinados (temporário) (subclasse 870)  

Se você tinha um visto para pais patrocinados (temporário) (subclasse 870) (SPTV) e 

estava fora da Austrália em 1º de julho de 2021, seu período de visto foi automaticamente 

prorrogado por 18 meses. 

Esta concessão visa ajudar os portadores de SPTV que não puderam passar os 3 ou 5 

anos completos com seu visto na Austrália devido às restrições de viagem da COVID-19. 

Se seu visto foi prorrogado sob esta concessão, os 18 meses adicionais não contarão 

para seu período cumulativo máximo de 10 anos de permanência. 

As obrigações de patrocínio para os patrocinadores do SPTV também foram prorrogadas 

pelo mesmo período de 18 meses. 

Você pode consultar os detalhes e condições do seu visto por meio do VEVO. 

 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/check-conditions-online

