
CONDIÇÕES PARTICULARES DE VIAGEM PARA CABO VERDE 
 
- Condições de acesso aos aeroportos e aos voos: 
É obrigatório o uso de máscara no avião e no aeroporto (exceto bébés).  
Distanciamento social em todas as áreas dos aeroportos (1.5m mínimo).  
Lavagem das mãos com água e sabão ou desinfetante à base de álcool. 
Rastreio térmico a todos os passageiros. 
  
- Condições de Viagens para a Cabo Verde (condições à data da reserva, sujeitas a alteração): 
Os passageiros para os voos Portugal - Cabo Verde deverão apresentar no check in teste PCR 
negativo, ou teste Antigénio negativo à COVID-19 realizado nas 72 horas anteriores, sendo este 
requisito obrigatório para maiores de 12 anos inclusive. 
Os passageiros deverão também de forma obrigatória preencher o formulário de saúde, que será 
enviado com a documentação de viagem. 
 
Para os voos Cabo Verde - Portugal é obrigatório a apresentação no check in de teste PCR 
negativo realizado nas 72 horas anteriores, ou teste Antigénio negativo realizado até 48 horas 
antes do voo. Este requisito é obrigatório para maiores de 12 anos inclusive. 
 
Certificado de vacinação dispensa a realização de testes: Para passageiros já com a vacinação 
completa, não necessitam de realizar os testes acima mencionados em ambos os percursos, 
sendo obrigatória a apresentação de um Certificado de Vacinação emitido por autoridade 
competente que certifique que foi vacinado contra o COVID-19: 
 a) Há mais de 14 dias nos casos das vacinas da AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Sinopharm, 
Sinovac e Sputnik V, tendo as doses necessárias.  
 b) Há mais de 28 dias no caso da vacina da Johnson & Johnson, tendo as doses necessárias. 
O certificado de vacinação deverá incluir: Nome e sobrenome do titular; Data da vacinação, 
informando a data da última dose administrada; Tipo de vacina administrada; Número de doses 
administradas / cronograma completo; País onde foi administrada; Identificação do órgão 
emissor do certificado de vacinação. 
 
Caso surjam sintomas associados ao Covid-19 durante a estadia em Cabo Verde, os cidadãos 
nacionais 
deverão contactar a Linha Verde Covid-19 cabo-verdiana através do número 800 11 12 (local). 
 
 
IMPORTANTE - Formalidades de embarque em Cabo Verde - Taxa Aeroportuária de 
Segurança (TSA) (OBRIGATÓRIO) 
Informamos que Cabo Verde obriga a passaporte com mínimo de 6 meses de validade a contar 
da data de saída do destino. 
- A 01 janeiro de 2019 passou a ser aplicada a nova Taxa de Segurança Aeroportuária (doravante 
designada por TSA). O visto de curta duração para entrar em Cabo Verde deixou de existir, a 
partir da mesma data, para cidadãos Portugueses e para cidadãos das seguintes nacionalidades: 
Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, 
Espanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Islândia, Itália, Letónia, 
Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Holanda, Polónia, Reino Unido da Grã 
Bretanha, República Checa, Roménia, Suécia e Suíça. Restantes nacionalidades mantêm, além da 
TSA, a necessidade de obtenção de visto (consulte-nos para estes casos).  
- Para obtenção gratuita da TSA, é obrigatório o preenchimento dos dados de passaporte dos 
passageiros (nome completo, nacionalidade, data de nascimento, data de emissão, data de 
validade e local de emissão) para todas as reservas até cinco dias úteis antes da partida, de forma 
a permitir o tratamento dos respetivos dados e a consequente entrada em Cabo Verde. É 
obrigatório que o passaporte tenha validade mínima de 6 meses a contar da data de saída do 
destino.  
- No caso de impossibilidade de inserção automática dos dados de passaporte, poderão optar 
por enviar os dados para a Solférias através do nosso email. A inserção manual dos referidos 



dados por parte do nosso departamento de reservas acresce uma taxa de 15,00 euros por 
processo.  
- A Solférias só se responsabiliza pela dispensa da TSA caso as regras acima sejam cumpridas e 
após nossa confirmação de receção dos mesmos dados. A ausência de tratamento da TSA em 
tempo útil não implica a devolução de qualquer importância monetária.  
- No caso de cliente viajar sem o tratamento prévio da TSA por parte da Solférias, não implica a 
impossibilidade de viagem, uma vez que o cliente poderá tratar da obtenção da TSA através do 
pré-registo de viajantes, com respetivo pagamento direto.   
- Todos os clientes com o tratamento prévio da TSA através da Solférias serão portadores de 
documento comprovativo junto com a sua documentação. 
- Todos os dados recolhidos, serão tratados de acordo com o Regime Geral da Proteção de Dados. 
 


