
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMENTOS 
COVID-19 

 
Viagens às Regiões Autónomas 

(Aprovado em reunião de Direção de 15 de setembro de 2020) 
 
 

O Regulamento para a Retoma da Prática Competitiva de Andebol – COVID-19 determina que, no 

caso de viagens para as regiões autónomas dos Açores e da Madeira serão cumpridas as normas 

em vigor, à data da realização da viagem em cada região respetiva.  

Em ambas as regiões, é exigido aos viajantes oriundos do continente que apresentem um 
teste ao COVID-19, sendo que os custos com esse teste são suportados pelos respetivos Governos 

Regionais, desde que sejam feitos nos locais indicados, com os quais aqueles governos têm 

protocolos, bastando que o viajante proceda ao agendamento do teste pelas vias indicadas.  

Para o efeito, os clubes com jogos agendados para as Regiões Autónomas, deverão proceder de 

acordo com as indicações deste manual de procedimentos. 



 

VIAGENS PARA A REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  

Cada viajante tem de preencher individualmente um inquérito epidemiológico, podendo fazê-lo em 

www.madeirasafe.com nas 12 a 48 horas anteriores ao embarque.  

Preenchido o inquérito online, cada passageiro receberá uma notificação via email com informação 

relativa aos seus códigos de acesso e QR code, os quais terá de apresentar à chegada ao aeroporto 

do Funchal, junto das Autoridades Regionais de Saúde (deve imprimir e levar consigo). 

É obrigatória a realização de um teste PCR para a doença COVID (com resultado negativo), nas 72 

horas prévias ao embarque e ser portador do mesmo (impresso em papel, sem prejuízo de outros 

meios permitidos para a sua submissão) – assim é-lhe permitido seguir para o seu destino ao 

desembarcar no Funchal.  

Para fazer o teste PCR COVID-19, cada viajante deve fazer o agendamento do mesmo junto de 

uma das entidades no continente com as quais o Governo Regional da Madeira tem protocolos e, 

desse modo, não terá qualquer custo.  

Uma vez chegados, todos estão sujeitos a triagem térmica (medição de temperatura corporal), é 

obrigatório o uso de máscara em todos os espaços públicos, abertos ou fechados, e deve ser 

salvaguardado o distanciamento físico, a higienização frequente das mãos, a etiqueta respiratória. 

NOTA FINAL - Todos os documentos e informações exigidos para entrada na Região Autónoma da 

Madeira devem ser impressos por cada viajante para as poder exibir à chegada ao aeroporto. 

Verificar aqui os laboratórios com acordo com o Governo Regional da Madeira: 

https://www.madeira.gov.pt/Governo-Regional-

Madeira/ctl/Read/mid/4829/InformacaoId/66153/UnidadeOrganicaId/9/CatalogoId/0 

Em caso de dúvida podem obter esclarecimentos via:  

▪ SRS Madeira: (+351) 800 24 24 20  

▪ Linha de Apoio: (+351) 800 29 90 90 

▪ Website: https://covidmadeira.pt/  

 

 

 

 

 

 



 

VIAGENS PARA A REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES  

Cada viajante tem de preencher individualmente um questionário da Autoridade de Saúde Regional, 

nas 72 horas anteriores ao embarque, disponível em https://covid19.azores.gov.pt/?page_id=5528  

Preenchido o questionário, cada passageiro receberá um código que terá de apresentar à chegada 

ao aeroporto no desembarque, junto das Autoridades Regionais de Saúde (deve imprimir e levar 

consigo).  

Apresentar comprovativo, em suporte digital ou de papel, de documento emitido por laboratório, que 

ateste a realização de teste de despiste ao SARS-CoV-2, realizado pela metodologia RT-PCR, nas 

72 horas antes da partida do voo com destino final aos Açores, de onde conste a identificação do 

passageiro, o laboratório onde o mesmo foi realizado, a data de realização do teste e o resultado 

NEGATIVO.  

Poderão realizar o teste nos laboratórios convencionados para esse efeito. 

A listagem de laboratórios e postos de colheita está sempre atualizada 

em https://destinoseguro.azores.gov.pt/?page_id=6304, no campo “consulte a lista de laboratórios 

abrangidos”. 

Para fazer o teste para a doença COVID-19, deve fazer o agendamento do mesmo junto de uma 

das entidades convencionadas com o Governo Regional dos Açores e, desse modo, não terá 

qualquer custo.  

Feito o agendamento das colheitas para o teste, o viajante deve apresentar-se no laboratório no dia 

hora marcados para a realização do teste, munido do comprovativo da reserva e comprovativo do 

pagamento da deslocação para a Região Autónoma dos Açores (bilhete eletrónico impresso) e um 

documento de identificação pessoal (bilhete de identidade, cartão do cidadão ou passaporte).  

Uma vez chegados, todos estão sujeitos a triagem térmica (medição de temperatura corporal), é 

obrigatório o uso de máscara em todos os espaços públicos fechados, e deve ser salvaguardado o 

distanciamento físico, a higienização frequente das mãos, a etiqueta respiratória.  

Em caso de dúvida podem obter esclarecimentos via:  

▪ Linha Açores de Esclarecimento não Médico: (+351) 800 29 29 29  

▪ E-mail: esclarecimentocovid19@azores.gov.pt  

▪ Website: https://covid19.azores.gov.pt/ 

NOTA FINAL - Todos os documentos e informações exigidos para entrada na Região Autónoma 

dos Açores devem ser impressos por cada viajante para as poder exibir no desembarque no 

aeroporto 


