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O Arquipélago da Madeira está empenhado em posicionar-se 
como um destino seguro e está a trabalhar em conjunto com a 

o risco de ressurgimento da Covid-19. 

maioria das empresas locais está também a adotar o selo 

Além disso, a Madeira foi pioneira no desenvolvimento de um 

medidas oferecem um maior conforto aos viajantes e visam, em 
última instância, o bem-estar de todos. 

Arquipélago para se assumir inequivocamente como um destino 
turístico seguro para todos os seus visitantes. 
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Viajar para a
MADEIRA E 
PORTO SANTO 

preparação da viagem: 
Os passageiros devem preencher 
o questionário de saúde e 

ou app MADEIRA SAFE TO 
DISCOVER para um check-out 
mais ágil no aeroporto. 
 

É recomendado que 
todos os passageiros 
sejam testados nas 72 
horas antes da partida..

Uso obrigatório de 
máscara. 

Distanciamento social 
em todas as áreas do 
aeroporto. 

álcool. 

Distanciamento 
social. 

Uso obrigatório de mascara, 
a partir dos 6 anos de idade . 

base de álcool. 

à chegada aos aeropor tos  da Madeira e Por to Santo :  

à s a ída do aeropor to :  :

Rastreio térmico a 
todos os 
passageiros. 

Os passageiros devem 
preencher o questionário de 
saúde em MADEIRA SAFE TO 
DISCOVER
preenchido aquando da partida.

máxima prevista de 1 hora para todo o processo, após o qual será permitido o check-out no aeroporto). 

obrigatório durante o tempo de espera no quarto do hotel ou  alojamento.

suspeitos

app MADEIRA SAFE TO DISCOVER
ou por contacto telefónico.

adicionais. 

Os passageiros com testes positivos e os seus contactos 
repatriamento. 

Madeira garante que está disponível para compra um seguro com este tipo de 
cobertura. 

www.madeiratravelinsurance.com 

Distanciamento social 
em todas as áreas do 
aeroporto. 

Uso obrigatório de 
máscara. 

base de álcool. 

mais ágil no aeroporto.  

3.

aceda aqui

A partir do dia 1 de julho, a Madeira e o Porto
Santo estão totalmente abertos aos viajantes 
internacionais. 
Para garantir a segurança quer dos turistas quer dos
residentes, desenvolvemos um plano atuação: 

madeirasafe.com
uesp.madeira@iasaude.madeira.gov.pt
www.madeiratravelinsurance.com
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Viagem para a Madeira e Porto Santo Onde realizar testes em Portugal Continental
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l isboa  

Laboratório CEDOC – Centro de Estudos de Doenças Crónicas

 diagnostico.covid@nms.unl.pt (+351) 910459769

Lumilabo, Laboratório De Analises Clínicas Sa

 geral@lumilabo.pt ou mail@lumilabo.pt (+351) 217210480

Lumilabo, Laboratório De Analises Clínicas Sa - Algarve 

 algarve@lumilabo.pt 

5.

barcelos 
ADC BARCELOS

Algarve Biomedical Center - ABC

algarve (+351) 966418469 colheitas.estadio@abcmedicalg.pt 

Lumilabo, Laboratório De Analises Clínicas Sa - Porto 

porto@lumilabo.pt  

Administração Regional de Saúde do Norte - ARS Norte

por to 

Laboratório de Análises Clínicas da Universidade de Coimbra

coimbra 
(+351) 239240800

  adc.pocidental@arsnorte.min-saude.pt (+351) 220412254

vila real  
  adc.vreal@arsnorte.min-saude.pt 

ADC VILA REAL 

 adc.barcelos@arsnorte.min-saude.pt 

por to 
LABORATÓRIO AVELAB - Laboratório Médico de Análises Clínicas - Porto  

 porto@avelab.pt 

 regua@avelab.pt 

(+351) 926788054

régua  
LABORATÓRIO AVELAB - Laboratório Médico de Análises Clínicas - Régua  

(+351) 96614861

 regua@avelab.pt 

pinhão  
LABORATÓRIO AVELAB - Laboratório Médico de Análises Clínicas - Pinhão  

(+351) 966148612

 geral@biosegal.pt

vale de 
cambra  

LABORATÓRIO AVELAB - Laboratório Médico de Análises Clínicas - Vale de Cambra   

(+351) 918714666

covid19@avelab.pt

anadia  
LABORATÓRIO AVELAB - Laboratório Médico de Análises Clínicas - Anadia   

(+351) 926610046

covid19@avelab.pt

gafanha 
da nazaré  

LABORATÓRIO AVELAB - Laboratório Médico de Análises Clínicas - Gafanha da Nazaré   

(+351) 926610046

covid19@avelab.pt

aveiro   
LABORATÓRIO AVELAB - Laboratório Médico de Análises Clínicas - Aveiro   

(+351) 926610046

covid19@avelab.pt

palhaça   
LABORATÓRIO AVELAB - Laboratório Médico de Análises Clínicas - Palhaça   

(+351) 926610046

covid19@avelab.pt

sever do
vouga   

LABORATÓRIO AVELAB - Laboratório Médico de Análises Clínicas - Sever do Vouga  

(+351) 926610046
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Seguro de Viagem
por Bónus Seguros 

Viaje com tranquilidade 
e segurança:

Evite imprevistos relacionados ao COVID-19 com a viagem à Madeira, 
incluindo reembolsos por cancelamento ou interrupção de voos.

Fique seguro com o Madeira seguro de viagem!

Viaje para Madeira com a tranquilidade de um seguro de viagem completo 
e atualizado para a nova realidade da pandemia provocada pela Covid-19

Viaje para a ilha da Madeira com a tranquilidade de 

um seguro viagem completo e atualizado à nova 

realidade da pandemia causada pela Covid-19.

Acesso ilimitado a um 
serviço de assistência 
ao turista

Aconselhamento médico;

Consulta médica online;

Informações sobre hospitais, clínicas e médicos mais 

adequados à situação;

Envio de médico ao hotel ou empreendimento 

turístico;

Envio urgente de medicamentos;

Transporte sanitário de feridos e doentes para 

unidade hospitalar mais próxima;

Repatriamento ao ponto de origem quando em 

estado terminal ou similar; 

Assistência por roubo de bagagens em Madeira.

Uma cobertura completa 
para situações: 

Despesas Médicas, Cirúrgicas, Farmacêuticas e de 

Hospitalização na Madeira;

Repatriamento ao ponto de origem ou em caso de 

falecimento da pessoa segurada;

Acompanhamento em caso de hospitalização, com 

transporte e estadia:

Encargos com crianças;

Bilhete de ida e volta para familiar e estadia em casos 

de doenças e acidentes cobertos;

Prolongamento de estadia em hotel;

Assistência por roubo de documentos de 
indentificação na Madeira 

www.madeiratravelinsurance.com
portugaltravelinsurance@bonus-seguros.pt 

MADEIRA TRAVEL INSURANCE by Bónus 

+351 915 555 944

portugaltravelinserance@bonus-seguros.pt


à chegada

transporte 
TRANSFERS E TRANSPORTE 

AEROPORTO

ALÉM DOS PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DEFINIDOS PELA ANA 
AEROPORTOS, É RECOMENDADO: 

Distanciamento social em todas as zonas de passageiros:

Uso obrigatório de equipamento de proteção individual por todos os 
trabalhadores do aeroporto:

Lavagem frequente das mãos com água e sabão ou desinfetante à base de 

álcool. 

Medidas de distanciamento social amplamente implementadas;

Os passageiros devem manter permanentemente uma distância. de 1,5 

Rastreio médico aos passageiros: 

Medição da febre.

Transfers (autocarro/carrinha/táxi/TVDE):

Distanciamento social de acordo com a capacidade do veículo;

Desinfetante para as mãos disponível em todos os veículos;

Equipamento de desinfeção disponível à entrada do autocarro, bem como luvas 

descartáveis para os clientes aquando das cargas e descargas;

Desinfeção obrigatória do veículo após cada serviço.

Rent-a-car:

Distanciamento social com uso obrigatório de máscara durante o contacto e a 

entrega do veículo;

Desinfeção obrigatório do veículo antes da sua entrega.

Transportes públicos (normais/AeroBus):

Distanciamento social de acordo com a capacidade do autocarro;

Uso obrigatório de máscara pelo condutor e pelos clientes;

Desinfeção frequente obrigatória do veículo.

Check-in:

Distanciamento social e uso de equipamento de proteção nas áreas de 

atendimento;

Check-in prévio ou check-in online recomendado;

Desinfetante para as mãos, máscaras e lenços descartáveis disponíveis à 

entrada;

Reforço da frequência de limpeza das superfícies mais expostas ao contacto, 

bem como dos terminais de pagamento e telemóveis/telefones;

Desinfeção da bagagem;

Desinfeção da chave do quarto em frente aos clientes;

no alojamento
HOTEL 
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Uso obrigatório de máscara pelo staff e pelo passageiros;

Uso obrigatório de máscara pelo profissionais e pelos clientes;

Zona de espera bem definidas;

Uso obrigatório de máscara pelo staff e pelo clientes;



Alojamento:
9.

Capacidade de cada quarto limitada a 2 pessoas (exceto famílias com 

crianças de até 12 anos de idade);

Permitidos quartos comunicantes para famílias com crianças;

Kit COVID-19 disponível em todos os quartos;

Reforço da limpeza e desinfeção dos quartos.

Áreas comuns:

Medidas de distanciamento social e uso de equipamento de proteção;

Reforço da limpeza e desinfeção;

Capacidade de espaços como bares e ginásios limitada a 1 pax/4 m2;

Reforço da limpeza do ar e ventilação.

Restaurantes dos hotéis:

Medidas de distanciamento social implementadas;

Pré-reserva recomendada;

Reserva limitada a 4 pessoas, no máximo (exceto famílias);

Ementa digital à la carte recomendada;

Pequeno-almoço para levar (“grab and go”) recomendado;

circulação;

Limpeza e desinfeção permanentes.

Elevadores: 

Uso obrigatório de máscara;

Ocupação dos elevadores limitada a 60% da sua capacidade (recomendada a 

utilização de escadas);

Desinfeção frequente dos botões dos elevadores em cada piso e de outras áreas 

mais expostas ao toque.

Bares: 

Medidas de distanciamento social implementadas;

Uso obrigatório de máscara pelo staff e pelo clientes;

Instruções de segurança afixadas em local visível;

Uso de máscara e luvas pelo staff e uso de máscara pelos clientes durante a 

Serviço de mea recomendado.



circulação;

Limpeza e desinfeção frequentes das áreas comuns;

Reforço da frequência de limpeza das superfícies mais expostas ao contacto 

(mesas, cadeiras, balcão/bar, ementas, etc.)..
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Piscinas (interiores e exteriores):

Taxa de ocupação das piscinas de até 50%;

Distância de 1 metro entre espreguiçadeiras;

Uso obrigatório de máscara durante a circulação;

Limpeza e desinfeção permanentes.

Uso obrigatório de máscara;

Um assento vazio entre pessoas, exceto pessoas da mesma residência;

Reforço da limpeza e desinfeção.

 

Business Centres 

10.

Spas, saunas, jacuzzis e banhos turcos:

Taxa de ocupação até 50%;

Medidas de distanciamento social;

Agendamento dos tratamentos;

Reforço da limpeza do ar e ventilação.

Um quarto de isolamento por cada 9 quartos;

Capacidade de cada quarto limitada a 2 pessoas (exceto famílias com crianças de 

até 12 anos de idade);

Taxa de ocupação dos dormitórios de hostels de até 50%;

Kit COVID-19 disponível em todos os quartos;

Reforço da limpeza e desinfeção;

no alojamento
ALOJAMENTO LOCAL 
E TURISMO RURAL 

Uso de áscara e luvas pelo staff e uso de máscara pelos clientes durante a 

Uso obrigatório de máscara pelo staff e  pelos clientes;

Uso obrigatório de máscara e luvas pelo staff.
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Uso obrigatório de máscara;

Um assento vazio entre pessoas, exceto pessoas da mesma residência;

Reforço da limpeza e desinfeção.

Check-in prévio ou check-in online recomendado;

Serviço de transporte porta-a-porta recomendado;

Medidas de distanciamento social implementadas;

Taxa de ocupação dos barcos limitada:

nos barcos com capacidade de até 60 pax: 50%;

nos barcos com capacidade superior a 60 pax: 50%.

Capacidade das tours em terra limitada a 90%;

Compra online, bilhetes digitais e métodos de pagamento eletrónicos 

recomendados;

Reforço da limpeza e desinfeção.

reuniões e incentivos 

entretenimento turístico 

Medidas de distanciamento social implementadas;

Balcões de atendimento telefónico e online recomendados;

Reforço da limpeza e desinfeção;

Dispensadores de gel desinfetante à entrada e/ou nas mesas;

Colocação de tapetes desinfetantes para as solas dos sapatos.

postos de turismo e agências de viagens 

Medidas de distanciamento social implementadas;

Inspeções pelas autoridades competentes;

Uso obrigatório de máscara pela equipa de Vigilância;

Reforço da limpeza e desinfeção;

Capacidade das Áreas Protegidas limitada a 50%;

Capacidade dos Parques de Campismo limitada a 50%.

espaços públicos geridos pelo Instituto da
Conservação da Natureza e das Florestas 

Distanciamento social – uma pessoa por cada 10 m2

Medidas de distanciamento social implementadas;

Reforço da limpeza e desinfeção;

Uso obrigatório de máscara durante a circulação.

piscinas públicas e praias 

Os Portos e Marinas encontram-se abertos a todo o tipo de embarcação,
incluindo navios de cruzeiro

portos e marinas    

11.

Uso de máscara pelo staff e pelos clientes;

Uso de máscara pelo staff e pelos clientes;

Autorização recomendada para utilizar os percusos pedestres oficiais;



Medidas de distanciamento social implementadas;

Uso obrigatório de máscara;

Reforço da limpeza e desinfeção.

eventos de entretenimento turístico 

teatros e cinemas

Medidas de distanciamento social implementadas;

Compra online, bilhetes digitais e métodos de pagamento eletrónicos 

recomendados;

Uso obrigatório de máscara;

Reforço da limpeza e desinfeção.

palco;

Um assento vazio entre pessoas, exceto pessoas da mesma residência;

museus, centros culturais e monumentos 

12.

Uso obrigatório de máscara pelos cliente e pelo staff, exceto profissionais em 

Distância mínima de 2 metros entre o plco e a primeira fila.




