
 

 

 

Informação sobre a Covid-19 
 

Caros convidados, 
A apresentação de um certificado COVID-19 ou um resultado de teste negativo já não é necessária para o 
acesso a locais como restaurantes, bares ou discotecas. Também o uso de máscara não é necessário. Pode 
acontecer que em algumas lojas ou bancos seja necessária a desinfeção das mãos. 
 
Antigénio teste 
No hospital público do Tarrafal pode ser testada de segunda a sexta-feira das 08h30 às 12h00 sem aviso 
prévio. Receberá o resultado do teste por escrito após cerca de 20 minutos. O hospital está a cinco minutos 
de taxi do hotel. Leve o seu passaporte e número de voo consigo. Em alguns casos, isto é necessário. Um 
teste de antigénio custa 1000 CVE. 
 
Teste PCR 
Na Praia existe uma clínica privada que realiza testes de PCR. Nossa receção terá todo o gosto em ajudá-lo 
a marcar uma consulta.  O resultado do teste pcr será enviado dentro de 36 horas para o endereço de e-
mail que fornecer. Este teste pcr custa 6500 CVE. 
 
Seguro de viagem 
Recomendamos que faça um seguro de viagem no caso de um teste positivo. No caso de um resultado 
positivo no teste, deve entrar imediatamente em quarentena durante sete dias e não é permitido sair do 
quarto. as refeições serão servidas no seu quarto. Isto porque, o adiamento do seu voo pode resultar em 
custos elevados. Por lei, não estamos autorizados a alugar o seu quarto 48 horas após a sua partida em tal 
caso. 
 
Requisitos de entrada 
Cada país tem regras diferentes para a entrada. Descubra online que regras se aplicam ao seu país. Um 
teste antigénico negativo é atualmente suficiente para a entrada em Cabo Verde. A vacinação não é 
obrigatória. Por favor, observa os regulamentos das companhias aéreas. Para voos domésticos ou viagens 
para outras ilhas dentro de Cabo Verde, é por vezes necessário um teste antigénico negativo. Por favor, 
verifique com o seu agente de viagens ou online. 
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