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FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE VOLEIBOL 
Avª de França, 549 – 4050-279 PORTO 
Tel: 22 834 95 70 Fax: 22 832 54 94 

 
 
 
 
 
Para conhecimento das Associações, Clubes seus filiados, Rádio, Televisão, Imprensa e demais 
interessados a Direcção da Federação Portuguesa de Voleibol, informa: 
 
 
VIAGENS DAS EQUIPAS PARA AS REGIÕES AUTÓNOMAS – COVID-19 
  
O Regulamento para a Retoma da Prática Competitiva de Voleibol – COVID-19, em conformidade 
com o estabelecido na Orientação 036/2020 da DGS, determina que, no caso de viagens para as 
regiões autónomas da Madeira e dos Açores, devem ser cumpridas as normas em vigor, à data da 
realização da viagem em cada região. 
 
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 serão suportados pelos respetivos Governos 
Regionais, desde que, sejam feitos nos locais com os quais aqueles Governos têm protocolos, 
bastando que o viajante proceda ao agendamento do teste pelas vias estabelecidas.  
 
Assim, os clubes com jogos agendados para as Regiões Autónomas, devem ter em consideração o 
seguinte: 
 
I - VIAGENS PARA A REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
 
1. Todos aqueles que pretendam viajar para a Região Autónoma da Madeira têm de preencher, 
individualmente, um inquérito epidemiológico, o qual pode ser preenchido em  
http://www.madeirasafe.com, nas 12 a 48 horas prévias ao embarque; 
 
2. 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 (devem imprimir e levar o 
documento consigo); 
 
3. Devem apresentar um teste PCR para a doença COVID19 (com resultado negativo), realizado 
nas 72 horas anteriores ao embarque e ser portador do mesmo (impresso em papel, sem prejuízo 
de outros meios permitidos para a sua submissão); 
 
4.  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 tenha protocolos e, 
desse modo, não terá de suportar qualquer custo. A listagem dos laboratórios com os quais o 
Governo Regional da Madeira tem protocolo pode ser consultada em: 
https://www.madeira.gov.pt/Governo-Regional-
Madeira/ctl/Read/mid/4829/InformacaoId/66153/UnidadeOrganicaId/9/CatalogoId/0 
 
5. Feito o agendamento, 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 da Madeira (bilhete eletrónico impresso) e um documento de 
identificação pessoal (bilhete de identidade, cartão do cidadão ou passaporte); 
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6. 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 e a etiqueta respiratória; 
 
7. Todos os documentos e informações exigidos para entrada na Região Autónoma da Madeira 
devem ser impressos por cada viajante, por forma a permitir a sua exibição à chegada ao 
aeroporto.  
 
Mais informações em:  
https://www.madeira.gov.pt/Covid19/DecisoesExcecionaisCovid19 
 
 
II - VIAGENS PARA A REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES  
 
1. Todos aqueles que pretendam viajar para a Região Autónoma dos Açores, têm 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;  
 
2. Preenchido o questionário, cada viajante receberá um código que terá de apresentar à chegada 
ao aeroporto no desembarque, junto das Autoridades Regionais de Saúde (deve imprimir e levar 
consigo); 
 
3. Devem apresentar um teste para a doença COVID (com resultado negativo), com recolha das 
amostras biológicas, realizado nas 72 horas prévias ao embarque e ser portador do mesmo 
(impresso em papel, sem prejuízo de outros meios permitidos para a sua submissão); 
 
4. Para fazer o teste para a doença COVID-19, cada viajante deve fazer o agendamento do mesmo 
junto de uma das entidades convencionadas com o Governo Regional dos Açores e, desse modo, 
não terá de suportar qualquer custo. A listagem dos laboratórios com os quais o Governo Regional 
dos Açores tem protocolo pode ser consultada em:  
https://destinoseguro.azores.gov.pt/wp-content/uploads/2020/08/Listagem-de-Laboratorios-e-
Postos-de-colheita_20082020.pdf 
 
5. Feito o agendamento, 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); 
 
6. 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 e a etiqueta respiratória; 
 
7. Todos os documentos e informações exigidos para entrada na Região Autónoma dos Açores 
devem ser impressos por cada passageiro, por forma a permitir a sua exibição à chegada ao 
aeroporto.  
 
Mais informações em:  
▪ Linha Açores de Esclarecimento não Médico: (+351) 800 29 29 29  
▪ E-mail: esclarecimentocovid19@azores.gov.pt  
▪ Website: https://covid19.azores.gov.pt/  
 

 
 

A DIRECÇÃO 

 

Porto e Secretaria da Federação Portuguesa de Voleibol, 11 de Setembro de 2020 
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