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Para conhecimento geral, a seguir se informa:

VIAGENS DAS EQUIPAS PARA AS REGIÕES AUTÓNOMAS – COVID-19
1. O Regulamento para a Retoma da Prática Competitiva de Basquetebol – 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.
2. 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.
3. Para o efeito, os clubes com jogos agendados para as Regiões Autónomas, deverão
proceder de acordo com as indicações deste comunicado.
4. VIAGENS PARA A REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
4.1. Cada viajante tem de preencher individualmente um inquérito epidemiológico,
podendo fazê-lo em www.madeirasafe.com nas 12 a 48 horas anteriores ao
embarque.
4.2. 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 (deve
imprimir e levar consigo).
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4.3. Fazer 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.
4.4. 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
tem protocolos e, desse modo, não terá qualquer custo para o viajante.
4.5. Laboratórios com acordo com o Governo Regional da Madeira:
Algarve:
Opção 1
ABC – Algarve Biomedical Center – colheitas no Estádio do Algarve, entre as 17h30 e as 20h00
Agendamento: via email para colheitas.estadio@abcmedicalg.pt utilizando o título no email
“VIAGEM À MADEIRA”; ou também pelo telefone 966 418 469
Opção 2
LUMILABO – Algarve (colheita a indicar com o agendamento)
Agendamento do teste via email algarve@lumilabo.pt
Aveiro (Cidade e região)
Opção 1
AVELAB AVEIRO
Rua Cerâmica Vouga, 13
3800-011 Aveiro
Contatos: 24338040 / 926610046
covid19@avelab.pt
De 2ª a 6ª feira: 07h30 às 19h00; Sábados: 08h00 às 17h00
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Opção 2
AVELAB ANADIA
Largo Dr. António Costa Almeida, bloco C
3780-216 Anadia
Contatos: 243380400 / 926610046
covid19@avelab.pt
De 2ª a 6ª feira: 07h30 – 19h00; Sábados:08h00 às 17h00;
Opção 3
AVELAB GAFANHA DA NAZARÉ
Rua Prior Guerra, Lote 10
3830-711 Gafanha da Nazaré
Contatos: 243380400 / 926610046
covid19@avelab.pt
De 2ª a 6ª feira: 07h30 às 19h00; Sábados: 08h00 às 17h00
(existem ainda outros locais onde o AVELAB está presente nos distritos do Porto e de Aveiro que
podem ser encontrados no site da Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil da Região
Autónoma da Madeira).
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.
Coimbra:
As colheitas podem ser realizadas num Centro de Saúde ou na Universidade de Coimbra.
Agendamentos entre as 9h00 e as 20h00 (dias úteis) e das 14h00 às 20h00 (fins de semana) pelo
telefone 239 240 800.
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Lisboa:
Opção 1
CEDOC – Centro de Estudos de Doenças Crónicas
Nova Medical School / Faculdade de Ciências Médicas
Campo Mártires da Pátria, n.º 130
1169-056 Lisboa
Horário: 2.ª a 6.ª feiram das 8h00 às 14h00 / Sábado das 8h00 às 11h00.
Tel: 910 459 769 / 218 803 120 (das 9h00 às 17h00 de 2.ª a 6.ª feira)
O agendamento deve ser feito em https://cedoc.masterinsoft.com/#/ até 3 dias antes do voo!
No dia agendado, os passageiros devem comparecer no local e hora indicados e apresentar
Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade/Passaporte, Cartão do Serviço Nacional de Saúde e
comprovativo do pagamento da passagem aérea (ex. bilhete eletrónico).
(ver para mais informação em http://cedoc.unl.pt/solutions-view/testes-de-diagnostico-covid-19-aquem-viajar-para-a-madeira/)~
Opção 2
LUMILABO (vários postos de colheita em Lisboa e arredores)
O agendamento pode ser feito pelo telefone: 217 210 480 ou via email: geral@lumilabo.pt
e/ou mail@lumilabo.pt
Porto:
Opção 1
ADC Porto Ocidental (local da colheita)
Rua da Constituição, n.º 1656
4250-162 Porto
Agendamento via email para dc.pocidental@arsnorte.min-saude.pt com os seguintes dados:
Nome; número de utente SNS; data de nascimento; número de telemóvel; contato de email;
morada de destino; cópia do bilhete eletrónico e/ou recibo de viagem.
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Opção 2
LUMILABO – Porto (colheita a indicar com o agendamento)
Agendamento do teste via email porto@lumilabo.pt
Opção 3
AVELAB PORTO
Rua 15 de Novembro, n.º 113
4100-421 Porto
Contatos: 926 788 054 / 226 090 318
porto@avelab.pt
2ª a 6ª feira: 7h30 – 17h00; Sábados: 08h00 – 13h00
4.6. 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.
5. VIAGENS PARA A REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
5.1. 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
5.2. 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).
5.3. Fazer um teste para a doença COVID (com resultado negativo), com recolha das
amostras biológicas nas 72 horas prévias ao embarque e ser portador do mesmo
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(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 aeroporto.
5.4. 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
(listagem em anexo) e, desse modo, não terá qualquer custo para o viajante.
5.5. Feito o agendamento das colheitas para o testo, 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).
5.6. 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, a etiqueta
respiratória.
5.7. 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/

5.8. 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.
LISBOA, 07 DE SETEMBRO 2020
A DIREÇÃO

