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de ensino superior
Medidas de gestão da imigração actuais

nota

Hong Kong

A partir de 25 de Março, é proibida a entrada dos não residentes de Hong Kong que cheguem por

via aérea de países ou regiões estrangeiras. É  também proibida a entrada dos não residentes de

Hong Kong, que entrem através do Interior da China, de Macau e da Região de Taiwan e, que

tenham visitado países ou regiões estrangeiras nos últimos 14 dias. Ao mesmo tempo, todas as

pessoas que entrem através de Macau e da Região de Taiwan, incluindo os residentes e não

residentes de Hong Kong, estão sujeitas a quarentena compulsória por 14 dias.

A partir de 19 de Março, todas as pessoas que entrarem em Hong Kong estão sujeitas a

isolamento obrigatório por 14 dias na fronteira (com excepção das pessoas do Interior da China,

Macau e da Região de Taiwan).

Desde o começo da manhã de 8 de Fevereiro, quaisquer pessoas que entrem no Interior da China

e aquelas que tenham estado no Interior da China 14 dias antes da chegada a Hong Kong serão

obrigatoriamente isoladas por 14 dias.

Região de Taiwan

A partir de 24 de Mar ço, todas as pessoas est ão proibidas de viajar de avi ão na Regi ão de

Taiwan.

A partir de 19 de Mar ço, é proibida a entrada dos n ão residentes na Regi ão de Taiwan. É

permitida a entrada daqueles que pediram aprovação prévia, mas estão sujeitos a quarentena por

14 dias após a entrada na região.

Desde o começo da manhã de 11 de Fevereiro, é suspensa a entrada de residentes e estudantes de

Hong Kong e Macau.

Coreia

A partir de 19 de Março, são implementadas as medidas obrigatórias de quarentena a todas as

pessoas na entrada da Coreia, incluindo a apresenta ção de um formul ário de declara ção de

quarentena e a verifica ção da temperatura. É proibida a entrada de estrangeiros que tenham

visitado a província de Hubei nos 14 dias anteriores à entrada na fronteira.

Rússia
A partir de 18 de Março e até 1 de Maio, é restringida, temporariamente, a entrada de

estrangeiros na Rússia.

Filipinas

Proibição da entrada dos turistas do Interior da China, Hong Kong e Macau ou dos que visitaram

o Interior da China dentro de 14 dias antes da imigração, incluindo todas as nacionalidades dos

turistas da RAE.

Austrália

A partir de 20 de Março, é proibida a entrada de quem não seja cidadão ou residente da Austrália.

A partir de 15 de Março, todas as pessoas que cheguem à Austrália vindas do exterior devem

ficar em auto-isolamento por 14 dias.

Todos os turistas estrangeiros que saiam ou tenham transitado pelo Interior da China estão

proibidos de entrar na Austrália.

As pessoas que estejam em Hong Kong ou Macau não estão sujeitas a estas medidas se não

estiveram ou passaram no Interior da China desde 1 de Fevereiro.

Neste caso, poderá ser exigida a apresentação de um certificado dos Serviços de Migração,

comprovando que não estiveram no Interior da China nos últimos 14 dias, consecutivos.

[O certificado acima referido, pode ser pedido no Edifício de Serviços de Migração do Corpo de

Polícia de Segurança Pública (Travessa Um do Cais do Pac On, Taipa) ou através de um

quiosque do serviço de auto-atendimento http://www.dsi.gov.mo/kiosk_other_p.jsp].

Breve introdução de medidas de gestão da imigração das instituições de ensino superior do exterior onde os estudantes do

ensino superior de Macau estudam (até dia 5 de Abril)



Nova Zelândia

A partir de 20 de Março, é proibida a entrada de quem não seja cidadão ou residente da Nova Zel

ândia.

A partir de 15 de Março, todas as pessoas que cheguem à Nova Zelândia vindas do exterior

(excepto as das Ilhas do Pacífico) devem ficar em auto-isolamento por 14 dias.

Todos os turistas estrangeiros que partem ou transitam do Interior da China são proibidos de

entrar no país, e se as pessoas em Hong Kong ou Macau que não foram ou não passaram na

fronteira do Interior da China desde 1 de Fevereiro não estão sujeitas a restrições.

Japão

Não é permitida a entrada de estrangeiros que estejam em qualquer das seguintes condições e

sem motivos especiais:

(1) que tenham visitado, nos últimos 14 dias, várias regiões e países da Á sia, Oceânia, América

do Norte, América Central e do Sul, Europa, Médio Oriente e Á frica (para mais detalhes, pode

aceder à p á gina electr ó nica do Consulate-General of Japan in Hong Kong:

https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html).

(2) que possuam documentos de viagem da China, emitido pelas Prov íncias de Hubei ou

Zhejiang.

(3) que tenham estado no cruzeiro Westerdam que partiu do terminal de Hong Kong.

Singapura
A partir das 11h59m da noite de 23 de Março, é proibida a entrada e a passagem na fronteira de

todos os estrangeiros para visitas de curta duração.

Estados Unidos da América
Estão proibidos de entrar no país, os estrangeiros que nos 14 dias anteriores, estiveram na China,

Irão, países europeus da zona Schengen, Reino Unido e Irlanda.

Malásia A partir de 18 de Março, é proibida a entrada de todos os estrangeiros.

França Não é permitida a entrada de pessoas provenientes da zona de Schengen.

Alemanha
Aos turistas vindos dos pa íses afectados pela epidemia vai ser realizada uma verifica ção da

temperatura pelo aeroporto de Frankfurt.

Itália São cancelados os vôos directos da China e da Itália.

República Checa Suspensão de vistos para cidadãos chineses.

Ucrânia

Medidas preliminares de prevenção de epidemias tomadas para vôos directos de aviões fretados

de Sanya para Kiev. Os passageiros que entrem no país através destes avi ões fretados ser ão

interrogados por sua vez, e as inspecções e os isolamentos serão realizados de acordo com a situa

ção.

Reino Unido É  reforçada a quarentena de saúde para vôos directos vindos de Wuhan.

Canadá

A partir de 18 de Março, é apenas permitida a entrada dos cidadãos residentes permanentes e os

seus familiares directos do Canadá, assim como cidadãos, diplomatas e tripulantes de

companhias aéreas dos E.U.A.. Somente Toronto, Vancouver, Montreal e Calgary podem receber

vôos internacionais.



México

Fortalecer a monitoriza ção de passageiros vindos da China e de outros pa íses asi á ticos em

diversas localidades dos aeroportos internacionais, com foco na inspecção de pessoas com febre e

dispnéia suspeitas de sintomas de pneumonia por novo coronavírus.

Tailândia A partir de 2 de Abril não é permitida a entrada de estrangeiros.

Brasil

Durante o vôo ou a decolagem, se os passageiros estiverem com febre, tosse ou dificuldade em

respirar, devem procurar imediatamente assistência médica no aeroporto e avisar sobre o local de

início da viagem.

Fonte das informações: Provenientes das páginas electrónicas oficiais de diversas regiões, dos principais meios de comunicação

social estrangeiros, da Administração Nacional de Imigração e são sintetizadas pela Direcção dos Serviços do Ensino Superior.

Obs.:

1. Nas medidas específicas prevalecem os anúncios oficiais de regiões relevantes.

2. Se precisar de tratar de um documento comprovativo de migração nos últimos 14 dias, para efeitos da entrada noutra região/paí

s, pode fazer o respectivo pedido no Edifício de Serviços de Migração do Corpo de Polícia de Segurança Pública (Travessa Um

do Cais do Pac On, Taipa) ou através de um quiosque do serviço de auto-atendimento  http://www.dsi.gov.mo/kiosk_other_p.jsp


