RETOMADA EMBAIXADAS E CONSULADOS NO BRASIL
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EMBAIXADA/CONSULADO

SITUAÇÃO

AUSTRÁLIA

A aplicação é feita eletronicamente para turismo, negócios, estudos ou trânsito. A imigração aceita a solicitação, porém
tempo indeterminado para conclusão do processo. O governo da Austrália já retomou a análise dos processos de
solicitação de vistos para estudos parcialmente.

BANGLADESH

Emissão de vistos somente para alguns casos que o governo julque necessário a presença no País. É obrigatório a
autorização do governo para solicitação.

CANADÁ

Somente aplicação eletrônica está autorizada no momento, principalmente permissão de estudos e trabalho. Para turismo
quem possui visto americano válido e/ou visto canadense concedido dentro dos últimos 10 anos, podemos aplicar o ETA
(eletronic travel authorization). Processo físico está suspenso até segunda ordem. Vale ressaltar que mesmo com a posse
do visto, as viagens regulares não estão autorizadas para brasileiros no momento. A fronteira foi flexibilizada para quem
possui permissão de estudos, trabalho, reunião familiar entre outros, porém devem cumprir quarentena 14 dias, entre
outros requisitos. Voos oriundos dos Estados Unidos estão suspensos até 21/01/2021. Os VACs (Visa Application Centre)
pelo Brasil estão retomando parcialmente a coleta biométria presencial a partir de 14.12.20 .Consulte-nos.

CHINA

Emissão de vistos suspensa temporariamente, até segunda ordem. Vale ressaltar que os vistos ainda válidos para China,
emitidos antes de Março de 2020, não são válidos para embarque neste momento.

CUBA

Emissão de vistos à turismo regular. Fronteira reabriu em 15 de Outubro de 2020.

EGITO

Retomou totalmente para os pedidos de vistos em geral

ESTADOS UNIDOS

Encontra-se suspenso a emissão de vistos regulares, porém o sistema eletrônico está com agenda aberta para processo de
renovação em São Paulo a partir de Junho de 2021. Para primeiro visto, o sistema está com datas disponíveis a partir de
Setembro de 2021.

ETIÓPIA

Retomou totalmente para os pedidos de vistos em geral.

FRANÇA

Está emitindo visto de estudos normalmente. O Sistema de agendamento eletrônico da entrevista no consulado, não está
operando. Após os tramites pelo campus france, o próprio consulado entra em contato com aplicante agendando a
entrevista.

GANA

Retomou totalmente para os pedidos de vistos em geral.

INDIA

Emissão de visto apenas à negócios/trabalho e casos excepcionais. Deve enviar toda documentação para o oficial julgar a
necessidade de ingressar no país neste momento. Turismo está suspenso por tempo indeterminado.

JAPÃO

Retomada parcial , podendo solicitar vistos para Negócios, Eventos, Estudos , para conjuges e filhos de japoneses e
conjuges e filhos de residentes permanentes no Japão. Além da documentação normal, de acordo com objetivo de viagem,
deve vir original do japão o certificado de elegibilidade, carta convite original, carta garantia e cronograma de viagem.

JORDÂNIA

Retomou totalmente para pedidos de vistos a turismo, porém há muita restrição para ingressar no País, entre elas
quarentena de 15 dias e Exame Covid 72h antes do embarque.

MOÇAMBIQUE

Retomou totalmente os pedidos de vistos. Vale ressaltar que o processo está condicionado a uma autorização da
imigração em Moçambique, podendo demorar um pouco mais para finalização.

NIGÉRIA

Retomada parcial, emitindo visto apenas à negócios e trabalho temporário.

NOVA ZELÂNDIA

Aplicação é feita eletronicamente, porém no momento só conseguimos iniciar o processo se o solicitante tiver uma
autorização para aplicação do visto (ITA). Via de regra, sem esse documento, fica suspensa temporariamente a solicitação.

PASSAPORTE E SERVIÇOS PARA
ESTRANGEIROS

A Polícia Federal está trabalhando normalmente para emissão de passaportes. Alguns postos estão com vagas limitadas e
restrição de horário. Serviços para estrangeiros também já estão disponíveis. Lembramos que ambos necessitam de
agendamento eletrônico prévio

PORTUGAL

Para pedidos de visto de estudante, já estão sendo aplicados no ato da coleta biométrica, comdata e horário agendado
eletronicamente de forma extremamente reduzida. Eles estão atendendo presencialmente somente uma vez na semana.
Tem a opção de enviar a documentação por correios direto para VFS em São Paulo. Normalmente o processo evolui, e
podem agendar uma data para coleta biométrica no decorrer da análise.

REINO UNIDO

Aplicação inicial é feita eletronicamente e após o pedido ser aceito pela imigração UK, devemos agendar a entrevista e
coleta biométrica na VFS, que já estão atendendo porém com jornada reduzida. Esta suspenso casos de urgência, podendo
demorar um pouco mais do habitual (30 dias) a evolução do processo.

REP DOS CAMARÕES

Retomou totalmente para os pedidos de vistos em geral.

REP. DEMOCRÁTICA DO CONGO

Retomou totalmente a emissão de vistos em geral. Além da documentação necessária deve anexar antecedentes criminais
e teste da COVID 19. Vale ressaltar que ainda assim, para emissão do visto, precisa de uma autorização da imigração para
emissão do visto no Brasil. Isso pode demorar um pouco mais que o estimado.

REPÚBLICA DOMINICANA

Operando normalmente para recebimento de pedido de visto para estrangeiros que necessitam, porém o tempo para
concessão fica por tempo indeterminado

TAIWAN

Emissão de vistos apenas para casos à negócios e essenciais. Turismo está suspenso por tempo indeterminado. Na carta
convite deve constar o cumprimento da quarentena de 14 dias ao desembarcar. Quem tem o visto de Taiwan válido a
negócios, concedido antes de Março de 2020, não pode utitlizá-lo nesse momento. Caso necessite viajar imediatamente,
deve aplicar um novo visto, que será concedido respeitando a vigência do visto anterior.

