RETOMADA EMBAIXADAS E CONSULADOS NO BRASIL
COVID-19
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EMBAIXADA/CONSULADO

SITUAÇÃO

AUSTRÁLIA

A aplicação é feita eletronicamente para turismo, negócios, estudos ou trânsito. O prazo para processamento é em média
40 dias úteis para todas categorias, exceto Estudos e Trabalho, média de 12 semanas. O governo da Austrália já retomou a
análise dos processos de solicitação de vistos em todas suas categorias, inclusive Turismo e Estudos . As fronteiras foram
reabertas em 21 de Fevereiro de 2022 para os visitantes totalmente vacinados. Deve verificar pelo site de imigração, a
elegibilidade neste momento e se atende os requisitos de entrada, antes mesmo da aplicação do visto.
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/online-forms/covid19-enquiry-form

ARGÉLIA

Estão emitindo visto, desde que tenha autorização do governo da Argélia para emissão do visto no Brasil.

ARGENTINA

Aberto para visitantes Brasileiros a partir desde 1 de Outubro de 2021.

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. No momento a embaixada em Brasília está em fase de transição de oficial.

CANADÁ

CHINA REP.POPULAR

Todas as aplicações de visto para o Canadá já foram retomadas, sendo solicitado eletronicamente. O antigo modelo de
aplicação em papel, continua suspenso, sem previsão. Os VACs para coleta biométrica estão abertos em todos os Estados
pelo Páis. As fronteiras estão abertas, desde que atendam os requisitos no porto de entrada. Para mais informações e
atualizações, favor acessar o site a seguir: https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirusdisease-covid-19/arrivecan.html .
Emissão de vistos retomada parcialmente. No momento estão emitindo visto de Trabalho e visita familiar. Ambos casos,
devem ser enviados ao Consulado por e-mail pelo solicitante , e eles vão julgar se poderá ou não ser emitido neste
momento. Vale ressaltar que os vistos ainda válidos para China, emitidos antes de Março de 2020, não são válidos para
embarque neste momento. Suspenso entrada de estrangeiros no país por tempo indeterminado, a não ser casos
essenciais. Maiores informações, acesse : http://us.china-embassy.org/eng/notices/t1841416.htm

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. O prazo para concessão pode alterar, de acordo com a demanda
na Embaixada. Vale ressaltar que o visto deve ser solicitado no país de origem.

ESTADOS UNIDOS

Os consulados Americano pelo Brasil, retomaram a emissão de vistos regulares em 08 de Novembro de 2021. Para
renovação do visto B1/B2 em São Paulo, tem datas disponíveis a partir de Março de 2023. Para primeiro visto, B1/B2 o
sistema está com datas disponíveis a partir de Junho de 2023. Em outros Estados, tais como, Rio de Janeiro, Porto Alegre,
Recife e Brasília , surgem mais oportunidades antecipadas. O sistema de agendamento é dinâmico e sofre variações de
datas constantemente. Consulte-nos.

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 a emissão de vistos em geral.

GABÃO

Retomou totalmente a emissão de vistos em geral.

INDIA

Retomou totalmente a emissão de vistos em geral, aplicação em papel ou E-visa.

IRÃ

Esta emitindo visto de negócios, que tenha autorização do Ministério das Relações Exteriores no Irã.

JAPÃO

Retomada parcial , podendo solicitar vistos para Turismo, desde que o pacote de viagem seja comprado por uma agência
de viagens no Japão. Os vistos para Negócios, Eventos, Estudos , para conjuges e filhos de japoneses e conjuges e filhos de
residentes permanentes no Japão, também estão sendo emitidos . 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

Pedido de visto está sendo no desembarque, mediante teste negativo da Covid.

MEXICO

Brasileiros precisam de autorização eletrônica para entrar em terrítorio Méxicano. Essa solicitação é feita pelo site do
Consulado em SP. Vale ressaltar que quem tem visto válido ou é residente em um dos países a seguir, não precisam de
autorização : Estados Unidos da América, Canadá, Espaço Schengen, Japão e Reino Unido.

MOÇAMBIQUE

Retomou totalmente os pedidos de vistos. Vale ressaltar que o processo está condicionado a uma autorização oriunda da
imigração em Moçambique para emissão do visto no Brasil.

NIGÉRIA

Estão emitindo somente vistos de trabalho TWP e STR. Visto à negócios deverão ser solicitados no desembarque. "on
arrivel" . Vistos de visitante (turismo), está com emissão suspensa por tempo indeterminado.

NOVA ZELÂNDIA

Retomou totalmente a emissão de vistos em geral.

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

Recebimento de pedido de visto, parcialmente retomado. Mesmo com a reabertura das fronteiras para Brasileiros, O
Centro de aplicações de visto para Portugal em São Paulo, só estão recebendo solicitação de vistos via postal.

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, devido autorização oriunda da imigração na República Dominicana.

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.

VIETNÃ

Retomou totalmente a emissão de vistos em geral. O visto de Turismo está sendo emitido de forma eletrônica pela
própria Embaixada em Brasília. Não estão estampando o visto no Passaporte.

