
abrigo do Programa de Isenção de Visto não necessitam de ter 
planos específicos de viagem para os EUA antes de solicitarem 
o ESTA.

Por quanto tempo é válido a autorização ESTA?
As autorizações de viagem são geralmente válidas por dois 
anos, ou até expirar o seu passaporte, conforme situação que 
ocorra primeiro. Um passageiro poderá viajar por diversas vezes 
para os EUA sem que tenha que preencher novo requerimento 
de autorização ESTA. 

Quando deverá solicitar um novo ESTA?
É necessária uma nova autorização de viagem quando:
-   Tiver emitido um novo passaporte;
-   O passageiro mudar/alterar o seu nome;
-   O passageiro mudar de sexo;
-   O país de cidadania do passageiro mudar;
-  As circunstâncias referentes às respostas do requerimento        
ESTA mudaram.

Obter a aprovação ESTA significa que pode entrar nos EUA?
Não necessariamente. A aprovação autoriza o passageiro apenas 
a embarcar no voo com destino aos EUA sem um visto. Os Oficiais 
da Alfândega e Proteção de Fronteiras determinarão a admissão 
em todas as portas de entrada ou instalações de controlo.

É necessário efetuar a impressão da aprovação ESTA?
De modo a evitar e minimizar qualquer tipo de inconveniente, no 
momento do check-in, a SATA Azores Airlines recomenda viva-
mente que leve consigo a impressão de seu ESTA, ou mantenha 
registado o seu número de autorização ESTA, para ser fornecida 
e facilitar qualquer validação que possa ser necessária.

Se a autorização ESTA for negada como proceder?
Se o requerimento ESTA for negado, o passageiro deverá con-
tactar um Consulado ou Embaixada dos Estados Unidos.

É necessário passaporte mesmo que tenha a autorização 
ESTA?
Sim, todos os passageiros deverão ser portadores de um passa-
porte válido de leitura ótica ou eletrónico (antes de viajar veri-
fique sempre a data de validade do passaporte).

Se possuir um visto atual e válido será necessário solicitar 
autorização ESTA?
Não, os passageiros que possuem um visto válido podem viajar 
para os EUA com esse visto para o propósito com que foi emitido, 
pelo que não será necessário requerer uma autorização ESTA.

REQUISITOS PARA ENTRADA NOS ESTADOS UNIDOS DA 
AMÉRICA

Todos os passageiros ao abrigo do Programa de Isenção de 
Visto (VWP) têm que obter uma autorização de viagem através 
do Sistema Eletrónico para Autorização de Viagem (ESTA) para 
entrada nos EUA. 

O que é o Sistema Eletrónico para Autorização de Viagem?
O ESTA (Sistema Eletrónico para Autorização de Viagem) é um 
sistema automatizado utilizado para determinar a elegibilidade 
dos visitantes que viajam para os Estados Unidos da América 
ao abrigo do Programa de isenção de Visto (VWP).

Porque razão é exigida uma autorização de viagem 
através do ESTA para passageiros do VWP?
O Departamento de Segurança Nacional dos EUA através do 
ESTA determina, antecipadamente à viagem, se um passageiro 
é elegível para viajar para os EUA sob o VWP e se essa viagem 
representa algum risco de segurança ou de imposição de lei.

Quem tem de se submeter a uma aplicação ESTA?
Todos os cidadãos ou nativos de países com isenção de visto 
que pretendem viajar para os EUA através de avião ou barco, 
temporariamente em negócios, para tratamentos médicos ou 
em férias por 90 dias ou menos. Se um passageiro tem como 
destino final outro país, mas fará uma escala nos EUA também 
necessitará de obter o ESTA. E deverá ter um bilhete de viagem 
de ida e regresso.
Para informações dos países que estão ao abrigo do VWP, con-
sulte o link abaixo:
https://www.dhs.gov/visa-waiver-program-requirements

Como solicitar a autorização ESTA?
Para efetuar o pedido de autorização ESTA, aceda ao link:
https://esta.cbp.dhs.gov/
Responda a todas as questões colocadas e envie a sua apli-
cação para a autorização de viagem.

Com que antecedência deverá solicitar o ESTA?
É recomendável que a solicitação de autorização de viagem 
seja enviada o mais cedo possível, assim que planear a sua 
viagem ou logo após efetuar a sua reserva. Os passageiros ao 

contracapa do folhetodobra > < dobra 

Requisitos para entrada 
nos Estados Unidos da 

América e Canadá

SISTEMA ELETRÓNICO PARA AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM

https://www.dhs.gov/visa-waiver-program-requirements
https://esta.cbp.dhs.gov/


É necessário algum pagamento para obter a autorização 
ESTA?
Sim, existe uma taxa de 14 dólares americanos. A taxa de pro-
cessamento será cobrada para cada novo requerimento solici-
tado.

Como poderá efetuar o pagamento?
Todos os pagamentos têm de ser realizados por cartão de 
crédito. 

REQUISITOS PARA ENTRADA NO CANADÁ

O Programa de isenção de Vistos (visa-exempt) , permite a ci-
dadãos de determinados países a viajar para o Canadá desde 
que apresentem uma Autorização Eletrónica de Viagem (ETA 
- eletronic Travel Authorization). 

O que é a Autorização Eletrónica de Viagem?
O ETA (Autorização Eletrónica de Viagem) é um sistema au-
tomatizado utilizado para determinar a elegibilidade dos 
visitantes que viajam para o Canadá ao abrigo do Programa de 
isenção de Vistos (visa-exempt).

Porque razão é exigida uma autorização de viagem 
através do ETA?
O Departamento de Segurança Nacional do Canadá através do 
ETA determina, antecipadamente à viagem, se um passageiro é 
elegível para viajar para o Canadá e se essa viagem representa 
algum risco de segurança ou de imposição de lei.

Quem tem de se submeter a uma aplicação ETA?
Todos os cidadãos ou nativos de países com isenção de visto 
que pretendem viajar para o Canadá através de avião, tem-
porariamente em negócios, para tratamentos médicos ou em 
férias por 180 dias ou menos. Esta autorização, também, é 
obrigatória para passageiros em trânsito no Canadá. Deverá ter 
adquirido bilhete de ida e regresso ao seu país de origem.

Para informações dos países que estão ao abrigo do visa-ex-
empt consulte, por favor, o link:

http://www.cic.gc.ca/english/visit/visas-all.asp 

Como solicitar a autorização ETA?
Para efetuar o pedido de autorização ETA, aceda ao link:
http://www.cic.gc.ca/   
Responda a todas as questões colocadas e submeta a aplicação 
para a autorização de viagem.

Com que antecedência deverá solicitar o ETA?
É recomendável que a solicitação de autorização de viagem seja 
enviada o mais cedo possível, assim que planear a sua viagem 
ou logo após efetuar a sua reserva. Os passageiros ao abrigo 
do visa-exempt não necessitam de ter planos específicos de 
viagem para o Canadá antes de solicitarem o ETA.

Por quanto tempo é válido a autorização ETA?
As autorizações de viagem geralmente são válidas por cinco 
anos, ou até expirar o seu passaporte, conforme situação que 
ocorra primeiro. Um passageiro poderá viajar por diversas vezes 
para o Canadá sem que tenha que preencher novo requerimento 
de autorização ETA. 

Quando deverá solicitar um novo ETA?
É necessária uma nova autorização de viagem quando:
-   Tiver emitido um novo passaporte;
-   O passageiro mudar/alterar o seu nome;
-   O passageiro mudar de sexo;
-   O país de cidadania do passageiro mudar;
-  As circunstâncias referentes às respostas do requerimento 
ETA mudaram.

Obter a aprovação ETA significa que pode entrar no 
Canadá?
Não necessariamente. A aprovação autoriza o passageiro apenas 
a embarcar no voo com destino ao Canadá sem um visto. Os 
oficiais da Alfândega e Proteção de Fronteiras determinarão a 
admissão em todas as portas de entrada ou instalações de con-
trolo. 

É necessário efetuar a impressão da aprovação ETA?
De modo a evitar e minimizar qualquer tipo de inconveniente, no 
momento do check-in, a SATA Azores Airlines recomenda viva-
mente que leve consigo a impressão de seu ETA, ou mantenha 
registado o seu número de autorização ETA, para ser fornecida e 
facilitar qualquer validação que possa ser necessária.

Se a autorização ETA for negada como proceder?
Se o requerimento ETA for negado, o passageiro deverá contac-

tar um Consulado ou Embaixada do Canadá.

É necessário passaporte mesmo que tenha a autorização 
ETA?
Sim, todos os passageiros deverão ser portadores de um pas-
saporte válido de leitura ótica ou eletrónico (antes de viajar 
verifique sempre a data de validade do passaporte).

Se possuir um visto atual e válido será necessário solici-
tar autorização ETA?
Não, os passageiros que possuem um visto válido podem via-
jar para o Canadá com esse visto para o propósito com que foi 
emitido, pelo que não será necessário requerer uma autori-
zação ETA.

Passageiros com dupla nacionalidade necessitam de au-
torização ETA?
Não, os passageiros com dupla nacionalidade devem apresen-
tar obrigatoriamente na viagem o seu passaporte canadiano 
válido.
Para mais informações aceda ao link:
http://www.cic.gc.ca/english/visit/dual-canadian-citizens.asp 

Passageiros com Cartão de Residência Permanente 
(PRTD) necessitam de autorização ETA?
Não, os passageiros detentores de Cartão de Residência Per-
manente devem apresentar o seu cartão PRTD válido assim 
como o seu passaporte.
Para mais informações aceda ao link:
http://www.cic.gc.ca/english/newcomers/about-pr.asp 

É necessário algum pagamento para obter a autorização 
ETA?
Sim, existe uma taxa de 7 dólares canadianos. A taxa de pro-
cessamento será cobrada para cada novo requerimento solici-
tado.

Como poderá efetuar o pagamento?
Todos os pagamentos podem ser realizados por cartão de 
crédito. 
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