
Certificado COVID 

de recuperação 

Certificado COVID 

de teste 

Vacina Nº de doses 

AstraZeneca 2

Johnson & Johnson 1

Moderna 2

Pfizer 2

Sinopharm 2

Sinovac 2

Que ateste que o titular recuperou de uma infeção por SARS-COV-2, na sequência de um resultado positivo num teste RT-PCR realizado, há mais de 14 (quatorze) dias e menos de 90 (noventa) dias.

Que ateste que o titular foi sujeito a: 

1.Um teste molecular  (RT-PCR) realizado por profissionais de saúde ou pessoal habilitado para o efeito, nas última 72 (setenta e duas) horas antes da viagem,  com resultado negativo;

2.Um teste antigénio realizado  por profissionais de saúde ou pessoal habilitado para o efeito nas últimas 48 (quarenta e oito) horas antes da viagem, com resultado negativo;

Em Cabo Verde serão aceites os seguintes certificados COVID, em formato digital ou impresso:

Certificados /Definições 

14 dias 

14 dias 

Que ateste o esquema vacinal do respetivo titular, com vacina contra a COVID-19, com autorização de introdução no mercado nos termos da lei, especificando o fabricante, o número de doses admnistradas e 

a data da toma da última dose.

Considera-se esquema vacinal completo, uma vez concluído o período de ativação do sistema imunitário, previsto no resumo das características do medicamento, após a toma de:

a) Dose única de uma vacina contra COVID-19 com um esquema vacinal de uma dose; 

b) Segunda dose de uma vacina contra a COVID-19 com um esquema vacinal de duas doses, ainda que tenham sido administradas doses de duas vacinas distintas, ou

c) Primeira dose de uma vacina contra a COVID-19 por pessoas que recuperaram da doença há mais de 90 (noventa) dias, se estiver indicado no Certificado COVID de vacinação foi concluído após a 

administração de uma dose.

São aceites certificados COVID de vacinação que respeitem as vacinas abaixo descriminadas, aprovadas pela Organização Mundial de Saúde e respetivos períodos de ativação, sem prejuízo da atualização 

regular da lista de vacinas reconhecidas em Cabo Verde, pela Direção Nacional da Saúde  https://www.minsaude.gov.cv/

Periodo de Ativação do sistema imunitário previsto no Resumo das Caracteristicas do Medicamento

14 dias a contar da data da toma da última dose 

28 dias 

14 dias 

14 dias 

Certificado  COVID 

de vacinação 


