
 

TRAVEL FROM BRAZIL TO SOUTH AFRICA 

 

Brazilian ordinary passport holders do not require a visa for entry and stay of up to 90 days in 
South Africa for purpose of tourism and/or business meetings. The period of validity of a 
passport shall not be less than 30 days after the foreigner’s intended date of departure from 
South Africa. A passport shall be machine readable and have 2 unused pages when presented 
for purposes of endorsing a port of entry visa and entry or departure stamp. 

 

Travel to South Africa during COVID-19 

 

International travel to South Africa from all countries is currently allowed and all travellers to 
enter South Africa during this stage are required to show (in addition to normal entry 
requirements) proof of vaccination against COVID-19 or a negative PCR COVID-19 test results 
not older than 72 hours from the time of departure. Please be advised to obtain PCR Covid-19 
test results in English. All unvaccinated travellers entering South Africa who want to be 
vaccinated will be offered a vaccination. Travellers are advised to also check travel 
requirements of their airlines and countries they will be transiting through. 

  

Travellers who will be conducting work activities, study, research and activities other than 
tourism and business meetings require visas.  

For more information on Immigration and Civic Services the Consulate may be contacted 
through below contacts: 

 

guedesf@dirco.gov.za Tel.: 00 55 11 3265-0449 

molapop@dirco.gov.za   Tel.: 00 55 11 3265-0459 

mailto:guedesf@dirco.gov.za
mailto:molapop@dirco.gov.za


VIAGEM DO BRASIL PARA A ÁFRICA DO SUL 

 

Portadores de passaporte brasileiro comum não necessitam de visto para entrada e 
permanência de até 90 dias na África do Sul para fins de turismo e/ou reuniões de negócios. O 
período de validade de um passaporte não deve ser inferior a 30 dias após a data prevista de 
partida do estrangeiro da África do Sul. O passaporte deve ser legível por computador e ter 2 
páginas não utilizadas quando apresentado para fins de endosso de visto de entrada e carimbo 
de entrada ou saída. 

 

Viajar para a África do Sul durante o COVID-19 

 

No momento, viagens internacionais para a África do Sul a partir de todos os países estão 
permitidas e todos os viajantes que entrarem na África do Sul durante esta fase devem 
apresentar (além dos requisitos normais de entrada) comprovante de vacinação contra COVID-
19 ou resultados negativos do teste PCR COVID-19 com não mais do que 72 horas do horário 
da partida. Avertimos que os resultados do teste PCR COVID-19 sejam obtidos em inglês. 
Vacinas serão oferecidas a todos os viajantes não vacinados que entrarem na África do Sul 
que quiserem recebê-las. Os viajantes também são aconselhados a verificar os requisitos de 
viagem de suas companhias aéreas e países pelos quais estarão transitando. 

  

Os viajantes que realizarão atividades de trabalho, estudo, pesquisa e outras atividades além 
do turismo e reuniões de negócios precisam de visto. 

Para mais informações sobre Imigração e Serviços Cívicos, o Consulado pode ser contatado 
por meio dos emails e números abaixo: 

 

guedesf@dirco.gov.za  Tel.: 00 55 11 3265-0449 

molapop@dirco.gov.za   Tel.: 00 55 11 3265-0459 
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