
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Vacinas Covid – Informações úteis 

Vacinar-se é proteger-se 

Com a vacina, o seu corpo aprende a 

reconhecer a Covid e a defender-se.  

As vacinas Covid são muito eficazes para 

se proteger das variantes graves e 

mortais da Covid-19.  

As vacinas Covid são gratuitas para todos 

Onde receber a vacina?  

Poderá ser vacinado(a):  

 Num centro de vacinação 

      0 800 009 110        www.santé.fr  

 Com o seu médico, na sua farmácia ou no 

seu centro de saúde 

 Na sua empresa, caso esta disponha de 

cuidados médicos 
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Tem perguntas? 
Peça informações a um profissional 
de saúde, a um assistente social, na 
sua câmara municipal 

 
ou em 
 

Para ser vacinado(a): 

0 800 009 110 
(chamada gratuita) 
 

ou em  
 



Se eu tiver problemas de saúde (por exemplo, 
diabetes, cancro, doenças raras): posso ainda assim 
vacinar-me?  

 Sim  
Se tiver problemas de saúde: deve 

vacinar-se, pois pode desenvolver 

facilmente uma forma grave e mortal 

de Covid-19. A vacina ajudá-lo(a)-á a 

combater o vírus.  

 

Se eu já tiver tido Covid-19: devo ainda assim vacinar-

me?  

 Sim 

Mesmo que já tenha contraído 

Covid-19 : deve vacinar-se. Pode 

tomá-la entre o 3.º e o 6.º mês após 

ter contraído a doença, com uma 

única dose de vacina (em vez de duas 

doses).   

 
 

 

 Estou vacinado(a): posso voltar à vida normal e 

deixar de usar máscara? 

  Não  
Mesmo que tenha sido 

vacinado(a): deve continuar a usar 

máscara e a respeitar as medidas 

preventivas até toda a população 

estar vacinada.  

 

Se tiver sido vacinado(a): posso viajar mais 

facilmente? 

 Não 

Mesmo que tenha sido vacinado: 

deve fazer um teste PCR 72h antes 

da viagem, até toda a população 

estar vacinada. O teste é gratuito e 

indolor. Antes de viajar, deve 

verificar sempre as regras do país 

em questão. 
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Vacinas Covid – As minhas perguntas 


