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ACORDO

ZONA DE
SCHENGEN

CURIOSIDADES

PONTOS TURÍSTICOS

Passaporte

Passagem Aérea

Estadia

Seguro Saúde

Finanças

Validade superior a 6 meses

Ida e Volta. Permanência máxima: 90 dias

Comprovante de hotel ou carta de anfitrião

Obrigatório

— Cartões de Crédito Internacional

— Dinheiro Vivo ou Holerite

— Outros meios que comprovem a 

manutenção da estadia no país

REQUISITOS
DE ENTRADA

GASTRONOMIA

Sopa de SalmãoCurrywurstSmorrebrodRatatouille

A gastronomia alemã valoriza os embutidos e conservas.

Já a sobremesa dos alemães inclui uma variedade de cerejas

que contemplam um dos mais famosos pratos típico,

a torta de Floresta Negra.

PAÍSES QUE FAZEM
PARTE DO ACORDO

INFORMAÇÕES
GERAIS

A Zona de Schengen é um acordo 

estabelecido com vários países europeus, 

onde as fronteiras entre as nações 

incluídas no tratado, são abertas para livre 

passagem de turistas, durante os 90 dias 

de autorização do visto.

MELHOR ÉPOCA
PARA VISITAR

Uma boa dica para turistar pelos países do Tratado de Schengen é 

apreciar as belezas dos países do norte, terra dos vikings, durante 

as estações frias, ou seja outono e inverno, visitando castelos e 

antigos vilarejos.

 

Já ao sul, você pode aproveitar as belas praias, de águas azul 

turquesa do mar mediterrâneo, na primavera e verão. E detalhe! 

Devido ao calor que emana do deserto do Saara, ao norte da 

África, as águas do mediterrâneo não são geladas como os outros 

mares do continente.

 

Sendo assim, você pode começar

o seu  passeio ao sul, no fim do 

verão e visitar o norte no início

do outono. Ou, começar no

norte ao final do inverno e ir para

o su  no começo da primavera, 

que tal?

O visto de turista para qualquer país do Acordo de Schengen é 

válido por 90 dias, e de acordo com o país em que você irá 

desembarcar primeiro, é necessário providenciá-lo diretamente 

com o consulado. No geral, os documentos que podem ser 

solicitados conforme o país são:

Vale ressaltar que nem toda a 

Europa faz parte do Acordo de 

Schengen, países famosos 

como Reino Unido (Inglaterra, 

País de Gales, Escócia e Irlanda 

do Norte) e Irlanda, são alguns 

dos que não fazem parte 
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 exceto Heligolândia inclui Vaticano, exceto Livigno

exceto Svalbard

exceto Gronelândia e Ilhas Faroé

exceto territórios ultramarinos

territorialmente do Tratado, 

mesmo sendo integrantes da 

União Europeia.

Já Bulgária, Romênia, Croácia e 

Chipre aguardam a 

implementação territorial.

Apesar de poder transitar 

livremente pelo território de 

Schengen, no período de 90 

dias com o visto de turista, vale 

salientar algumas rígidas regras 

de cada país, que para 

brasileiros desavisados pode se 

tornar um problemão.

 

Acontece que na Espanha, 

multas são aplicadas para 

pessoas com roupas de banho 

fora das areias das praias, ou 

homens sem camisa e mulheres 

de top andando pelas ruas.

Já na Itália as multas vão 

principalmente para quem 

alimenta pombos ou come perto 

de construções religiosas ou 

governamentais. Em outros 

países como Portugal, as multas 

vão para quem pisar na grama.

 

Além disso, em vários países é 

proibido o consumo de álcool 

nas ruas. Então para não se 

confundir, é bom ficar atento e 

evitar qualquer uma dessas 

coisas na hora de turistar pela 

Zona de Schengen.
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