
INFORMAÇÕES SOBRE A VIAGEM À NAMÍBIA 

WINDHOEK – SESRIEM – SWAKOPMUND – ETOSHA SOUTH 

REGIMES: 
AP: Alojamento com pequeno-allmoço. 

PC+: Pensão completa plus- Alojamento, pequeno-almoço, almoço, jantar e atividades. 

 

Requisitos de entrada 

Os cidadãos portugueses em visita de turismo não necessitam de visto. A validade do passaporte tem de exceder em seis 

meses a data de chegada. Uma autorização de entrada pode ser obtida sem dificuldade, na fronteira (terrestre ou 

aeroporto), à chegada do país, para um período máximo de 90 dias por ano. A concessão dessa autorização de estadia 

conferida à chegada depende da data de regresso indicada no título da viagem. 

 

Atividade Bancária e divisas 

 
A moeda da Namíbia é o dólar namibiano. diretamente indexado e com a mesma paridade do ZAR 

(Rand sul africano). O ZAR pode, aliás, ser usado, sem restrições, na Namíbia, pelo que os viajantes para a Namíbia que 

queiram adquirir moeda antecipadamente poderão comprar ZAR (uma vez que o dólar namibiano raramente está disponível 

em bancos fora da Namíbia). Além disso, é sempre possível cambiar euros ou dólares americanos no aeroporto de 

Windhoek ou em qualquer casa de câmbio na capital. 

Cartões de crédito Visa, Visa Electron, Master Card, American Express e Diners Club são aceites nas principais lojas, hotéis, 

lodges e centros turísticos. Com esses cartões e alguns cartões de débito é também possível levantar dinheiro nas caixas 

ATM e bancos.  

Traveller’s cheques e moeda estrangeira podem ser trocados em qualquer banco comercial. O horário de atendimento 

bancário é das 9h às 15h30, aos dias de semana, e das 8h30 às 11h00 aos Sábados, encerrando aos domingos e feriados. 

 

 

 

 

 

ALOJAMENTO DESTINOS CHECK-IN CHECK-OUT REGIME DURAÇÃO 
Windhoek Country Club Resort & Casino Windhoek 1 de Junho 2 de Junho AP 1 noite 

Sossusvlei Lodge Sesriem 2 de Junho 4 de Junho PC+ 2 noites 

Swakopmund Hotel & Entertainment 
Centre 

Swakopmund 4 de Junho 6 de Junho AP 2 noites 

Okaukuejo Water Hole Etosha South 6 de Junho 8 de Junho PC+ 2 noites 



Transportes e Deslocações 

Na Namíbia, a condução é pelo lado esquerdo da via, pelo que o posto de condução das viaturas se encontra do lado 

direito das mesmas. As rotundas são contornadas pela esquerda e todas as outras regras de condução se aplicam 

normalmente. Os sinais estão escritos em inglês. O uso dos cintos de segurança é obrigatório em todas as situações e o 

uso de telefone móvel durante a condução é proibido. 

Fora das localidades, o limite de velocidade é de 120km/h nas estradas alcatroadas e de 100km/h nas estradas de 

gravilha, enquanto que, dentro das localidades, é sempre de 60km/h. O cumprimento estrito da sinalização e dos limites 

de velocidade é fundamental para garantir uma viagem sem problemas. 

Para conduzir na Namíbia é suficiente possuir uma carta de condução europeia. 

Gratificações 

Não sendo obrigatório, gratificar por um serviço é prática corrente na Namíbia. Nos restaurantes é costume deixar 

cerca de 10% de gratificação. Aos bagageiros nos hotéis e lodges o normal é dar cerca de 5 Dólares namibianos (NAD), 

enquanto aos guias e motoristas geralmente dá-se entre 30 e 50 NAD por dia. No entanto, estes são valores 

indicativos e a gratificação será dada em função do nível de satisfação do cliente com o serviço recebido. 

Saúde/ Informação médica 

A Namíbia não é considerada área de risco de febre-amarela. Só é exigido o certificado de vacinação contra a febre-

amarela se os viajantes tiverem estado em área infetada nos 12 meses precedentes. Além disso, é recomendável ter 

em dia a vacina antitetânica e marcar uma “consulta do viajante” antes da viagem, para esclarecer quaisquer 

questões. 

Em qualquer caso, o uso diário de um bom repelente de insetos é recomendável. 

Avisos de segurança 

A Namíbia é um dos países mais seguros de África. Todo o país pode ser visitado sem problemas. A circulação noturna 

é de evitar, devido ao isolamento de algumas zonas, mas também ao aparecimento inesperado de animais selvagens e 

de grande porte.  

Não é conveniente visitar bairros à noite sem ser acompanhado por alguém com conhecimento da zona. Nas visitas 

aos parques naturais, é absolutamente proibido sair da viatura fora dos locais especialmente indicados para o efeito. 

Durante a época das chuvas é fundamental estar atento às súbitas enxurradas provocadas por chuvas abundantes nas 

terras mais altas do país. 

Conselhos alimentícios, gastronómicos e sobre bebidas 

A alimentação é muito baseada na carne, especialmente nos churrascos de espécies internacionais como a vaca ou o 

porco, mas também de órix, kudu ou outros herbívoros da fauna local, havendo também, geralmente, opções 

vegetarianas. Nas zonas costeiras, e especialmente em Swakopmund, o peixe é excelente, já para não falar das 

famosas ostras, uma verdadeira especialidade.  

Os vinhos são, na sua grande maioria, provenientes da África do Sul, país com grandes tradições vinícolas, sendo fácil, 

no entanto, encontrar vinhos de, praticamente todas as regiões vinícolas do mundo. 

Os supermercados apresentam frutas e legumes frescos pré-embalados, bem como alimentos enlatados, massas, 

arroz, pão.  

Embora a água canalizada nas principais cidades da Namíbia seja, normalmente, segura para beber, é aconselhável 

beber água filtrada e engarrafada, facilmente disponível na maioria das cidades e em todos os lodges, pousadas e 

hotéis. A água proveniente de fontes naturais deve sempre ser purificada. 

 



Clima e tempo 

Abril e Maio são, assim, meses encantadores, já bastante mais secos, em que a pureza e frescura do ar se combina na 

perfeição com o verde das longas planícies da savana. De Junho a Agosto, as temperaturas, amenas durante o dia, 

tendem a baixar consideravelmente, especialmente durante a noite, podendo chegar a valores negativos em algumas 

zonas do deserto. Em Windhoek, as temperaturas em Junho podem variar entre uma máxima de 210C e uma mínima de 

30C. Entretanto, à medida que as terras se vão tornando mais secas, os animais tendem a agrupar-se próximo dos poços 

de água, sendo assim mais fáceis de encontrar. 

Vestuário 

Em qualquer época do ano, recomenda-se o uso de roupa de algodão, bem como chapéu e óculos de sol.  

Não esquecer também de levar roupa mais quente, pois como é típico de climas tropicais semidesérticos, os dias são 

quentes e as noites frias, especialmente no período de Inverno. O uso de protetor solar é também aconselhável 

durante todo o ano. 

À noite, recomenda-se o uso de calças compridas e camisas de manga comprida, como proteção contra os 

mosquitos. O uso de casaco e gravata é pouco usual, mesmo em ocasiões formais. 

Padrões de eletricidade e de tomadas 

A corrente na Namíbia é alternada de 220/240 volts a 50 ciclos por segundo. As fichas são do tipo com três pinos 

redondos (podem ser adquiridos adaptadores no aeroporto, em muitas casas comerciais e em alguns hotéis). 

Orientação geral 

Hora local 

Mais duas horas que em Portugal continental do primeiro Domingo de Setembro ao primeiro Domingo de Abril (horário 

de Verão) e a mesma hora de Portugal continental do primeiro Domingo de Abril ao primeiro Domingo de Setembro 

(horário de Inverno). 

Idioma 

A língua oficial da Namíbia é o inglês. No entanto, a língua mais amplamente utilizada é o afrikaans, para além de um 

conjunto de outras línguas e dialetos das várias tribos locais. 
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