CONDIŢII DE CĂLĂTORIE ÎN REPUBLICA PORTUGHEZĂ
Data, ora ultimei actualizări: 03.07.2021, ora: 10:40
• STARE DE URGENȚĂ: NU (pe întreg teritoriul continental este decretată
starea de calamitate, în vigoare pînă la 11 iulie 2021, ora 23:59)
• RESTRICȚII DE INTRARE:
Pe cale aeriană:
Este restricționat traficul aerian spre și dinspre Portugalia a tuturor zborurilor, cu
excepția zborurilor autorizate:

Portugalia

o dinspre și către statele care fac parte din Uniunea Europeană și statele asociate
Spațiului Schengen (Liechtenstein, Norvegia, Islanda și Elveția), precum și
dinspre și către Marea Britanie;
o dinspre și spre state și regiuni administrative speciale, în conformitate cu
recomandările Consiliului (UE) 2020/912 din 30 iunie 2020, privind legăturile
aeriene cu Portugalia și care fac parte din următoarea listă: Albania, Arabia
Saudită, Armenia, Australia, Azerbaidjan, Bosnia și Herțegovina, Brunei,
Canada, Correia de Sud, Statele Unite ale Americii, Israel, Japonia, Iordania,
Liban, Muntenegru, Noua Zeelandă, Qatar, Republica Macedonia de Nord,
REPUBLICA MOLDOVA, Ruanda, Serbia, Singapore, Thailanda, Republica
Populară Chineză sau a pasagerilor provenind din aceste țări chiar dacă au
făcut escală în state care fac parte din lista celor pentru care este obligatorie
efectuarea carantinei de 14 zile.
o realizarea de călătorii în scopul permiterii întoarcerii în statele de origine a
tuturor cetățenilor străini care se află în Portugalia continentală, recunoscute ca
atare de autoritățile competente și având în vedere principiul reciprocități
Companiile aeriene vor permite îmbarcarea pasagerilor zborurilor cu
destinație sau escală în Portugalia continentală doar în baza prezentării,
la plecare, a certificatului digital COVID sau a dovezii de efectuare, de
către un laborator, a unui test de amplificare a acidului nucleic (NAAT)
sau a unui test rapid antigen (TRAg) pentru depistarea infecției cu
virusul SARS-CoV-2, cu rezultat este negativ, efectuat în cele 72 de ore,
respectiv 48 de ore anterioare orei îmbarcării. Sunt exceptați de la
această măsură copiii cu vârsta de până la 12 ani.
Pasagerii zborurilor originare din Africa de Sud, Brazilia, Marea Britanie,
Nepal și India au obligația de a efectua, la sosirea în Portugalia continentală, și
o perioadă de izolare de 14 zile, la domiciliu sau într-un loc desemnat de
autoritățile de sănătate. Nu se consideră zbor de origine o escală aeroportuară
efectuată în aceste state. Aceste dispoziții se aplică și pasagerilor, indiferent de
originea zborurilor, care se legitimează cu un pașaport cu înregistrarea ieșirii
din Africa de Sud, Brazilia Nepal sau India în cele 14 zile anterioare sosirii în

Portugalia. Sunt exceptați de la măsura izolării, pasagerii zborurilor din Maria
Britanie, care prezintă dovada administrării în schema completă a vaccinului
contra COVID -19, în cel puțin 14 zile.
Cetățenii străini fără rezidență în Portugalia care fac escală într-un aeroport
național trebuie să aștepte zborurile de legătură în interiorul aeroportului.
Se menține măsura controlului obligatoriu al temperaturii corporale prin
intermediul termometrelor cu infraroșu a tuturor pasagerilor care sosesc pe
teritoriul național. Temperatura corporală relevantă este cea egală sau
superioară valorii 38o C. Astfel, orice pasager a cărui temperatură este egală
sau superioară valorii de 38o C, va fi imediat îndrumat către structurile
medicale care funcționează pe aeroporturile naționale, pentru repetarea
măsurării temperaturii și în vederea efectuării unui test molecular în cazul în
care situația o justifică.
• CATEGORIILE EXCEPTATE (cărora li se permite intrarea în țară)
o cetățenilor Uniunii Europene, cetățenilor țărilor asociate Spațiului Schengen și
membrilor respectivelor familii, și cetățenilor statelor terțe cu reședință legală
într-unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv rezidenților în
Portugalia;
o cetățenilor țărilor terțe în cazul călătoriilor esențiale efectuate din motive
profesionale, de studiu, de reuniune familială, de sănătate sau pentru rațiuni
umanitar. Cetățenii Republicii Moldova pot efectua deplasări în scopuri
esențiale și non-esențiale.
Pe cale maritimă: În prezent, este permisă îmbarcarea și debarcarea pasagerilor și
echipajului navelor de croazieră în porturile situate pe teritoriul național
continental, cu excepția pasagerilor a căror origine sau destinație sunt state în
cazul cărora sunt permise doar călătoriile esențiale (Africa de Sud, Brazilia, India,
Nepal), considerându-se în această categorie cele efectuate din motive
profesionale, de studiu, de reuniune familială, de sănătate sau pentru rațiuni
umanitare. La îmbarcare și debarcare, pasagerii și echipajele navelor de croazieră,
în porturi situate în teritoriul național continental, trebuie să prezinte dovada
efectuării, de către un laborator, a unui test de amplificare a acidului nucleic
(NAAT) sau a unui test rapid antigen (TRAg) pentru depistarea infecției cu virusul
SARS-CoV-2, cu rezultat este negativ, efectuat în cele 72 de ore, respectiv 48 de
ore anterioare orei îmbarcării. Sunt exceptați copiii cu vârsta de până la 12 ani.
Pasagerii și membrii echipajului care debarcă definitiv în porturi situate pe
teritoriul național continental, provenind din Africa de Sud, Brazilia, Nepal, India
trebuie să efectueze o perioadă de izolare de 14 zile la domiciliu sau într-un loc
indicat de autoritățile sanitare. Un tranzit aeroportuar în oricare dintre aceste țări
nu este considerat țară de proveniență.

Pe cale rutieră:
o Cetățenii provenind din Brazilia, Africa de Sud, Marea Britanie, India și Nepal
la intrarea în Portugalia, au obligația de a efectua o perioadă de izolare de 14
zile la domiciliu sau într-un loc desemnat de autoritățile de sănătate. Aceste
dispoziții se aplică și cetățenilor care independent de punctul de începere a
călătoriei, au ieșit din Africa de Sud, Brazilia, India și Nepal în ultimele 14 zile
anterioare sosirii lor în Portugalia.
o Sunt instituite controale mobile asupra transportului colectiv de pasageri, autorulote și vehicule particulare, pentru ca cetățenii să fie informați asupra
obligațiilor ce le revin.
• PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL
Nu există restricții
• MĂSURI PE PLAN INTERN:
o Se interzice circulația din și spre Aria Metropolitană Lisabona, în zilele de
sâmbătă și duminică, cu excepția motivelor de sănătate și a altor motive de
urgență imperioasă. Această restricție nu se aplică pentru: deplasări în
scopuri profesionale sau similare, dovedite corespunzător prin declarații emise
de angajator, declarație pe propria răspundere, dacă deplasarea are loc între
unități teritoriale (concelho) limitrofe celei de domiciliu sau în aceeași arie
metropolitană, precum și în cazul lucrătorilor din sectorul agricol sau al
pescuitului sau declarație emisă de persoana în cauză (în cazul persoanelor
fizice autorizate); deplasări inerente anumitor funcții, fără a fi necesară
declarație (pentru angajați din domeniul sanitar, protecție civilă, forțe de
securitate militari, titularii organelor de suveranitate și lideri ai partidelor
politice cu reprezentare în parlament, reprezentanți ai cultelor, personal al
misiunilor diplomatice și consulare și al organizațiilor internaționale acreditat
în Portugalia, în exercitarea funcțiilor oficiale); deplasări ale minorilor și ale
însoțitorilor acestora către unitățile școlare, creșe și activități de petrecere a
timpului liber, precum și deplasări ale studenților către unitățile de învățământ
superior; deplasarea persoanelor și a însoțitorilor acestora în vederea
frecventări Centrelor de Activități Ocupaționale și Centre de Zi; deplasări
pentru frecventarea cursurilor de formare și pentru participarea la probe și
examene sau la inspecții; deplasări pentru participarea la proceduri judiciare
sau de competența notarilor, avocaților, stării civile, precum și pentru accesul
la servicii publice, pe baza dovezii de programare prealabilă; pentru, deplasări
pentru ieșirea din teritoriul național continental; deplasări ale cetățenilor nonrezidenți către locuri de ședere dovedite; deplasări pentru alte motive de natură
familială imperativă, respectiv pentru custodia partajată, pe baza acordului
dintre părți sau decisă de tribunalul competent; pentru reîntoarcerea la
domiciliu. De asemenea, sunt exceptate de la interdicția de circulație

persoanele care prezintă dovada efectuării, de către un laborator, a unui test de
amplificare a acidului nucleic – NAAT (include testul RT-PCR convențional)
sau a unui test rapid antigen (TRAg) pentru depistarea infecției cu virusul
SARS-CoV-2, cu rezultat negativ, efectuat în cele 72 de ore, respectiv 48 de
ore anterioare prezentării dovezii sau, alternativ, a unui Certificat Digital al UE
privind COVID, care exonerează persoana de prezentarea testului pentru
depistarea infecției SARS-COV-2.
• Începând cu data de 10 iunie a.c., se aplică, în principal, următoarele măsuri de
relaxare a restricțiilor:
o posibilitatea ca restaurantele și cafenelele să primească clienți până la
miezul nopții și să închidă la ora 1:00, cu aplicarea regulilor actuale de
ocupare (6 persoane în interior, 10 persoane la terasă);
o ocuparea completă pentru mijloacele de transport public în care există
doar locuri pe scaun; ocuparea în proporție de 2/3 pentru mijloacele de
transport public unde există și locuri în picioare;
o instituțiile culturale pot avea program până la miezul nopții, cu
reducerea capacității de ocupare a sălilor de spectacole cu până la 50%
pentru a garanta distanțarea între spectatori;
o în afara sălilor de concerte, organizarea de evenimente cu locuri
marcate și aplicarea regulilor de distanțare definite de DGS;
o orarul de funcționare al unităților comerciale, în funcție de licența
acordată;
o organizarea de evenimente sportive cu public pentru grupele de vârstă
de formare și pentru competițiile de amatori, cu locuri marcate și reguli
definite de DGS, cu ocuparea a 33% din capacitate în locurile sportive
și cu reguli ce urmează a fi definite de DGS în afara acestora;
o realizarea de evenimente de natură familială, inclusiv nunți și botezuri,
cu o capacitate limitată la 50% din spațiul în care acestea se derulează.
Excepție fac municipiile de risc ridicat (Alcochete, Alenquer, Arruda dos Vinhos,
Aviz, Braga, Castelo de Vide, Faro, Grândola, Lagoa, Lagos, Montijo, Odemira,
Palmela, Paredes de Coura, Portimão, Porto, Rio Maior, Santarém, São Brás de
Alportel, Sardoal, Setúbal, Silves, Sines, Sousel, Torres Vedras și Vila Franca de
Xira), unde se aplică în continuare măsurile anterioare, dintre care:
-

comerțul cu amănuntul de produse nealimentare și prestarea de servicii în
cadrul unităților care funcționează în prezent vor închide la ora 21:00 în
zilele lucrătoare și la ora 19:00 în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători
legale; comerțul cu amănuntul de produse alimentare activitățile va închide
la ora 21:00 în zilele lucrătoare și la ora 19:00 în zilele de sâmbătă, duminică
și de sărbători legale.

-

Restaurantele și unitățile similare restaurantelor vor putea deservi clienți în
interior cu limitarea grupurilor la 6 persoane și la terasă, cu limitarea

grupurilor la 10 persoane, cu excepția celor care aparțin aceleiași familii.
Aceste unități vor închide la ora 22.30. Pot funcționa în regim de take-away
sau livrare la domiciliu, inclusiv prin intermediari.
-

Serviciile publice vor fi disponibile de preferință pe bază de programare
prealabilă.

-

Este permisă funcționarea de târguri și piețe, cu condiția respectării
normelor specifice stabilite de DGS și autoritățile locale.

Excepție fac municipiile de risc foarte ridicat (Albufeira, Almada, Amadora,
Barreiro, Cascais, Constância, Lisabona, Loulé, Loures, Mafra, Mira, Moita,
Odivelas, Oeiras, Olhão, Seixal, Sesimbra, Sintra și Sobral de Monte Agraço), unde
se vor aplica alte măsuri, dintre care:
o în intervalul orar cuprins între ora 23.00 și ora 5.00, cetățenii trebuie să se
abțină de la circulația în spațiile și pe drumurile publice, precum și în spațiile
echivalente drumurilor publice, și să rămână la domiciliu, cu excepția
situațiilor prevăzute de lege.
o comerțul cu amănuntul de produse nealimentare și prestarea de servicii în
cadrul unităților care funcționează în prezent vor închide la ora 21:00 în zilele
lucrătoare și la ora 15:30 în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale;
comerțul cu amănuntul de produse alimentare va închide la ora 21:00 în zilele
lucrătoare și la ora 19:00 în zilele de sâmbătă, duminică și de sărbători legale.
o Restaurantele și unitățile similare restaurantelor vor putea deservi clienți în
interior cu limitarea grupurilor la 4 persoane și la terasă, cu limitarea
grupurilor la 6 persoane, cu excepția celor care aparțin aceleiași familii. Aceste
unități vor închide la ora 22.30 în timpul săptămânii și la ora 15.30 în zilele de
sâmbătă, duminică și de sărbători legale. Pot funcționa în regim de take-away
sau livrare la domiciliu, inclusiv prin intermediari.
În municipiile încadrate la categoria de risc foarte ridicat (Albufeira,
Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Constância, Lisabona, Loulé, Loures,
Mafra, Mira, Moita, Odivelas , Oeiras, Olhão, Seixal, Sesimbra, Sintra și
Sobral de Monte Agraço) și categoria risc ridicat (Alcochete, Alenquer,
Arruda dos Vinhos, Aviz, Braga, Castelo de Vide, Faro, Grândola, Lagoa,
Lagos, Montijo, Odemira, Palmela, Paredes de Coura, Portimão, Porto, Rio
Maior, Santarém, São Brás de Alportel, Sardoal, Setúbal, Silves, Sines, Sousel,
Torres Vedras și Vila Franca de Xira) zilnic, în intervalul orar cuprins între
ora 23.00 și ora 5.00, cetățenii trebuie să se abțină de la circulația în
spațiile și pe drumurile publice, precum și în spațiile echivalente
drumurilor publice, și să rămână la domiciliu, cu excepția situațiilor
prevăzute de lege.

MĂSURI GENERAL VALABILE:
• Impunerea obligativității folosirii măștii, pe întreg teritoriul național (inclusiv
în Arhipelagurile Madeira și Azore), pentru accesul, circulația sau rămânerea
în spațiile și pe drumurile publice. Este obligatorie folosirea măștii de către
persoanele cu vârstă de peste 10 ani, ori de câte ori nu este posibilă păstrarea
distanțării fizice recomandată de autoritățile de sănătate. Excepții: situațiile
clinice (atestate corespunzător prin documente), cele impuse de natura
profesiei și în situațiile în care persoanele sunt membrii aceleiași familii, când
nu se află în apropierea unor terțe persoane. Nerespectarea acestei obligații
constituie contravenție, fiind sancționată cu amendă. Este obligatorie folosirea
măștii sau a vizierei la locul muncă ori de câte ori distanțarea fizică nu este
posibilă.
• Poate fi efectuat controlul temperaturii corporale, prin mijloace non-invazive,
pentru accesul la locul de muncă, la serviciile sau instituțiile publice, unități
educaționale sau centre comerciale, culturale sau sportive, mijloace de
transport, structuri rezidențiale, unități de sănătate, centre de detenție sau
centre educaționale, putând fi interzis accesul în respectivele spații în situația
în care persoana refuză controlul temperaturii corporale sau dacă persoana în
cauză are o temperatură corporală peste valoarea normală (38°)*.
• Pot fi supuși testării pentru depistarea infecției cu SARS-COV-2: angajații,
pacienții și vizitatorii unităților de prestare a serviciilor medicale și ai
structurilor rezidențiale pentru persoanele în vârstă, ai unităților pentru
îngrijire paleativă integrate Rețelei Naționale de Îngrijire Paleativă Integrată și
altor unități similare pentru persoane în vârstă, copii, tineri și persoane cu
deficiențe; angajații, studenții și vizitatorii unităților de educație și învățământ
și ai instituțiilor de învățământ superior; angajații unităților penitenciare și ai
Direcției Generale de Reinserție și Servicii Penitenciare, persoanele aflate în
detenție și tinerii din centrele educaționale și respectivii vizitatori; cei care
doresc să intre sau să părăsească teritoriul național continental sau Regiunile
Autonome pe cale aeriană sau maritimă*; cei care doresc accesul în alte
locații, determinate de Direcția Generală de Sănătate.
• La nivel general, se menține necesitatea izolării obligatorii a persoanelor
infectate cu virusul SARS-CoV-2 sau aflate sub observație activă.
• Păstrarea igienei mâinilor și a regulilor de conduită respiratorie.
• Reguli de ocupare și de distanțare fizică: păstrarea distanței fizice de 2 metri și
stabilirea capacității de ocupare a spațiilor utilizând criteriul de 0,05 persoane
pe m2, evitarea staționării în incinte, preferențial programări prealabile.
• Igienizarea cu regularitate a spațiilor, suprafețelor și produselor care intră în
contact direct cu clienții. Disponibilizarea soluțiilor dezinfectante cutanate la
intrarea și ieșirea din unitățile comerciale.
• Este interzis consumul de băuturi alcoolice în spațiile în aer liber cu public și
pe drumurile publice. Este interzisă comercializarea de băuturi alcoolice în
ariile de servicii și stațiile de alimentare cu combustibili.

• Instituțiile culturale, muzeele, monumentele, palatele și siturile arheologice și
similare, cinematografele, sălile de spectacol etc. sunt deschise.
• În transportul în comun este obligatorie utilizarea măștilor.
• În cazul deplasărilor autorizate, este în vigoare regula limitării ocupării la 2/3 a
vehiculelor private cu capacitate mai mare de cinci locuri, cu excepția cazului
în care toți ocupanții fac parte din aceeași familie. Pasagerii au obligația de a
purta mască sau vizieră.
• ALTE
INFORMAȚII
DOCUMENTARE:
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Portalul SNS 24 răspunsul la întrebările frecvente privind condițiile de călătorie în
Portugalia - https://www.sns24.gov.pt/…/preve…/viajar-de-e-para-portugal/
Măsurile specifice aplicabile fiecărei unități teritoriale (concelho) pot fi consultate
aici: https://covid19estamoson.gov.pt/
Linia de urgență în sănătate disponibilă 24/24 - 808 242 424
• INFORMAȚII DE CONTACT:
Ambasada Republicii Moldova la Lisabona
https://portugalia.mfa.gov.md/
Ambasada Portugaliei la București, România
https://www.bucareste.embaixadaportugal.mne.pt/pt

