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Países  
 

 
Medidas 

 
Países da União Europeia  
 
 
 
 
 
 
Portugal 
 
 

 
Prorrogação das medidas aplicáveis ao tráfego aéreo com destino e a partir de 
Portugal 
Despacho n.º 12727-B/2020, de 31 de dezembro 
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/152637726/details/maximized?serie=II&day=2020-12-
31&date=2020-12-01&dreId=152637724  
 
 
Adoção de medidas de reforço do controlo da circulação de passageiros 
provenientes do Reino Unido a fim de evitar a propagação da nova variante do 
vírus SARS -CoV -2. 
Despacho n.º 12344/2020, de 20 de dezembro 
 
 
*Recomendação (UE) 2020/2169 do Conselho, de 17 de dezembro de 2020, que 
altera a Recomendação (UE) 2020/912 relativa à restrição temporária das 
viagens não indispensáveis para a UE e ao eventual levantamento de tal 
restrição 
 
 
Prorrogação das medidas aplicáveis ao tráfego aéreo com destino e a partir de 
Portugal 
Despacho n.º 12202-A/2020, de 15 de dezembro 
 
 
Prorrogação das medidas aplicáveis ao tráfego aéreo com destino e a partir de 
Portugal 
Despacho n.º 11836-B/2020, de 30 de novembro 
https://dre.pt/web/guest/home/-
/dre/150109588/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=150109586  
 
 
Prorrogação das medidas aplicáveis ao tráfego aéreo com destino e a partir de 
Portugal 
Despacho n.º 11231-A/2020, de 13 de novembro 
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-
/search/148444008/details/normal?q=Despacho+n.%C2%BA%2011231-A%2F2020  
 
 
Prorrogação das medidas aplicáveis ao tráfego aéreo com destino e a partir de 
Portugal 
Despacho n.º 10712-F/2020, de 30 de outubro 
https://dre.pt/web/guest/home/-
/dre/147228360/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-10-30&date=2020-11-
01&dreId=147228358  
 
 
Prorrogação das medidas aplicáveis ao tráfego aéreo com destino e a partir de 
Portugal 
Despacho n.º 9934-A/2020, de 14 de outubro 
https://dre.pt/application/conteudo/145440397  
 



Prorrogação das medidas aplicáveis ao tráfego aéreo com destino e a partir de 
Portugal 
Despacho n.º 9373-A/2020, de 30 de setembro 
https://dre.pt/application/conteudo/144246078  
 
Prorrogação das medidas aplicáveis ao tráfego aéreo com destino e a partir de 
Portugal 
Despacho n.º 8777-C/2020, de 11 de setembro 
https://dre.pt/application/conteudo/142735578 
 
Declara a situação de contingência, no âmbito da pandemia da doença COVID-19 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 70-A/2020, de 11 de setembro 
https://dre.pt/application/conteudo/142601170  
 
Prorrogação das medidas aplicáveis ao tráfego aéreo com destino e a partir de 
Portugal 
Despacho n.º 8391-A/2020, de 31 de agosto 
https://dre.pt/application/conteudo/141597653 
 
Prorrogação das medidas aplicáveis ao tráfego aéreo com destino e a partir de 
Portugal 
Despacho n.º 8001-A/2020, de 14 de agosto 
https://dre.pt/application/conteudo/140431117 
 
Definição das medidas aplicáveis ao tráfego aéreo com destino e a partir de 
Portugal 
Despacho n.º 7595-A/2020, de 29 de julho 
https://dre.pt/application/conteudo/139207965  
 
Declara a situação de contingência e alerta, no âmbito da pandemia da doença 
COVID -19 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 55-A/2020, de 31 de julho 
*Artigo 16º Regras aplicáveis ao tráfego aéreo e aos aeroportos 
https://dre.pt/application/conteudo/139207969 
 
Prorrogação das medidas restritivas do tráfego aéreo com destino e a partir de 
Portugal, com determinadas exceções 
Despacho n.º 7212-B/2020, de 15 de julho 
https://dre.pt/application/conteudo/138059427 
 
Realização de controlo de temperatura e de testes à COVID-19 nos aeroportos 
Despacho n.º 6948-A/2020, de 06 de julho 
https://dre.pt/application/conteudo/137261519 
 
Prorrogação das medidas restritivas do tráfego aéreo com destino e a partir de 
Portugal, com determinadas exceções 
Despacho n.º 6756-C/2020, de 30 de junho 
https://dre.pt/application/conteudo/136997545 
 
Recomendação do Conselho, de 30 de junho de 2020, relativa à restrição 
temporária das viagens não indispensáveis para a UE e ao eventual 
levantamento de tal restrição 
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/06/30/council-agrees-to-
start-lifting-travel-restrictions-for-residents-of-some-third-countries/ 
 
Prorrogação da interdição do tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal de 
todos os voos de e para países que não integram a União Europeia, com 
determinadas exceções 
Despacho n.º 6251-A/2020, de 12 de junho 
https://dre.pt/application/conteudo/135711324 



Prorrogação da reposição, a título excecional e temporário, do controlo de 
pessoas nas fronteiras, no âmbito da pandemia da doença COVID-19. (*Até 30 de 
junho) 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 43-A/2020, de 12 de junho 
https://dre.pt/application/conteudo/135707100 
 
Revogação da Portaria n.º 106/2020, de 2 de maio, que estabelece para o 
transporte aéreo um limite máximo de passageiros 
Portaria n.º 125/2020, de 25 de maio 
https://dre.pt/application/conteudo/134394013 
 
Prorrogação de suspensão dos voos de e para Itália. 
Despacho n.º 5638-B/2020, de 20 de maio 
https://dre.pt/application/conteudo/134022028 
 
Prorrogação da interdição do tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal de 
todos os voos de e para países que não integram a União Europeia, com 
determinadas exceções. 
Despacho n.º 5503-C/2020 
https://dre.pt/application/conteudo/133626315 
 
Prorroga a reposição, a título excecional e temporário, do controlo de pessoas 
nas fronteiras, no âmbito da pandemia da doença COVID-19 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 34-A/2020, de 13 de maio 
https://dre.pt/application/conteudo/133626309 
 
Prorrogação de suspensão dos voos de e para Itália 
Despacho n.º 5298-A/2020, de 06 de maio 
https://dre.pt/application/conteudo/133161429 
 
Estabelece para o transporte aéreo um limite máximo de passageiros 
Portaria n.º 106/2020, de 2 de maio 
https://dre.pt/application/conteudo/132936740 
 
Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença 
COVID-19 
Decreto-Lei n.º 20/2020 de 01 de maio  
https://dre.pt/application/conteudo/132883356 
 
Declara a situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença COVID-19 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-A/2020, de 30 de abril 
https://dre.pt/application/conteudo/132883344 
 
Prorrogação de suspensão dos voos de e para Itália. 
Despacho n.º 4808-B/2020, de 21 de abril 
https://dre.pt/application/conteudo/132244593 
 
Prorrogação da interdição do tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal de 
todos os voos de e para países que não integram a União Europeia, com 
determinadas exceções 
Despacho n.º 4698-C/2020, de 17 de abril 
https://dre.pt/application/conteudo/131796238 
 
Despacho n.º 4586-A/2020, de 15 de abril 
https://dre.pt/application/conteudo/131463626  
Estabelece para o transporte aéreo outros casos em que não se aplica o previsto na 
alínea e) do n.º 1 do artigo 33.º do Decreto n.º 2-B/2020 e que não estavam previstos 
no Despacho n.º 4328-A/2020, de 7 de abril. 
 
 



Prorrogação de suspensão de voos de e para Espanha 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 22/2020, de 15 de abril 
Prorroga a reposição, a título excecional e temporário, do controlo de pessoas nas 
fronteiras, no âmbito da pandemia da doença COVID-19. 
https://dre.pt/application/conteudo/131393116  
 
Prorrogação de suspensão de voos de e para Itália 
Despacho n.º 4328-D/2020, de 08 de abril 
https://dre.pt/application/conteudo/131293583 
 
Prorrogação do estado de emergência decretado pelo Presidente da República 
Decreto 2B/2020, de 02 de abril 
https://dre.pt/application/conteudo/131068124 
 
Artigo 6º, n.º 5 “(…) não são permitidos os voos comerciais de passageiros de e para 
os aeroportos nacionais, sem prejuízo de aterragens de emergência, voos 
humanitários ou para efeitos de repatriamento”. 
 
 
Suspensão de voos de/para fora da União Europeia  
Interditação ao tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal de todos os voos de 
e para países que não integram a União Europeia, com exceção:   
a) Os países associados ao espaço Schengen (Liechtenstein, Noruega, Islândia e 
Suíça).  
b) Os países de expressão oficial portuguesa; do Brasil, porém, serão admitidos 
apenas os voos provenientes de e para S. Paulo e de e para o Rio de Janeiro;  
c) o Reino Unido, os Estados Unidos da América, a Venezuela, o Canadá e a África do 
Sul, dada a presença de importantes comunidades portuguesas; 
Despacho n.º 3427-A/2020 do Ministro da Defesa Nacional, do Ministro da 
Administração Interna, da Ministra da Saúde e do Secretário de Estado Adjunto e das 
Comunicações, de 18 de março 
https://dre.pt/application/conteudo/130376669 
 
Comunicado oficial do Governo de Portugal de 17.03.2020 
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=voos-para-fora-e-de-fora-da-
uniao-europeia-suspensos-a-partir-do-dia-19 
 
 
Encerramento de fronteiras com Espanha  
Suspensão dos voos 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-B/2020 da Presidência do Conselho de 
Ministros 
https://dre.pt/application/conteudo/130326108  
 
Comunicado do Conselho de Ministros eletrónico de 16 de março de 2020 
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=332 
 
 
Suspensão dos voos de/para Itália  
Despacho n.º 3186-D/2020 – Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e das 
Comunicações – 10.03.2020 
https://dre.pt/application/conteudo/130114105 
 
 
 
 
 
 
 



 
Região Autónoma dos Açores 
 
Regulamenta a execução da alínea e) do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto n.º 
11/2020, de 6 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto n.º 11-A/2020, 
de 21 de dezembro, nas deslocações por via aérea e marítima no território da 
Região Autónoma dos Açores 
Decreto Regulamentar Regional n.º 28-B/2020/A - Diário da República n.º 249/2020, 
1º Suplemento, Série I de 2020-12-24152165519 
 
 
Regulamenta a execução da alínea e) do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto n.º 
11/2020, de 6 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto n.º 11-A/2020, 
de 21 de dezembro, nas deslocações por via aérea e por via marítima para o 
território da Região Autónoma dos Açores 
Decreto Regulamentar Regional n.º 28-C/2020/A - Diário da República n.º 249/2020, 
1º Suplemento, Série I de 2020-12-24152165520 
 
 
Regulamenta, na Região Autónoma dos Açores, a aplicação do Decreto do 
Presidente da República n.º 66-A/2020, de 17 de dezembro, que renova o estado 
de emergência 
Decreto Regulamentar Regional n.º 28-D/2020/A - Diário da República n.º 249/2020, 
1º Suplemento, Série I de 2020-12-24152165521 
 
 
Regulamenta a execução da alínea e) do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto n.º 
8/2020, de 8 de novembro, nas deslocações para o território da Região 
Autónoma dos Açores por via aérea. 
Decreto Regulamentar Regional n.º 24/2020/A, de 19 de novembro 
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/148963303/details/maximized  
 
 
Aplicação do estado de emergência decretado pelo Presidente da República 
Decreto n.º 8/2020, de 8 de novembro 
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/147968348/details/normal?l=1  
 
Resolução do Conselho do Governo n.º 65/2020 de 19 de março de 2020 
Determina um conjunto de medidas aplicáveis a todos os passageiros de voos do 
exterior que aterrem na Região Autónoma dos Açores. 
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/540fd1be-292c-43f0-a4f7-a7dd6610ae7f 
 
 
info: https://covid19estamoson.gov.pt/medidas-excecionais/ 
 
 

 
 
Alemanha 
 
 

Imposição da obrigação dos pax oriundos da Irlanda apresentarem teste negativo à 
Covid-19 (exceto para menores de 6 anos) 
Inf. oficial – carta das autoridades competentes de 07.01.2021 
 
Restrições a viagens não essenciais e controlo nas fronteiras  
Extensão das restrições a todas as viagens não essenciais de países terceiros por mais 
30 dias 
Controlos nas fronteiras terrestres com Suíça, França (ate 15 de junho) e Dinamarca, e 
suspensão de voos provenientes de Itália e a Espanha. *com algumas exceções 
Data de início: 15.05.2020 
Date de fim: 15.06.2020 
info: https://www.bundesregierung.de/breg-en/issues/ausbreitung-coronavirus-1726158 
 



 
 
Áustria  
 

Suspensão de voos provenientes de alguns países: China, Irão, Itália, França, 
Espanha, Reino Unido, Países Baixos, Rússia, Ucrânia e Bielorrússia. *Com algumas 
exceções  
Data de fim: 14.06.2020 
 
info: https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---
Haeufig-gestellte-Fragen.html 
 

 
 
Bélgica 

Interdição à entrada de passageiros internacionais de fora da zona Schengen. 
Exceções: residentes no Espaço Económico Europeu e Suíça (com destino à sua 
residência) e seus familiares, cidadãos britânicos ou residentes no Reino Unido (com 
destino à sua residência) e seus familiares. *Com algumas exceções 
Inf. disponível no site da IATA: 
https://www.iatatravelcentre.com/international-travel-document-news/1580226297.htm 
 
Proibição de qualquer viagem para fora da Bélgica que não seja essencial 
Inf. oficial no site do Governo da Bélgica: 
https://www.belgium.be/en/news/2020/coronavirus_reinforced_measures 
 
info: https://www.info-coronavirus.be/fr/faqs/ 
 

 
 
Bulgária 

Interdição de entrada de todos os passageiros, à exceção dos passageiros 
provenientes dos seguintes países: Croácia, Chipre, República Checa, Dinamarca, 
Estónia, Finlândia, Grécia, Hungria, Letónia, Lituânia, Malta, Polónia, Portugal, 
Roménia, Eslováquia, Eslovénia ou Suécia. *Exceções (voos de Estado…) 
Inf.: https://www.iatatravelcentre.com/international-travel-document-
news/1580226297.htm 
 
info: https://www.mfa.bg/en/customnews/main/24737 
 

 
 
 
Chipre 
 

Prorrogação das medidas adotadas anteriormente 
Inf. oficial – carta das autoridades competentes de 14.05.2020 
 
Extensão das medidas apresentadas anteriormente 
Inf. oficial – carta das autoridades competentes de 15.04.2020 
 
Extensão das medidas apresentadas anteriormente 
Inf. oficial – carta das autoridades competentes de 02.04.2020 
 
Encerramento de fronteiras a não nacionais e/ou não nacionais da UE 
Inf. disponível no site da IATA: 
https://www.iatatravelcentre.com/international-travel-document-news/1580226297.htm 
 
info: https://www.pio.gov.cy/coronavirus/en/ 
 

 
 
Croácia 
 

Encerramento de fronteiras a não nacionais ou não residentes, não nacionais dos 
Estados Membros da zona Schengen e não nacionais do Reino Unido 
Inf. disponível no site da IATA 
https://www.iatatravelcentre.com/international-travel-document-news/1580226297.htm 
 
info: https://www.koronavirus.hr/ 
 

 
Dinamarca 
 

Proibição de entrada de passageiros sem teste negativo à Covid-19 (*com exceções) 
Inf. oficial – carta das autoridades competentes de 09.01.2021 
 
Restrições à entrada de não cidadãos/não residentes  
Inf. oficial no site:  
https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_en 
 
 



Levantamento da suspensão dos voos internacionais de passageiros 
Inf. oficial – carta das autoridades competentes de 18.03.2020 
 
info: https://politi.dk/en/coronavirus-in-denmark 
 

 
Eslováquia 
 
 

Levantamento da suspensão de voos provenientes do RU a partir de 23 de dez. 
 
Medidas de suspensão dos voos provenientes do RU (em vigor do dia 22 ao dia 24 de 
dez.) 
Levantamento da suspensão de operações aéreas para o território eslovaco a partir 
do dia 7 de setembro. 
Obrigatoriedade de cumprimento dos procedimentos profiláticos e administrativos 
para viajantes provenientes de países considerados de “alto risco” (em cuja lista se 
inclui Portugal). 
Inf. oficial – carta das autoridades competentes de 07.09.2020 
 
Levantamento da suspensão de algumas categorias de voos e alargamento das 
exceções às restrições (*até 24 de outubro). 
*Portugal não está nessa lista de exceções. 
 Inf. oficial – carta das autoridades competentes de 20.07.2020 
 
Prorrogação da Suspensão de voos internacionais de passageiros (*até 24 de 
outubro), com exceções: voos provenientes de: Bulgária, Chipre, Rep. Checa, 
Montenegro, Dinamarca, Estónia, Ilhas Faroé, Finlândia, Grécia, Croácia, Islândia, 
Liechtenstein, Lituânia, Letónia, Hungria, Malta, Mónaco, Alemanha, Noruega, 
Polónia, Áustria, Eslovénia, Suíça e Eslováquia. 
Inf. oficial – carta das autoridades competentes de 23.06.2020 
 
Prorrogação da Suspensão de voos internacionais de passageiros (*com excepções) 
Reabertura gradual do transporte aéreo comercial (por agora só com países vizinhos 
e sujeito a limitações) 
Inf. oficial – carta das autoridades competentes de 29.05.2020 
 
Prorrogação da Suspensão de voos internacionais de passageiros (*com excepções) 
Inf. oficial – carta das autoridades competentes de 14.05.2020 
 
Suspensão de voos internacionais de passageiros (*com excepções) 
Inf. oficial – carta das autoridades competentes de 03.04.2020 
 
Extensão da suspensão de internacionais de passageiros 
Inf. oficial – carta das autoridades competentes de 26.03.2020 
 
Suspensão de todos os voos internacionais de passageiros 
Inf. oficial – carta das autoridades competentes de 13.03.2020 
 
Suspensão dos voos provenientes de Itália 
Inf. oficial – carta das autoridades competentes de 09.03.2020 
 
info: http://www.korona.gov.sk/ 
 



 
Eslovénia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extensão da suspensão de voos internacionais de passageiros 
Inf. oficial – carta das autoridades competentes de 24.04.2020 
 
Extensão da suspensão voos de internacionais de passageiros 
Inf. oficial – carta das autoridades competentes de 30.03.2020 
 
Suspensão de voos internacionais de passageiros 
Inf. oficial – carta das autoridades competentes de 17.03.2020 
 
info: https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/ 

 
Espanha 
 

Medidas de suspensão de voos provenientes do Reino Unido (até ao dia 19 de 
janeiro) 
 
Restrições à entrada de não nacionais ou não residentes. *Com algumas exceções 
Data de início da medida: 15.05.2020 
Data de fim: 24.05.2020 
 
Interdição à entrada de passageiros provenientes de Estados fora da União Europeia, 
a menos que esteja uma das seguintes categorias: 
a) residentes na União Europeia ou em Estados Associados Schengen, que se dirijam 
diretamente ao seu local de residência; 
b) titulares de um visto de longa duração concedido por um Estado da União 
Europeia ou por um Estado Associado Schengen, que se dirijam a este; 
c) trabalhadores transfronteiriços; 
d) profissionais de saúde ou de assistência a idosos, que estejam a exercer a sua 
atividade profissional; 
e) pessoal dedicado ao transporte de mercadorias, no exercício da sua atividade 
profissional, e pessoal de voo necessário para realizar atividades comerciais de 
transporte aéreo; 
f) Pessoal diplomático, consular, de organizações internacionais, militares e membros 
de organizações humanitárias, no exercício das suas funções; 
g) pessoas que viajam por motivos familiares imperativos, devidamente 
credenciadas; 
h) pessoas que mostrem documentalmente motivos de força maior ou situações de 
necessidade, ou cuja entrada se permita por motivos humanitários. 
Inf. oficial – carta das autoridades competentes de 21.03.2020 
 
info: 
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/home.htm 
 

 
Estónia 
 

Imposição de critérios para o levantamento das restrições de voos de/para a Estónia. 
*São permitidos os voos de/para países da UE, Noruega, Islândia e Suíça com um 
número de novos casos, por 100.000 habitantes, nos 14 dias anteriores, inferior à 
média da UE. 
Voos diretos de/para países fora da EU apenas serão permitidos para os países 
listados no Anexo I da Recomendação do Conselho da UE. 
Voos não regulares de países UE, Islândia e Suíça estão isentos desta restrição.  
Inf. oficial – carta das autoridades competentes de 05.10.2020 
 
Exclusão dos voos não regulares das restrições impostas a 31 de agosto 
Inf. oficial – carta das autoridades competentes de 22.09.2020 
 
Prorrogação das restrições em matéria de serviços aéreos (*até 31 dezembro 2020) 
*Exceção às medidas restritivas para as cidades de Frankfurt, Helsínquia, Copenhaga, 
Londres, Riga e Varsóvia. 
Inf. oficial – carta das autoridades competentes de 31.08.2020 



Prorrogação das restrições em matéria de serviços aéreos (*até 28 de julho) 
Inf. oficial – carta das autoridades competentes de 08.07.2020 
 
Extensão da suspensão de voos internacionais de passageiros  
Inf. oficial – carta das autoridades competentes de 30.06.2020 
 
Extensão da suspensão de voos internacionais de passageiros  
Inf. oficial – carta das autoridades competentes de 19.06.2020 
 
Extensão da suspensão de voos internacionais de passageiros  
Inf. oficial – carta das autoridades competentes de 04.06.2020 
 
Encerrou as fronteiras a todos os não nacionais e não residentes (*com exceções: 
cidadãos da Letónia e Lituânia) 
Inf. oficial no site do Governo da Estónia: 
https://www.valitsus.ee/en/news/estonia-temporarily-reintroduces-border-controls-whole-
border 
 
info: https://vm.ee/en/coronavirus-2019-ncov 
 

 
 
Finlândia 
 
 

Medidas de suspensão de voos provenientes do RU (*com exceções) no período entre 
04 e 11 de janeiro 
 
Extensão da suspensão de voos internacionais de passageiros (*com exceções) 
Inf. oficial – carta das autoridades competentes de 10.07.2020 
 
Extensão da suspensão de voos internacionais de passageiros  
Inf. oficial – carta das autoridades competentes de 25.06.2020 
 
Extensão da suspensão de voos internacionais de passageiros 
Inf. oficial – carta das autoridades competentes de 08.06.2020 
Extensão da suspensão de voos internacionais de passageiros 
Inf. oficial – carta das autoridades competentes de 25.05.2020 
 
Extensão da suspensão de voos internacionais de passageiros 
Inf. oficial – carta das autoridades competentes de 11.05.2020 
 
Suspensão de todos os voos de/para o território finlandês (*algumas exceções são 
permitidas, nomeadamente voos humanitários: repatriamento, carga, voos de Estado 
e algumas deslocações consideradas essenciais). 
Inf. oficial – carta das autoridades competentes de 09.04.2020 
 
Extensão da suspensão de voos internacionais de passageiros 
Inf. oficial – carta das autoridades competentes de 01.04.2020 
 
Suspensão de voos internacionais de passageiros 
Interdição de entrada a não nacionais/não residentes 
Inf. oficial – carta das autoridades competentes de 18.03.2020 
 
Encerramento das fronteiras 
Inf. oficial disponível no site Governo da Finlândia: 
https://valtioneuvosto.fi/en/article/-/asset_publisher/10616/hallitus-totesi-suomen-olevan-
poikkeusoloissa-koronavirustilanteen-vuoksi 
 
info: https://www.lvm.fi/en/-/ministry-of-transport-and-communications-information-
pack-coronavirus-covid-19-and-the-transport-and-communications-system-1035278 
 
 
 



 
França 
 

Encerramento de fronteiras a todos os cidadãos provenientes de fora do espaço da 
União Europeia, Espaço Schengen e Reino Unido 
Restrição ao máximo de qualquer movimento internacional (a menos que sejam 
estritamente necessários) 
Inf. oficial no site do Governo de França: 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
 
info: https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
 

 
 
 
 
Grécia 

Suspensão dos voos de/para: Itália, Espanha e Reino Unido 
Suspensão dos voos de/para: Turquia 
Voos de/para a Alemanha só são permitidos para o Aeroporto Internacional de 
Atenas (LGAV); voos para outros aeroportos estão suspensos 
Suspensão dos voos de/para os Países Baixos. 
*Algumas exceções: voos de suporte ao sistema de saúde; voos autorizados pelo 
Ministério dos Negócios Estrangeiros, voos de carga, voos ferry, voos de Estado, voos 
para fins humanitários, de emergência, voos militares, escalas técnicas sem 
desembarque de passageiros e voos Frontex (Agência Europeia da Guarda de 
Fronteiras e Costeira) 
Inf. oficial – carta das autoridades competentes de 01.04.2020 
Encerramento de fronteiras a não nacionais e/ou não nacionais da EU 
Inf. oficial disponível no site do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Grécia: 
https://www.mfa.gr/en/current-affairs/statements-speeches/ministry-of-foreign-affairs-
announcement-on-the-impact-of-the-coronavirus-situation-on-the-movements-of-greek-citizens-
abroad.html 
 
info: https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/ 
 

 
Hungria  
 

Adoção de novas medidas em resposta ao agravamento da situação do COVID-19. A 
partir de 01 de setembro de 2020, interdição à entrada de não cidadãos ou não 
residentes. *Com exceções: pessoas envolvidas no tráfego de mercadorias, visitas 
oficiais, viagens de negócios, entradas com base em pedido especial, passageiros 
transfronteiriços (raio de 30 km), atletas participantes em eventos desportivos e 
passageiros em trânsito. 
Reintrodução de medidas de controlo de fronteira (terrestre e aérea até 30 set.) 
Inf. oficial – carta das autoridades competentes de 31.08.2020 
 
Extensão das medidas anteriormente adotadas 
Inf. oficial – carta das autoridades competentes de 05.04.2020 
Suspensão de todos os voos de passageiros provenientes de Itália, China, Coreia do 
Sul e Irão 
Inf. oficial – carta das autoridades competentes de 12.03.2020 
 
Suspensão de todos os voos provenientes de Itália e das regiões mais afetadas da 
Europa 
Inf. oficial – carta das autoridades competentes de 10.03.2020 
 
info: https://koronavirus.gov.hu/ 
 

 
Irlanda 
 
 

Medidas de suspensão de voos provenientes do RU 
 
Imposição de quarentena (14 dias) aos passageiros que entrem na Irlanda 
Inf. em: https://www.iatatravelcentre.com/international-travel-document-
news/1580226297.htm 
 
Recomendação para evitar qualquer viagem para fora do território 
Inf. oficial no site:  
https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_en 
 
info: https://www.dfa.ie/travel/travel-advice/coronavirus/ 



 
Itália 
 

Interdição à entrada de não nacionais/não residentes (*com algumas exceções) 
Inf. em: https://www.iatatravelcentre.com/international-travel-document-
news/1580226297.htm 
 
info: http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio 
 

 
 
Letónia 

Suspensão de dos voos internacionais de passageiros (*com algumas exceções e 
sujeitas a aprovação) 
Data de início: 16.03.2020 
Data de fim: 09.06.2020 
 
Inf. oficial disponível no site do Governo da Letónia: 
https://www.mk.gov.lv/en/aktualitates/regarding-declation-emergency-situation 
 
info: https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/787 
 

 
 
 
Lituânia 
 

A realização de voos regulares é sujeita a autorização por parte das autoridades 
competentes. Voos não regulares apenas serão permitidos com a prévia permissão 
de operação dada pela Administração Nacional de Segurança. 
Inf. oficial – carta das autoridades competentes de 01.06.2020 
 
Prorrogação da suspensão dos voos internacionais de passageiros 
Inf. oficial – carta das autoridades competentes de 12.05.2020 
 
Voos passam a necessitar de autorização por parte das autoridades locais 
Inf. oficial – carta das autoridades competentes de 10.04.2020 
 
Suspensão de todos os voos de/para Itália 
Inf. oficial disponível no Governo da Lituânia: 
http://ministraspirmininkas.lrv.lt/en/news/statement-of-the-prime-minister-of-the-republic-of-
lithuania 
 
info: https://www.koronastop.lt 
 

 
 
Luxemburgo 
 

Encerramento de fronteiras a todos os cidadãos provenientes de fora do espaço da 
União Europeia, Espaço Schengen e Reino Unido 
Inf. oficial no site do Governo do Luxemburgo: 
http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/03/18/a165/jo 
 
info: 
https://gouvernement.lu/fr/dossiers.gouv_msan%2Bfr%2Bdossiers%2B2020%2Bcorona-
virus.html#bloub-5 
 

 
Malta  
 

Levantamento da suspensão relativamente a alguns países apenas. As pessoas 
podem viajar de/para os seguintes países da UE e EEE: Áustria, Chipre, Rep. Checa, 
Dinamarca, Estónia, Finlândia, Hungria, Islândia, Irlanda, Alemanha, Letónia, Lituânia, 
Luxemburgo, Noruega, Itália (exceto Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte), França 
(exceto Île de France), Eslováquia, Suíça, Grécia, Croácia, Espanha (exceto Madrid, 
Catalunha, Castilla-La-Mancha, Castela e Leon) e Polónia (exceto Katowice). 
Inf. oficial – carta das autoridades competentes de 26.06.2020 
 
Suspensão dos voos diretos provenientes de Itália, França, Espanha, Suíça e 
Alemanha 
Inf. oficial – carta das autoridades competentes de 12.03.2020 
 
info: https://covid19malta.info/travel/ 
 
 
 



 
 
 
Países 
Baixos 
 

Interdição à entrada de cidadãos provenientes de fora do espaço da União Europeia, 
Espaço Schengen e Reino Unido (*com algumas exceções) 
 
Imposição de medidas de proteção sanitária à entrada (a partir do dia 17 de abril – 
imposição de “quarentena”) 
Inf. oficial – carta das autoridades competentes de 23.04.2020 
 
Extensão das restrições a voos internacionais de passageiros 
Inf. oficial – carta das autoridades competentes de 27.03.2020 
 
Restrições a todas as viagens para fora do seu território que não sejam essenciais 
Inf. oficial no site do Governo dos Países Baixos: 
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/news/2020/03/17/travel-advice-only-
travel-abroad-if-essential 
 
info: https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19 
 

 
Polónia 
 
 

Prorrogação das medidas de suspensão de voos (*com exceções, que abrangem 
Portugal) 
Inf. oficial carta das autoridades competentes de 29.10.2020 
 
Prorrogação das medidas de suspensão de voos (*com exceções, que abrangem 
Portugal) 
Inf. oficial carta das autoridades competentes de 14.10.2020 
Prorrogação das medidas de suspensão de voos (*com exceções, que abrangem 
Portugal) 
Inf. oficial carta das autoridades competentes de 29.09.2020 
 
Prorrogação das medidas de suspensão de voos (*com exceções, que abrangem 
Portugal) 
Inf. oficial carta das autoridades competentes de 16.09.2020 
 
Prorrogação das medidas de suspensão de voos (*com exceções, que abrangem 
Portugal) 
Inf. oficial carta das autoridades competentes de 26.08.2020 
 
Prorrogação das medidas de suspensão de voos (*com exceções que não abrangem 
Portugal) 
Inf. oficial carta das autoridades competentes de 28.07.2020 
 
Prorrogação das medidas de suspensão de voos (*com exceções que não abrangem 
Portuga) 
Inf. oficial carta das autoridades competentes de 15.07.2020 
 
Prorrogação das medidas de suspensão de voos com exceções: a) Estados-Membros 
da Associação Europeia de Comércio Livre, Parte do Espaço Económico Europeu, 
Suíça, Estados-Membros da UE (exceto Suécia e Portugal); b) Albânia, Canadá, 
Geórgia, Japão, Rep. da Coreia, Montenegro e Ucrânia. 
Inf. oficial carta das autoridades competentes de 01.07.2020 
 
Prorrogação das medidas de suspensão de voos 
*A proibição não se aplica às aeronaves que realizem voos internacionais provenientes de 
aeroportos situados em EM da Associação Europeia de Comércio Livre, seja parte do EEE, 
Federação Suíça ou EM da UE, exceto no caso do reino Unido, Suécia e Portugal.  
Inf. oficial carta das autoridades competentes de 17.06.2020 
 
Prorrogação das medidas de suspensão de voos 
Inf. oficial carta das autoridades competentes de 27.05.2020 
 



Extensão das medidas de suspensão de voos 
Inf. oficial carta das autoridades competentes de 10.04.2020 
 
Suspensão dos voos internacionais de passageiros 
Inf. oficial carta das autoridades competentes de 16.03.2020 
Inf. oficial disponível no site da Chancelaria do Primeiro Ministro: 
https://www.premier.gov.pl/en/news/news/prime-minister-poles-health-security-is-the-most-
important-thing.html 
 
info: https://www.gov.pl/web/coronavirus/travel 
 

 
República 
Checa 
 

Encerramento das fronteiras a todos os não nacionais e não residentes 
Inf. oficial no site do Governo da República Checa: 
https://www.vlada.cz/en/media-centrum/aktualne/due-to-the-spread-of-the-coronavirus-
epidemic--the-government-has-restricted-the-free-movement-of-people-to-the-essential-
minimum-180381/ 
 
info: https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Od-soboty-plati-mimoradna-
opatreni-v-mezinarodni-d?lang=en-GB 
 

 
Roménia 
 

Medidas de suspensão de voos provenientes do RU em vigor a partir do dia 21 de dez. 
 
Extensão das medidas sobre suspensão de voos (*com exceções) 
*Portugal não consta da lista dos países isentos de quarenta/isolamento. 
Inf. oficial – carta das autoridades competentes de 17.07.2020 
Levantamento de todas as restrições de voos de/para Roménia, para todos os EM da 
UE e Estados do Espaço Económico Europeu 
Inf. oficial – carta das autoridades competentes de 08.07.2020 
 
Extensão das medidas adotadas anteriormente. Suspensão dos voos provenientes e 
para aeroportos situados: Áustria, Bélgica, Suíça, França, Alemanha, Itália, Reino Unido, 
Países Baixos, Espanha, EUA, Turquia e Irão (*com exceções) 
Inf. oficial – carta das autoridades competentes de 03.06.2020 
 
Interdição de entrada de não nacionais/não residentes ou cidadãos provenientes de 
fora do espaço da União Europeia, Espaço Schengen e Reino Unido (*com exceções) 
Inf. em: https://www.iatatravelcentre.com/international-travel-document-
news/1580226297.htm 
Extensão das medidas de suspensão de voos 
Inf. oficial – carta das autoridades competentes de 22.04.2020 
 
Extensão das medidas de suspensão de voos provenientes de Espanha e Itália 
Inf. oficial – carta das autoridades competentes de 01.04.2020 
 
Suspensão dos voos provenientes de Itália; 
Restrições à entrada de cidadãos da Coreia do Sul, China e Irão (países para os quais 
não há voos) 
Inf. oficial – carta das autoridades competentes de 09.03.2020 
 
info: https://stirioficiale.ro/informatii 
 

 
Suécia 
 

Encerramento de fronteiras a não nacionais e/ou não nacionais da União Europeia, do 
Espaço Económico Europeu, Suíça e Reino Unido 
Inf. oficial disponível no site do Governo da Suécia: 
https://www.government.se/press-releases/2020/03/temporary-ban-on-travel-to-sweden-due-
to-covid-19/ 
 
info: https://www.government.se/ 
 
 
 



 
Outros países Europa (países associados) 
 
 
 
Islândia 
 

Encerramento de fronteiras a não nacionais e/ou não nacionais da União Europeia, do 
Espaço Económico Europeu, Associação Europeia do Comércio Livre (EFTA) e Reino 
Unido. 
Inf. oficial disponível no site do Governo da Islândia: 
https://www.government.is/news/article/2020/03/20/Iceland-implements-Schengen-and-EU-
travel-restrictions-/ 
 

 
Noruega 

Extensão das medidas de suspensão de voos provenientes do RU até 2 de janeiro 
(medida apresentada a 28 de dez.) 
 
Encerramento de fronteiras a não nacionais e/ou não nacionais da União Europeia, do 
Espaço Económico Europeu e Reino Unido (os aeroportos não estão completamente 
fechados) 
Inf. disponível no site do seu Ministério dos Transportes: 
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/stricter-border-controls-being-introduced/id2693624/ 

 
 
Suíça 
 

Interdição a entrada de não nacionais/não residentes na Suíça ou no Liechtenstein 
Os voos provenientes do estrangeiro são direcionados unicamente para três 
aeroportos: Basileia (BSL), Genebra (GVA) ou Zurique   
Inf. em: https://www.iatatravelcentre.com/international-travel-document-
news/1580226297.htm 
 

 
Reino Unido 
 

Recomendação para evitar qualquer viagem para fora do território 
Inf. oficial no site:  
https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_en 
 

 
Outros países Europa 
 
 
Albânia 
 

Suspensão dos voos  
Inf. em: https://www.iatatravelcentre.com/international-travel-document-
news/1580226297.htm 
 

 
Bósnia e 
Herzegovina 
 

Interdição à entrada de passageiros não nacionais/não residentes da BH (*com 
algumas exceções) 
Inf. em: https://www.iatatravelcentre.com/international-travel-document-
news/1580226297.htm 
 

 
Kosovo 
 

Interdição à entrada de não nacionais/não residentes (*com algumas exceções) 
Inf. em: https://www.iatatravelcentre.com/international-travel-document-
news/1580226297.htm 
 

 
Macedónia 
do Norte 
 

Encerramento de fronteiras a não nacionais/não residentes. 
Inf. em: https://www.iatatravelcentre.com/international-travel-document-
news/1580226297.htm 
 

 
Moldova 
 

Suspensão do transporte internacional de passageiros (por via aérea e terrestre) 
Inf. oficial disponível no site do Governo da Moldova: 
https://gov.md/en/content/prime-minister-chaired-meeting-national-extraordinary-public-
health-commission 
 

 
Montenegro 
 

Suspensão do transporte público internacional de passageiros no tráfego rodoviário, 
ferroviário e aéreo.  
Inf. oficial disponível no site do Governo do Montenegro: 
http://www.gov.me/en/News/222962/New-measures-imposed-International-passenger-traffic-
suspended-expired-personal-documents-will-be-considered-valid-number-of-peo.html 
 



 
Rússia 
 

Interdição de entrada de passageiros de todos os países (excluindo algumas 
categorias de passageiros) 
Inf. oficial disponível no site do Governo da Rússia: 
http://government.ru/en/news/39221/ 
 

 
Sérvia 
 

Encerramento de todas as fronteiras para passageiros no tráfego rodoviário, 
ferroviário, aéreo e marítimo. 
Inf. oficial disponível no site do Governo da Sérvia: 
https://www.srbija.gov.rs/vest/en/151884/all-border-crossings-for-passenger-traffic-
closed.php 
 

 
Turquia 
 

Levantamento de todas as restrições (a partir de 11 de junho) *cumprimento de 
protocolo de saúde/segurança à chegada 
Inf. oficial – carta das autoridades competentes de 12.06.2020 
 
Interdição à entrada de passageiros provenientes de: Argélia, Angola, Áustria, 
Azerbaijão, Bangladesh, Bélgica, Camarões, Canadá, Chad, China, Colômbia, Costa 
do Marfim, Rep. Checa, Dinamarca, Djibouti, Dominica, Equador, Egito, Guiné 
Equatorial, Finlândia, França, Alemanha, Guatemala, Hungria, India, Irão, Iraque, 
Irlanda, Itália, Jordânia, Cazaquistão, Quénia, Coreia do Sul, Kosovo, Kuwait, Letónia, 
Líbano, Mauritânia, Moldova, Mongólia, Montenegro, Marrocos, Nepal, Países Baixos, 
Níger, Macedónia do Norte, Noruega, Omã, Panamá, Peru, Filipinas, Polónia, Portugal, 
Arabia Saudita, Eslovénia, Espanha, Sri Lanka, Sudão, Suécia, Suíça, Tunísia, Ucrânia, 
EAU, Uzbequistão; 
Interdição à entrada de passageiros com passaporte do Reino Unido, de Taipé 
Interdição à entrada de não nacionais/não residentes (*com algumas exceções) 
Inf. em: https://www.iatatravelcentre.com/international-travel-document-
news/1580226297.htm 
 

 
Ucrânia 

Suspensão dos voos internacionais 
Inf. oficial disponível no site do Governo da Ucrânia: 
https://www.kmu.gov.ua/en/news/vsi-obmezhennya-ta-zaboroni-u-zvyazku-z-koronavirusom-
spryamovani-na-bezpeku-ta-ohoronu-zdorovya-ukrayinciv 
 
 
 
 

 
Links:  
Comissão Europeia: https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_en 
                               https://reopen.europa.eu/en  
 
EASA: https://www.easa.europa.eu/covid-19-travel-information  
 
IATA: https://www.iatatravelcentre.com/international-travel-document-news/1580226297.htm 
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