
   
 
APAVT | Restrições Entrada em Itália  
 

Circular 242/2021 (SF) – EM/RC 
 
Caro Agente,  
 
O Governo Italiano divulgou novas restrições nas viagens para Itália. As restrições em causa 
entram em vigor a partir de 16 de Dezembro e até 31 de Janeiro de 2022. 
  
Todos os viajantes que pretenderem entrar em Itália tendo estado nos 14 dias anteriores num 
país da União Europeia / Espaço Schengen, Andorra ou Mónaco terão de apresentar no 
momento do embarque: 
i) Certificado Digital nas línguas italiana, inglesa, francesa ou espanhola 
E 
ii) Teste molecular PCR ou antigénico rápido com resultado negativo, realizado nas 48 ou 24 
horas anteriores, respectivamente. 
  
No momento do embarque para Itália, os viajantes devem também apresentar um formulário 
preenchido, que se encontra disponível em https://app.euplf.eu/  
  
A Itália não permite a entrada de viajantes que tenham estado/transitado na África do Sul, 
Lesoto, Botsuana, Zimbabué, Moçambique, Namíbia, Essuatíni ou Malauí nos 14 dias anteriores 
à sua data prevista de chegada a território italiano, com limitadas excepções. 
  
Não podemos ainda deixar de referir que as Autoridades Portuguesas emitiram o seguinte 
alerta: “Dada a volatilidade do actual contexto e as restrições em vigor, deverá ser bem 
ponderada nesta fase a realização de viagens não essenciais a Itália, incluindo em turismo, não 
sendo as mesmas aconselhadas.” 
 
Com os melhores cumprimentos, 
APAVT 
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APAVT | Entry restrictions in Italy 
 

242/2021 (SF) – EM/RC 
 
Dear Agent, 
  
The Italian Government has released new restrictions on travel to Italy. The restrictions in 
question come into force from December 16th until January 31st, 2022. 
  
All travelers who intend to enter Italy having been in a country of the European Union / Schengen 
Area, Andorra or Monaco within the previous 14 days will have to present at the time of boarding: 
i) Digital Certificate in Italian, English, French or Spanish 
AND 
ii) Molecular PCR or rapid antigenic test with negative result, performed within the previous 48 
or 24 hours, respectively. 
  
When departing for Italy, travelers must also present a completed form, which is available at 
https://app.euplf.eu/  
  
Italy does not allow the entry of travelers who have been/transited in South Africa, Lesotho, 
Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Namibia, Essuatini or Malawi in the 14 days prior to their 
expected date of arrival in Italian territory, with limited exceptions. 
  
We must also mention that the Portuguese authorities issued the following warning: “Given the 
volatility of the current context and the restrictions in force, non-essential trips to Italy should be 
carefully considered at this stage, including in tourism, but not same advised.” 
 
Best regards, 
APAVT 
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