
 
 

 

AIR FRANCE/KLM | GOVERNO PORTUGUES EMITE NOVA LEGISLAÇÃO PARA O 
PERIODO DE 1 DE ABRIL A 15 DE ABRIL 
 
O governo português emitiu nova legislação para o período de 1 de abril a 15 de abril que terá um 
impacto relevante para os passageiros da Air France pelo que gostava de vos alertar. 
  
A França foi adicionada à lista de países de origem de onde: 

• É obrigatória a quarentena de 14 dias em casa (a norma) ou em local indicado pelas 
autoridades (exceto se puder fazer prova de permanência inferior a 48 horas). 
 

• São permitidas apenas viagens essenciais de acordo com a UE 2020/912. 
  
Infelizmente o Traveldoc ainda não foi atualizado, o que será feito em breve, mas achamos importante 
alertar-vos para tomarem as medidas que julguem adequadas.  
  
Em anexo para vossa referência segue a legislação. 
A Holanda não foi afetada. 
Caso tenham alguma dúvida estamos ao vosso dispor. 
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AIR FRANCE/KLM | THE PORTUGUESE GOVERNMENT HAS ISSUED NEW 
LEGISLATION FOR THE PERIOD 1 APRIL TO 15 APRIL 
 
The Portuguese government has issued new legislation for the period 1 April to 15 April that will have 
a relevant impact on Air France passengers so I would like to alert you. 
 
France has been added to the list of countries of origin from where: 

- A 14-day quarantine at home (the norm) or at a place indicated by the authorities (unless you 
can provide proof of a stay of less than 48 hours) is mandatory. 
 

- Only essential travel is permitted in accordance with EU 2020/912. 
 

Unfortunately Traveldoc has not yet been updated, which will be done shortly, but we feel it is 
important to alert you to take whatever action you deem appropriate.  
  
Attached for your reference is the legislation. 
The Netherlands is not affected. 
If you have any questions we are at your disposal. 
 


