EMIRATES | Apresentação de teste negativo à Covid-19 à chegada a Portugal
Caro Agente,
Relembramos que entraram em vigor normas adicionais de contenção relativas à Covid-19 em
Portugal, nomeadamente no que se refere a requisitos sanitários para viagens internacionais
(Despacho n.º 11888-A/2021).
Assim, desde 1 de Dezembro, todos os passageiros (sem excepção) que cheguem a Lisboa com
proveniência do Dubai, independentemente do país inicial de origem ou da sua nacionalidade,
devem apresentar comprovativo de teste de amplificação de ácidos nucleicos (TAAN - RT-PCR)
ou teste rápido de antigénio (TRAg) para despiste de infeção por SARS-CoV-2 com resultado
negativo.
A não apresentação do referido comprovativo poderá resultar em sanções previstas na Lei.
Mantem-se a obrigatoriedade do preenchimento do Cartão de Localização do Passageiro
(Passenger Locator Card) antes do regresso a Portugal, o qual deverá ser feito aqui.
Consulte aqui os diferentes requisitos de viagem de/para os diversos destinos da rede Emirates.
Agradecemos a sua colaboração na transmissão desta informação aos passageiros e ficamos ao
inteiro dispor caso necessite de algum esclarecimento adicional.
Com os melhores cumprimentos,
EMIRATES

English Version

EMIRATES | Covid-19 negative test presented on arrival in Portugal
Dear Agent,
We recall that additional containment rules relating to Covid-19 in Portugal entered into force,
namely with regard to health requirements for international travel (Order n.º 11888-A/2021).
Thus, from December 1st, all passengers (without exception) arriving in Lisbon from Dubai,
regardless of their original country of origin or nationality, must present proof of nucleic acid
amplification test (TAAN - RT-PCR ) or rapid antigen test (TRAg) to screen for negative SARSCoV-2 infection.
Failure to provide such proof may result in sanctions provided for in the Law.
It remains mandatory to fill in the Passenger Locator Card before returning to Portugal, which
must be done here.
See here the different travel requirements to/from the different destinations on the Emirates
network.
We would like to thank you for your cooperation in transmitting this information to passengers
and we are at your disposal if you need any further clarification.
Best regards,
EMIRATES

