EMIRATES PORTUGAL | ACTUALIZAÇÃO DOS REQUISITOS DE VIAGEM DE E
PARA O DUBAI
Caro Agente de Viagens,
A partir de 1 de agosto de 2020, todos os passageiros que chegarem ao Dubai, de qualquer
destino, incluindo passageiros com ligações através do Dubai, devem ter um certificado de
teste COVID-19 negativo.
O teste deve ser realizado no máximo 96 horas antes da partida (exclui crianças menores de
12 anos e passageiros com deficiência moderada ou grave).
Se o governo dos Emirados Árabes Unidos especificou um laboratório no país de origem dos
passageiros, devem efetuar o teste nesse laboratório. Se não for especificado, podem testar
num laboratório certificado no país de partida.
Consoante a sua nacionalidade, podem obter um visto à chegada ou podem solicitar um visto
de turismo no serviço de Imigração do Dubai antes de viajar.
Poderá ser necessário fazer outro teste de COVID-19 PCR à chegada:
·
·
·

Se fizerem um teste no aeroporto, deverão permanecer no hotel ou na residência até
receberem o resultado do teste.
Se o resultado do teste for positivo, os passageiros deverão ficar em isolamento e
seguir as recomendações da Autoridade de Saúde do Dubai
Os passageiros também devem fazer o download da aplicação COVID-19 – DXB

Todos os passageiros para o Dubai, incluindo passageiros com voos de ligação, devem
preencher o formulário de declaração sanitária e entregá-lo no check-in.
Este formulário também estará disponível no balcão de check-in.
Os passageiros também devem preencher o formulário de realização de quarentena,
entregue a bordo, caso o Dubai seja o destino final. Entregue este formulário à Autoridade de
Saúde do Dubai à chegada.
Partida do Dubai a partir de 1 de agosto
Todos os passageiros que viajam do Dubai para o Reino Unido ou Europa (e outros destinos
obrigatórios) deverão fazer o teste COVID-19 PCR no máximo 96 horas antes da partida e
apresentar o certificado do resultado no momento do check-in.
Siga o processo para garantir que os passageiros têm toda a documentação necessária antes
de viajarem. Poderá ser necessário um teste COVID-19 PCR impresso antes da partida.
As restrições de voos e viagens COVID-19 permanecem em vigor em muitos países.
Verifique todas as atualizações no Portal Emirates Partners bem como a lista de países para
os quais estamos a voar e as respetivas restrições, que podem ser consultadas aqui.
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