
 
 
SUMMERWIND | VOOS EXTERIORES - REQUISITOS DE ENTRADA EM ESPANHA 
 
Caro Agente, 
 
Segundo a publicação no BOE (Boletim Oficial de Estado) a 01 de Julho de 2020, o Ministério 
de Saúde Espanhol, informa que uma vez encerrado o estado de alarme, é prioritário manter 
os mecanismos adequados em cada ponto de entrada em Espanha, para prevenir a chegada 
de novos casos de COVID-19 provenientes do exterior, estabelecendo assim as seguintes 
medidas: 
 

• Todos os passageiros que cheguem a Espanha por via aérea, devem submeter-se ao 
controlo sanitário antes da sua entrada no país. Esse controlo, poderá incluir a 
medição de temperatura para detetar febre (igual ou superior a 37,5⁰C), controlo 
documental e um controlo visual sobre o estado do passageiro. 

• Em referência ao controlo documental, os passageiros com origem de qualquer 
aeroporto situado fora do território espanhol, deverão de preencher um formulário 
de saúde pública antes da chegada a Espanha, através do site www.spth.gob.es , ou 
através da app gratuita SpTH ( Spain Travel Health ). Uma vez preenchido é enviado 
ao passageiro um código QR, que deverá apresentar aos controlos sanitários a 
chegada a Espanha. 

  
Os agentes de viagens deverão informar os seus clientes, no início do processo de venda e 
bilhetes com destino a Espanha, da obrigação de preencher o respetivo formulário de saúde 
pública mencionado anteriormente, antes da saída dos voos. 
  
Para mais informações, podem consultar o portal da Spain Travel Health no site 
www.spth.gob.es. 
No que respeita à nossa operação atual, estes requisitos só afetam por agora o nosso voo de 
domingo com origem na Madeira com destino Las Palmas. 
 
Cumprimentos, 
SUMMERWIND 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
English Version 

 

SUMMERWIND | ENTRY REQUIREMENTS FOR SPAIN 
 
Dear Agent, 
 
According to the publication in the BOE (Boletin Oficial de Estado) on July 1st, 2020, the 
Spanish Ministry of Health informs that once the alarm state is closed, it is a priority to 
maintain the appropriate mechanisms at each entry point into Spain to prevent the arrival of 
new cases of  COVID-19 from abroad, thus establishing the following measures: 
 

• All passengers arriving by air in Spain must undergo health checks before entering the 
country. This check may include temperature measurement to detect fever (equal to 
or above 37,5⁰C), documentary check and a visual check on the passenger's condition. 

• With reference to the documentary check, passengers from any airport outside 
Spanish territory must complete a public health form before arriving in Spain, through 
the website www.spth.gob.es , or through the free SpTH (Spain Travel Health) app. 
Once completed, a QR code is sent to the passenger, who must present the arrival in 
Spain to the health checks.  

 
Travel agents should inform their customers, at the beginning of the sales process and tickets 
to Spain, of the obligation to fill in the respective public health form mentioned above, before 
the departure of the flights. 
 
For more information, you can consult the Spain Travel Health portal at www.spth.gob.es. 
As far as our current operation is concerned, these requirements only affect for now our 
Sunday flight from Madeira to Las Palmas. 
 
Best regards, 
SUMMERWIND 


