TURKISH AIRLINES | REGRAS DE TRÁFEGO AÉREO PARA PORTUGAL
Caro Agente,
De acordo com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 157/2021, entre 1 de dezembro de
2021 e 9 de janeiro de 2022, passa a ser requisito obrigatório a apresentação, em momento
anterior ao embarque:
I.
De teste PCR realizado nas 72 horas anteriores ao embarque, ou
II.
De teste antigénio realizado nas 48 horas anteriores ao embarque, ou
III.
De Certificado Digital COVID da UE nas modalidades de certificado de teste ou de
recuperação.
As crianças de idade inferior a 12 anos não estão obrigadas a apresentar teste.
Assim, a apresentação de Certificado Digital COVID da UE na modalidade de vacinação deixa de
ser suficiente para se permitir o embarque de passageiros durante o período acima identificado.
A Turkish Airlines recusará o embarque aos passageiros que não cumpram o requisito imposto
pelo governo português.
Pedimos que informem os vossos clientes com a máxima urgência.
Podem consultar o documento na íntegra através da página oficial do Diário da República
Com os melhores cumprimentos,
TURKISH AIRLINES

English Version

TURKISH AIRLINES | AIR TRAFFIC RULES FOR PORTUGAL
Dear Agent,
In accordance with the Resolution of the Council of Ministers no. 157/2021, between 1 December
2021 and 9 January 2022, it will become mandatory requirement to present, prior to boarding
I.
II.
III.

A PCR test carried out within 72 hours prior to boarding, or
An antigen test carried out within 48 hours prior to embarkation, or
An EU Digital COVID certificate in the form of a test certificate or a recovery certificate.

Children under the age of 12 years are not required to submit a test.
Therefore, presentation of the EU COVID Digital Certificate in the form of vaccination is no longer
sufficient to allow boarding of passengers during the period identified above.
Turkish Airlines will deny boarding to passengers who do not comply with the requirement
imposed by the Portuguese government.
Please inform your customers as a matter of urgency.
You can consult the full document on the official website of the Portuguese official information
(Diário da República) página official
Best regards,
TURKISH AIRLINES

