VacancesPortugalCovid.com
O verdadeiro ou falso das informações atuais

Muitos são os Portugueses de França e da Europa, Lusodescendentes e viajantes que procuram
esclarecer as suas dúvidas em torno da questão essencial: é possível ir de férias para Portugal este
Verão ? E quais as regras a observar?
A situação atual está a sofrer alterações constantes, consoante o progresso ou recuo da pandemia.
Portugal, Espanha, e França e as Instituições europeias estão envolvidos na tomada de decisões
importantes que condicionam as férias e visitas a Portugal neste verão. Assim, a associação Cap
Magellan atualiza diariamente o site VacancesPortugalCovid.com, destinado a responder às
questões que todos se colocam e a combater a falsa informação, na partida, durante a viagem, durante
a estadia em Portugal e na viagem de regresso.
O site VacancesPortugalCovid.com está presente nas redes sociais para maior facilidade e
rapidez. Assim, o Facebook, o Instagram e o Twitter serão contemplados. É ainda possível
esclarecer dúvidas por via telefónica, através do +351 910 441 218 e/ou através do seguinte e-mail:
vacancesportugalcovid@capmagellan.org
Portugal abriu as portas do país aos Portugueses residentes no estrangeiro e aos turistas europeus,
garantindo que o país continua a ser um dos destinos mais seguros do mundo, mesmo em contexto
de pandemia. No entanto, algumas dúvidas persistem. A Cap Magellan procura assim
desmistificar as falsas informações, respondendo às questões em “modo” verdadeiro ou falso.

Verdadeiro ou Falso?
Posso viajar para Portugal por via aérea?
Verdadeiro. Pode viajar para Portugal por via aérea, sem qualquer restrição, desde o dia 15 de junho.
Recomenda-se privilegiar as viagens por via aérea. As companhias obrigam geralmente ao uso da
máscara e podem verificar a temperatura dos passageiros no momento do embarque.
Posso viajar para Portugal por via terrestre, passando por Espanha?
Verdadeiro. Pode viajar para Portugal por via terrestre sem qualquer restrição. A fronteira terrestre
Portugal-Espanha está aberta desde 1 de julho, pelo que terminaram as restrições fronteiriças entre os
dois países. Para já, não foram anunciados controlos sanitários aos cidadãos que cheguem a Portugal
por via terrestre. Levantou-se ainda a obrigatoriedade de quarentena para as pessoas que
permaneciam em território espanhol.
A situação epidemiológica em Portugal está a piorar. Portugal voltou ao confinamento?
Falso. Desde o dia 1 de julho o país começou a viver com novas regras, que foram prolongadas até ao
dia 30 de julho. Portugal está dividido em: Estado de alerta, Estado de contingência, e Estado de
calamidade. Ou seja, o país inteiro não voltou a confinar-se e a fechar fronteiras. É importante perceber
quais são estas regras e em que regiões do país são aplicáveis. Em Portugal continental vigora o
Estado de alerta, com as seguintes medidas:
• Confinamento obrigatório para pessoas testadas positivo à Covid-19 e pessoas em vigilância
ativa;
• Mantêm-se regras sobre distanciamento físico, uso de máscara, lotação, horários e
higienização;
• Ajuntamentos limitados a 20 pessoas;
• Proibição de consumo de álcool na via pública.
Em Lisboa estão a ser aplicadas medidas de restrição. É possível viajar para Lisboa atualmente?
Verdadeiro. Pode viajar para Lisboa, mas deve respeitar as novas medidas de mitigação em vigor
desde o dia 1 de julho, que foram prolongadas até 30 de julho. A Área metropolitana de Lisboa está
então em estado de contingência, com as seguintes medidas em vigor:
• Encerramento de estabelecimentos comerciais às 20h, exceto: restauração para serviço de
refeições e take-away, super e hipermercados (até às 22h), abastecimento de combustíveis,
clínicas, consultórios e veterinários, equipamentos desportivos, farmácias e funerárias;
• Proibição de venda de álcool nas estações de serviço;
• Ajuntamentos limitados a 10 pessoas à excepção de membros de uma mesma família.
No entanto, 19 freguesias de Lisboa estão em estado de calamidade, o que implica:
• Dever cívico de recolhimento domiciliário;
• Proibição de feiras e mercados de levante;
• Ajuntamentos limitados a 5 pessoas;
• Reforço da vigilância dos confinamentos obrigatórios por equipas conjuntas da Proteção Civil,
Segurança Social e Saúde Comunitária;
• Implementação do Programa Bairros Saudáveis.
Estas freguesias são: Amadora (todas as freguesias), Odivelas (todas as freguesias), Sintra (QueluzBelas/ Massamá-Monte Abraão/ Agualva-Mira Sintra/ Algueirão-Mem-Martins/ Rio de Mouro/ CacémSão Marcos), Loures (Camarate, Unhos, Apelação / Sacavém-Prior Velho) e Lisboa (Santa-Clara).
O Governo voltou a implementar medidas restritivas em Portugal, pelo que já não é seguro viajar
para Portugal. Devo cancelar a minha viagem?
Falso. As medidas de mitigação estão a ser implementadas nas áreas onde o número de infetados tem
sido significativo. No entanto, a chegada de Portugueses residentes no estrangeiro e de turistas a
Portugal não deixa de ser autorizada, desde que se cumpram as medidas sanitárias. Muito pelo
contrário, o Turismo de Portugal em França criou uma campanha de comunicação intitulada “Confiance
et Transparence”, que comprova que Portugal continua a ser um destino seguro, tendo controlada a
situação epidemiológica. Todavia, a decisão de viajar não deixa de ser uma decisão pessoal, por mais
que as viagens estejam autorizadas a nível governamental.

Sou português residente num estado membro da União Europeia ou do Espaço Schengen. Devo
apresentar um teste negativo à Covid-19 no momento da partida, no aeroporto?
Falso, se viajar para Portugal continental. Verdadeiro, se viajar para a Madeira e para os Açores. A
realização do teste Covid-19 para cidadãos provenientes da União Europeia ou do Espaço Schengen
depende do seu destino em Portugal e não do seu destino de origem. Isto é, se vai para Portugal
continental não tem de apresentar teste à Covid-19. Se vai para a Madeira ou para os Açores, deve
apresentar teste. Os países da União Europeia ou do Espaço Schengen não estão incluídos na lista de
países de risco. A obrigatoriedade de apresentação de testes à Covid-19 com resultado negativo no
momento de partida é exclusivamente para as pessoas que vêm dos Países de Língua Portuguesa ou
dos Estados Unidos, e não para pessoas provenientes de Estados membros da União Europeia ou do
Espaço Schengen.
Sou residente num dos seguintes países: Espanha, Alemanha, Reino Unido, Bélgica, Áustria ou
Dinamarca. Posso viajar para Portugal?
Verdadeiro. Os cidadãos oriundos de um Estado-membro da União Europeia (UE) ou dos países com
os quais a UE abriu fronteiras, podem, a qualquer instante, viajar para Portugal. A possibilidade de
viajar depende então das restrições impostas no Estado Membro da UE no qual irá embarcar. O
Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal recomenda que, se não existirem voos diretos, se
procurem soluções de viagem alternativas, nomeadamente através de escala em outros países. Mesmo
podendo viajar para Portugal, deve informar-se sobre a eventual imposição de quarentena aquando do
seu regresso ao país de origem.
Se vem de Espanha, da Alemanha, ou do Reino Unido, pode viajar livremente para Portugal por via
aérea e terrestre.
Se vem da Bélgica, pode viajar para Portugal, desde que não seja para uma das freguesias de Lisboa
em Estado de calamidade: Amadora (Todas as freguesias), Odivelas (Todas as freguesias), Sintra
(Queluz-Belas/ Massamá-Monte Abraão/ Agualva-Mira Sintra/ Algueirão-Mem-Martins/ Rio de Mouro/
Cacém-São Marcos), Loures (Camarate, Unhos, Apelação / Sacavém-Prior Velho) e Lisboa (SantaClara). As viagens consideradas “essenciais” estão autorizadas, mesmo que com destino a estas
freguesias.
Se vem da Áustria, pode fazê-lo com recurso à escala noutro país, pois os voos de Portugal estão
interditos de aterrar em Áustria. No entanto, para viajar por via terrestre, é permitido o trânsito pela
Áustria, sem paragem, se estiver garantida a saída do país, não sendo assim necessária a
apresentação de um atestado médico para o trânsito.
Quanto à Dinamarca, é possível viajar a partir deste país para Portugal, ainda que as viagens sejam
desaconselhadas pelo Ministério dos negócios estrangeiros da Dinamarca devido ao aumento do
número de casos de infetados pela Covid-19 em Lisboa.
Portugal passou a ser um país de risco? Quais são os países considerados de risco?
Falso. São considerados países de risco todos os países que não estão incluídos na lista abaixo
indicada. Trata-se dos países cujos cidadãos podem voltar a viajar livremente para a União Europeia,
desde o dia 1 de julho. São eles: Argélia, Austrália, Canadá, Geórgia, Japão, Montenegro, Marrocos,
Nova Zelândia, Ruanda, Sérvia, Coreia do Sul, Tailândia, Tunísia, Uruguai e China. Nenhum dos países
pertencentes à União Europeia e ao Espaço Schengen é considerado país de risco.
O meu Cartão do cidadão português / bilhete de identidade português está caducado. É possível
passar a fronteira com este cartão?
Verdadeiro. Em Portugal, o Governo decretou que o Cartão de cidadão / Bilhete de identidade
português, entre outros documentos, caducados depois de 24 de fevereiro, são válidos até 30 de
outubro de 2020, para todos os efeitos legais. A partir de 30 de outubro, os documentos expirados
depois de 24 de fevereiro continuam válidos, desde que os portadores apresentem um comprovativo
do agendamento da renovação.
Em França, a validade dos Cartões do Cidadão / Bilhetes de Identidade portugueses caducados depois
de 24 de fevereiro de 2020 foi igualmente prolongada, de forma excepcional, até 30 de outubro de
2020. Se fizer prova de marcação (rdv) após 30 de Outubro de 2020, mantém-se válido além dessa
data.
No entanto, uma vez que as fronteiras se encontram abertas, pode circular apresentando documentos
de identidade de outros Estados-membros da União Europeia, se tal for o caso.

Nota: Atendendo à situação atual, todas as informações transmitidas no presente comunicado
são suscetíveis de sofrer alterações a partir da data da sua emissão.
Fundada em Paris a 24 de novembro de 1991, a associação Cap Magellan é a primeira e maior associação
de jovens luso-descendentes, lusofónos ou lusófilos, que partilham o mesmo desejo de promover a língua
portuguesa e a cultura lusófona.
É uma associação pioneira em vários projetos e ações que valorizam as vantagens de uma dupla-cultura numa
sociedade em plena mutação. Com mais de 30.000 contactos directos e uma rede nas universidades francesas, a
Cap Magellan assume um papel de defesa das realidades e necessidades dos lusodescendentes. Dos primeiros
forums franco-portugueses sobre a educação, a cultura e o emprego desde 1992, passando pelos concertos dos
melhores músicos lusófonos nas principais salas parisienses desde 1993 - como o concerto do grupo Resistência
no Bataclan em janeiro de 2017 para os 25 anos da Cap Magellan, as campanhas de cidadania e de segurança
rodoviária, as campanhas de divulgação do ensino superior português e presença nos maiores certames de
estudantes em França, os Rallyes Papers, as Queimas das Fitas em Paris, as publicações mensais e anuais como
o CAPMag e o Guia de Verão em Portugal, a co-organização da Gala celebrando a 1ª República de Portugal, no
Hôtel de Ville em Paris, dedicada à comunidade lusófona, a associação 1/ participa ativamente na vida da
comunidade franco-portuguesa e lusófona em França nas áreas da juventude, do emprego, da cultura e da
cidadania e 2/ assume o papel de representante em Portugal da Lusodescendência com a presença no Conselho
de Administração do Conselho Nacional de Juventude, por exemplo. Mais recentemente lançou ainda os Estados
gerais da lusodescendência, Rede que reúne o top 100 das associações franco-portuguesas e o top 100 das
estruturas ligadas ao ensino da língua portuguesa, rede comprometida, em conjunto, a lançar campanhas
nacionais de promoção da língua portuguesa e de cidadania.
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