
 
Viajantes da África do Sul para Portugal: teste negativo e quarentena 
 
(20/032021) 
A regulamentação em vigor (Despacho nº 2807-A/2021, atualizado pelo Despacho n.º 3046-
B/2021) especifica os países com os quais o tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal 
continental está autorizado. Neste momento só é possível voar entre a África do Sul e Portugal 
fazendo escala nalgum país intermédio.  
 
Os viajantes provenientes da África do Sul ao chegarem a Portugal, seja qual for a rota que tenham 
tomado, têm que trazer teste PCR negativo e cumprir 14 dias de quarentena:  

 apresentar comprovativo de realização de teste RT-PCR para despiste da infeção por SARS -
CoV -2, com resultado negativo, realizado nas 72 horas anteriores ao momento do 
embarque (com exceção das crianças que não tenham completado 24 meses de idade) e  

 cumprir, após a entrada em Portugal continental, um período de isolamento profilático de 
14 dias, no domicílio ou em local indicado pelas autoridades de saúde, ou aguardar pelo voo 
de ligação aos respetivos países de destino final em local próprio no interior do aeroporto. 

 
Só são permitidas viagens a:  

 Cidadãos nacionais da União Europeia, nacionais de Estados associados ao Espaço Schengen 
e membros das respetivas famílias, nacionais de países terceiros com residência legal num 
Estado-Membro da União Europeia; 

 Nacionais de países terceiros em viagem por motivos profissionais, de estudo, de reunião 
familiar, por razões de saúde ou por razões humanitárias. 

 
Isto é um resumo das disposições em vigor. Mais informações em:  
https://portaldascomunidades.mne.gov.pt/pt/noticias/faq-s-viagens-para-portugal-conselhos-aos-
emigrantes 
https://www.visitportugal.com/pt-pt/content/covid-19-medidas-implementadas-em-portugal 
https://www.iatatravelcentre.com/world.php 
 
 
Travellers from South Africa to Portugal: negative test and quarantine 
(20/032021) 
Regulation in force (Despacho nº 2807-A/2021, updated by Despacho n.º 3046-B/2021) specifies 
the countries with which air traffic to and from Portugal is authorised. At this time only possible to 
fly between South Africa and Portugal with a stopover in a third country.  
 
Travellers coming from South Africa, by whichever route, must bring a negative PCR test and observe 
a 14 day quarantine after arrival:  

 must present a negative test to COVID-19 (RT-PCR), carried out within 72 hours before 
boarding time (except for children of less than 24 months) and  

 must comply, after entry in mainland Portugal, a period of prophylactic isolation of 14 days, 
at home or in a place indicated by health authorities, or while awaiting for their connecting 
flight inside the airport 

 
Tavel is only admitted to:  

 EU citizens and of countries associated with the Schengen Area, their family members, or 
third country nationals with residency in the EU; 

 third country nationals travelling for professional reasons, for study, for family reunion, for 
health reasons and for humanitarian reasons.  

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/159432425/details/maximized?serie=II&dreId=159432423
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/159869083/details/maximized?serie=II&dreId=159869081
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/159869083/details/maximized?serie=II&dreId=159869081
https://portaldascomunidades.mne.gov.pt/pt/noticias/faq-s-viagens-para-portugal-conselhos-aos-emigrantes
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This is a summary of the provisions in force. More information at:  
https://portaldascomunidades.mne.gov.pt/pt/noticias/faq-s-viagens-para-portugal-conselhos-aos-
emigrantes 
https://www.visitportugal.com/pt-pt/content/covid-19-medidas-implementadas-em-portugal 
https://www.iatatravelcentre.com/world.php 
www.visitmadeira.pt 
www.visitazores.com  
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