
Venha Connosco!
• Declarações médicas necessárias: Para entrar, necessita de preencher Formulário de Localização de Passageiros (FLP) que pode ser

encontrado aqui https://travel.gov.gr/#/ . Todos os viajantes são obrigados a preencher e enviar o seu PLF com, pelo menos, 24 horas
de antecedência antes de entrar no país. Além do presente formulário, a todos os passageiros internacionais deverá ser entregue a
bordo um formulário que deverá ser preenchido e entregue à chegada.

Para regresso a Portugal, necessita de preencher declaração que pode obter em https://portugalcleanandsafe.pt/pt-pt/passenger-
locator-card

• Teste COVID para ir: Sim. Teste PCR negativo até 72h antes do voo, ou teste Antigénio negativo, até 48h antes do voo. Crianças até
11,99 anos (inclusive) não necessitam de realizar teste.

Não necessitam de teste PCR:
* Passageiros já vacinados. Neste caso os passageiros terão de apresentar um Certificado de vacinação em inglês, francês, alemão, espanhol,
italiano ou russo emitido por autoridade competente que certifique que foi vacinado contra o COVID-19, há mais de 14 dias, tendo as doses
necessárias. O certificado de vacinação inclui o nome da pessoa, o tipo de vacina administrada e o número de doses.
* Passageiros com comprovativo de recuperação do COVID-19, válido a partir de 2 meses após PCR ou teste de antígeno positivo até 6
meses

• Teste COVID para voltar: Sim. Teste PCR negativo até 72h antes do voo, teste Antigénio negativo, até 48h antes do voo ou Certificado
Digital COVID da UE. Crianças até 11,99 anos (inclusive) não necessitam de realizar teste. Esta informação aplica-se apenas em caso de
voos de regresso a Portugal sem escala e com validade até às 23H59 de dia 11 junho 2021. Para viagens de regresso com datas
posteriores, ver atualização legislativa subsequente. Para consulta das coberturas do seguro em relação ao cancelamento/interrupção
da viagem com a realização de teste antigénio, por favor consulte aqui.

• Preços para realizar teste: PCR: os preços variam entre 60€ e 110€. Antigénio: cerca de 20€.

Viagens Domesticas
Para o embarque nos navios e voos para destinos Domésticos:

Do Continente – para ilhas: 
1. (Para Voos e Barco): é necessário certificado de vacinação (14 dias após a última dose) OU um teste PCR negativo realizado pelo 
menos 72 horas antes da saída OU Rapid test de Antígenos negativo realizado pelo menos 48 horas antes do embarque. Crianças ate 11,99 
anos não necessitam fazer teste. Crianças dos 12 aos 17 anos podem fazer qualquer teste incluindo o self test que pode se comprar em 
farmácias. 
2. (Para Barcos): Documento de pre-embarque com questionário da Companhia Maritima com informações de contato. Entregue em 
papel juntamente com os bilhetes de barco para preencher OU disponível para preencher no https://sea.travel.gov.gr/#/

Das ilhas – para Continente : 
1. (Para Voos): apenas passagem aerea
2. (Para Barcos) Documento com questionário da Companhia Maritima informações de contato. Entregue em papel juntamente com os 
bilhetes de barco para preencher OU disponível para preencher no https://sea.travel.gov.gr/#/
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