
Venha Connosco!• Quarentena: Não.

• Declarações médicas necessárias: Todos os passageiros com destino e saída do México terão que completar o 
formulário online antes do voo - https://www.vuelaseguro.com/login.

• Teste COVID para ir: Não é obrigatório. Recomendamos no entanto que todos os passageiros o efetuem 
previamente em Portugal, por razões de segurança durante a viagem. No aeroporto de chegada, são feitos 
controles aleatórios e poderá ser obrigado a fazer o teste localmente (com um custo bastante superior ao valor do 
teste na Europa).
Nota importante: mediante as medidas sanitárias impostas na região, os clientes poderão necessitar de teste PCR 
ou antigénio negativo (até 72 horas) , ou certificado de vacinação completo, para entrarem em algumas nas zonas 
fechadas (restaurantes, lojas, museus, etc.).

Voos não-diretos para o regresso a Portugal:
• Teste COVID para voltar: Sim* (a). Teste PCR até 72h antes do voo, para entrar em Portugal. Crianças até 11 anos 

(inclusive), não necessitam de realizar teste para entrar em Portugal, mas podem ter outro escalão etário no país 
visitado ou nas escalas do voo. Esta informação aplica-se apenas em caso de voos de regresso a Portugal com 
escala, e provem da resolução de Concelho de Ministros 76-A de 17 junho 2021 e com validade até às 23H59 de 
dia 27 junho 2021. Para viagens de regresso com datas posteriores, ver atualização legislativa subsequente.

Voos diretos para o regresso a Portugal – TAP: 
• Teste COVID para voltar: Sim* (b). 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. Esta informação aplica-se 
apenas em caso de voos de regresso a Portugal sem escala, e provem da resolução de Concelho de Ministros 76-A 
de 17 junho 2021 e com validade até às 23H59 de dia 27 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.

• *Nota importante (a) e (b) : Caso o cliente tenha Certificado Digital Europeu Covid (por ter completado 
vacinação ou ter estado infetado) e faça voos diretos ou com escala via comunidade europeia, não necessita 
fazer qualquer teste PCR/Antigénio para o regresso.

• Locais e preços para realizar teste: A maioria dos hotéis facilita a marcação dos testes nos primeiros dias da 
estadia (conforme os laboratórios com os quais possuem acordo), os valores variam dos 100 -130 USD/pessoa 
para PCR e muitos oferecem os testes antigénio. Os resultados são entregues nas 48 horas após a realização do 
teste (reconfirme a data de entrega dos resultados no momento da realização do teste). 
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