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A situação excecional causada pelo surto da doença COVID-19 impôs a tomada de medidas 
extraordinárias visando dar uma resposta efetiva e urgente a esta pandemia, sendo a mais 
significativa a limitação da circulação de pessoas e o dever geral de recolhimento de todos os 
cidadãos. 
 
Nesse sentido e atendendo à necessidade de restringir viagens não essenciais, o Governo veio 
prorrogar alguns procedimentos de controlo de fronteira até 30 de junho de 2020, para todos os que 
pretendam entrar em território nacional. 
 

Encontra-se interdito o tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal de todos os voos de e para 
países que não integram a União Europeia, com exceção: 

 dos países associados ao Espaço Schengen; 

 dos países de expressão oficial portuguesa  Do Brasil, contudo, apenas serão admitidos 
voos provenientes de e para São Paulo e de e para o Rio de Janeiro. 

 do Reino Unido, Estados Unidos da América, Venezuela, Canada e África do Sul, 
considerando a presença de importantes comunidades portuguesas. 

Estão suspensos todos os voos com origem de Espanha ou destino para Espanha, com destino ou 
partida dos aeroportos ou aeródromos portugueses. 

Apenas será permitida a entrada das aeronaves do Estado, das Forças Armadas, do Dispositivo 
Especial de Combate a Incêndios Rurais, para transporte de carga e correio, bem como voos de caráter 
humanitário ou de emergência médica e as escalas técnicas para fins não comerciais. 

Relativamente aos passageiros de voos provenientes de Estados-Membros da União Europeia que não 
implementem o Acervo de Schengen, passa a ser autorizada a entrada, salvo quando, em trânsito, se 
desloquem para um Estado-Membro que não o da sua nacionalidade, no qual não possam exercer o 
direito de livre circulação. 

Não se aplicam estas restrições aos voos destinados a permitir o regresso a Portugal dos cidadãos 
nacionais ou titulares de autorização de residência, nem aos voos destinados a permitir o regresso aos 
respetivos países de cidadãos estrangeiros que se encontrem em Portugal, desde que tais voos sejam 
promovidos pelas autoridades competentes, sujeitos a pedido e acordo prévio, no respeito pelo 
principio da reciprocidade. 
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Mantêm-se a proibição de desembarque de passageiros e tripulações dos navios de cruzeiro nos 
portos nacionais, com exceção dos cidadãos nacionais e residentes em Portugal. 

É suspensa a concessão de licenças para vir a terra a tripulantes de embarcações nos portos nacionais, 
sem prejuízo de a Autoridade de Saúde poder autorizar a troca de tripulações ou o desembarque para 
efeitos de regresso ao país de origem.  

É suspensa a circulação ferroviária, exceto para o transporte de mercadorias. 

É proibida a circulação rodoviária, nas fronteiras internas terrestres, com exceção de: 

 transporte internacional de mercadorias; 

 transporte internacional de passageiros devidamente autorizados; 

 transporte de trabalhadores transfronteiriços e de trabalhadores sazonais com relação laboral 
comprovada documentalmente; 

 circulação de veículos de emergência e socorro. 

Os pontos de passagem autorizados (os respeitantes às alíneas a) a i) apenas serão autorizados a partir 
das 00:00 horas de dia 15 de junho de 2020) e devidamente vigiados pela Guarda Nacional 
Republicana, são os seguintes: 

 Valença-Viana do Castelo, saída da Ponte Tuy-Valença-ligação IP 1-A 3, em Valença; 

 Vila Verde da Raia-Chaves, saída da A 52, ligação com a A 24, km 0, junto à rotunda; 

 Quintanilha-Bragança, saída da Ponte Internacional IP 4/E 82, nó de saída para Quintanilha 
ou junto das instalações do CCPA na N 218-1 Quintanilha; 

 Vilar Formoso-Guarda junto da linha de fronteira, Largo da Fronteira, junto ao CCPA, N 16/E 
80, ligação 620 Fuentes de Õnoro, Espanha, incluindo o acesso pelo Parque TIR, via camiões, 
N 16, Vilar Formoso; 

 Termas de Monfortinho-Castelo Branco, entroncamento da N 239 com a N 240 em Termas de 
Monfortinho; 

 Marvão-Portalegre, linha de fronteira, Marvão, N 521 ligação de Valência de Alcântara à IC 13 
Marvão; 

 Caia-Elvas, saída da A 6, km 158, ligação Caia-Elvas, junto ao Posto de Turismo, Elvas; 

 Vila Verde de Ficalho-Beja, junto da linha de fronteira, ligação A 495 Rosal de la Frontera ao IP 
8, Serpa; 
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 Castro Marim-Praça da Fronteira, km 131 da A22, Ponte Internacional do Guadiana-Castro 
Marim; 

 Nos dias úteis, das 07:00 horas às 09:00 horas e das 18:00 horas às 20:00 horas, Mourão, Ponto 
de Fronteira de S. Leonardo, km 7, EN 256-1; 

 Às quartas-feiras e aos sábados, das 10:00 horas às 12:00 horas, Rio de Onor, Ponto de 
Fronteira da Rua da Costa, caminho rural; 

 Às segundas-feiras e às quintas-feiras, das 06:00 horas às 08:00 horas e das 17:00 horas às 19:00 
horas, Tourém, Ponto de Fronteira n.º 101, EM 513; 

 Às segundas-feiras e às quintas-feiras, das 06:00 horas às 08:00 horas e das 17:00 horas às 19:00 
horas, Barrancos, EN 258, km 105,5, que efetua a ligação à HU-9101; 

 Nos dias úteis, das 07:00 horas às 21:00 horas: 

 Melgaço, Lugar do Peso, km 19,800, EN 202; 

 Monção, Avenida da Galiza, km 15,300, EN 101; 

 Miranda do Douro, km 86,990, EN 218; 

 Vila Nova de Cerveira, km 104,500, EN 13. 

 Entrada de cidadãos nacionais bem como titulares de autorização de residência e circulação 
para efeitos de reunião familiar; 

 Saída de cidadãos residentes noutro país; 

 Entrada e de saída dos trabalhadores sazonais com relação laboral comprovada 
documentalmente; 

 Circulação do pessoal diplomático, das Forças Armadas, das forças e serviços de segurança; 

 Profissionais de saúde e socorro, do pessoal afeto, incluindo o pessoal a afetar, ao Dispositivo 
Especial de Combate a Incêndios Rurais; 

 Para acesso a unidades de saúde, nos termos de acordos bilaterais relativos à prestação de 
cuidados de saúde. 
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Esta nota é meramente informativa e não se trata de uma análise exaustiva de todos os aspetos dos regimes a que se refere. Não constitui fonte de aconselhamento jurídico e não deve 
servir de base para qualquer tomada de decisão sem assistência profissional qualificada. Para mais informações, contacte-nos por favor através do endereço geral@pintoribeiro.pt. 


