
 

 

 

COVID-19: viajar para Portugal. Conselhos aos emigrantes 

 

Com o objetivo de prestar informação aos emigrantes portugueses que quiserem viajar para Portugal 

no período estival, sugere-se leitura deste folheto. 

Recorda-se que o Ministério dos Negócios Estrangeiros dá apoio aos viajantes portugueses através 

do Gabinete de Emergência Consular (GEC) em funcionamento 24 horas por dia (+ 351 217 929 714 

| + 351 961 706 472 | gec@mne.pt). 
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COVID-19: Juntos vamos vencer o vírus! 

 

Link: https://bit.ly/2TFVGsr 
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Descontinuação da Linha COVID-19 do Ministério dos Negócios Estrangeiros 

 

Link: https://bit.ly/2ZA27kH 
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COVID-19: Reabertura do atendimento presencial na Secção Consular da Embaixada de Portugal 

em Viena – 18 de maio 

 

Link: https://bit.ly/2WKtWn2 
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COVID-19: Restrições à circulação via terrestre 

 

Link: https://bit.ly/2zBPbzv 
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Criação da Linha de Emergência COVID-19 do Ministério dos Negócios Estrangeiros 

 

Link: https://bit.ly/2yVCX4O 

 

https://www.portaldascomunidades.mne.pt/images/GADG/Flyer_-_Viajar_para_Portugal_vers%C3%A3o_02.06.2020_final.pdf
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Informação aos Viajantes 

Portal das Comunidades Portuguesas 

 

Link https://www.portaldascomunidades.mne.pt/pt/ 

 

COVID-19, Regresso a Portugal 

 

COVID-19: Acessibilidades aéreas a território nacional através da TAP Air Portugal 

Atenta a volatilidade da situação, sugere-se a todos os nacionais em viagem e que tenham efetuado 

reservas na companhia aérea nacional (TAP), que se mantenham atentos às informações que a 

mesma vem publicando sobre alterações às suas operações aéreas, em especial as restrições 

anunciadas para vigorarem a partir do próximo dia 23. 

 

Link: https://bit.ly/2WQ1mku 
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COVID 19 - FUNCIONAMENTO CONDICIONADO DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

 

Face à atual pandemia mundial do novo coronavírus (COVID-19), e de forma a acautelar a saúde 

dos utentes e dos funcionários, informa-se que (ler mais aqui) 
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Consulte aqui informação, em língua alemã e inglesa, sobre o novo coronavírus (COVID-19) 

disponibilizada pelas autoridades austríacas: 

 

1. Bundesministerium Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 

2. Stadt Wien 

 

 

 

Informação: COVID-19, Corona vírus 

 

Recomendações: https://bit.ly/2Lr3sBP 
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Viena, em 27 de fevereiro de 2020 
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