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O s cidadãos 

que che-

guem a Portugal, vin-

dos do Reino Unido, 

Brasil, África do Sul, 

Bulgária, Chéquia, 

Chipre, Eslovénia, Es-

tónia, França, Hun-

gria, Itália, Malta, Po-

lónia e Suécia, para 

os quais é atualmen-

te imposta a obriga-

toriedade de isola-

mento profilático de 

14 dias à chegada a 

território nacional, por 

via aérea, terrestre ou 

marítima, poderão 

recorrer a novo servi-

ço de controlo na 

fronteira. 

O SEF lançou um 

novo serviço disponí-

vel em travel.sef.pt, 

no qual permite que 

os cidadãos vindos 

dos países referidos, 

antes de embarcar, 

ou quando chegam 

a Portugal (antes do 

controlo), possam 

submeter de forma 

declarativa toda a 

informação necessá-

ria para que o pro-

cesso de controlo na 

fronteira decorra de 

forma mais ágil. 

Após a submis-

são dos dados do 

passageiro, entre 

eles, a morada do lo-

cal de destino em ter-

ritório nacional, este 

receberá via email, 

um pedido de confir-

mação de endereço, 

sendo que após esta 

validação, receberá 

um certificado por 

esta via eletrónica. 

Este certificado 

terá de ser exibido no 

controlo na fronteira, 

e só após este pro-

cesso, será permitida 

a entrada em territó-

rio nacional. 

Os dados forne-

cidos, serão posterior-

mente remetidos à 

Direção-Geral da Sa-

úde para efeitos de 

verificação do cum-

primento do isola-

mento profilático ten-

do em conta a atual 

situação epidemioló-

gica da Covid-19 nos 

países de origem. 

Esta obrigatorie-

dade vai sendo atuali-

zada tendo em conta a 

evolução da situação 

de cada país. 

O SEF — Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, lançou um serviço bilingue para os cidadãos provenientes de 

14 países com o objetivo de agilizar o processo de controlo nas fronteiras e disponibilizar a informação ne-

cessária para o cumprimento de quarentena. 
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