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Os cidadãos da UE têm direito de circular livremente na União. Ao mesmo tempo, a atual pandemia conduziu à aplicação de
diversas restrições em toda a UE. Para que a situação seja mais clara para os cidadãos e também para lhes facilitar a vida, os
Estados-Membros acordaram em melhorar a sua coordenação. Partilharão os dados epidemiológicos mais recentes com o Centro
Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças, o qual publicará um mapa da Europa (incluindo também os dados dos Estados
associados ao Espaço Schengen), atualizado semanalmente, com diversas cores representando o risco nas diferentes regiões.
Não haverá restrições se viajar a partir de uma região «verde». Se viajar de uma região «laranja» ou de uma região «vermelha»,
os governos nacionais podem exigir-lhe que seja testado ou cumpra um período de quarentena. Os governos darão informações
claras e atempadas antes de introduzirem tais medidas.

VERDE
Num período de 14 dias:
menos de 4 % de testes positivos na semana anterior
e menos de 25 casos por 100 000 pessoas.

LARANJA
Num período de 14 dias:
4 % ou mais de testes positivos na semana anterior,
mas menos de 50 casos por 100 000 pessoas.
OU
menos de 4 % de testes positivos na semana anterior,
mas entre 25 e 150 casos por 100 000 pessoas.

VERMELHO
Num período de 14 dias:
4 % ou mais de testes positivos na semana anterior
e 50 ou mais casos por 100 000 pessoas
OU
mais de 150 casos por 100 000 pessoas

CINZENTO
Informações insuficientes para aplicar os critérios, por
exemplo, no caso de uma taxa de testes igual ou inferior
a 300 por 100 000 pessoas

não lhe deve — em princípio — ser recusada a entrada.

√ Se viajar devido a funções ou necessidade essenciais, não será obrigado a cumprir
quarentena.

Vou viajar por um país da UE classificado como «zona vermelha» onde vou
mudar de comboio; preciso de cumprir uma quarentena?
Não, porque é um passageiro em trânsito.
O que acontece quando vivo num país da UE mas viajo todos os dias para outro
para aí estudar?
Pode continuar os estudos ou a formação sem ter de ficar de quarentena, uma vez que
é aluno, estudante ou estagiário que tem de se deslocar ao estrangeiro diariamente.

E se precisar de ir a outro país da UE para uma consulta médica importante?
Não são aplicadas restrições se se tratar de um doente com razões imperativas de ordem médica.

O que preciso de saber se viajar durante a pandemia?
⚠ Se não vier de uma zona «verde», o Estado-Membro de chegada pode exigir-lhe que fique
de quarentena e/ou se submeta a um teste ao coronavírus após a chegada.

⚠ Consulte o sítio «Reopen EU» para saber quais as medidas aplicadas no país ou na
região para onde vai viajar.

⚠ Deve consultar o mapa para saber qual é o nível de risco no país ou na região
para onde vai viajar.

⚠ Em alguns Estados-Membros, poderá substituir o teste à chegada por um
teste realizado antes da partida.

⚠ Poderá ter de apresentar um formulário de localização de passageiros quando
viajar para outro Estado-Membro.
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Posso viajar para outro país da UE para estar presente no funeral de um
dos meus avós?
Sim, porque a sua deslocação é ditada por motivos imperativos de ordem familiar
ou profissional.
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√ Não deve ser discriminado.
√ As medidas que restrinjam a sua livre circulação devem ser proporcionadas, mas

ISBN 978-92-76-23261-2
ISBN 978-92-76-23228-5

ou de residência.
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De que forma são protegidos os meus direitos à livre
circulação quando viajo na UE durante a pandemia?
√ Pode viajar a partir das regiões «verdes» sem quaisquer restrições.
√ Ser-lhe-á sempre permitido regressar ao seu Estado-Membro de nacionalidade

