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As medidas estritas da COVID 19 implementadas nos Países Baixos reduziram a incidência do vírus, por 
conseguinte, o governo anunciou o início do plano de abertura no dia 28 de Abril.  
 
As seguintes medidas serão relaxadas: 
 
- O recolher obrigatório terminará no dia 28 de Abril às 04:30 horas. 
- As visitas domiciliárias serão possíveis. Para estas visitas, será possível um máximo de duas pessoas por 
dia.  
- Os terraços exteriores de bares e restaurantes podem estar abertos das 06:00 - 20:00. As reservas podem 
ser feitas para um máximo de 2 pessoas. As excepções a este máximo por reserva são: crianças até aos 12 
anos de idade e pessoas do mesmo agregado familiar. 
- Os jardins zoológicos e ginásios estão abertos a partir de 19 de Maio. 
- Todas as lojas podem mais uma vez receber os clientes sem reserva previa. 
 
Nova política de testes covid na Holanda: 
 
A partir do 9 de Abril  2021, deixa de ser obrigatorio fazer o teste de COVID-19 para pessoas que chegam 
aos Paises Baixos desde Portugal Continental, o arquipiélago das Açores e o arquipiélago de Madeira  . 
Tambén deixa de ser obrigatorio fazer a quarentena na Holanda. 
 
Qualquer pessoa que viaje dos Países Baixos para Portugal por via aérea (ou seja, no sentido oposto) deve 
continuar a cumprir os requisitos definidos pelas autoridades portuguesas: apresentar comprovativo de 
um teste PCR negativo realizado no período de 72 horas que antecede o embarque. 
 
Regras do toque de recolher nos Países Baixos: 
O toque de recolher aplica-se em toda a Holanda, a partir das 21h00 até às 4h30 da manhã, deve 
permanecer dentro de casa. É proibido estar na rua sem uma razão válida. 
Se as pessoas estiverem nas ruas públicas sem um motivo justificado, a multa será de 95 euros. 
 
Quem pode estar na rua? 
Só pode sair em casos de força maior, tais como os seguintes: 
 

• Em caso de emergência. 

• Se você, necessita de ajuda ou um animal está a precisar urgentemente de assistência (médica). 

• Se o seu empregador lhe exigir que vá trabalhar no exterior. 

• Se viajar para o estrangeiro ou para a parte das Caraíbas dos Países Baixos ou regressar à Holanda. 

• Se passear um cachorro à trela por conta própria. 

• Se estiver a viajar por ocasião de um funeral e o puder provar. 

• Se estiver a viajar devido a uma citação de um juiz, de um procurador do Ministério Público ou de 
uma comissão de objecções e recursos e puder provar isto. 

 
 

Não é necessário um formulário numa emergência, ao regressar do estrangeiro ou ao passear um cão. 
Se viajar para os Países Baixos, deve provar que vem do estrangeiro (por exemplo, com um bilhete) e 
explicar por que razão está a viajar durante o recolher obrigatório. 
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Se tiver de sair para trabalhar, deve também mostrar uma declaração de recolher obrigatório que o nosso 
escritório nos Países Baixos lhe dará. 
 

 
O toque de recolher obrigatório aplica-se de sábado 23 de Janeiro às 21:00 até Quarta-feira 21 
de Abril , de 2021 às 04:30 da manhã. 
 
A situação na Holanda como no resto da Europa por ocasião da COVID 19 está a mudar e esta informação 
pode mudar nos próximos dias, tanto a nível governamental como a nível dos nossos próprios clientes. 
 
Por conseguinte, aconselhamos que faça ao seu recrutador quaisquer perguntas que possa ter antes de 
preparar a sua viagem e comprar o seu bilhete de avião para os Países Baixos. 
 
 
Para mais informações, pode consultar o website da Embaixada de Portugal nos Países Baixos: 
www.haia.embaixadaportugal.mne.pt 
 
Muito obrigado pela vossa cooperação,  
 
 
A equipa da TenS Holanda. 
 


