
Estatuto da COVID-19 nos Países Baixos 

 

 

 
À medida que a pandemia se estabiliza, o governo holandês está a avaliar a situação e decidiu aliviar as 

restrições anteriormente impostas. 

 
Regras menos rigorosas: 

 
Só será necessário usar uma máscara quando viajar de avião, bem como no interior do aeroporto. 

 
Se tiver estado em contacto com um positivo, mas não tiver sintomas, pode abandonar a casa se tiver: 

 
- Tem um trabalho para onde ir. 

- Tiveram uma vacinação de reforço na última semana, ou foram vacinados durante 8 semanas. 

Se tiver sintomas, fique em casa e faça um teste de antigénios. 

O desporto e o público: 

 
Os jogos ao ar livre são novamente permitidos, tanto no interior como no exterior. O público também é 
novamente bem-vindo. 

 
Restaurantes e teatros abertos: 

 
Restaurantes, salas de concertos e teatros são autorizados a reabrir. Isto também se aplica a cinemas, 
museus, jardins zoológicos e parques de diversões. 

 
Eventos: 

 
Eventos tais como concertos e feiras são novamente permitidos. 

 

 
Nova política de testes COVID Holanda: 

 

O Portugal está actualmente em alerta verde. 

 
Se viajar de um país da UE para os Países Baixos, não necessitará de apresentar um certificado de 
vacinação, teste de antigénio ou PCR, ou qualquer outra documentação relacionada com a Covid. 

 
Recomenda-se a realização de um auto-teste à chegada ao seu destino, a fim de evitar a propagação em 
caso de infecção. 

 
Política de entrada em Portugal: 

 

- Um certificado digital de vacinação válido da UE COVID (com um calendário de vacinação completo ou 
com um calendário de vacinação completo e um reforço de vacinas) 
- Ou um teste válido ou um certificado COVID digital da UE de recuperação, 
- Ou um teste RT-PCR negativo (ou teste NAAT semelhante) - 72h antes do embarque, ou 
- Ou um teste rápido laboratorial negativo de antigénios - 24h antes do embarque 
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A situação na Holanda como no resto da Europa por ocasião da COVID 19 está a mudar e esta 
informação pode ser modificada nos próximos dias, tanto a nível governamental como a nível dos 
nossos próprios clientes. 

 
Por conseguinte, encorajamo-lo a colocar ao seu recrutador quaisquer questões que possa ter antes 
de preparar a sua viagem e comprar o seu bilhete de avião para os Países Baixos. 

 
A T&S também não será obrigada a realizar um teste à chegada de novos candidatos, a menos que 
estes tenham sintomas ou não estejam bem. 

 
Para mais informações, pode consultar o website do Governo de Portugal em relação à Embaixada 
de Portugal: 

https://haia.embaixadaportugal.mne.gov.pt/pt/ 
 
 
 

Muito obrigado pela sua cooperação, a equipa da TenS Holanda. 

https://haia.embaixadaportugal.mne.gov.pt/pt/

