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No âmbito da prevenção e controlo da 
propagação da pandemia COVID-19, 
tendo em conta o evoluir da situação 
epidemiológica, houve a necessidade de 
assegurar o equilíbrio entre a defesa da 
saúde pública e a salvaguarda dos interesses 
económicos dos cidadãos, e nesse sentido 
foram definidas medidas prementes à 
defesa da saúde pública, garantido em 
simultâneo a retoma do sector aéreo. Neste 
contexto, foi recentemente publicado o 
Decreto Executivo Conjunto n.º 238/20, de 
29 de Setembro, tendo entrado em vigor no 
dia da publicação. 

Este diploma aplica-se às viagens aéreas 
nacionais e internacionais e vem introduzir 
as seguintes regras:

 Todos os passageiros nacionais, 
estrangeiros residentes e estrangeiros 
não residentes que entrarem e saírem de 
Angola, durante o período de vigência 
da cerca sanitária, deverão prestar toda a 
informação que se afigure necessária para 
o seu acompanhamento e monitorização 
em termos sanitários, durante o período 
que vier a ser estipulado pela Comissão 
Multissectorial para a Prevenção e Combate 
à COVID-19;

 Fica, desde já, definido que Comissão 
Multissectorial para a Prevenção e Combate 
à COVID-19 será a entidade responsável 
por salvaguardar a confidencialidade da 
informação prestada pelos passageiros, de 
acordo com a legislação em vigor;

 As Autoridades Sanitárias, no âmbito 
da quarentena domiciliar, estabelecem 
que os passageiros cidadãos nacionais e 
estrangeiros residentes devem assinar um 
Termo de Responsabilidade;

 O término da quarentena domiciliar, 
para os passageiros cidadãos nacionais e 
estrangeiros residentes, está dependente 
da realização de um teste SARS-COV-2 
com resultado negativo e da respectiva 
emissão do título de alta por parte da 
Autoridade Sanitária competente;

 Os passageiros cidadãos nacionais e 
estrangeiros residentes, cujo destino e local 
de residência final não seja Luanda, deverão 
criar condições para a sua acomodação 
durante o período de quarentena, estipulada 
em 8 a 14 dias, em local autorizado pela 
Autoridade Sanitária Nacional, antes de 
viajar para a sua respectiva Província, sendo 
responsáveis pelas despesas inerentes a sua 
permanência;
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 Previamente à saída de território nacional, 
é obrigatória a realização de teste de 
acordo com as exigências definidas pelas 
Autoridades do país de destino;

 Para a realização de voo doméstico, a 
partir de Luanda, deverá ser realizado um 
teste serológico;

As frequências dos voos são definidas 
e ajustadas pelo Regulador da Aviação 
Civil em coordenação com a Comissão 
Multissectorial para a Prevenção e Combate 
à COVID-19, em função da evolução do 
contexto epidemiológico.

As frequências dos 
voos são definidas 
e ajustadas pelo 
Regulador da Aviação 
Civil em coordenação 
com a Comissão 
Multissectorial para a 
Prevenção e Combate à 
COVID-19, em função 
da evolução do contexto 
epidemiológico.

 Os passageiros cidadãos estrangeiros não 
residentes, deverão efetuar obrigatoriamente 
uma quarentena institucional ou em local 
autorizado pela Autoridade Sanitária 
Nacional, sendo os próprios responsáveis 
pelas despesas inerentes à permanência em 
território nacional;

 Os passaportes dos passageiros cidadãos 
estrangeiros que entrarem em Angola, até 
à conclusão do período de quarentena, 
deverão ficar retidos pelas Autoridades 
Migratórias Nacionais;

 É obrigatório na entrada em Angola, para 
os voos comerciais regulares domésticos 
e internacionais, os passageiros realizarem 
previamente um teste de base molecular 
RT-PCR, SARS-COV-2, até 72 horas da data 
da viagem;


