Sobre Portugal
112 - Número Europeu de Emergência

Acessibilidade em Portugal

O 112 é o número de telefone de emergência único europeu,
disponível em toda a União Europeia, a título gratuito. Em
qualquer caso de emergência, o 112 pode ser ligado através dos
telefones das redes fixa e móvel. A chamada é gratuita e (...)

Ao planear a sua viagem, poderá encontrar aqui informações e
conselhos sobre o acesso, a assistência e transportes acessíveis
na sua viagem e estadia em Portugal. Antes de viajar, sugerimos
que obtenha previamente informação pormenorizada (...)

Alojamento

Autocaravanismo

HotelariaA vasta oferta de estabelecimentos hoteleiros existente
em todo o país, proporciona alojamento, com ou sem
fornecimento de refeições e outros serviços acessórios, tendo a
seguinte classificação:HOTÉIS (H) - a oferta de hotéis é (...)

Comunicações
Telefones Nas cabinas telefónicas públicas podem-se utilizar
moedas ou cartões específicos que estão à venda nas lojas MEO,
nas Estações de Correio e em alguns quiosques e tabacarias
(assinalados no local). Todos os números de (...)

Custo de Vida
Antes de viajar, consulte os preços médios indicativos de alguns
produtos e serviços e tenha uma ideia do custo de vida em
Portugal.Comida e bebidaOs preços são variáveis e dependem
do tipo de estabelecimento escolhido e de estar ou não (...)

Para usufruir em pleno desta modalidade é imprescindível
cumprir as regras vigentes em cada local, não permanecendo
em espaços ilegais, não licenciados ou em estacionamentos
informais onde não poderá dispor de condições de conforto e (...)

Conduzir
Em Portugal o trânsito processa-se pelo lado direito. Nas praças,
cruzamentos e entroncamentos, salvo sinalização em contrário,
têm prioridade os veículos que se apresentam pela direita. Nos
cruzamentos com rotundas, têm prioridade os (...)

De autocarro
É também possível chegar a Portugal de autocarro. Os percursos
internacionais em território português são disponibilizados pelas
empresas Eurolines (www.eurolines.fr) e Intercentro
(www.internorte.pt)Serviços regulares de autocarros ligam (...)

De avião
A situação geográfica privilegiada de Portugal faz com que seja
ponto de escala de muitas companhias aéreas estrangeiras nos
Aeroportos espalhados por todo o território nacional e
localizados em:Lisboa, Aeroporto da Portela – Tel. 218 413 (...)

De carro
Portugal possui uma boa rede viária composta de Autoestradas
(AE), Itinerários Principais (IP), Itinerários Complementares (IC),
Estradas nacionais (EN) e Estradas Municipais.Existem dois tipos
de Autoestradas:- as tradicionais com cabines de (...)

De Comboio
A CP - Comboios de Portugal (www.cp.pt), disponibiliza uma
vasta rede de comboios que cobre todo o território continental
português, assegurando também ligações internacionais para
Vigo, Madrid e Paris.Existem várias opções, para (...)

Eletricidade
A corrente elétrica em Portugal é de 230/400 volts, na frequência
de 50 hertz, e as tomadas de corrente seguem as normas
europeias.A utilização de fichas de lâmina (padrão americano)
deve ser conjugada com um transformador para 230 volts e, (...)

Feriados e Férias Escolares
Feriados Nacionais:Dia de Ano Novo - 1 de janeiro Dia da
Liberdade - 25 de abril Dia do Trabalhador - 1 de maio Dia de
Portugal - 10 de junho Assunção de Nossa Senhora - 15 de
agosto Implantação da República - 5 de (...)

Fumar em locais públicos
Desde 1 de janeiro de 2008 é proibido fumar em recintos
públicos fechados em Portugal. Esta proibição abrange todos os
edifícios da administração pública, locais de trabalho,
transportes públicos, estabelecimentos onde sejam prestados
(...)

Passaportes e Vistos

Dinheiro
MoedaPortugal faz parte do grupo de 19 países da União
Europeia, em que o Euro é a moeda oficial e comum a todos. 1
Euro divide-se em 100 Cêntimos. Para as novas moedas
definiram-se oito valores faciais: 1, 2, 5, 10, 20 e 50 Cêntimos e
1 e (...)

Equivalência de pesos e medidas
1 cm = 0,39 polegadas1 metro = 3,28 pés / 1.09 jardas1 km =
0,62 milhas1 litro = 0,26 galões (USA) / 0,22 galões (UK)1
polegada = 2,54 cm1 pé = 0,39 metros1 jarda = 0,91 metros1
milha = 1,60 km1 galão (USA) = 3,78 litros1 galão (UK) = 4,54
(...)

Franquias Aduaneiras
PAÍSES DA UNIÃO EUROPEIAOs viajantes provenientes de países
pertencentes à União Europeia, poderão transportar consigo na
sua bagagem, mercadorias para uso pessoal que não devem
exceder os seguintes limites:Produtos de tabaco:- 800 cigarros(...)

Hora legal
No período em que vigora a hora de inverno, ou seja entre a 1
hora do último domingo de outubro e a 1 hora do último
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Os cidadãos da União Europeia, Andorra, Islândia, Liechtenstein,
Noruega e Suíça necessitam apenas do bilhete de identidade
para entrar em Portugal.Se forem menores de idade, além do
bilhete de identidade, deverão apresentar também uma (...)

domingo de março, a hora legal em Portugal continental e
Madeira coincide com o Tempo Universal Coordenado.No resto
do ano, (...)

Portagens

PSP - Esquadras de Turismo
Nas Esquadras de Turismo encontra polícias especialmente
preparados para comunicar em diversas línguas e prestar apoio
aos turistas. -Esquadra de Turismo de Lisboa | Palácio FozPraça
dos Restauradores - Palácio Foz 1200-000 (...)

Portugal possui uma boa rede viária composta de Autoestradas
(AE), Itinerários Principais (IP), Itinerários Complementares (IC),
Estradas nacionais (EN) e Estradas Municipais.A circulação nas
autoestradas está sujeita ao pagamento de (...)

Reembolso do IVA (Tax-free)

Refeições
Em regra geral, os Portugueses fazem três refeições por dia. De
manhã, entre as 7h30 e as 10h, um pequeno-almoço leve,
normalmente constituído por uma bebida ( café com leite, café
simples ou sumo) e uma torrada ou sanduíche, é muitas (...)

Os visitantes residentes em países que não pertençam à União
Europeia, podem obter o reembolso do IVA (Imposto sobre o
Valor Acrescentado) sobre as compras efetuadas e transportadas
na sua bagagem pessoal. Apenas os particulares podem ter (...)

Saúde

Serviços
BancosOs Bancos estão abertos ao público entre as 8h30 e as
15h, nos cinco dias úteis da semana. Existe uma rede nacional
de ATMs , identificada por MB (Multibanco), que permite o
levantamento de numerário, 24 horas por dia.CorreiosNa (...)

Se necessitar de assistência médica recorra ao Centro de Saúde
local.Os Serviços de Urgência dos Hospitais devem ser utilizados
apenas em situações graves (traumatismos sérios, intoxicações,
queimaduras, enfartes, tromboses, problemas (...)

Transportes

Sobre Portugal

Transportes aéreosA situação geográfica privilegiada de Portugal
faz com que seja ponto de escala de muitas companhias aéreas
estrangeiras nos Aeroportos espalhados por todo o território
nacional e localizados em:Lisboa - Aeroporto da Portela (...)

O clima ameno, 3000 horas de sol por ano e 850 km de
esplêndidas praias banhadas pelo oceano Atlântico fazem de
Portugal um destino perfeito para todas as estações, a poucas
horas de viagem de qualquer capital europeia.Neste país que
tem as (...)

Viajar com Animais
Entrada em Portugal de cães e gatos provenientes de Estadosmembros da União EuropeiaÉ necessário apresentar um
passaporte emitido por um veterinário habilitado pela autoridade
competente que: - deve conter a indicação do nome e endereço
do (...)
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