
NOVA ACTUALIZAÇÃO DAS AUTORIDADES PORTUGUESAS  
 
Para aceder às atividades ou estabelecimentos para os quais passou a ser exigido um teste Covid 
com resultado negativo, são admitidos os seguintes tipos de testes: 
 

 Comprovativo de teste PCR, com uma antecedência de 72 horas; 

 Comprovativo de teste rápido de antigénio (TRAg), com uma antecedência de 48 horas; 

 Até ao dia 2 de janeiro, autoteste realizado no local, mediante supervisão 
 
Os três tipos de testes referidos serão, pois, admitidos, nos termos das decisões tomadas para 
o período de contenção de contactos, no acesso a estabelecimentos turísticos ou de alojamento 
local e a eventos de qualquer natureza (com exceção de celebrações religiosas). Bem como, nos 
dias 24, 25, 30, 31 de dezembro e 1 de janeiro, no acesso a restaurantes e celebrações 
autorizadas de Ano Novo. 
 
Estas alternativas visam diversificar as opções disponíveis ao alcance da população num 
momento excecional e de elevada procura. 
 
EPIC SANA Algarve Hotel disponibilizará auto-testes para todos os clientes que não apresentem 
teste PCR ou Antigénio de modo a que a testagem para as festividades de Natal e Fim de ano 
fiquem asseguradas. 
 
***************************************************************************** 

NEW UPDATE OF THE PORTUGUESE AUTHORITIES 

 
To access activities or establishments for which a Covid test with a negative result is now 
required, the following types of tests are accepted: 
 
• Proof of PCR test, 72 hours in advance; 
• Proof of rapid antigen test (TRAg), 48 hours in advance; 
• Until January 2, self-test performed on site, under supervision 

 
The three types of tests mentioned will therefore be admitted, under the terms of the decisions 
taken for the period of containment, in access to tourist establishments or local accommodation 
and to events of any nature (with the exception of religious celebrations). As well as, on the 
24th, 25th, 30th, 31st of December and 1st of January, access to restaurants and authorized 
New Year celebrations. 
 
These alternatives aim to diversify the options available to the population at an exceptional time 
of high demand. 
 
EPIC SANA Algarve Hotel will have available self-tests for all customers who do not have a PCR 
or Antigen test so that testing for the Christmas and New Year festivities is assured. 
 


