Alles over Portugal
Nuttige informatie

Paspoorten en visa
Burgers van de Europese Unie en uit IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland hebben slechts
een persoonlijk identiteitsbewijs nodig om Portugal in te komen.
Minderjarigen dienen naast een identiteitsbewijs tevens een verklaring van reisbevoegdheid van hun
ouders te overleggen.
Staatsburgers van de volgende landen, die maximaal 90 dagen in Portugal willen verblijven, dienen een
paspoort bij zich te hebben dat na het einde van het verblijf in Portugal nog minstens drie maanden
geldig is: Albanië, Andorra, Antigua en Barbuda, Argentinië, Australië, Bahamas, Barbados, Bosnië en
Herzegovina, Brazilië, Brunei, Canada, Chili, Zuid-Korea, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Israël, Japan,
Kroatië, Macedonië, Maleisië, Mauritius, Mexico, Monaco, Montenegro, Nicaragua, Nieuw Zeeland,
Panama, Paraguay, Saint Kitts en Nevis, San Marino, Servië, Seychellen, Singapore, Uruguay,
Vaticaanstad, Venezuela en Verenigde Staten. Hetzelfde geldt voor burgers uit de Speciale
Administratieve Regio´s van de Volksrepubliek China, Hongkong en Macau, en Taiwan.
Staatsburgers uit andere landen hebben voor het reizen naar Portugal een visum nodig, dat bij de
Portugese Consulaten of Ambassades in het desbetreffende land kan worden aangevraagd en voor een
verblijf van maximaal 90 dagen afgegeven wordt.
Overeenkomstig de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen, hebben de reizigers
die op doorreis zijn binnen de Schengenlanden, een zogenaamde interne vlucht, geen nieuw visum
nodig.
Meer informatie:
Visum Aanvraag
http://www.secomunidades.pt/vistos/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=171&a
mp;Itemid=14&amp;lang=pt
Portugese Consulaten in het buitenlandhttp:
http://www.secomunidades.pt/web/guest/PostosConsulares
Portugese Immigratiedienst:
www.sef.pt

Huisdieren
Toegang tot Portugal van honden en katten afkomstig uit EU-lidstaten
Het overleggen van een paspoort afgegeven door een bevoegd dierenarts/door de bevoegde autoriteit is
noodzakelijk; in dat paspoort dient:
- de naam en het adres van de eigenaar vermeld te staan;
- verklaard te worden dat het dier te identificeren is middels een microchip (deze chip dient aangebracht
te zijn volgens de norm ISO 11784 of bijlage A van norm ISO 11785; indien dit niet het geval is, dient de
eigenaar zelf voor een leesmogelijkheid van de chip te zorgen), of middels een duidelijk leesbare
tatoeage (slechts toegestaan gedurende een overgangsperiode - tot 03/07/2011);
- attest te geven van de toediening van een geldige rabiësvaccinatie/revaccinatie toen het dier ten
minste 3 maanden oud was, overeenkomstig de aanbevelingen van het fabricerend laboratorium, met
een inactief vaccin met, ten minste, een antigen eenheid per dosis (OMS norm).
Toegang tot Portugal van honden en katten afkomstig buiten de Europese Unie
Het overleggen van een Gezondheidsverklaring afgegeven door de officiële autoriteiten van het land van
herkomst is noodzakelijk (samen met bewijzen van vaccinaties en, indien van toepassing, de titratie van

2013 Turismo de Portugal. Alle rechten voorbehouden.
info@visitportugal.com

1/16

antistoffen). De verklaring dient te bewijzen:
- dat het dier te identificeren is middels een microchip (deze chip dient aangebracht te zijn volgens de
norm ISO 11784 of bijlage A van norm ISO 11785; indien dit niet het geval is, dient de eigenaar zelf voor
een leesmogelijkheid van de chip te zorgen), of middels een duidelijk leesbare tatoeage (slechts
toegestaan gedurende een overgangsperiode - tot 03/07/2011);
- dat er een geldige rabiësvaccinatie/revaccinatie is toegediend toen het dier ten minste 3 maanden oud
was, overeenkomstig de aanbevelingen van het fabricerend laboratorium, met een inactief vaccin met,
tenminste, een antigen eenheid per dosis (OMS norm).
In het geval van bepaalde landen is het ook noodzakelijk dat er een verklaring, die de titratie van
neutraliserende antistoffen van tenminste gelijk aan 0,5 UI/ml, wordt overlegd. Deze bepaling is niet van
toepassing op verschillende landen zoals Andorra, Canada, V.S., Rusland, Japan, Noorwegen en
Zwitserland, onder andere; wij raden u aan meer informatie over uw situatie te zoeken op de site van de
Portugese Ministerie van Landbouw www.dgv.min-agricultura.pt of op
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/nocomm_third_en.htm
Omgang en verkeer met huisdieren
Portugezen houden van dieren en het is dan ook gebruikelijk dat zij honden en katten thuis houden.
Echter, de toegang van dieren tot restaurants, winkels, supermarkten en enkele stranden is niet
toegestaan.
In het openbaar vervoer mogen huisdieren meereizen mits ze in goede gezondheid en hygiëne verkeren
en als zij worden vervoerd in een schone transportbox die eveneens in goede staat is. Ook
blindengeleidehonden mogen met het openbaar vervoer meereizen. Het vervoer van dieren mag worden
geweigerd door het vervoersbedrijf op tijden van grote drukte. Het vervoer van gevaarlijke of mogelijk
gevaarlijke dieren is uitdrukkelijk verboden.

Invoerbepalingen
EU-LANDEN
Reizigers afkomstig uit EU-landen, kunnen in hun bagage de volgende goederen meenemen, mits deze
voor persoonlijk gebruik zijn en niet de volgende waarden overschrijden:
Tabaksproducten:
800 sigaretten, 400 cigarillo´s, 200 sigaren, 1 kg rooktabak
Alcoholische dranken:
-10 liter gedistilleerde dranken en sterkedranken met een alcoholgehalte van meer dan 22 % vol; ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcoholgehalte van 80 % vol. of meer.
-20 liter gedistilleerde drank en sterkedranken, aperitiefdranken op basis van wijn of alcohol, taffia, saké
of soortgelijke dranken met een alcoholgehalte van 22% vol of minder.
- 90 liter stille wijnen
- 110 liter bier
Geldvervoer en verkeer
Reizigers die het grondgebied van de Europese Unie binnenkomen of verlaten en een bedrag van 10.000
euro of meer bij zich dragen, dienen dat bij de douane aan te geven, in overeenstemming met
Verordening (EG) nr. 1889/2005 die op 15 juni 2007 van kracht is gegaan. Dit voorschrift heeft als doel
om de maatregelen van de EU ter bestrijding van de criminaliteit kracht bij te zetten en de veiligheid te
bevorderen door het tegengaan van witwaspraktijken, terrorisme en andere criminele activiteiten.
DERDE LANDEN
Reizigers uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie, kunnen slechts gebruik maken van de BTWen andere belastingvoordelen op producten die zij in hun reisbagage vervoeren, als die voor hun eigen
verbruik bestemd zijn en de volgende maximale hoeveelheden niet overschrijden:
Tabaksproducten (1):
Sigaretten - 200 eenheden
of
Cigarrillos (sigaren met een maximum gewicht van 3 gr/eenheid) - 100 eenheden

2013 Turismo de Portugal. Alle rechten voorbehouden.
info@visitportugal.com

2/16

of
Sigaren - 50 eenheden ofRooktabak - 250 gram
Alcoholische dranken (2):
gedistilleerde drank en sterkedranken met een alcoholgehalte van meer dan 22% vol. - 1 liter in totaal
of
gedistilleerde drank en sterkedranken, aperitiefdranken op basis van wijn of alcohol, taffia, saké of
soortgelijke dranken met een alcoholgehalte van 22% vol of minder; mousserende en likeurwijnen 2 liter
in totaal
en
stille wijnen - 2 liter in totaal.Parfums:
50 gram parfum
en
250 ml eau de cologne.
Koffie (1):
500 gramofKoffie-extracten
en
koffie-essences - 200 gram
Thee:
100 gram
of
Thee-extracten en thee-essences - 40 gram
Andere waren:
e reizigers worden van hun belastingplicht ontheven als de waarde van de waren niet boven de 175 Euro
ligt. Voor kinderen onder de 15 jaar ligt deze waarde op 90 Euro.
(1) Reizigers jonger dan 15 jaar zullen geen enkele belastingontheffing verkrijgen met betrekking tot
deze producten.
(2) Reizigers jonger dan 17 jaar zullen geen enkele belastingontheffing verkrijgen met betrekking tot
deze producten.
Geldvervoer en verkeer
Reizigers die het grondgebied van de Europese Unie binnenkomen of verlaten en een bedrag van 10.000
euro of meer bij zich dragen, dienen dat bij de douane aan te geven, in overeenstemming met
Verordening (EG) nr. 1889/2005 die op 15 juni 2007 van kracht is gegaan. Dit voorschrift heeft als doel
om de maatregelen van de EU ter bestrijding van de criminaliteit kracht bij te zetten en de veiligheid te
bevorderen door het tegengaan van witwaspraktijken, terrorisme en andere criminele activiteiten.

Terugbetaling BTW - Tax free
Bezoekers die woonachtig zijn in landen buiten de EU, kunnen een teruggave krijgen van de BTW (IVA in
het Portugees) over de gekochte goederen die meereizen in hun persoonlijke bagage. Slechts
particulieren hebben recht op deze teruggave.
Om voor teruggave in aanmerking te komen, dient het minimumbedrag van de aankoop 49,88 euro
(netto prijs zonder BTW), en naar gelang het toegepaste BTW-tarief dient het eindbedrag van de factuur
minimaal te zijn:
- € 61,35 – BTW-tarief 23% (goederen in het algemeen)
- € 57,86 – BTW-tarief 16 % (Madeira en Azoren)
- € 56,36 – BTW-tarief 13% (Wijn)
- € 52,87 – BTW-tarief 6% (boeken, lenzen…)
Als u uw aankopen doen, moet u vragen om een verklaring waarin staat hoeveel u betaald heeft, wat de
gekochte goeden zijn en welk BTW-bedrag terug kan worden gevorderd. Deze teruggave kan contant
worden verkregen op de belangrijkste Europese luchthaven of in de stadscentra van de belangrijkste
Europese steden, of via een credit card of een internationale cheque, mits de gekochte goederen eerst
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bij de douane worden getoond.
Meer informatie hierover kunt u vinden op:
- Portal das Finanças - www.portaldasfinancas.gov.pt - E-mail
- Premier Tax Free - www.premiertaxfree.com - info@pt.premiertaxfree.com
- Global Blue - www.globalblue.com - info@globalblue.com
- Innova Taxfree Portugal - www.innovataxfree.com - info@innovataxfree.com

Vervoermiddelen
Luchtvervoer
Dankzij de bevoorrechte geografische ligging van Portugal, is het land opgenomen als reisbestemming
door veel buitenlandse luchtvaartmaatschappijen die vliegen op de volgenden Portugese luchthavens:
Lissabon - Luchthaven Portela - Tel.: 218 413 500
Porto - Luchthaven Dr. Francisco Sá Carneiro - Tel.: 229 432 400
Faro - Luchthaven Faro - Tel.: 289 800 800
Madeira - Funchal - Luchthaven Funchal - Tel.: 291 520 700
Azoren - Ponta Delgada - Luchthaven João Paulo II - Tel.: 296 205 406
De onderneming ANA - Aeroportos de Portugal, SA, regelt de activiteiten van de vliegvelden in Portugal,
en verstrekt ook informatie over vertrek- en aankomsttijden op http://www.ana.pt
De verschillende Portugese luchtvaartmaatschappijen bieden zowel op nationaal als internationaal
gebied regelmatige vliegverbindingen aan.
TAP - Air Portugal (http://www.tap.pt) : Het “vlaggenschip” onder de Portugese
luchtvaartmaatschappijen vliegt regelmatig naar meer dan 50 internationale bestemmingen en
onderhoudt ook binnenlandse vluchten tussen Lissabon, Porto, Faro en de Autonome Regio´s Madeira en
de Azoren; daarnaast vliegt de TAP ook tussen de eilanden Madeira en Porto Santo.
SATA (http://www.sata.pt) : geregelde vluchten tussen alle eilanden van de Azoren, en vanuit de Azoren
naar Madeira en het vasteland Portugal. SATA voert tevens vluchten uit naar enkele internationale
luchthavens.
Aerovip (www.aerovip.pt) - Regelmatig luchtvervoer tussen Funchal en Porto Santo (Madeira).
Regelmatig luchtvervoer tussen Bragança, Vila Real, Viseu, Cascais en Portimão (Continentaal Portugal).

TreinverkeerDe Portugese Spoorwegen "CP - Comboios de Portugal" (www.cp.pt) hebben een uitgebreid
spoorwegnet, dat over heel Portugal verspreid is. Daarnaast zijn er ook internationale verbindingen naar
Vigo, Madrid en Parijs.
Met de diverse aangeboden reismogelijkheden, komt men de reiziger tegemoet:
- de sneltreinen van de moderne serie "Alfa Pendular" zorgen voor de snelste en comfortabele
verbinding tussen Lissabon en de Algarve; deze rijden ook naar het noorden van Portugal, naar Porto of
Braga en maken tussenstops op de stations van Coimbra.
- de treinen “Intercidades”, vergelijkbaar met de Nederlandse intercity´s, verzorgen trajecten tussen
Lissabon-Porto-Guimarães, Lissabon-Guarda, Lissabon-Covilhã, Lissabon-Évora-Beja en Lissabon-Faro.
- met de "Sud-Express" en de Hoteltrein "Lusitânia" worden internationale reizen vanuit Lissabon
mogelijk gemaakt.
- een omvangrijk netwerk van regionale en interregionale treinen en treinen in de voorsteden zorgen
voor een grote nationale dekking van het treinverkeer in heel Portugal.
Naast de reguliere treintarieven biedt Comboios de Portugal - CP korting op dagelijkse treinreizen of
vrijetijdsreizen, zoals het Toeristenkaartje (Bilhete Turístico). Hiermee kunt u onbeperkt reizen op de
stoptreinen van Lissabon (Lijnen Sintra/Azambuja, Cascais en Sado), van Porto (Lijnen Aveiro, Braga,
Guimarães en Marco de Canaveses) en op de regionale treinen van de Lijn van de Algarve. Het
Strandkaartje (Bilhete Praia) is geldig voor reizen van Lissabon, Porto en Coimbra naar de
dichtstbijgelegen stranden.
Wegverkeer
Wegennet
Portugal beschikt over een uitgebreid wegennet, bestaand uit snelwegen (AE), hoofdwegen (IP),
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verbindingswegen (IC), nationale wegen (EN) en gemeentelijke wegen.
Er zijn twee soorten snelwegen:
- De traditionele snelwegen met tolpoortjes waar u met geld of uw bankpasje de tolgelden kunt betalen.
Op deze snelwegen kunt u gebruik maken van het systeem “Via verde”, waarmee de tolgelden door
automatische afschrijving van uw bankrekening worden geheven. Dit systeem kunt u alleen gebruiken
als u over de elektronische uitrusting voor het gebruik van de “Via verde” beschikt, die u vooraf kunt
aanschaffen bij de verkooppunten (www.viaverde.pt)
- De volledig elektronische snelwegen, waarop de tolgelden alleen elektronisch worden geheven. De
langsrijdende voertuigen worden door een tolpunt bij de oprit van de wegen geregistreerd. U kunt de
desbetreffende wegen herkennen door de melding “Electronic toll only”.
Bussen
In Portugal zijn alle steden en grotere plaatsen door een net van regelmatig busverkeer met elkaar
verbonden. Gedetailleerde informatie over routes, dienstregeling en prijzen, kunt u vinden bij de Rede
Nacional de Expressos op www.rede-expressos.pt.
Metro
Als belangrijke aanvulling op het openbaar vervoer in de steden Lissabon en Porto, rijdt er tussen 06.00
´s ochtends en 01.00 uur ´s nachts een metro.
De wat oudere metro van Lissabon, die in de laatste jaren steeds verder uitgebreid is, doet een groot
deel van de stad aan. Zowel de oudste als de meest recente metrostations zijn bekleed met
wanddecoraties van azulejos (tegeltjes), die door gerespecteerde Portugese kunstenaars zijn ontworpen.
http://www.metrolisboa.pt
Porto is de metro nog nieuw en functioneren de blauwe, de rode, de groene, de gele, violette en de
oranje lijn, waarbij een groot deel van de trajecten nog bovengronds uitgevoerd wordt. http://www.metroporto.pt
Taxi's
De taxi´s zijn gewoonlijk beige-ivoor van kleur, maar er rijden ook nog steeds zwarte taxi´s rond met
een groen dak, de traditionele Portugese taxikleuren.
De prijs wordt op de meter aangegeven, en de tarieven zijn in de taxi opgehangen of geplakt of kunnen
aan de chauffeur gevraagd worden.
Voor het oproepen van een taxi per telefoon wordt een toeslag gevraagd van 0,80 Euro, en voor het
vervoer van bagage in de kofferbak wordt 1,60 Euro gerekend, ongeacht het aantal stuks en het
gewicht. Het vervoer van wiegen, kinderwagens en rolstoelen, of vergelijkbare hulpmiddelen is gratis.
Voor taxiritten buiten de stad wordt een tarief per kilometer berekend. Het te betalen bedrag wordt
vooraf aan de passagier meegedeeld. De tol voor de heen- en terugreis, indien van toepassing, wordt
betaald door de klant.
Een fooi is vrijwillig, maar het is gangbaar ongeveer 5-10 % van ritprijs te geven of dit bedrag af te
ronden.

Verkeersregels
In Portugal rijdt het verkeer rechts. Tenzij anders aangegeven, hebben vervoersmiddelen die van rechts
komen voorrang op pleinen en kruispunten. Op kruispunten met rotondes hebben de voertuigen die zich
al op de rotonde bevinden, voorrang.
De verkeersborden in Portugal zijn overeenkomstig de internationale regelgeving.
Verplichte documenten:
- persoonlijk identificatiedocument
- rijbewijs
- verzekeringsbewijs
- kentekenbewijs van de auto of een gelijkwaardig document
- identificatiedocument van het voertuig (livrete) of gelijkwaardig document
Boetes dienen ter plaatse te worden voldaan.
Maximum snelheden voor personenwagens zonder aanhanger en motorfietsen:
50 km/uur - binnen de bebouwde kom
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90 km/uur - op gewone wegen
100 km/uur - op autowegen die uitsluitend voor auto´s zijn
120 km/uur - op autosnelwegen
Het gebruik van een veiligheidsgordel is altijd verplicht.
Het Portugese Wetboek voor Wegverkeer verbiedt het gebruik van mobiele telefoons tijdens het rijden,
tenzij deze worden gebruikt met handsfree sets of headsets.
Autorijden door mindervaliden
in Portugal hebben de verkeersregels voor mindervaliden alleen te maken met hun lichamelijke en
geestelijke gesteldheid, waarbij een eventuele beperkingen of aanpassing op het rijbewijs moeten
worden vermeld.
Als een mindervalide een in Portugal geldig rijbewijs bezit, kan hij voertuigen besturen, mits voldaan is
aan de eventuele beperkingen of aanpassingen, behorend bij zijn specifieke situatie.
In Portugal worden parkeerkaarten voor mindervaliden naar Europees model, uitgegeven door een van
de lidstaten, erkend. De daartoe gereserveerde parkeerplaatsen staan aangegeven. Indien absoluut
nodig kan elders worden geparkeerd mits voor korte tijdsduur en zonder hinder voor het gewone verkeer
en de vrije circulatie van voetgangers.
Alcoholgebruik
Het is in Portugal niet toegestaan om een vervoermiddel te besturen met een alcoholpercentage gelijk
aan of hoger dan 0,5 gram per liter. Degene die het wettelijke maximumpercentage overschrijdt, dient
een boete te betalen overeenkomstig het geconstateerde alcoholpercentage.
- Een alcoholpercentage tussen de 0,5g/l en 0,8 g/l wordt beschouwd als een ernstige overtreding, die
kan worden bestraft met een rijontzegging voor een periode van 1 maand tot 1 jaar, en de betaling van
een boete ter waarde van 250 en 1250 Euro.
- Een alcoholpercentage tussen de 0,8 g/l en 1,2 g/l wordt beschouwd als een zeer ernstige overtreding,
die wordt bestraft met een rijontzegging voor een periode van 2 maanden tot 2 jaar, en de betaling van
een boete tussen de 500 en 2500 Euro.
- Een alcoholpercentage dat gelijk aan of hoger dan 1,2 g/l is, wordt beschouwd als een misdaad en
wordt bestraft met een gevangenisstraf tot 1 jaar of een boete tot 120 dagen, bovendien wordt er een
rijontzegging opgelegd voor een periode van 3 maanden tot 3 jaar.
Autoverhuur
Op alle luchthavens en eindbestemmingen van internationaal treinverkeer en in alle grote plaatsen
bestaat de mogelijkheid om een auto zonder chauffeur te huren.
Bestuurders met lichamelijke gebreken, of zij die om andere redenen dat wensen, kunnen auto’s met
een automatische versnellingsbak of speciale aanpassingen huren.
Om een auto te huren dient men:
- minstens tussen de 21 en 25 jaar oud te zijn, afhankelijk van de voorwaarden van het betreffende
autoverhuurbedrijf;
- zich te kunnen legitimeren (identiteitskaart voor EU-ingezetenen of een geldig paspoort voor andere
nationaliteiten)
- langer dan een jaar in het bezit te zijn van een rijbewijs.

Tolwegen
Portugal beschikt over een goed wegennet van autosnelwegen (AE), hoofdroutes (IP), complementaire
routes (IC), nationale wegen (EN) en gemeentelijke wegen.
Op de autosnelwegen betaal je tol. In Portugal zijn er twee soorten tolwegen: de tolwegen waar je op de
traditionele manier aan tolpoortjes betaalt en de tolwegen waar je uitsluitend elektronisch kunt betalen.
Aan de tolpoortjes kan je contant betalen of met een bankpas. Er bestaat ook nog een andere manier
om te betalen, namelijk Via Verde. Dat is een elektronisch betalingssysteem waarbij het bedrag
automatisch wordt afgeschreven van je rekening. Het is alleen bestemd voor houders van een
elektronisch kastje dat te verkrijgen is in een van de verkooppunten (www.viaverde.pt).
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Dit systeem is ook beschikbaar voor in het buitenland geregistreerde voertuigen via de Via Verde
Visitors (Via Verde-bezoekers), een toestel dat, bij huren, circulatie en betaling in alle weginfrastructuren
toestaat met een tolgeld-verzamelingssysteem (inclusief elektronische tolgeldlanen en bruggen). Er is
geen klantenpas of vervaldatum voor dit type van lidmaatschap en de identificator is gegarandeerd voor
het leven. Meer informatie en abonnement is beschikbaar via https://visitors.viaverde.pt/en/, met
betaling uitgevoerd via een internationale creditcard en enkel voor de maanden waarin de dienst
gebruikt wordt.
De wegen met elektronische tolheffing zijn goed aangegeven. Op die wegen zijn er geen tolpoortjes en
kan er uitsluitend elektronisch worden betaald. Het systeem herkent bij het passeren van de tolpoorten
automatisch het kenteken van het voertuig.
Voertuigen met een buitenlandse nummerplaat kunnen de betaalwijzen gebruiken die vermeld staan op
www.portugaltolls.com. Er zijn een aantal betaalwijzen die specifiek bedoeld zijn voor wegen met een
elektronisch tolheffingsysteem en die ook online toegankelijk zijn:
- Easytoll - linkt uw bankpas aan de nummerplaat van het voertuig, het bedrag wordt automatisch
afgeschreven
- Tollcard - een vooraf betaalde kaart met vaste bedragen, afhankelijk van gebruik
- Tollservice - 3 dagen onbeperkt gebruik of voor vooraf bepaalde routes
Het is ook mogelijk geldige Via Verde-toestellen te gebruiken in alle tolgeldstations, elektronische of
anders en op bruggen.Wat betreft voertuigen met een Portugees kenteken en ook ingeval van
huurauto's zonder chauffeur, heeft een aantal autoverhuurbedrijven zijn auto’s uitgerust met een kastje
voor de registratie van de tolgelden, die vervolgens met de klant worden verrekend. Als je een huurauto
meekrijgt die geen uitrusting heeft voor registratie van de tolgelden, kun je de kosten achteraf betalen
in een postkantoor (CTT) of in een winkel met het bordje Payshop, vanaf de 2e dag na het passeren van
het tolpoortje en gedurende 5 werkdagen. Als de betaaltermijn is verlopen zonder betaling van het
tolgeld, zal de bestuurder een boete worden opgelegd.

Toegankelijkheid in Portugal
Bij het plannen van uw reis kunt u hier informatie en tips vinden over toegankelijkheid, assistentie en
transport tijdens uw reis en verblijf in Portugal. Voordat u op reis gaat, raden wij u aan om u vooraf
gedetailleerd te informeren over de diensten waarvan u gebruik zult maken.
ACCOMMODATIE
Het hotelaanbod in Portugal biedt kamers die geschikt zijn voor mensen met speciale behoeften. Ook
zijn er hotelgelegenheden die inzetten op het beschikbaar stellen van volledig aangepaste diensten en
accommodatie. Het is echter raadzaam om rechtstreeks contact op te nemen met het hotel voor
informatie over de beschikbare soort faciliteiten. Op www.visitportugal.com worden de hotels die
toegankelijk zijn voor mensen met beperkte mobiliteit, aangeduid met "Toegang voor gehandicapten" in
het kopje Kenmerken en Diensten.
VERVOERMIDDELEN
Openbaar vervoer
Het openbaar vervoer beschikt over het algemeen over plaatsen die voorbehouden zijn aan mensen met
speciale behoeften, hoewel ze niet altijd toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers.
In Lissabon stelt Carris op de openbare lijndiensten de Beperkte Mobiliteitsservice ter beschikking. Het
merendeel van de bussen is uitgerust met een lage vloer tussen de in- en uitstapdeuren. Ruim de helft is
volledig toegankelijk voor passagiers met beperkte mobiliteit, met ruimte voor rolstoelen, leuningen en
een oprijplank. Nadere informatie op www.carris.pt.
In Porto beschikt STCP over een vloot toegankelijke stadsbussen en stelt bussen met oprijplank en een
plaats voor rolstoelen beschikbaar. Alle bussen hebben een lage vloer, waardoor een kinderwagen
geopend kan worden vervoerd. Nadere informatie op www.stcp.pt
Metro van Lissabon en Porto
De Metro van Lissabon beschikt over stations die volledig toegankelijk zijn voor klanten met beperkte
mobiliteit. Blindegeleidehonden mogen meereizen op voorwaarde dat ze aan de riem lopen en een
muilkorf dragen.
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Contactgegevens: Tel. + 351 213 500 115 / relacoes.publicas@metrolisboa.pt / www.metrolisboa.pt
De Metro van Porto is volledig toegankelijk voor mensen met beperkte mobiliteit.
Contactgegevens: Tel. +351 225 081 000 / metro@metro-porto.pt / www.metrodoporto.pt
Luchthavens
Alle Portugese luchthavens beschikken over aangepaste sanitaire voorzieningen en transfers voor
mensen met speciale behoeften. Op verzoek kan MyWay ter beschikking worden gesteld. Dit is een
gepersonaliseerde assistentieservice voor passagiers met beperkte mobiliteit die in een lidstaat van de
EU reizen. De service omvat mechanische hulpmiddelen die de mobiliteit vergemakkelijken, roltrappen
en -banden, liften, geschikte borden en bewegwijzering, alsmede bekwaam personeel, waardoor totale
assistentie wordt gewaarborgd.
Nadere informatie op www.ana.pt
Boten
Transtejo en Soflusa, die de oversteek van de Taag tussen Lissabon en de zuidelijke oever verzorgen,
beschikken over enkele boten met voorzieningen voor mensen met speciale behoeften. Neem voor
nadere informatie contact op via + 351 210 422 411 / 808 20 30 50
TreinenHet Portugese treinvervoer, CP-Comboios de Portugal, biedt een gecentraliseerde Geïntegreerde
Mobiliteitsservice (SIM - Serviço Integrado de Mobilidade), die 24 uur per dag en 365 dagen per jaar
telefonisch bereikbaar is op (+351) 707 210 746 (707 210 SIM) voor informatie en service. Via deze
service krijgen passagiers met speciale behoeften informatie over o.a. de toegankelijkheid van treinen
en op stations, assistentie bij het instappen, tijdens de reis en bij het uitstappen. Ga voor nadere
informatie naar www.cp.pt
Fertagus, die de metropool Lissabon bedient, beschikt over wagons die geschikt zijn voor
rolstoelgebruikers. Op de meeste treinstations kunnen de perrons via liften en/of hellingbanen worden
bereikt. Contactgegevens: tel. +351 707 127 127
Taxi's
O.a. in Lissabon, Faro en Porto zijn er taxi's voor mensen met beperkte mobiliteit. De nieuwe taxi's die
geschikt zijn voor het vervoer van mensen met beperkte mobiliteit, zijn uitgerust met oprijplanken,
speciale veiligheidsgordels, bevestigingsmechanismen voor rolstoelen of een deur met een grotere
openingshoek. Deze taxi's kunt u vinden op de taxistandplaatsen op de luchthavens en/of bij de
taxicentrales aanvragen. Zie contactgegevens op www.antral.pt.
WEGVERKEER
In Portugal hebben de verkeersregels voor mindervaliden alleen te maken met hun lichamelijke en
geestelijke gesteldheid, waarbij een eventuele beperkingen of aanpassing op het rijbewijs moeten
worden vermeld.
Als een mindervalide een in Portugal geldig rijbewijs bezit, kan hij voertuigen besturen, mits voldaan is
aan de eventuele beperkingen of aanpassingen, behorend bij zijn specifieke situatie.
In Portugal worden parkeerkaarten voor mindervaliden naar Europees model, uitgegeven door een van
de lidstaten, erkend. De daartoe gereserveerde parkeerplaatsen staan aangegeven. Indien absoluut
nodig kan elders worden geparkeerd mits voor korte tijdsduur en zonder hinder voor het gewone verkeer
en de vrije circulatie van voetgangers.
TOEGANKELIJKHEID STRANDEN
215 stranden - aan zee of aan een rivier - zijn toegankelijk voor mensen met beperkte mobiliteit. Deze
stranden worden aangegeven met een witte vlag met het desbetreffende symbool en hebben
gereserveerde parkeerplaatsen, zijn goed te voet toegankelijk, hebben looproosters op het strand en
aangepaste toiletten. Sommige stranden hebben bovendien hulpvoorzieningen waardoor mensen met
een lichamelijke beperking ook het water in kunnen. In het laatste geval is altijd de hulp nodig van een
andere persoon.
TUR4ALL
Om uw reis beter te organiseren, kunt u, naast de aanbevelingen van het thema Toegankelijk toerisme,
ook diensverleners raadplegen die beschikken over een gespecialiseerd aanbod op het gebied van
toegankelijkheid op https://www.tur4all.pt/pt/organize-a-sua-viagem.
Het “Tur4all” platform is speciaal ontworpen om Voor Iedereen Toegankelijk Toerisme te promoten en
biedt informatie over de toegankelijkheid van toeristische attracties in Portugal.
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Neem voor nadere informatie contact op via info.visit@turismodeportugal.pt.

Accommodatie
Hotelaccommodatie
Het uitgebreide aanbod hotels in het hele land biedt accommodatie met of zonder maaltijden en
bijkomende diensten aan, en is onderverdeeld als volgt:
HOTEL (H) – het aanbod hotels is divers en enorm en wordt overeenkomstig de locatie en de kwaliteit
aangeduid met 1 tot en met 5 sterren;
HOTEL-APPARTEMENT (HA) – aangeduid van 1 tot en met 5 sterren; de ideale keuze voor wie voor de
meeste onafhankelijkheid kiest, zonder alle diensten van een hotel te hoeven opgeven;
POUSADA – gehuisvest in historische gebouwen of op plaatsen van groot natuurschoon; worden
onderverdeeld in 4 categorieën: historisch, historisch-design natuur en charme.
Toeristisch Villadorp (A)
Toeristische villadorpen worden aangeduid met 3 tot en met 5 sterren en bestaan uit vrijstaand maar
verbonden accommodaties binnen een afgebakend gebied, waar ook toeristische faciliteiten
aangeboden worden.
Toeristische Appartementen (AT)
Aangeduid met 3 tot en met 5 sterren; zijn de ideale keuze voor wie een onafhankelijke accommodatie
wenst met toegang tot gedeelde ruimtes en diensten.
Toeristisch Complex / Resorts (CT)
Resorts zijn een goede optie voor wie het fijn vindt om verschillende vrijetijdsvoorzieningen en
–mogelijkheden binnen handbereik te hebben en keuze te hebben uit verschillende accommodatietypes,
ofwel een hotel van 4 of 5 sterren of een andersoortige toeristisch onderkomen.
Vakantie in Herenhuizen (TH)
Wie voorkeur geeft aan accommodaties in familieverband, kan kiezen voor solares, paleisachtige huizen,
of in huizen met erkende architectonische, historische of artistieke waarde, zowel in landelijke als in
stedelijke omgevingen.
Toerisme in Landelijke Gebieden (TER)
Het landelijk toerisme wordt gekenmerkt door accommodatie in rustieke huizen, met eigenschappen die
de landelijke omgeving waarin ze zich bevinden eigen zijn. Het contact met de bevolking, de gebruiken
en tradities is directer, maar ook het contact met de natuur zelf is meer vanzelfsprekend. Deze
toeristische eenheden worden als volgt onderverdeeld:
LANDHUIZEN (CC) - gelegen in dorpen en landelijke gebieden, hebben de vorm, bouwmaterialen en
andere kenmerken van de lokale architectuur;
AGROTOERISME (AG) - accommodaties die geïntegreerd zijn in een landelijk bedrijfsvoering, waar de
toeristen, als ze dat zelf willen, kunnen deelnemen aan landbouwwerkzaamheden;
LANDELIJKE HOTELS (HR) - aangeduid met 3 tot en met 5 sterren, gelegen in landelijke gebieden, met
behoud van de architectonische vorm en kenmerken van de regio waarin ze liggen.
Kamperen
De campings zijn verspreid van noord tot zuid en maken een direct contact met de natuur mogelijk. Er
zijn zowel openbare campings, waar iedereen kan staan, of privé campings, waar slechts het publiek dat
aangesloten bij of lid is van het netwerk waartoe ze behoren. Deze laatsten worden aangeduid met de
letter "P", en men dient altijd van tevoren te verifiëren of het mogelijk is daar te verblijven. In
overeenstemming met de faciliteiten en de aangeboden diensten, kunnen campings een aanduiding van
3 tot en met 5 sterren hebben, maar dit is niet verplicht.
Natuurtoerisme
Wanneer een toeristische accommodatie binnen een beschermd natuurgebied of met een erkende
natuurwaarde, wordt deze altijd ingedeeld bij Natuurtoerisme, een term die ook erkend is door het
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Instituut voor Behoud van Natuur en Biodiversiteit (Instituto de Conservação da Natureza e
Biodiversidade). Deze accommodaties dienen daarom mogelijkheden tot verkenning en interpretatie van
de omringende natuur in hun aanbod op te nemen.
Jeugdherbergen
In de buurt van de stranden, op het platteland en in de belangrijkste steden van het land zijn
jeugdherbergen te vinden waar u tegen aantrekkelijke prijzen kunt overnachten. Ze zijn vooral bedoeld
voor avontuurlijk ingestelde mensen die van gezelligheid houden en het geen probleem vinden hun
kamer met anderen te delen. Een aantal jeugdherbergen heeft desgewenst ook tweepersoonskamers of
familiekamers ter beschikking. Soms kunt u er ook de maaltijden gebruiken.
De bezoeker moet verplicht een van de volgende bewijsstukken overleggen: Cartão de Alberguista (pas
jeugdherbergen) of Cartão Jovem (jongerenkaart).

Communicatie
Telefoons
In de openbare telefooncellen kan gebeld worden met munten of speciale kaarten, die u kunt kopen in
de winkels van MEO, bij postkantoren en bij sommige kiosken of tabakswinkels (de verkoop ervan wordt
aangegeven). Alle telefoonnummers in Portugal bestaan uit negen cijfers. Om vanuit het buitenland naar
Portugal te bellen, moet men eerst het internationaal toegangsnummer 00 intoetsen en dan het
landnummer 351. Om vanuit Portugal naar het buitenland te bellen, toetst u eerst 00, dan het
landnummer en het netnummer, gevolgd door het gewenste abonneenummer. De landnummers van
verschillende landen staan aangegeven in de openbare telefooncellen.
Mobiele telefoons
Portugal is één van de landen met de meeste gebruikers van mobiele telefoons.
De drie netwerken die de mobiele diensten ondersteunen - MEO, Vodafone en NOS - hebben roamingovereenkomsten met de meeste internationale providers en bieden allemaal een goede nationale
dekking.
Het Portugese Wetboek voor Wegverkeer verbiedt het gebruik van mobiele telefoons tijdens het rijden,
tenzij deze worden gebruikt met handsfree sets of headsets. Er staan sancties op deze overtreding.
Internet
Toegang tot internet is tegen betaling mogelijk in sommige café´s en bij veel postkantoren die Netpostdiensten aanbieden.
In verschillende hotels en in openbare ruimtes zoals congres- en winkelcentra, luchthavens, restaurants
en servicestations, zijn duidelijk aangegeven "wireless” zones, waar draadloos toegang tot internet
mogelijk is.

Diensten
Banken
Banken zijn vijf werkdagen per week geopend van 8.30 tot 15.00 uur.
Portugal heeft een nationaal netwerk van geldautomaten die duidelijk te herkennen zijn aan het symbool
MB (Multibanco), waar men 24 uur per dag geld kan pinnen.
Post
Over het algemeen zijn de postkantoren (correios) van maandag t/m vrijdag open van 9.00 tot 18.00
uur. De centrale postkantoren en die op de luchthavens hebben ruimere openingstijden. Zij kunnen
soms op zaterdag open zijn en in enkele gevallen zelfs op zondag.
Postzegels zijn te koop bij de postkantoren en de postzegelautomaten op straat.
Veel postkantoren beschikken over Netpost-diensten waarbij tegen betaling toegang tot internet en email mogelijk is.
Voor meer informatie over de openingstijden en de beschikbare diensten op elk postkantoor, kunt u
terecht op: www.ctt.pt
Apotheken
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Over het algemeen zijn de apotheken open op werkdagen tussen 09.00 en 19.00 uur, sommige winkels
houden een middagpauze (om te eten) van 13.00 tot 15.00 uur. Op zaterdag zijn ze van 09.00 tot 13.00
uur open.
Apotheken die nachtdienst hebben, worden aangegeven met een verlicht groen kruis.
Alle apotheken hebben op de deur informatie hangen over de dichtstbijzijnde apotheken die nachtdienst
hebben.
Winkels
Traditioneel gezien openen winkels doordeweeks hun deuren tussen 09.00 en 10.00 uur en zij sluiten om
19.00 uur. Sommige winkels houden een middagpauze (om te eten) van 13.00 tot 15.00 uur. Van januari
tot en met november sluit de handel op zaterdag over het algemeen om 13.00 uur, op enkele winkels in
de binnenstad na, die ook ´s middags open zijn.
In de maand december zijn de winkels, om de Kerstinkopen te vergemakkelijken, ook zaterdagmiddag
geopend, en in enkele gevallen zelfs op zondag.
De talrijke winkelcentra, die zowel ín als buiten de stad te vinden zijn, hebben langere openingstijden normaliter van 10.00 tot 24.00 uur.
Hier vindt men winkels van de belangrijkste internationale merken, terwijl de traditionelere handel van
Portugese producten in de straten van de betreffende stad en in het bijzonder in de historische wijken
plaatsvindt.

Roken in openbare plaatsen
Vanaf 1 januari 2008 is het verboden te roken in gesloten openbare plaatsen in Portugal.
Dit verbod is van toepassing in alle gebouwen van het openbaar bestuur, werkplaatsen, openbaar
vervoer, gebouwen waar gezondheidsdiensten worden aangeboden, laboratoria en apotheken,
onderwijsinstellingen, gesloten gebieden binnen sportgebouwen, musea, gebouwen waar voedsel- en
drinkwaar worden verkocht, overdekte parkeerplaatsen, theaters, bibliotheken, hotels, parkeerplaatsen
aan de snelweg en benzinestations.
Restaurants, bars en discotheken die groter zijn dan 100 m2 dienen de gebieden waar roken toegestaan
is aan te geven en er dient voldoende ventilatie te zijn; het rokersgebied mag niet groter zijn dan 30%
van de totale oppervlakte.
Eigenaars van restaurants, bars en discotheken met een oppervlakte kleiner dan 100 m2 kunnen kiezen
om volledig rookvrij te zijn of niet rookvrij; zij dienen hun keuze op duidelijke wijze aan te geven, zodat
dit ook van buitenaf te zien is. Niet rookvrije ruimtes dienen goed geventileerd te zijn.
Boetes per overtreding:
- €50 tot €750 voor rokers die een rookverbod negeren;
- €50 tot €1.000 voor eigenaars van privégelegenheden;
- €2.500 - €10.000, €10.000 - €30.000 of €30.000 - €250.000 naar gelang de overtredingen voor
rechtspersonen, vennootschappen of verenigingen, besturen of hoogste leidinggevenden van
organisaties, gelegenheden of diensten van het openbaar bestuur die zich niet houden aan de
bepalingen.

Tijd
Tijdens de wintertijd, dus tussen 1 uur van de laatste zondag in oktober en 1 uur van de laatste zondag
in maart, geldt op het Portugese vasteland en op Madeira de Greenwich Mean Time (GMT).
Op de laatste zondag van maart om 1 uur gaat de zomertijd in (die op de laatste zondag van oktober om
1 uur eindigt). Dan geldt op het Portugese vasteland en op Madeira GMT +1.
Op de Azoren is het gedurende het hele jaar één uur vroeger dan op het vasteland van Portugal, d.w.z.
dat tijdens de wintertijd GMT -1 geldt en tijdens de zomertijd GMT -2 uur.
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Geld
Muntsoort
Portugal hoort tot de 19 lidstaten van de Europese Unie, die een gemeenschappelijk officiële muntsoort
hebben: de Euro. 1 Euro wordt onderverdeeld in 100 eurocenten.
De nieuwe munten hebben 8 verschillende waarden: 1, 2, 5, 10, 20 en 50 eurocent en 1 en 2 Euro. De
biljetten zijn te herkennen aan hun grootte en kleur en hebben de volgende waarden: 5, 10, 20, 50, 100,
200 en 500 Euro.
Één kant van de munten toont een gemeenschappelijke tekening (Europese kant), en de andere laat een
nationaal symbool zien. Men kan met alle Euromunten, onafhankelijk van de “nationale kant”, in alle
lidstaten betalen.
Geld wisselen
Geld wisselen kan bij de banken, die op werkdagen van 08.30 tot 15.00 uur geopend zijn, bij
wisselkantoren of bij geldwisselautomaten (alleen te gebruiken voor verkooptransacties van vreemde
valuta).
Geldautomaten (multibanco)
Portugal heeft een nationaal netwerk van geldautomaten die duidelijk te herkennen zijn aan het symbool
MB (Multibanco), waar men 24 uur per dag geld kan pinnen.
Creditkaarten
De creditkaarten die in Portugal het meest gebruikt worden, zijn: Visa, American Express, Diners Club,
Europay/Mastercard, JCB en Maestro.
Bij verlies of diefstal van uw Visacard of Mastercard kunt u via de volgende telefoonnummers hulp
krijgen:
- Visa: tel. 800 811 107
- Mastercard: tel. 800 811 272
Fooien
Hoewel op de rekeningen van de restaurants de bediening is inbegrepen, is het meestal gebruikelijk om
een fooi achter te laten van ongeveer 5-10 % van het bedrag van de maaltijd.
In de taxi´s geeft men doorgaans ook een fooi, in de vorm van een afronding van de te betalen ritprijs.

Eetgewoonten
Portugezen eten doorgaans drie keer per dag. ´s Ochtends, tussen 07.30 en 10.00 uur, eten ze een licht
ontbijt dat gewoonlijk bestaat uit drinken (koffie met melk, espressokoffie of een sapje) en een tosti of
boterham. Het ontbijt wordt vaak in een koffiehuis of een “pastelaria” genuttigd.
De belangrijkste maaltijden zijn het middageten, dat tussen 12.00 en 14.30 uur geserveerd wordt en
doordeweeks vaak in een restaurant vlakbij de werkplek wordt genuttigd, en het avondeten dat tussen
19.30 en 22.30 uur opgediend wordt.
Voor de meeste Portugezen zijn dit volwaardige maaltijden, die vaak bestaan uit soep, hoofdgerecht en
een toetje (zoetigheid of fruit). Tussen deze twee maaltijden door is het gangbaar om zo tegen 17.00
uur ´s middags een tussenmaaltijd te nemen, bestaande uit een drankje en een stuk gebak.
Buiten de deur eten is in Portugal een gewone zaak. Vooral in het weekend biedt het middag- of
avondeten altijd een welkom voorwendsel om met vrienden af te spreken of om uitstapjes te maken.
Er is een grote variëteit aan restaurants die aan de meest uiteenlopende wensen en smaken tegemoet
kunnen komen. Normaal gesproken kan men tussen 12.00 en 15.00 uur terecht voor het middageten en
tussen 19.00 en 22.00 uur voor het avondeten, maar in de grotere steden en in de uitgaanswijken
hebben restaurants vaak ruimere openingstijden.
Afgezien van de restaurants in de winkelcentra die dagelijks geopend zijn, hebben de andere restaurants
gewoonlijk een wekelijkse rustdag, die in het stadscentrum kan samenvallen met het weekend.
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Gezondheid
Indien u medische hulp nodig heeft, kunt u zich wenden tot het plaatselijke gezondheidscentrum
(Centro de Sáude).
De diensten voor Spoedeisende Hulp van de ziekenhuizen dienen slechts gebruikt te worden in ernstige
gevallen (zware verwondingen, vergiftiging, brandwonden, infarcten, trombose, ademhalingsproblemen,
enz.).
In geval van een ongeluk of ziekte tijdens uw verblijf in Portugal, hebben de inwoners van de 27
Europese landen, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland, toegang tot gratis medische
verzorging of tegen een reductie (dezelfde voordelen als de Portugese burgers), indien zij hun Europese
ziekteverzekeringskaart (EZVK, afgegeven in het land van herkomst) en hun paspoort of
legitimatiebewijs kunnen tonen.
EHBO-kaart
In noodgevallen is er een kaart die in uw plaats nuttige informatie, zoals uw identiteitsgegevens,
contactgegevens, naam van verzekeringsmaatschappij, ziekten, allergieën en medicatie aan
hulpverleners kan verstrekken.
Dit document is bestemd voor iedereen die zich in Portugal bevindt en kan gratis worden gedownload op
de officiële websites van de initiatiefnemers. Hiervoor dient u slechts uw gegevens in te vullen, de kaart
af te drukken en uit te knippen. Bewaar de kaart in uw portemonnee zodat de hulpdiensten ze in geval
van nood gemakkelijk kunnen vinden.
https://www.inem.pt/wp-content/uploads/2018/11/Emergency-ID-Card-2018-v2.pdfToegang van
buitenlandse burgers tot de Portugese Nationale Gezondheidsdienst
http://www2.acss.min-saude.pt/Default.aspx?TabId=1180&amp;language=en-US
Toeristen, externe studenten, extern gestationeerde arbeiders of personen in een andere
verblijfssituatieStaatsburgers van lidstaten van de Europese Unie, Europese Economische Regio en
Zwitserland
Burgers van lidstaten van de Europese Unie, die niet-geplande gezondheidszorg nodig hebben en op
vakantie zijn, studeren of tijdelijk verblijven, dat geen permanent verblijf met zich meebrengt, zullen een
geldige Europese Ziekteverzekeringskaart (EZVK) moeten voorleggen.
Wanneer u de Europese kaart niet heeft, moet u onmiddellijk een voorlopige EZVK-vervangingskaart van
uw thuisland vragen en het overhandigen aan de zorginstelling alvorens terug naar huis te keren.
De Gemeenschapsreglementeringen rond de Coördinatie van Sociale Zekerheidsystemen (Nr. 883/2004
en Nr. 987/2009) bepalen een situatie van gelijkheid tussen staatsburgers en buitenlandse burgers in
situaties van blijven en verblijven in een andere lidstaat, in het geval van sociale zekerheid- en
ziektesituaties.
Staatsburgers van derde landen waarmee Portugal Bilaterale overeenkomsten heeft
Burgers van landen buiten de Europese Unie met bilaterale overeenkomsten met Portugal zullen het
attest van geldig recht hebben op het ogenblik dat ze toegang krijgen tot de
gezondheidszorginstellingen van de Nationale Gezondheidsdienst moeten voorleggen. Het attest van
recht moet aangevraagd worden in het land van verblijfplaats.
Het voorleggen van het attest van recht zal het bieden van alle noodzakelijke gezondheidszorg mogelijk
maken, met het voorleggen van de respectievelijke factuur door Portugal voor betaling aan het land van
verblijfplaats. Dit document zal enkel aanvaard worden in openbare instellingen van de Nationale
Gezondheidsdienst (SNS).
Wanneer u geen attest van recht heeft op het ogenblik dat gezondheidszorg in SNS-instellingen
aangeboden wordt, zal u gevraagd worden het totale bedrag van de geleverde zorg te betalen.
Het is duidelijk gemaakt dat bilaterale overeenkomsten het terugbetalingsbedrag niet omvatten,
hetgeen betekent dat de terugbetaling van dit bedrag zal afhangen van de wetgeving en procedures,
vastgelegd in het land van verblijfplaats.
Portugal heeft met de volgende landen bilaterale overeenkomsten van kracht die de bescherming van
de ziekte dekken en het aanbieden van gezondheidszorg: Andorra, Brazilië, Kaapverdië, Quebec,
Marokko en Tunesië. Deze overeenkomsten bepalen voorwaarden van wederkerigheid en gelijke
behandeling tussen staatsburgers en buitenlanders in een situatie van blijven en verblijven in Portugal,
in het geval van sociale zekerheid- en ziektesituaties.
Burgers van andere lidstaten die in Portugal verblijven
Buitenlandse burgers, burgers van landen buiten de Europese Unie of waarmee er geen bilaterale
overeenkomsten zijn, die beroep moeten doen op het zorgnetwerk van de Nationale Gezondheidsdienst
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in Portugal, moeten rekening houden met de volgende procedures:
a) het bezitten van een identificatiedocument (geldig paspoort of geldige identiteitskaart in het land van
herkomst;
b) het bezitten van een document dat geldige ziekteverzekering bewijst;
Wanneer de buitenlandse staatsburger geen bewijs van ziekteverzekering voorlegt, moet de
buitenlandse staatsburger geïnformeerd worden dat hij/zij het volledige bedrag zal moeten betalen voor
de geleverde gezondheidszorg.

Omrekening van gewichten en maten
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

cm = 0,39 inches
metro = 3,28 voeten / 1.09 yards
km = 0,62 mijlen
litro = 0,26 gallons (USA) / 0,22 gallons (UK)
inch = 2,54 cm
voet = 0,39 meter
yard = 0,91 meter
mijl = 1,60 km
gallon (USA) = 3,78 liter
gallon (UK) = 4,54 liter

Electriciteit
De elektrische stroom in Portugal is 230/400 Volt bij een frequentie van 50 Hertz. De stopcontacten zijn
overeenkomstig de Europese normen.
Indien u een Amerikaanse stekker wilt gebruiken, heeft u een transformator voor 230 Volt en een
adapter nodig.

Feest- en gedenkdagen en Schoolvakanties
Nationale feestdagen
Nieuwjaarsdag - 1 januari
Dag van de Vrijheid - 25 april
Dag van de Arbeid - 1 mei
Dag van Portugal - 10 juni
Maria ten Hemelopneming - 15 augustus
Dag van de Republiek - 5 oktober
Allerheiligen - 1 november
Onafhankelijkheidsdag - 1 december
Onbevlekte Ontvangenis - 8 december
Kerst - 25 december
Nationale dagen met veranderlijke data:
Goede Vrijdag
Sacramentsdag
Schoolvakanties
In het lesjaar 2019/20 vallen de schoolvakanties in de volgende periodes:
- Kerstvakantie - 18 december 2019 t/m 5 januari 2020
- Carnavalvakantie - 24 t/m 26 februari 2020
- Paasvakantie - 28 maart t/m 13 april 2020
- Zomervakantie - eind juni tot eind september
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Kosten levensonderhoud
Voordat u op reis gaat, is het handig om de gemiddeld prijzen van enkele producten en diensten te
bekijken. Zo krijgt u een beetje een beeld van de kosten van het levensonderhoud in Portugal.
Eten en drinken
De prijzen verschillen en zijn afhankelijk van het gekozen etablissement en van het feit of er
verschillende prijzen zijn voor binnen of buiten zitten. De hier genoemde prijzen dienen dus puur als
richtlijn.
Een espresso, die door de Portugezen zelf erg gewaardeerd wordt en in de volksmond “bica” heet, kost
ongeveer 60 tot 70 cent aan de balie van een traditioneel café. Een “galão” (grote koffie met melk) kan
tussen de 0,70 en 1,20 euro kosten en een kopje thee kost ongeveer tussen 1 en 1,50 euro. Verse jus
d´orange kost ongeveer 2,50 euro en een biertje of een cola tussen de 1,00 en 1,50 euro. Een sandwich
met kaas of ham kost tussen de 1,50 en 2,50 euro en een tosti of een gebakje zijn normaliter niet
duurder dan twee euro.
Als u een complete maaltijd nuttigt, zult u ongeveer 8 tot 11 euro per persoon kwijt zijn in een snackbar,
tussen 13 en 20 euro in een tweedeklas restaurant en ongeveer 30 tot 50 euro in een eersteklas
restaurant of in een fadohuis.
Cultuur
Een toegangskaartje voor een museum, nationaal monument of een expositie kan tussen de 1,50 tot
8,50 euro kosten.
Een bioscoopkaartje kost ongeveer 6,50 euro. Bij het theater kosten kaartjes tussen 10 en 30 euro en
voor concerten, opera- of balletvoorstellingen kunnen de prijzen variëren tussen de 10 en 75 euro.
Om een stierengevecht bij te wonen (het seizoen loopt vanaf Paaszondag tot 1 november), bent u
tussen de 15 en 75 euro kwijt, afhankelijk van de arena en de deelnemers.
Vervoer
Treinen
De reis tussen Lissabon en Porto in de trein Alfa Pendular (de snelste en de meest comfortabele) kan in
prijs variëren tussen 30,30 en 42,40 euro (afhankelijk van het gekozen treinstel) en in de trein
Intercidades kost dit traject tussen 24,30 en 35,90 euro.
Van Lissabon naar Faro kan een treinkaartje tussen 22,20 en 29,80 euro kosten in de Alfa Pendular en
tussen 21,20 en 27,80 euro in de trein Intercidades.
Om de attracties in de omgeving van de hoofdstad te bezoeken kunt u treinkaartjes kopen tussen Cais
do Sodré en Belém of tussen Rossio en Queluz-Belas, deze kosten 1,55 Euro (Enkele reis); van Alcântara
tot aan station Oriente kosten de kaartjes 1,25 Euros (Enkele reis) en van Lissabon tot aan Sintra of
Cascais 2,15 Euro (Enkele reis).
www.cp.pt
Snelbussen
Er zijn regelmatige busverbindingen tussen de belangrijkste Portugese steden. De reis tussen Lissabon
en Porto kost ongeveer 20 euro, van Lissabon naar Faro 20 euro, van Faro naar Porto 31 euro en van
Lissabon naar Coimbra 14,50 euro.
www.rede-expressos.pt
Taxi’s
In de steden is het starttarief overdag 3,25 euro en ´s nachts, in het weekend en tijdens feestdagen 3,90
euro. Deze prijs wordt verhoogd afhankelijk van het traject en de tijd. Als u de taxi oproept via een
centrale komt er een bedrag van 0,80 euro bij. Bagage meenemen in de kofferbak of op het imperiaal
kost 1,60 euro extra.
Buiten de steden wordt de dienst betaald op basis van het aantal gereden kilometers, waarbij ook de
kosten van de terugreis van de taxi worden berekend, of u nu zelf mee terugreist of niet. De prijs wordt
gewoonlijk bij het begin van de rit meegedeeld.
Stadsvervoer
Lissabon
Met de "Lisboa Card" kunt u van het openbaar vervoer in de stad en de treinen die tussen Lissabon en
Sintra en Lissabon en Cascais reizen, gebruikmaken. Ook geeft de kaart recht op vrije toegang of

2013 Turismo de Portugal. Alle rechten voorbehouden.
info@visitportugal.com

15/16

kortingen bij monumenten, musea en toeristische tours. De kosten zijn 18,50 euro voor 24 uur, 31,50
euro voor 48 uur en 39 euro voor 72 uur. Kinderen tussen de 5 en 11 jaar: 24 uur - 11,50 euro; 48 uur 17,50 euro; 72 uur - 20,50.
www.askmelisboa.com Het tarief van bussen van Carris is 1,80 euro en het tarief van trams is 2,85 euro.
www.carris.pt
Een kaartje voor de Metro kost 1,40 euro.
www.metrolisboa.pt
De kaart "Sete colinas", die voor 0,50 euro te koop is bij de kiosken van Carris en van de Metro, kan
opgeladen worden met kaartjes voor één dienst of voor een combinatie van beide diensten (Carris en
Metro). De kosten zijn 6,00 euro voor een dag.
Porto
Met de kaart "Porto Card" kunt u onbeperkt gebruikmaken van het stadsvervoer en deze biedt gratis
toegang of kortingen bij verschillende monumenten en musea. Ook kunt u met korting terecht bij shows,
cruises op de Douro, toeristische tours, restaurants en traditionele winkels. De kaart kost 5,00 euro voor
één dag voetganger, 10,50 euro voor één dag, 17,50 euro voor twee dagen en 21,50 euro voor drie
dagen.
http://short.visitporto.travel/portocard
Een buskaartje kost 1,80 euro en een Metrokaartje kost 1,70 euro. Combinatiekaartjes voor bus, metro
en trein binnen het stedelijk gebied van Porto (Andante) kosten 7 euro voor één dag en 15 euro voor 3
dagen.
www.stcp.pt
www.metrodoporto.pt
Brandstoffen
De prijzen voor brandstoffen in Portugal zijn vrij en verschillen afhankelijk van de internationale
olieprijzen. Op dit moment (2013/02/05) kost benzine ongeveer 1,60 euro/liter, diesel 1,47 euro/liter en
LPG 0,80 euro/liter.

Kampeerwagen
Om er ten volle van te kunnen genieten dient u de plaatselijke regels overal strikt na te leven. We raden
u aan niet te kamperen op illegale plaatsen zonder vergunning of op informele parkeerplaatsen die
onvoldoende comfort en veiligheid bieden. De politie kan ingrijpen ingeval van overtreding.U dient er
ook op te letten dat wanneer u stopt om een locatie te bezoeken, u de natuur en de plaatselijke
bevolking respecteert. Maak dus geen lawaai en laat de plaats netjes achter.
CamperplaatsenOm u te helpen bij uw rondreis zijn er in heel het land verschillende camperplaatsen ter
beschikking. Die zijn uitgerust met een zone om te overnachten (maximaal 72 uur),
drinkwatervoorziening(en) en plaatsen voor het lozen van afvalwater en van het cassettetoilet en
vuilnisbakken. Op deze plaatsen is er soms ook elektrische stroomvoorziening om de accu van de
camper op te laden.
Campings en camperplaatsen Om te kamperen bestaat er een uitgebreid netwerk van campings en
camperplaatsen in het hele land die voorzien zijn van de nodige infrastructuur en voorzieningen. Zoek
hier per regio en per locatie.
Voor specifieke informatie over de regio Algarve raadplegen https://autocaravanalgarve.com

112 - Europees Alarmnummer
112 is het algemene Europese alarmnummer dat overal in de Europese Unie geldt.
In geval van nood kunt u met een vaste of mobiele telefoon bellen naar het nummer 112. De oproep is
gratis en wordt onmiddellijk door de noodcentrale beantwoord. Deze zal naargelang de situatie die zich
voordoet de medische hulpdiensten, politie of brandweer waarschuwen.
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