
EDITORIAL
SOS EM VIAGEM – EMERGÊNCIA CONSULAR
O Ministério dos Negócios Estrangeiros desenvolveu uma ferramenta de
auxílio aos viajantes portugueses, disponível no Portal Diplomático em
www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/.
Aqui é possível submeter registo, idealmente antes da saída do país,
mediante inscrição consular, com o intuito de auxílio facilitado e para que
as autoridades fiquem com o registo dos portugueses no estrangeiro, quer
estes se desloquem em trabalho, lazer ou para residência definitiva. No
separador do Gabinete de Emergência Consular, é possível aos cidadãos de
nacionalidade portuguesa previamente registados, aceder ao contacto com
as autoridades consulares em situações de emergência, perda de
documentos de identificação/passaporte, bem como obter ajuda na
localização da embaixada mais próxima do local onde se encontram ou
mesmo solicitar apoio de regresso antecipado devido a emergência,
doença, morte, conflito armado, condenação judicial, etc.
Neste mesmo endereço, podemos encontrar informações atualizadas
relativas a vistos, nomeadamente a consulta da lista de países que os
exigem a cidadãos portugueses, existindo um espaço onde o pedido de
visto pode ser submetido, na correspondente hiperligação.
Está ainda disponível a consulta do Memorando sobre a mobilidade jovem,
em vigor desde 12 de junho de 2017, dando acesso aos jovens
portugueses com idades entre os 18 e os 30 anos (pode ir até 35 anos) a
Programas de Férias e Trabalho, com atribuição de visto temporário de 12
meses, permitindo múltiplas entradas no território, desde que cumpridas
alguns requisitos mínimos. Estão abrangidos os seguintes países:
Argentina, Austrália, Canadá, Chile, Estados Unidos da América, Japão, Nova
Zelândia, Perú e República da Coreia. Deste modo, podem usufruir do
acesso a férias por um período prolongado com apenas um visto ou
oportunidades de trabalho ou estágios, desde que não ultrapassem o
período de 1 ano

Dinarte Nuno Viveiros
Vogal da SPMV

ATUALIDADES NA MV
A Argélia e a Argentina foram oficialmente reconhecidas pela OMS como livres
da malária. A certificação é concedida quando um país prova que interrompeu a
transmissão autóctone da doença por pelo menos 3 anos consecutivos. O Sri
Lanka tinha sido o último país a obter esse reconhecimento.

De acordo com o Ministério da Saúde da Ucrânia, 2285 casos de sarampo - 1121
adultos e 1164 crianças - foram reportados na semana que terminou em 11 de

maio de 2019. O número total de casos na Ucrânia, desde o início do ano [2019],
é de 47 383, incluindo 16 mortes.

Em Espanha, desde 2015 tem havido um aumento progressivo dos casos de
Doença Invasiva Meningocócica (DIM) pelo serogrupo W. Esta tendência
ascendente tem vindo a ser mantida ao longo de 2018 e início de 2019. Só na
semana 12/2019 foram declarados, em Espanha, 66 casos de DIM pelo

serogrupo B, 16 pelo C, 40 pelo W e 31 pelo Y. Em Portugal, entre 2009 e 2018
foram declarados apenas 9 casos pelo serotipo W, mas este aumento súbito em
Espanha justifica uma atitude de alerta, pela proximidade geográfica.

Um surto de cólera com mais de 150 casos e 3 mortes está a ser controlado na
Etiópia, na região de Gondar. Continuam a surgir surtos isolados, com casos
limitados, no Quénia, Zâmbia e RDC. O surto de cólera em Moçambique parece

estar controlado, e não há notícia de novos casos.
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