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Visto de trânsito 

Cidadãos angolanos não precisam de visto de trânsito para permanecerem na zona 

internacional de trânsito de aeroportos alemães, é dizer quando o voo de escala tiver como 

origem e como destino um país fora do espaço Schengen. 

Para a entrada e a estância em todos os estados Schengen, é preciso que os cidadãos 

angolanos terem um visto. 

Unicamente em Portugal, na França, na Espanha e na Itália os portadores de passaportes 

diplomáticos e passaportes de serviço angolanos são isentos da obrigação de terem um visto 

(na Espanha somente os portadores de passaportes diplomáticos). 

 

Para a Alemanha há as três alternativas seguintes: 

1a alternativa: 

O cidadão angolano pretende viajar de Luanda via Frankfurt a um outro destino dentro do 

espaço Schengen, p.ex. Berlim, Munique, Amsterdão, Praga, Lisboa, Roma, Porto, Paris. 

Neste caso (independentemente de ser portador de um passaporte normal ou de um 

passaporte diplomático/de serviço) o viajante precisa possuir um visto Schengen válido no 

momento da chegada na Alemanha porque o voo ao destino final da viagem considera-se um 

“voo doméstico”. 

Isto também aplica-se às viagens vindas de Luanda via Dubai/Joanesburgo/um outro país 

terceiro fazendo escala numa cidade alemã antes de continuar ao destino final dentro do 

espaço Schengen. 

 

2a alternativa: 

O cidadão angolano portador de um passaporte diplomático ou de serviço e vindo de um país 

Europeu onde não precisa de um visto (p.ex. Portugal) pretende fazer uma escala em 

Frankfurt (ou em uma outra cidade alemã) antes de continuar a sua viagem para um outro 

país, seja dentro, seja fora do espaço Schengen. Neste caso, sempre precisa de um visto 

Schengen dado que o voo com qual chega na Alemanha é tratado como “voo doméstico”. 

 

3a alternativa: 

O cidadão angolano pretende viajar de Luanda via Frankfurt a um outro destino fora do espaço 

Schengen. Neste caso, e se o viajante permanecer na zona internacional de trânsito do 

aeroporto internacional de Frankfurt ou seja na zona internacional de trânsito de qualquer 

outro aeroporto alemão que a tenha, não é preciso ter um visto de trânsito. 

Conforme o Anexo IV do “Código de Vistos” (Regulamento (CE) N.° 810/2009 do Parlamento 

Europeu e do Conselho de 13 de Julho de 2009 que estabelece o Código Comunitário de 

Vistos) os cidadãos da República de Angola não fazem parte da lista comum de cidadãos de 

países terceiros que precisam de um visto para a zona de trânsito de aeroportos dos Estados 
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Membros. Relativamente a este regulamento podem os Estados Membros individualmente 

decretar excepções o que não é o caso da República Federal da Alemanha. 

O aeroporto de Frankfurt como o mais frequentado por Angolanos para fazer trânsito não 

dispõe de hotéis dentro da zona internacional de trânsito. É necessária a entrada no espaço 

Schengen para pernoitar, por isso é preciso um visto Schengen. 

 

O Código de Vistos é disponível em português aqui. 

 

Aeroportos com zona internacional de trânsito: Frankfurt/Main, Munique, Hamburgo (04:30 - 

23:30), Düsseldorf (6:00 - 21:00) und Colónia-Bona (04:30 - 23:00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: 

Todas as informações neste folheto são baseadas no conhecimento e avaliações da Embaixada na altura em que 

o texto foi escrito. No entanto, nenhuma garantia pode ser dada quanto à integridade e exactidão. Nenhuma 

reivindicação legal pode ser derivada deste folheto. 

http://www.luanda.diplo.de/
mailto:info@luanda.diplo.de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0810-20200202&from=EN

