

Efetuar o “Registo do Viajante” no Portal das Comunidades Portuguesas, disponível em:
www.portaldascomunidades.mne.pt, enviando um
email com os detalhes da sua viagem, entre outros
dados, indicando o nome de um familiar ou amigo a
ser contactado em situação de emergência ou, em alternativa, utilizando a App "Registo Viajante", disponível para smartphones, nos sistemas operativos
“Android e IOS”

(https://play.google.com/store/apps/details?id=pt.armis.app
registoviajante / https://itunes.apple.com/pt/app/registoviajante/id1194007356?l=en&mt=8#).

Taça das Confederações Rússia 2017
Se pretende deslocar-se à Rússia para assistir aos jogos
de futebol da Taça das Confederações—Rússia 2017 deverá assegurar-se que cumpre as seguintes medidas:



Obter o “Fan ID”: todos aqueles que pretendem
assistir aos jogos da Taça das Confederações necessitam de obter um “Fan ID”. Este documento é
emitido gratuitamente na sequência da aquisição
de bilhetes para os jogos.



Para informação sobre a Taça das Confederações
pode consultar o sitio do Comité Organizador:

(http://welcome2018.com/en/ ), onde encontra também informação preliminar sobre o Mundial de Futebol 2018.



Vistos: portadores do “Fan ID” estão isentos de visto
de entrada na Rússia, num período que se prolonga de
7 de junho a 12 de julho.



A apresentação de passaporte é obrigatória para
entrar na Rússia. O passaporte deve ter obrigatoriamente um prazo de validade mínima de 6 meses
relativamente à data do fim da visita à Rússia.

https://www.fan-id.ru/?locale=en
A compra de bilhetes encontra-se disponível
através do website oficial da FIFA (estará disponível mais tarde em locais de venda na Rússia) em:





Procure chegar atempadamente aos estádios,
acompanhado do “Fan ID” e respetivo bilhete, evitando a previsível demora nas entradas dos respectivos recintos;



O “FAN ID” juntamente com o bilhete são condição para a entrada nos estádios e permite ainda a
circulação gratuita em transportes públicos nas
cidades em que ocorrem os jogos, nos dias do
evento;



Cumpra as indicações policiais de circulação pedonal nas imediações dos estádios;



Se estiver inserido num grupo mantenha o contacto
visual e a proximidade com o mesmo, bem como
números telefónicos de contacto sempre disponíveis.

Pode obter mais informação sobre esta aplicação através de
uma consulta ao Portal das Comunidades Portuguesas
(https://www.portaldascomunidades.mne.pt/pt/destaques/67
5-app-registo-viajante).

Para obtenção do “Fan ID” deve aceder ao website:

http://www.fifa.com/confederationscup/organisation/
ticketing/index.html

NOS DIAS DOS JOGOS:

NA RÚSSIA DEVERÁ TER PRESENTE OS SEGUINTES CONSELHOS


De 1 Junho até 12 Julho, todos os estrangeiros que visitem Moscovo, S. Petersburgo, Kazan e Sochi, são obrigados a registarse no Ministério do Interior dentro de 24 horas após a sua chegada. O registo é feito normalmente por um hotel. No entanto,
é da responsabilidade de cada visitante garantir que o registo
foi efectuado.



Pondere a contratação de um seguro de viagem que inclua
assistência médica, roubo, furto e repatriação.



Respeite as recomendações das forças de segurança russas e
não participe em manifestações.



Caso testemunhe algum incidente ou comportamento suspeitos
não intervenha e contacte o mais rapidamente possível as autoridades russas.

O “FAN ID” juntamente com o bilhete são condição para a entrada nos estádios.

CONTACTOS ÚTEIS

Na Rússia
- Contactos disponibilizados pela Secção Con-

sular da Embaixada de Portugal em Moscovo
durante o período em que os jogos irão decorrer:

Telefones da Emergência Consular:
Taça das Confederações: +7 925 622 36 83
Geral : +7 965 348 13 28


Correio electrónico:
sconsular.moscovo@mne.pt



ContactosÚteis
Em caso de necessidade poderá contatar o

Rússia 2017
Taça das Confederações

Gabinete de Emergência Consular
(atendimento 24 horas) através dos telefones
217929714 ou 961706472 ou através de
endereço electrónico: gec@mne.pt

Website:

https://www.moscovo.embaixadaportugal.
mne.pt/pt/seccao-consular/informacaogeral


Para assuntos relacionados com a Taça das
Confederações da FIFA 2017:
teamservices@loc2018.com



Para assuntos relacionados com a comunicação social:
media@loc2018.com
mediarussia@fifa.org
CONSULTE TAMBÉM A INFORMAÇÃO
DISPONÍVEL EM:
Portal das Comunidades Portuguesas
www.portaldascomunidades.mne.pt
Federação Portuguesa de Futebol
www.fpf.pt
Polícia de Segurança Pública
www.psp.pt

Secretário de Estado das
Comunidades Portuguesas

Direcção Geral
dos Assuntos Consulares
e das Comunidades Portuguesas

