
Nova disposição a partir de 01/08/2019 para os detentores de 
passaportes normais angolanos em trânsito aeroportuários 

 em França 
 

Se for detentor de um passaporte normal angolano 

Se vai permanecer na zona internacional de um aeroporto em França, enquanto aguarda a 

correspondência para seu destino final, e este destino está localizado fora do espaço 

Schengen: 

E submetido a obrigação de possuir um visto de trânsito aeroportuário "A" (VTA) 

O titular de um passaporte diplomático ou de serviço angolano não é submetido a essa 
obrigação. 

Também é dispensado de visto aeroportuário: 
 

• O detentor de um visto Schengen em curso de validade, de um visto nacional de longa 

estadia ou de um título de estadia emitido por um dos Estados Schengen 

• O detentor de um título de estadia em curso de validade emitido por um do Estado da 

União Europeia ou do Espaço Económico Europeu. 

• O detentor de um título de estadia emitido pelo principado de Mónaco, o principado de 

Andorra, o Japão, o Canada, los Estados-Unidos ou a República de São Marino que 

garante um direito de regresso sem restrição. 

• O detentor de um visto válido para um Estado membro da União Europeia ou do 

Espaço Económico Europeu, o Canada, os Estados-Unidos de América e o Japão. 

 

Existem três tipos de visto para o trânsito aeroportuário: 
 

• O VTA simples que autoriza um único trânsito para um Estado Schengen 

• O VTA duplo que autoriza um trânsito aeroportuário  ida e volta para um ou dois 

Estados Schengen 

• O VTA múltiplo que autoriza vários trânsitos em um ou diversos Estados Schengen 

O VTA não permite a entrada no espaço Schengen. Em caso de correspondência entre dois 

aeroportos localizados no seio do espaço Schengen, com encerramento nocturno da aerogare 

ou caso deseja entrar no território francês durante o tempo de trânsito, a detenção de um visto 

de curta estadia Schengen em curso de validade é obrigatória. 

2/ Se viaja em proveniência de um aeroporto localizado num Estado terceiro, deverá 

permanecer na zona de trânsito internacional de um aeroporto situado num 
departamento, uma colectividade ou um território ultramarino francês enquanto aguarda 

a correspondência para seu destino final, situado num Estado terceiro. 

As mesmas regras serão aplicadas como para um trânsito em território metropolitano francês 

(cf. supra). Para sair da zona de trânsito internacional a fim de penetrar em território 

departamental, de colectividade ou em território ultramarino francês aonde se situa o 

aeroporto pelo qual irá transitar, a detenção de um visto de curta estadia em curso de validade 

para este território é obrigatória. 


