
 

   

*Versão em português em baixo* 

 

2021 UEFA Champions League™ Final Code of Conduct for Spectators 

This code of conduct for spectators (“Spectator Code”) is applicable to all spectators (“Ticket 
Holders”) attending the 2021 UEFA Champions League™ Final in Portugal and is issued by 
Union des associations européennes de football, whose offices are located at Route de Genève 
46, 1260 Nyon 2, Switzerland (“UEFA”).  

For the avoidance of doubt, this Spectator Code applies to all categories of Ticket Holders and 
tickets, at the stadium, namely the Estádio do Dragão Stadium, and within the stadium grounds 
(collectively, the “Stadium”)  

Pursuant to the relevant UEFA Ticketing or Official Hospitality Terms and Conditions applicable to 
the Ticket Holder (“Ticket Terms”), all Ticket Holders agree to comply with any and all entry 
requirements and/or acknowledgements in the context of COVID-19 as notified to them by UEFA, 
and this Spectator Code is one such notification. In addition, pursuant to the Ticket Terms, 
entrance to the relevant Stadium is subject to compliance with the stadium regulations as 
applicable to the Match (“Stadium Regulations”), which are available here: 

https://uefa.com/MultimediaFiles/Download/competitions/Ticketing/02/64/77/30/2647730_DOWNL
OAD.pdf.  

By attending a Match and accessing the Stadium, the Ticket Holder confirms that they accept this 
Spectator Code and agrees to comply with it.  

Any infringement of this Spectator Code may result in denial of access to the Stadium, 
removal from the Stadium and/or further legal action, at the discretion of UEFA. 

1. Ticket Holders must attend the Stadium in compliance with all applicable laws and 
government guidance regarding COVID-19. By entering the Stadium, each Ticket 
Holder warrants that they are not breaching any such laws or guidance. 
 

2. Ticket Holders must not attend the Stadium if they are required to self-isolate following 
travel to the host country in which the match they are attending takes place from 
another country. 
 

3. Ticket Holders must not attend the Stadium if they are suffering from any symptoms 
typically associated with COVID-19 (dry cough, fever, shortness of breath, headache, 
sore throat, aching limbs, loss of sense of smell and taste, nausea or vomiting, 
congestion or runny nose, diarrhea, muscle or body aches), that are not known to be 
from another cause, nor if they have had any of these symptoms in the 14 days prior to 
the Match.  
 

4. Ticket Holders must not attend the Stadium if they have tested positive for COVID-19 in 
the 14 days prior to the Match. 

https://uefa.com/MultimediaFiles/Download/competitions/Ticketing/02/64/77/30/2647730_DOWNLOAD.pdf.
https://uefa.com/MultimediaFiles/Download/competitions/Ticketing/02/64/77/30/2647730_DOWNLOAD.pdf.


 

   

 
5. Ticket Holders must not attend the Stadium if they have had any Close Contact (as 

defined below) with a person who has tested positive for COVID-19 or who is suspected 
to be infected with the COVID-19 virus in the 14 days prior to the Match (“Infected 
Person”). For the purposes of this Spectator Code,“Close Contact” means the 
Ticket Holder in question: (a) has been within one and a half meters of an Infected 
Person either (i) for more than fifteen minutes; or (ii) while they were both in a confined 
space (e.g. a car); or (b) was in the same environment as an Infected Person (e.g. 
shared a workplace or was at the same gathering); or (c) provided direct care to an 
Infected Person without wearing appropriate personal protective equipment. 
 

6. Ticket Holders must wear a face mask of a standard that complies with local legislation 
relating to COVID-19 (“Face Mask”) at all times covering their nose and mouth whilst 
within the Stadium perimeter apart from whilst eating and drinking (if permitted at the 
relevant Stadium). It is recommended that Ticket Holders bring additional Face Masks 
with them to ensure that they are able to wear one at all times whilst at the Stadium. At 
the Stadium, Face Masks shall be disposed in the dedicated bins. 
 

7. Gates will usually open 3 hours before the match kick-off time. Ticket Holders are 
strongly recommended to arrive with sufficient time to go through the necessary entry 
and health and safety procedures. 
 

8. Ticket Holders must make sure in advance that they know where their Stadium entry 
point is.  
 

9. Ticket Holders must make themselves familiar with the Stadium Regulations, sanitary 
measures and policies in place in relation to the Match. 
 

10. Ticket Holders must maintain physical distancing of at least 1.5m while in circulation in 
the public areas of the Stadium and avoid close contact with anyone they are not 
attending the match with. 
 

11. Ticket Holders must wash and disinfect their hands whenever possible and use 
sanitizer stations when available. 
 

12. Ticket Holders must undergo a body temperature check on entry to the Stadium, if 
required by the relevant authorities. Ticket Holders who record a temperature which is 
outside of the permitted range will not be permitted to enter the Stadium perimeter.  
 

13. Ticket Holders must not occupy any other seat, other than the one allocated as per their 
ticket. 
 

14. Ticket Holders must avoid shaking hands, hugs, high-fives and any close contact with 
others. 
 



 

   

15. Ticket Holders must maintain good hand hygiene (e.g. using the sanitizer dispensers 
provided), avoid touching their face whenever possible and cough and sneeze into a 
tissue or into the crook of their arm. 
 

16. To the full extent possible Ticket Holders must stay seated in their seat, including during 
half time, and limit their movements to and from their seat. If a Ticket Holder does need 
to leave their seating position, they must wait for a time until the way is clear and must 
always follow the signs indicating which direction to go 
 

17. If Ticket Holders need to access any of the Stadium’s amenities, such as toilets, food 
and drink outlets, or concessions, they must check to see if any of them are not in use, 
and plan accordingly. 
 

18. Ticket Holders must only eat and drink (if permitted at the relevant Stadium) whilst in 
their seat. 
 

19. Ticket Holders must avoid face-to-face contact with other spectators when moving to 
and from their seat. 
 

20. Ticket Holders must take extreme care and should maintain the required physical 
distancing when  celebrating. 
 

21. Ticket Holders must follow the directional signage and queuing systems in place at the 
Stadium. 
 

22. Ticket Holders must follow any and all instructions from stewards and officials at the 
Stadium in relation to sanitary and hygiene measures. 
 

23. Ticket Holders accept and acknowledge that all payments inside the Stadium may be 
contactless. 

If a Ticket Holder is attending with friends and family, such Ticket Holder must ensure that they 
have read and understood this Spectator Code 

 

Código de Conduta para Espetadores para a Final da UEFA Champions 
League™ de 2021 

O presente código de conduta para espetadores ("Código para Espetadores”) aplica-se a todos 
os espetadores (“Titulares de Bilhete”) que assistam à Final da UEFA Champions League™ de 
2021 em Portugal e  é publicado pela Union des associations européennes de football, cuja sede 
se situa na Route de Genève 46, 1260 Nyon 2, Suíça (“UEFA”).  

Para não suscitar quaisquer dúvidas, o presente Código para Espetadores aplica-se a todas as 
categorias de Titulares de Bilhete e de bilhetes, no estádio, nomeadamente no Estádio do Dragão, 
e no recinto do estádio (no seu conjunto, o “Estádio”)  



 

   

Ao abrigo dos Termos e Condições relevantes da UEFA sobre Bilhetes ou Hospitalidade Oficial 
aplicáveis aos Titulares de Bilhete (“Termos do Bilhete”), todos os Titulares de Bilhete 
concordam com o cumprimento de quaisquer requisitos e/ou avisos de entrada no contexto da 
COVID-19 que lhes tenham sido notificados pela UEFA, sendo que o presente Código para 
Espetadores é uma dessas notificações. Além disso, ao abrigo dos Termos do Bilhete, a entrada 
no Estádio respetivo está sujeita ao cumprimento dos regulamentos do estádio aplicáveis à 
Partida (“Regulamentos do Estádio”), que estão disponíveis aqui: 

https://uefa.com/MultimediaFiles/Download/competitions/Ticketing/02/64/77/30/2647730_DOWNL
OAD.pdf.  

Ao assistirem a uma Partida e ao acederem ao Estádio, os Titulares de Bilhete confirmam que 
aceitam o presente Código para Espetadores e obrigam-se a respeitar o mesmo.  

Quaisquer violações do presente Código para Espetadores podem resultar na proibição de 
acesso ao Estádio, na expulsão do Estádio e/ou noutras ações legais, ao critério da UEFA. 

1. Os Titulares de Bilhete têm de comparecer no Estádio em conformidade com todas as 
leis e orientações governamentais aplicáveis e relativas à COVID-19. Ao entrarem no 
Estádio, os Titulares de Bilhete garantem que não estão a violar nenhuma das leis ou 
orientações referidas. 
 

2. Os Titulares de Bilhete não poderão ir ao Estádio se forem obrigados a auto-isolar-se 
no seguimento da viagem para o país anfitrião onde decorre a partida a que assistem, 
provenientes de outro país. 
 

3. Os Titulares de Bilhete não poderão ir ao Estádio se sofrerem de quaisquer sintomas 
normalmente associados à COVID-19 (tosse seca, febre, falta de ar, cefaleia, garganta 
inflamada, dores nos membros, perda do olfato e do paladar, náuseas ou vómitos, 
congestão nasal ou rinorreia, diarreia, dores musculares ou no corpo), que não sejam 
atribuíveis a outra causa, ou se tiverem sofrido de algum destes sintomas nos 14 dias 
anteriores à Partida.  
 

4. Os Titulares de Bilhete não poderão ir ao Estádio se tiverem testado positivo para a 
COVID-19 nos 14 dias anteriores à Partida. 
 

5. Os Titulares de Bilhete não poderão ir ao Estádio se tiverem tido qualquer Contacto de 
Proximidade (como definido a seguir) com uma pessoa que tenha testado positivo para 
a COVID-19 ou que se suspeite estar infetada com o vírus da COVID-19 nos 14 dias 
anteriores à Partida (“Pessoa Infetada”). Para efeitos do presente Código para 
Espetadores, “Contacto de Proximidade” significa que o Titular de Bilhete em causa: 
(a) esteve a menos de um metro e meio de distância de uma Pessoa Infetada (i) 
durante mais de quinze minutos; ou (ii) esteve com uma Pessoa Infetada num espaço 
confinado (p. ex., um carro); ou que (b) esteve no mesmo espaço que uma Pessoa 
Infetada (p. ex., partilharam um local de trabalho ou estiveram na mesma reunião); ou 
(c) prestou apoio direto a uma Pessoa Infetada sem utilizar o equipamento de proteção 
individual adequado. 
 

https://uefa.com/MultimediaFiles/Download/competitions/Ticketing/02/64/77/30/2647730_DOWNLOAD.pdf.
https://uefa.com/MultimediaFiles/Download/competitions/Ticketing/02/64/77/30/2647730_DOWNLOAD.pdf.


 

   

6. Os Titulares de Bilhete têm de usar permanentemente uma máscara facial com 
características que respeitem a legislação local relativa à COVID-19 (“Máscara 
Facial”) e que cubra o nariz e a boca, sempre que estejam no perímetro do Estádio, 
excetuando quando estiverem a comer ou a beber (se tal for permitido no Estádio em 
causa). Recomenda-se que os Titulares de Bilhete tragam consigo Máscaras Faciais 
adicionais para garantir que conseguem utilizar sempre uma máscara enquanto se 
encontrarem no Estádio. No Estádio, as Máscaras Faciais devem ser descartadas em 
caixotes de lixo biológico. 
 

7. Normalmente, os portões abrem-se 3 horas antes da hora de início da partida. 
Recomenda-se vivamente aos Titulares de Bilhete que cheguem com tempo suficiente 
para serem submetidos aos necessários procedimentos de entrada, sanitários e de 
segurança. 
 

8. Os Titulares de Bilhete têm de confirmar antecipadamente que sabem onde fica o seu 
ponto de entrada no Estádio.  
 

9. Os Titulares de Bilhete têm de se familiarizar com os Regulamentos do Estádio e com 
as medidas e políticas sanitárias implementadas para a Partida. 
 

10. Os Titulares de Bilhete têm de manter um distanciamento físico de pelo menos 1,5m 
quando circularem nas zonas públicas do Estádio e evitar contactos de proximidade 
com quaisquer pessoas com quem não estejam a assistir à partida. 
 

11. Os Titulares de Bilhete têm de lavar e desinfetar as mãos sempre que possível e  
utilizar os postos de distribuição de desinfetante disponíveis. 
 

12. Os Titulares de Bilhete têm de ser submetidos a um controlo da temperatura corporal à 
entrada do Estádio, se tal for exigido pelas autoridades relevantes. Aos Titulares de 
Bilhete que registem temperaturas fora do intervalo permitido será vedada a entrada no 
perímetro do Estádio.  
 

13. Os Titulares de Bilhete não podem ocupar outro lugar que não aquele indicado no seu 
bilhete. 
 

14. Os Titulares de Bilhete têm de evitar apertos de mão, abraços, “high-fives” e qualquer 
contacto de proximidade com outras pessoas. 
 

15. Os Titulares de Bilhete têm de manter uma higiene adequada das mãos (p. ex., usando 
os distribuidores de desinfetante fornecidos), evitar tocar no rosto sempre que possível 
e tossir e espirrar para um lenço ou para a curva do braço. 
 

16. Na medida do possível, os Titulares de Bilhete têm de permanecer sentados no seu 
lugar, nomeadamente durante o intervalo, e limitar os seus movimentos de e para o 
seu lugar. Se um Titular de Bilhete necessitar de abandonar o seu lugar sentado, terá 
de aguardar por um momento em que o caminho esteja livre e terá sempre de respeitar 
os sinais que indicam a direção a seguir. 



 

   

 
17. Se os Titulares de Bilhete necessitarem de aceder a instalações do Estádio, como 

casas de banho, estabelecimentos de alimentação e bebidas ou concessões, terão de 
confirmar que estes não estão a ser usados e planear o seu acesso em conformidade. 
 

18. Os Titulares de Bilhete só podem comer e beber (se tal for permitido no Estádio em 
causa) enquanto estiverem no seu lugar. 
 

19. Os Titulares de Bilhete têm de evitar o contacto próximo com outros espetadores 
enquanto se movimentam de e para o seu lugar. 
 

20. Os Titulares de Bilhete têm de tomar todas as precauções e devem manter o 
distanciamento físico necessário durante as comemorações. 
 

21. Os Titulares de Bilhete têm de respeitar toda a sinalética e sistemas de filas 
implementados no Estádio. 
 

22. Os Titulares de Bilhete têm de seguir todas e quaisquer instruções dos assistentes de 
recinto desportivo e responsáveis do Estádio relativas a medidas sanitárias e de 
higiene. 
 

23. Os Titulares de Bilhete aceitam e reconhecem que todos os pagamentos realizados no 
Estádio sejam “contactless”. 

Se um Titular de Bilhete estiver a assistir com amigos e familiares, esse Titular de Bilhete tem de 
garantir que todos leram e compreenderam o presente Código para Espetadores 
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