Declaração de Viagem Marítima

Visão geral
Os viajantes que chegam à Austrália por via marítima precisam apresentar uma
Declaração de Viagem Marítima (MTD). Você deve enviar uma MTD antes do embarque
para a viagem à Austrália. Envie a MTD entre 3 e 10 dias antes de embarcar no navio. Ao
preencher a MTD, você precisará:





fornecer suas informações de contato, incluindo um endereço de e-mail e número
de telefone de contato enquanto estiver na Austrália
declarar seu estado de vacinação contra a COVID-19
declarar seu histórico de viagens nos últimos 14 dias antes de chegar à Austrália
declarar que está ciente dos requisitos de testagem e quarentena pertinentes ao
estado ou território de desembarque, bem como as penalidades por não
observância.

Nota: Antes de preencher sua MTD, verifique todos os outros requisitos de viagem à
Austrália. Para uma lista de todos os documentos necessários antes de viajar, consulte as
informações para viajantes Vacinados e Não Vacinados.
Os viajantes que chegam à Austrália pelo mar não precisam apresentar uma Declaração
Digital do Passageiro (DPD).
A MTD é apenas para pessoas que chegam à Austrália por via marítima. Se estiver
chegando à Austrália por via aérea, envie uma Declaração Digital de Passageiro (DPD).

Penalidades e aplicação das normas
A Declaração de Viagem Marítima (MTD) deve ser usada para fornecer informações
importantes, incluindo uma declaração sobre seu status de vacinação, antes de embarcar
para a viagem à Austrália. Fornecer essas informações é um requisito obrigatório. A
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pessoa que falhar em atender a este requisito poderá ser punida civilmente (multa) com
30 unidades de penalidade (Atualmente, $6,660 AUD). Isso está estabelecido na seção
46 da Lei de Biossegurança de 2015.
Fornecer informações falsas ou enganosas ao governo australiano é um delito
grave. Em caso de condenação, a pena máxima é de prisão por 12 meses.
Estados e territórios também podem aplicar penalidades com o intuito de forçar a
conformidade às disposições de saúde pública. Podem estar inclusas exigências de
quarentena, autoisolamento e testagem para COVID-19. Caso não as cumpra as regras
de saúde pública, incluindo quaisquer dos requisitos após a chegada, poderá enfrentar
penalidades graves, incluindo prisão e multas significativas. As exigências podem mudar
rapidamente. Para mais informações, veja os requisitos de entrada de estado e território.
Os portadores de vistos temporários que chegam à Austrália podem ter seu visto
cancelado e serem detidos e deportados se:




não estiverem com a vacinação completa para fins de viagem internacional de
acordo com os requisitos de entrada na fronteira da Austrália
não tiverem contraindicação médica para vacinação contra COVID-19, conforme
definida pelo governo australiano; ou
não estiverem em uma categoria isenta ou possuírem uma isenção de viagem
individual.

Preencha sua declaração
Você pode preencher sua Declaração de Viagem Marítima (MTD) usando o formulário
online de MTD.
Você precisará criar uma conta, ela permitirá administrar as suas declarações atuais e
futuras em um único lugar.

Iniciando sua declaração
A emissão da MTD é gratuita.
Antes de começar a preencher a sua declaração, tenha à mão as seguintes informações:






nome e tipo da embarcação
portos de partida e chegada
passaporte válido
viagens internacionais nos 14 dias anteriores à sua chegada à Austrália
registro de vacinação contra COVID-19 ou comprovação aceitável de que não
possa ser vacinado por razões médicas.
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Cada adulto deve preencher sua própria declaração. Os pais devem preencher uma
declaração para cada criança menor de 15 anos de idade. Você receberá um e-mail com
sua declaração preenchida, que poderá imprimir ou baixar.

Cruzeiros de ida e volta
Quando um cruzeiro de ida e volta começa e termina na Austrália, os viajantes e a
tripulação não precisam preencher uma Declaração de Viagem Marítima (MTD), desde
que tenham embarcado no porto de partida da viagem. Isso inclui cruzeiros domésticos e
internacionais que começam e terminam na Austrália.
Se você embarcar em um cruzeiro de ida e volta em um porto estrangeiro, precisará
preencher a MTD antes de embarcar na viagem.

Informações para a tripulação marítima
A tripulação marítima que trabalha em um navio de cruzeiro deve preencher uma
Declaração de Viagem Marítima (MTD) antes de embarcar à Austrália. Se o navio fizer
várias paradas na viagem para a Austrália, a MTD só precisa ser preenchida antes do
primeiro porto de partida.
A MTD não precisa ser apresentada pelo responsável da embarcação ou por um membro
da tripulação da embarcação, se não tiver interação com os passageiros na viagem e não
pretender desembarcar enquanto estiver em território australiano.
A tripulação marítima de navios comerciais não precisa preencher a MTD. Todos os
passageiros a bordo de um navio comercial são obrigados a preencher a MTD.
A MTD não precisa ser preenchida para navios que operam internamente na Austrália.
Toda a tripulação marítima que chega à Austrália por via aérea para embarcar precisa
preencher a Declaração Digital de Passageiro (DPD), em vez da MTD. A MTD é apenas
para pessoas que chegam à Austrália por via marítima.

Resultado da Declaração de Viagem Marítima
Uma Declaração de Viagem Marítima (MTD) preenchida não garante sua entrada na
Austrália.
Depois de enviar a MTD, você receberá um e-mail que precisa ser mostrado (seja
impresso ou eletronicamente) antes de embarcar e na chegada à Austrália. Você também
pode acessar o resultado na sua conta MTD.
As operadoras marítimas analisarão o resultado da MTD antes do seu embarque. A MTD
mostrará o resultado da seguinte maneira:
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Verde: as informações fornecidas em sua declaração indicam que você atende aos
requisitos de vacinação para entrar na Austrália. Você ainda precisará apresentar
sua documentação no check-in. A companhia do cruzeiro terá a decisão final
quanto a permitir seu embarque.
Azul: as informações fornecidas em sua declaração indicam que você pode
atender aos requisitos de vacinação para entrar na Austrália, dependendo de suas
circunstâncias. O operador da embarcação pode precisar realizar algumas
verificações adicionais antes do seu embarque.
Vermelho: as informações fornecidas em sua declaração indicam que você não
atende aos requisitos de vacinação da Austrália quanto a viagens internacionais.
Você não pode entrar na Austrália a menos que tenha uma dispensa das restrições
de viagem. O operador da embarcação precisará realizar verificações adicionais e
determinar se você pode embarcar.

Você deve verificar as providências de viagem e quarentena para todos os estados e
territórios para os quais planeja viajar ou vai transitar. Os requisitos são diferentes em
cada estado e território australiano. Para mais informações, veja os requisitos de entrada
de estado e território.

Mais informações para operadoras marítimas
Para operadoras marítimas, incluindo operadoras de navios de cruzeiro, embarcações
comerciais, superiates, iates e embarcações de recreio, há requisitos adicionais a serem
observados. Consulte Entrando e saindo por via marítima.

Apoio
Se precisar de ajuda para preencher sua MTD, acesse perguntas frequentes.
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