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PROTOCOLOS DE SAÚDE E SEGURANÇA  

Partidas de Singapura 

 

Devido à evolução da situação, os nossos protocolos estão sujeitos a alterações a qualquer 
momento, no entanto comprometemos a mantê-lo sempre informado.  

 

Requisitos de Testagem 
  
 CRUZEIROS ATÉ 9 NOITES: 

˲ Passageiros com a vacinação em dia* ou com vacinação completa**, com 12 
anos ou mais, não precisam de teste para embarque. 

˲ Passageiros não vacinados, com 5 anos ou mais, devem apresentar um 
resultado negativo de teste COVID-19 realizado nos 3 dias anteriores ao dia do 
embarque. 

 CRUZEIROS COM 10 NOITES OU MAIS,  
˲ Todos os passageiros com 5 anos ou mais devem apresentar um resultado 

negativo de teste COVID-19 realizado nos 3 dias anteriores ao dia do 
embarque. 

 Crianças até 4 anos (inclusive) não precisam de teste para embarque. 
 Os testes aceites são PCR ou testes de antigénio (incluem autotestes supervisionados e 

não supervisionados). A prova de um teste negativo pode ser o resultado impresso ou 
digital, uma foto nítida do resultado do seu autoteste ou traga o mesmo em mãos. 

 

Caso necessite de efetuar um teste localmente, consulte aqui alguns provedores onde pode 
agendar e realizar o seu teste à Covid-19: 
https://www.royalcaribbean.com/faq/questions/share-covid-19-testing-providers-to-
schedule-pre-cruise-test  
Note, por favor que o custo do teste e a disponibilidade variam de acordo com o provedor do 
teste. 
 

Orientação de Vacinação 

Recomenda-se que os passageiros estejam totalmente vacinados contra o COVID-19, caso 
sejam elegíveis. 

Embora os documentos de vacinação não sejam necessários para embarcar, solicitamos 
que informe o estado de vacinação antes do embarque (através da aplicação, no nosso site 
ou no terminal). Recomendamos que leve consigo os documentos de vacinação, caso as 
autoridades locais ou empresas em algum destino o exijam para entrada. 
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Se tiver dúvidas sobre estes protocolos, consulte as nossas Perguntas Frequentes (inglês): 
https://www.royalcaribbean.com/faq, ou entre em contacto diretamente connosco ou com o 
seu Agentes de Viagens. 

Todos os tripulantes a bordo dos nossos navios e nos nossos destinos privados estão totalmente 
vacinados e recebem uma dose de reforço à medida que ficam elegíveis para tal. 

 

Vacinação em dia* = Série completa de vacinação original (2 doses de uma vacina de 2 doses, como Pfizer ou 
Moderna, ou dose única da Janssen) + a dose de reforço até 14 dias antes da partida  

Vacinação Completa** = 2 doses de uma vacina de 2 doses, como Pfizer ou Moderna, ou dose única da Janssen até 
14 dias antes da partida.  

 

Devido à situação fluida do Covid-19, estes protocolos estão sujeitos a alterações sem aviso 
prévio. Recomendamos que consulte os seguintes links, para obter as informações mais 

atualizadas: 

Requisitos Royal Caribbean: https://www.royalcaribbean.com/the-healthy-sail-center 

Requisitos exigidos pelos países que vai visitar: https://www.traveldoc.aero/ 

Requisitos para Passageiros portugueses: https://portaldascomunidades.mne.gov.pt/pt/ 


