
Perguntas frequentes 

Mundi Travel 

 

Comissão Arbitral 

 

1- O que é o Fundo de Garantia de Viagens e Turismo (FGVT)? 
 
 

Nos termos do artigo 31º da do Decreto-Lei n.º 61/2011, de 6 de maio, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 199/2012, de 24 de agosto, o FGVT 

responde solidariamente pelo pagamento dos créditos de consumidores 

decorrentes do incumprimento de serviços contratados às agências de Viagens e 

turismo. Os valores que constituem o FGVT, no montante mínimo de € 2 000 000, 

servem para pagar créditos de consumidores resultantes do incumprimento das 

agências de viagens, sempre que estas não procedam diretamente ao seu 

pagamento.  

Ficam excluídos do âmbito do FGVT o pagamento dos créditos dos consumidores 

relativos à compra isolada de bilhetes de avião, mas apenas quando a não 

concretização da viagem não seja imputável à agência de viagem envolvida. Ou 

seja, se a não concretização da viagem for da responsabilidade da agência de 

viagem, o consumidor pode acionar o FGVT. 

 

2- Como posso acionar o FGVT? 

 

Os consumidores interessados em obter a satisfação de créditos resultantes do 

incumprimento de contratos celebrados com agências de viagens e turismo 

podem acionar o Fundo de garantia de viagens e turismo (FGVT), devendo 

requerê-lo ao Turismo de Portugal, I. P., apresentando, em alternativa: sentença 

judicial ou decisão arbitral transitada em julgado, decisão do provedor do cliente 

da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), ou 

requerimento, solicitando a intervenção da comissão arbitral, instruído com os 

documentos comprovativos dos factos alegados. 



http://www.turismodeportugal.pt/Portugu%C3%AAs/turismodeportugal/desta

que/Pages/Informa%C3%A7%C3%A3oaosConsumidores-

Ag%C3%AAnciasdeViagenseTurismo.aspx 

     
3- O que é a Comissão Arbitral? 

 

A Comissão Arbitral dirime os conflitos que opõem os consumidores às agências de 

viagens e turismo decorrentes do incumprimento ou cumprimento defeituoso do 

contrato celebrado. 

Estas situações verificam-se quando o consumidor não usufrui dos serviços 

contratados ou, tendo usufruído, estes não correspondem aos que foram 

acordados.  

A Comissão Arbitral é um órgão constituído por um representante do Turismo de 

Portugal, I.P., que preside, um representante da Direção-Geral do Consumidor, um 

representante da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo 

(APAVT) e um representante de associação de defesa do consumidor a designar 

pelo consumidor. 

 

4- Qual o prazo para apresentar o requerimento solicitando a intervenção da 

Comissão Arbitral? 

 

O requerimento tem, conforme dispõe o n.º 4 do artigo 33º do já enunciado 

Diploma Legal, de ser apresentado, salvo prazo superior contratualmente previsto, 

no prazo de 30 dias após:  

a) o termo da viagem; 

b) o cancelamento da viagem imputável à agência;  

c) a data do conhecimento da impossibilidade da sua realização por facto 

imputável à agência;  

d) o encerramento do estabelecimento; 

Apresentado o requerimento, este será posteriormente apreciado pela Comissão 

Arbitral, a qual deliberará por maioria dos membros presentes, tendo o presidente 

voto de qualidade. 

http://www.turismodeportugal.pt/Portugu%C3%AAs/turismodeportugal/destaque/Pages/Informa%C3%A7%C3%A3oaosConsumidores-Ag%C3%AAnciasdeViagenseTurismo.aspx
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http://www.turismodeportugal.pt/Portugu%C3%AAs/turismodeportugal/destaque/Pages/Informa%C3%A7%C3%A3oaosConsumidores-Ag%C3%AAnciasdeViagenseTurismo.aspx


Existindo condenação da agência reclamada, se esta não proceder ao pagamento 

voluntário da quantia em que foi condenada, diretamente ao cliente, no prazo 

máximo de vinte dias, o Turismo de Portugal, I.P., aciona o Fundo de Garantia das 

Viagens e Turismo (FGVT), para que o requerente obtenha, através desta via, o 

reembolso devido. 

Os consumidores podem acionar o FGVT, apresentando o requerimento a solicitar 

a intervenção da Comissão Arbitral, tendo em atenção o prazo previsto para esse 

efeito. 

 

5- Se o prazo para requerer a intervenção da Comissão Arbitral tiver sido 

ultrapassado, posso, mesmo assim, efetuar reclamação de créditos no 

processo de insolvência?  

 

Sim, mesmo que o prazo para requer a intervenção da comissão arbitral já esteja 

ultrapassado, poderá reclamar créditos no processo de insolvência, no prazo 

fixado na sentença de declaração de insolvência. 

Por exemplo, se o termo da viagem, ou o cancelamento por causa imputável à 

agência ou o conhecimento da impossibilidade da sua realização por 

responsabilidade da agência, já ocorreu há mais de 30 dias, e não requereu a 

intervenção da comissão arbitral, deverá reclamar os seus créditos no processo de 

insolvência, dentro do prazo legalmente estabelecido para o efeito. 

 

6- Sou titular de um cartão de férias “Mundi Travel” e apesar de ter pago 

uma reserva, no âmbito da utilização desse cartão, bem como a respetiva 

taxa administrativa anual, posso acionar o FGVT, caso a agência não tenha 

cumprido o dever de reserva a que se tinha comprometido? 

  

Não. Neste caso, tratando-se de um incumprimento relativo ao cartão de férias 

“Mundi Travel”, o mesmo estará excluído do âmbito do FGVT, pelo que deverá 

reclamar os créditos no processo de insolvência, dentro do prazo legalmente 

estabelecido para o efeito. 

 



 

 

 

Processo de Insolvência 

 

1. O que é o Processo de Insolvência? 

Nos termos do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas (CIRE), o processo 

de insolvência é um processo de execução universal que tem como finalidade a 

satisfação dos credores pela forma prevista num plano de insolvência, baseado, 

nomeadamente, na recuperação da empresa compreendida na massa insolvente, ou, 

quando tal não se afigure possível, na liquidação do património do devedor insolvente 

e a repartição do produto obtido pelos credores. 

 

2. A reclamação de créditos implica, automaticamente, o reembolso do meu 

crédito? 

Não. Da reclamação de créditos não resulta, automaticamente, o reembolso do 

crédito. 

 

3. Qual o prazo para reclamar o meu crédito? 

A reclamação de créditos deve ser apresentada no prazo fixado na sentença de 

declaração de insolvência, prazo esse que não poderá exceder 30 dias.  

A generalidade dos credores são citados editalmente, sendo a sentença publicada no 

portal Citius e num jornal diário de grande circulação nacional. 

As reclamações devem ser remetidas ao administrador de insolvência. Este, no prazo 

de 15 dias após o termo do prazo de reclamações, elabora uma lista de créditos 

reconhecidos e uma lista de créditos não reconhecidos. Esta lista será entregue pelo 

administrador de insolvência na secretaria do tribunal e publicada no portal Citius.  

 

4. Como reclamar o meu crédito? 

Reclame por escrito, através de carta registada com aviso de receção e dirigida ao 

administrador de insolvência, acompanhada de toda a documentação relevante para a 

apreciação do crédito, nomeadamente, nota de encomenda e documento 



comprovativo do pagamento efetuado, por exemplo, fatura, recibo ou outro 

documento comprovativo. 

 

5. Existe alguma carta-tipo disponibilizada pela DECO para reclamar? 

Sim, utilize a nossa carta-tipo, em www.deco.proteste.pt 

A carta deverá ser, sempre que possível, adequada à situação em concreto do credor, 

e acompanhada de toda a documentação relevante para apreciação dos créditos, 

nomeadamente, nota de encomenda e documento comprovativo do pagamento 

efetuado, por exemplo, fatura, recibo ou outro documento comprovativo. 

 

6. A quem é que dirijo a minha reclamação de créditos? 

A reclamação de créditos deverá ser dirigida e remetida ao administrador de 

insolvência, por carta registada com aviso de receção para o seu domicílio profissional, 

a quem incumbe elaborar as listas de créditos. 

 

7. Tenho de contratar um advogado para reclamar o meu crédito? 

Não. Sem prejuízo da obrigatoriedade de constituição de advogado para outros atos, 

para a reclamação de créditos não é obrigatória a constituição de mandatário judicial. 

Não obstante, poderá constituir um advogado tendo em vista um melhor 

acompanhamento do processo, ou requerer apoio judiciário junto dos serviços da 

Segurança Social, no sentido de ser nomeado oficiosamente um advogado, cumpridos 

os requisitos decorrentes da Lei do Apoio Judiciário. Para mais informações, consulte o 

sítio da Segurança Social na Internet. 

Contudo, caso o crédito não seja reconhecido e pretenda impugnar a lista de créditos, 

terá de constituir advogado ou requer apoio judiciário para esse efeito. 

 

8. Existe algum custo ou encargo associado à reclamação de créditos? 

Não. A reclamação de créditos não se encontra sujeita ao pagamento de qualquer 

encargo ou valor, sem prejuízo de outros custos que possam estar inerentes ao 

processo, nomeadamente, impugnação dos créditos ou constituição de mandatário 

judicial. 



9. O que sucede se o crédito reconhecido pelo administrador de insolvência for 

inferior ao que referi na reclamação de créditos ou se não for reconhecido 

pelo administrador de insolvência? 

O credor deverá impugnar a lista provisória de créditos no prazo de 10 dias, após o 

termo do prazo para o administrador da insolvência entregar as listas. 

Pode qualquer interessado impugnar a lista de credores reconhecidos através de 

requerimento dirigido ao juiz, com fundamento na indevida inclusão ou exclusão de 

créditos, ou na incorreção do montante ou da qualificação dos créditos reconhecidos.  

Se não houver impugnações, é de imediato proferida sentença de verificação e 

graduação dos créditos, em que, salvo o caso de erro manifesto, se homologa a lista de 

credores reconhecidos elaborada pelo administrador da insolvência e se graduam os 

créditos em atenção ao que conste dessa lista.  

Para a impugnação da lista de créditos, terá de constituir advogado ou requer apoio 

judiciário para esse efeito, junto da Segurança Social. 

 

10. O que deverei fazer para obter auxílio durante o Processo de Insolvência? 

Para obter auxílio durante o Processo de Insolvência poderá constituir mandatário 

judicial ou requerer apoio judiciário junto dos serviços da Segurança Social, no sentido 

de ser nomeado oficiosamente um advogado, cumpridos os requisitos decorrentes da 

Lei do Apoio Judiciário. Para mais informações deverá consultar o sítio da Segurança 

Social na Internet.   

 

 


