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O campeonato mundial 2014 é um assunto muito sério para os fãs e amantes do futebol.
E mesmo para quem segue outras modalidades desportivas, é difícil encontrar alguém que
não apoie a seleção nacional de futebol em disputas internacionais.
Não fugimos a esta tendência: também depositamos as nossas esperanças na vitória da
seleção das quinas. Há muito mais, contudo, para avaliar nesta competição mundial.
A decisão da FIFA (Federação Internacional de Futebol) de permitir a venda de bebidas
alcoólicas foi, na nossa opinião, um recuo no modo como se trata o problema da violência
nos estádios.
Esperamos que nada aconteça, mas o mau exemplo já deu frutos. A Federação de Futebol
do Rio de Janeiro decidiu permitir a cerveja no campeonato local de 2013.
Com este guia, a DECO PROTESTE pretende esclarecer os adeptos portugueses sobre vários
aspetos relacionados com o Mundial e com a viagem e alojamento no Brasil.
Se está nos seus planos apoiar a seleção ao vivo no Brasil, este guia pode revelar-se o seu
melhor amigo. Indicamos também contactos de entidades que podem ajudar em caso de
necessidade. Se precisar de mais informações, poderá ligar para a nossa linha de apoio no
estrangeiro (00 351 21 841 08 58).
Esperamos que esta iniciativa seja um exemplo a seguir e ajude os adeptos a garantir que
todos os seus direitos são respeitados.
DECO PROTESTE, sempre ao lado do consumidor

Guia do Mundial 2014
As nossas atividades são levadas a cabo por
duas entidades jurídicas: a DECO, Associação
Portuguesa para a Defesa do Consumidor, e a
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Jogos de Portugal no grupo G
Equipa

Pontos

Jogos

Data/hora

Local

16/6 - 17 h

Salvador

PORTUGAL

Alemanha x Portugal

ALEMANHA

EUA x Portugal

22/6 - 23 h

Manaus

GANA

Portugal x Gana

26/6 - 17 h

Brasília

E. U. AMÉRICA

Vamos apoiar a seleção
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Cidades-sede
A maioria da população brasileira mora em cidades de média e grande dimensão. Nas
15 maiores, vive 21% da população. Por exemplo, São Paulo tem 11,3 milhões de habitantes; o Rio de Janeiro, quase 6,3 milhões; Salvador, Brasília, Fortaleza e Belo Horizonte têm
mais de dois milhões cada. Todas as sedes do mundial de futebol possuem uma boa oferta de restaurantes, hotéis, centros comerciais e hospitais.
Local

Fase de grupos

Oitavos-de-final

Minas Gerais
Belo Horizonte
Mineirão

14/6 - 13 h; 17/6 - 13 h
21/6 - 13 h; 24/6 - 13 h

28/6 - 13 h

Distrito Federal
Brasília
Estádio Nacional

15/6 - 13 h; 19/6 - 13 h
30/6 - 13 h
23/6 - 17 h; 26/6 - 13 h

Mato Grosso
Cuiabá
Arena Pantanal

13/6 - 18 h; 17/6 - 18 h
21/6 - 18 h; 24/6 - 16 h

Paraná
Curitiba
Arena da Baixada

16/6 - 16 h; 20/6 - 19 h
23/6 - 13 h; 26/6 - 17 h

Ceará
Fortaleza
Castelão

14/6 - 16 h; 17/6 - 16 h
21/6 - 16 h; 24/6 - 17 h

Amazonas
Manaus
Arena da Amazônia

14/6 - 21 h; 18/6 - 15 h
22/6 - 15 h; 25/6 - 16 h

Rio Grande do Norte
Natal
Arena das Dunas

13/6 - 13 h; 16/6 - 19 h
19/6 - 13 h; 24/6 - 13 h

Rio Grande do Sul
Porto Alegre
Beira-Rio

29/6 - 13 h

Quartos-de-final

Meias-finais

Final

8/7 - 17 h
12/7- 17 h
3.º lugar

5/7 - 13 h

4/7 - 17 h

15/6 - 13 h; 18/6 - 13 h
30/6 - 13 h
22/6 - 13 h; 25/6 - 13 h
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O consumidor
e o Mundial 2014
A DECO PROTESTE elaborou este guia
para ajudar os adeptos que irão ao
Brasil para assistir aos jogos do Mundial 2014. Nestas páginas encontra
informações práticas e úteis sobre a
compra de produtos ou serviços e dicas de consumo.
Saiba também quais são os seus direitos enquanto consumidor e onde
dirigir-se em caso de necessidade.
Pode ainda esclarecer qualquer dúvida
através da nossa linha de apoio no estrangeiro (00 351 21 841 08 58). A linha
está disponível nos dias úteis, das 9 h às
13 h e das 14 às 18 horas. Em alternativa,
envie um e-mail através da nossa página
de contatos (www.deco.proteste.pt/contactos).

Direitos básicos

Pernambuco
Recife
Arena Pernambuco

14/6 - 19 h; 20/6 - 13 h
23/6 - 17 h; 26/6 - 13 h

29/6 - 17 h

Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Maracanã

15/6 - 19 h; 18/6 - 19 h
22/6 - 19 h; 25/6 - 17 h

28/6 - 17 h

4/7 - 13 h

Bahia
Salvador
Fonte Nova

13/6 - 16 h; 16/6 - 13 h
20/6 - 16 h; 25/6 - 13 h

1/7 - 17 h

5/7 - 17 h

São Paulo
São Paulo
Arena de Itaquera

12/6 - 17 h; 19/6 - 16 h
23/6 - 13 h; 26/6 - 17 h

1/7- 13 h

13/7 - 16 h
campeão

9/7 - 17 h

São direitos do consumidor
1. Proteção da vida e da saúde.
2. Educação para o consumo.
3. Escolha de produtos e serviços.
4. Informação.
5. Proteção contra publicidade enganosa
e abusiva.

6. Proteção contratual.
7. Indemnização.
8. Acesso à justiça.
9. Facilitação de defesa dos seus direitos.
10. Qualidade dos serviços públicos.
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Alimentação
Se visitar um restaurante, café ou bar, observe as condições de higiene das mesas,
balcões e dos uniformes e aventais dos funcionários. Segundo a legislação, os funcionários que manuseiam alimentos são obrigados a manter os cabelos presos e
protegidos com redes ou toucas.
Exija que as bebidas, como sumos (chamados de sucos), refrigerantes, chás, cervejas, e outras que venham em garrafas ou latas, sejam abertas apenas na sua presença. Não compre alimentos cuja embalagem esteja danificada, pois pode indicar
contaminação e, portanto, significar sérios riscos para a saúde.

Aluguer de automóvel
Alugar um automóvel para conhecer as principais atrações turísticas
é uma boa opção. Antes de se fazer
à estrada, verifique se este não exibe nenhum dano visível como riscos
ou amolgaduras. Confirme a quantidade de combustível e o número
de quilómetros (alguns contratos
efetuam a cobrança por quilómetro).
Tenha em atenção a garantia que
lhe for exigida para o aluguer do automóvel, como o cartão de crédito.
As empresas ficam com uma cópia
do cartão de crédito, para o caso
de terem de lhe cobrar eventuais
danos na viatura. Se for o caso, é
provável que o dinheiro saia da sua
conta sem notar. Confirme o extrato
bancário com atenção para se certi-
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ficar do que foi ou não cobrado.
Ao alugar um carro, não assine notas ou faturas em branco. Se a empresa fizer essa exigência, denuncie o sucedido a um órgão de defesa do consumidor. As despesas extra
(seguros opcionais, impostos e combustíveis) deverão ser pagas no local de devolução
do veículo.
Antes da viagem, confirme se o cartão de crédito é reconhecido e aceite no Brasil. Confirme se há seguro e as respetivas coberturas, inclusive contra terceiros.

Bancos
Para países com uma boa rede de caixas automáticos, como o Brasil, compre alguma moeda local antes de partir, para as despesas de primeira necessidade. Em regra,
compensa dirigir-se às agências de câmbio em Portugal para trocar moeda. A maioria
vende-a mais barata do que os bancos e disponibiliza um leque alargado de divisas no
dia ou, o mais tardar, no seguinte (a taxa de conversão em março de 2014 é de 1 real =
0,31 euros).
Têm, contudo, um inconveniente: localizadas junto a grandes centros urbanos, estão
inacessíveis a uma boa parte da população. Se não tem nenhuma nas redondezas, troque dinheiro no banco, por débito em conta (só para clientes). Em regra, é mais barato
do que em numerário.
Pague o resto com cartões de débito e crédito. Apesar de terem custos, são mais cómodos e seguros do que levar os bolsos recheados de dinheiro ou travellers cheques.
Se tiver de levantar dinheiro, use o cartão de débito e evite retirar pequenas quantias
de cada vez. Como a operação está sujeita a uma comissão fixa, quanto mais vezes
recorrer à máquina, mais paga. Evite levantar muito dinheiro em locais ermos.
Procure locais fechados e mais movimentados. Confirme o valor antes de introduzir
a senha e guarde o recibo. Consulte a página online das redes Visa e Mastercard para
conhecer o local exato dos caixas automáticos.
Faça uma estimativa do que vai gastar. Se sobrar moeda antes de terminar as férias,
guarde-a para uma próxima oportunidade ou gaste bem os últimos “cartuchos”. Ao
vendê-la, perde dinheiro devido às comissões elevadas e taxas de câmbio menos favoráveis.
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Bebidas alcoólicas

Brasil de A a Z

São proibidas nos estádios de futebol no Brasil, mas o governo assumiu, em 2007, o
compromisso com a FIFA de permitir todos os tipos de alimentos e bebidas durante a
competição.
As bebidas alcoólicas, segundo o artigo 29 da Lei Geral do Mundial, deverão estar
acondicionadas ou ser consumidas em material plástico.
E já sabe, se beber não conduza. Desde 20 de dezembro de 2012, as restrições aumentaram. Além do balão, os vídeos, os relatos e as testemunhas valem como provas de
embriaguez do condutor.

Acompanhantes

Cartão de crédito

Cambistas

Na hora da compra, certifique-se de que pode pagar com cartão de crédito. Confirme
se o valor indicado na máquina está correto. Só depois introduza o código pessoal.
Memorize-o, evite guardá-lo na carteira e nunca o divulgue a terceiros. Se precisar de
anotar o código, não o faça junto ao cartão ou no telemóvel: são os primeiros locais
que os burlões procuram. Anote-o de forma dissimulada: por exemplo, como se fosse
um número de telefone ou uma data de aniversário.
Num pagamento, não perca o cartão de vista e certifique-se de que é passado num
único equipamento, para não ser clonado. Se lhe pedirem para repetir a operação, faça-o apenas se o terminal apresentar uma mensagem em como a anterior foi anulada.
Exija um comprovativo.
No multibanco, certifique-se de que mais ninguém vê o PIN. Se notar que a máquina
tem um aspeto diferente do habitual ou está vandalizada, não a utilize. Pode ter sido
“adaptada”. Caso o cartão fique retido, contacte de imediato o banco e o emissor.
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A oferta de “acompanhantes” de ambos os sexos é comum no Brasil, mesmo para turistas. O relacionamento com menores é crime. Se receber esse tipo de oferta, denuncie à polícia.

Bebidas
O consumo de álcool é proibido a menores de 18 anos e existem restrições para os condutores. Além de ser prejudicial à saúde, o abuso deste tipo de bebidas torna a pessoa
mais suscetível à violência. Algumas bebidas, como a caipirinha (cachaça, açúcar, gelo
e limão) podem embriagar mais rapidamente. Beba com moderação.

São pessoas que compram bilhetes para espetáculos e jogos de futebol e revendem-nos à porta do estádio e das casas de espetáculo muito mais caros do que os oficiais.
Muitas vezes, os bilhetes são falsos. Compre-os nas bilheteiras em pacotes de agências ou em sites especializados recomendados pela organização do evento.

Camelôs
São vendedores ambulantes espalhados por algumas ruas centrais das principais cidades brasileiras. Alguns trabalham em redor dos estádios de futebol. Vendem bandeiras,
t-shirts e outros símbolos dos clubes, de origem duvidosa. É mais seguro comprar nas
lojas oficiais, mas o preço pode ser superior. Os produtos vendidos por estes comerciantes são, geralmente, contrafeitos, pirateados ou roubados. Dirija-se a lojas de ruas ou
centros comerciais e exija fatura. No caso de equipamento eletrónico e relógios, exija
também o comprovativo de garantia.

Cardápio
Em bares, restaurantes, “lanchonetes”, hotéis e similares, o cardápio ou menu inclui os
bens e serviços oferecidos, respetivos preços e acréscimos a que o consumidor está sujeito (couvert, couvert artístico, gorjeta, etc). No cardápio deve constar a informação de
que o serviço de couvert é opcional. Numa das portas de entrada do estabelecimento
deverá ser afixada uma cópia ou similar do cardápio.
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Cozinha
Nalguns restaurantes, pode ver a cozinha e observar a limpeza do local.

Dinheiro
Como em qualquer grande cidade do mundo, evite manusear grandes somas de dinheiro em público. Não troque dólares nem outras moedas internacionais com desconhecidos. Recorra às lojas de câmbio ou agências bancárias.

Efusividade
O brasileiro é caloroso e tátil: abraça, beija e toca nas pessoas. Isto surpreende e até incomoda alguns estrangeiros. O número de beijos, por exemplo, depende do sítio onde
está: em São Paulo, um; noutros estados, dois ou mais.

DECO PROTESTE Sempre na defesa dos consumidores
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gem africana). Em Cuiabá, Brasília e Goiânia, prove o arroz com pequi (fruta típica da
região). Nas sedes nordestinas
(Salvador, Recife, Fortaleza e
Natal), experimente os peixes,
o marisco e a carne de sol com
macaxeira (mandioca). Em
Belém, prove a fruta e os peixes amazónicos.

Flanelinhas
Também conhecidos como arrumadores, tomam conta de
áreas onde há vagas de estacionamento na rua. Não confie nem lhes entregue a chave
do carro de aluguer. Prefira
parques de estacionamento
fechados, pagos à hora e com
seguro incluído no preço.

Gorjetas

Especialidades gastronómicas
Variam de acordo com a região. O país tem 8,5 milhões de quilómetros quadrados,
com grande variedade climatérica e cultural. Em Porto Alegre, o churrasco domina a
culinária. Em Curitiba, a especialidade é o barreado (carne cozida com arroz e farinha
de mandioca). São Paulo é um dos maiores centros gastronómicos do mundo. Já no
Rio de Janeiro, as estrelas são a feijoada e a caipirinha. Belo Horizonte é a capital da
culinária mineira, com pratos como feijão tropeiro e frango com quiabo (planta de ori-

O pagamento de gorjeta no Brasil é opcional. Mas nalguns estabelecimentos é comum
cobrar 10% sobre o valor da conta. Esta prática não tem base legal e o consumidor
pode recusar-se a pagar. Em alguns casos, os estabelecimentos alegam que a cobrança se deve ao facto de estar prevista no acordo coletivo de trabalho.
Ainda assim, o consumidor pode negar-se a pagá-la, porque a responsabilidade pelo
cumprimento do acordo é do empregador.
A cobrança de couvert artístico apenas é permitida se houver música ao vivo ou outra
atividade artística no local. É necessário que mantenham contrato regular com o músico e/ou artistas e estar previsto, para cada 4 horas de funcionamento, uma apresentação artístico-musical contínua ou intercalada por 60 minutos, no mínimo. Tal exclui
música ambiente ou ecrãs para ver jogos. O estabelecimento terá de afixar informação
em local visível e indicar os dias e horários da apresentação.

Guias de turismo
Pode ser abordado por pessoas que dizem ser guias. Um guia deve estar registado no
Cadastur (Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos) e ter identificação, emitida
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pelo Ministério do Turismo. Para mais informações, consulte www.cadastur.turismo.
gov.br/cadastur. Se tiver dúvidas, consulte as agências de turismo.

Índigenas
Não há reservas indígenas turísticas idênticas às que existem nos Estados Unidos. É
possível, no entanto, comprar artesanato em algumas cidades brasileiras.

Jogos
Os casinos e bingos são proibidos no Brasil, portanto, ilegais.

Lanches na rua
Perto dos estádios, encontra comidas rápidas à venda, também
conhecidas por lanches, como
cachorros quentes, sandes,
pedaços de frutas, sumos (ou
sucos) e churrasco no espeto.
Evite, porque não há garantia
de higiene nem de conservação
adequada. Além disso, na maior
parte do Brasil, as temperaturas
são elevadas mesmo no inverno, o que provoca deterioração
acelerada destes alimentos.
Não compre fruta, salgados e
água nos semáforos (há risco de
assaltos ou produtos em condições higiénicas duvidosas, fora
do prazo ou estragados).

Nomes
É normal os brasileiros dirigirem-se às pessoas pelo nome próprio. Por exemplo, o Sr.
José Mendes será chamado de José. Em tratamento cerimonioso, não é raro que seja
chamado de doutor José, mesmo que não seja médico, advogado ou tenha doutoramento. Uma senhora, Maria Mendes, será chamada de dona Maria.
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Ouvidorias
Serviços de atendimento disponíveis na maioria dos órgãos públicos e, em menor escala, nas companhias privadas.

Piadas
O brasileiro é bem humorado e gosta de contar anedotas.

Quanto custa
A pechincha não é um hábito cultural no Brasil, como noutros países. Mas vale sempre
a pena pedir um desconto, sobretudo se pagar em dinheiro. Antes de ir às compras,
consulte sites que comparam preços, para saber se a loja está a cobrar um preço elevado pelos produtos.

Romances
Cuidado com encontros em locais distantes, com pessoas que conheceu recentemente. Podem ser armadilhas para ações criminosas. No Brasil, há um forte movimento
contra a exploração sexual, sobretudo de menores de idade. Há campanhas contra o
turismo sexual e o abuso de menores.
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Sol
O Brasil é um país tropical, sujeito a temperaturas elevadas. Várias cidades-sede do
Mundial 2014 são quentes mesmo no inverno. Destacamos Cuiabá, Fortaleza, Manaus,
Natal, Recife e Salvador. Utilize protetor solar, bonés e roupas leves. E beba bastante
água.

Temperos
Se não está habituado a comidas mais condimentadas, alguns pratos típicos regionais
(por exemplo, da Baía, como vatapá e acarajé) costumam ser apimentados. Nalgumas partes do Brasil, “mais quente” significa com mais pimenta.

Ultravioleta
Consulte os resultados do nosso teste a protetores solares e o dossiê especial de cuidados com o sol em www.deco.proteste.pt/saude.

Voltagem
No Brasil não é fixa. Pode ir de 110 a 220V consoante o estado e o município. Informe-se para facilitar o uso dos aparelhos elétricos sem danos por voltagem inadequada.

Ziriguidum
Onomatopeia que imita o som de percussão no samba, ainda hoje o ritmo musical
que caracteriza o Brasil. Também fazem muito sucesso Frevo, Baião e Maracatu (Pernambuco); Forró (toda a região Nordeste); Axé (Baía); Sertanejo (São Paulo, Minas
Gerais e Paraná); Vanerão (Rio Grande do Sul); Samba, Chorinho, Bossa Nova (Rio de
Janeiro); Toada (Amazonas) e Rock brasileiro (São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais,
Brasília e Rio Grande do Sul).

Alojamento
No Brasil há sete tipos de alojamento, conforme as características: hotel, resort, hotel
fazenda, cama e café, hotel histórico, pousada e flat/apart hotel. Cada um pode ser
classificado em estrelas, de 1 a 5. Além destes, há albergues (conhecidos como hostels). Antes de escolher, obtenha o máximo de informações: características do quarto,
condições e aparência do local, se houver fotos no site. Pesquise na Internet o mapa da

região em que se localiza o hotel. Informe-se com quem conhece a cidade se o bairro é
seguro, se há lojas, farmácias ou mercados nas redondezas.
Se fez a reserva antes, leve o “voucher” ou comprovativo emitido pelo hotel. Qualquer
valor pago antecipadamente deve ser descontado do total cobrado no momento da
saída (check-out).
Caso não tenha reserva, observe os preços que devem estar afixados na receção do
hotel. Os preços das diárias, com indicação do início e do fim do período de 24 horas
correspondentes a cada diária, deverão estar afixados nas portarias ou receções dos
hotéis, pousadas ou estabelecimentos similares. No Brasil, geralmente o pequeno-almoço está incluído no preço da diária.
É mais seguro guardar objetos e valores no cofre do hotel. Informe-se sobre custos no
check-in. Catálogos e folhetos com informações de serviços adicionais, como lavandaria devem estar disponíveis no quarto.
Se notar que há aparelhos ou objetos danificados no quarto, avise o gerente ou os
funcionários da receção e peça a substituição ou arranjo. Na impossibilidade de serem
reparados, exija a troca de quarto.
Se comparecer no hotel no dia marcado, tendo feito a reserva com antecedência, e
as condições negociadas não forem atendidas, ou as instalações forem inadequadas,
pode exigir o cumprimento da oferta, aceitar outro produto equivalente ou cancelar a
reserva com direito à restituição imediata da quantia paga. Se não puder comparecer
no hotel no dia marcado, cancele a reserva com a maior antecedência possível.
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Alguns hotéis cobram multas. No Brasil, o check-in, na maioria dos casos, pode ser efetuado a partir das 12 horas. Antes de consumir produtos do minibar, consulte os preços.
Anote tudo o que for consumido para evitar dúvidas quando pagar. Nessa altura, confirme todos os valores cobrados.
Em caso de extravio ou danos na bagagem, o hotel responde pelo prejuízo. Mas o cliente deve provar que o bem estava no local, com testemunhas ou um documento escrito.
Poderá também optar pelo alojamento em casas de família, mas reforce os cuidados:
peça referências e faça um contrato simples, indicando a pessoa responsável pela residência, o período da estadia, o que pode utilizar e se as refeições estão incluídas.
Outra opção são as chamadas “guest houses”, quartos em casas de famílias que são
alugados temporariamente.
É fundamental confirmar o local, o acesso a casas de banho e áreas comuns e a facilidade de acessos à cidade.
Por questões de segurança, escolha estabelecimentos registados nas redes internacionais de Bed & Breakfast que funcionam como centrais de reservas. No Brasil, as
duas principais operadoras são a Rede Cama e Café (www.camaecafe.com.br) e a Bed
& Breakfast Brasil (www.bbrasil.com).

Bilhetes para os jogos
Compre os bilhetes só em postos e sites oficiais. Cuidado com a oferta feita por vendedores clandestinos (cambistas) que costumam circular nos estádios. Ainda que o
bilhete seja verdadeiro, os valores podem ser elevados.
Os jogos serão realizados em 12 cidades. O melhor é comprar os bilhetes nos locais de
realização ou junto dos representantes e organizações responsáveis.

Bilhetes de avião
Confirme o voo 48 horas antes de ir para o aeroporto. É possível acompanhar as chegadas e as partidas no site www.infraero.gov.br/voos.

No dia da viagem, verifique se possui todos os documentos necessários, como passaporte, bilhete de identidade, ou cartão do cidadão, bilhete do avião, número da reserva
ou “voucher”.
Leve na bagagem o necessário. Se a mala ultrapassar o peso permitido, terá de pagar
uma taxa extra. A TAP, por exemplo, aplica a regra da bagagem por peça: numa viagem
com destino ao Brasil, a bagagem não pode exceder os 23 quilos por passageiro. A bagagem de mão não pode pesar mais do que 5 quilos nem ter dimensões acima dos 115
cm (considerando altura, comprimento e largura).
Coloque em toda a sua bagagem (malas e mochilas), na parte interna e externa, etiquetas com o seu nome, morada e telefone. Feche as malas com cadeado.
Não é permitido levar bolsas ou bagagens de mão com embalagens de produtos líquidos, gel e pastas acima de 100 ml. Devem ser embalados e guardados dentro da mala
a despachar, bem como objetos cortantes (por exemplo, tesouras de unhas).
Nos voos nacionais e internacionais são aplicadas as regras da IATA (International Air
Transport Association).
Para voos domésticos, dentro do Brasil, chegue ao aeroporto com, no mínimo, uma
hora de antecedência; para internacionais é preciso chegar duas horas antes do embarque. Ao planear a ida para o aeroporto, considere o trânsito intenso das maiores
cidades. Na sala de embarque, fique atento às informações sonoras e dos painéis.
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quer motivo, dão ao passageiro direito de endosso do bilhete ou imediata devolução
do valor pago, conforme a modalidade de pagamento. Nestes casos, todas as despesas com alojamento, alimentação e transporte, decorrentes da interrupção ou do atraso do voo, ficam a cargo da companhia aérea.
Ao chegar ao aeroporto de destino, qualquer problema com a bagagem deve ser comunicado de imediato à companhia.
Deverá apresentar o talão da bagagem (normalmente colado ao bilhete do voo) e
preencher o Relatório de Irregularidade de Bagagem. Se a bagagem não for localizada,
terá direito a indemnização.
Para fazer a viagem de volta, reconfirme a reserva (pode fazê-lo pelo telefone) até 72
horas antes da partida ou imediatamente após a chegada, se a permanência for inferior a este período. Anote o número da reserva e o nome do funcionário.
Se perder o bilhete de avião, dirija-se à companhia que o emitiu e requisite uma segunda via, registando o ocorrido. Em caso de bilhete danificado, a companhia substitui-o,
desde que dentro do prazo de validade.
É frequente a troca da porta de embarque. A lei brasileira determina que a companhia aérea tem de prestar assistência ao passageiro no caso de atraso, cancelamento
e proibição de embarque (não realizado por motivos de segurança operacional, troca
de avião ou overbooking).
Quando o passageiro, com reserva confirmada, comparece dentro do prazo previsto
para embarque e não encontra lugar, está a ser prejudicado pelo overbooking.
Neste caso, o passageiro tem o direito a ser incluído obrigatoriamente no voo seguinte
para o mesmo destino, na mesma empresa ou noutra, num prazo máximo de 4 horas.
A companhia deve assumir despesas com alimentação, transporte e comunicação.
Se o passageiro tiver de pernoitar numa localidade onde não resida, a companhia deverá proporcionar alojamento.
Se for da vontade do passageiro, terá direito à devolução do valor pago. O consumidor
terá ainda direito a um crédito compensatório pago pela companhia, cujo valor é definido pela extensão do percurso e pelo número de horas para reacomodar o passageiro.
Em caso de atraso, os direitos do passageiro aumentam à medida que o tempo passa:
• a partir de 1 hora: comunicação (Internet, telefonemas);
• a partir de 2 horas: alimentação (voucher, alimentação, bebidas);
• a partir de 4 horas: alojamento (se for o caso) e transporte do aeroporto ao local de
estadia.
A interrupção de voo ou o atraso em aeroporto de escala por mais de 4 horas, por qual-

Passaporte
Mantenha o passaporte em
segurança. Faça uma cópia por
precaução. É indispensável durante a permanência no país e
na viagem de regresso.
Se houver perda, furto ou roubo, dirija-se de imediato ao
consulado.
Consulte a lista das embaixadas e consulados no link do Ministério das Relações Exteriores
(http://www.itamaraty.gov.
br/temas/embaixadas-e-consulados).

20

Guia do Mundial 2014

DECO PROTESTE Sempre na defesa dos consumidores

21

Saúde e consulta do viajante

Segurança

Um mês antes de partir, é importante ir a uma consulta do viajante ou de medicina
tropical. Grávidas, crianças, pessoas com problemas cardiovasculares ou respiratórios,
diabéticos ou com o sistema imunitário debilitado (por exemplo, com sida) exigem
cuidados especiais.

Seja discreto, sobretudo com dinheiro, máquinas fotográficas, telemóveis e passaporte. Nunca leve consigo quantias elevadas, guarde-o no cofre do hotel. Desconfie
de quem o abordar repentinamente. No caso de perda, furto (quando não percebeu a
ação do criminoso) ou roubo (onde há abordagem) do cartão de crédito, comunique
de imediato ao banco. Em caso de roubo, dirija-se à esquadra de polícia mais próxima.
Pode efetuar a participação online. Cabe ao banco bloquear o cartão de crédito para
que não seja responsabilizado por compras realizadas por terceiros. No caso de perda
ou roubo do passaporte, faça a participação na esquadra de polícia e trate da emissão
de um novo documento. Consulte a lista dos Consulados no site do Ministério das Relações Exteriores (www.itamaraty.gov.br/temas/embaixadas-e-consulados).
• Corpo de Bombeiros: 193.
• Correios (achados e perdidos): 0800 570 0100.
• Polícia Militar: 190.
• Polícia Rodoviária Federal: 191.
• SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência: 192.

Para algumas regiões do Brasil exigem-se vacinas, como a da febre amarela. A vacinação deve ser feita 10 dias antes do embarque para garantir o efeito. Obtenha essas
informações no site do Ministério da Saúde do Brasil ou da embaixada (ver A quem
recorrer na pág. 26). A maioria das viagens internacionais inclui seguro com cobertura e assistência à saúde. Se precisar, poderá recorrer à rede de atendimento oferecida
pela seguradora.
Se não tiver seguro com assistência à saúde ou plano de saúde para atendimento no
Brasil, pode utilizar a rede pública de urgências do Sistema Único de Saúde (SUS). Em
caso de necessidade, recorra a Ouvidoria SUS: Disque Saúde, telefone 136.
Não entre no avião sem a nossa seleção de dicas para se proteger do calor, e prevenir e
tratar queimaduras solares. Saiba tudo em www.deco.proteste.pt/sol.

Telemóveis
Informe-se junto da operadora sobre as tarifas praticadas no Brasil. As ligações em
roaming são mais caras. Geralmente, as taxas são cobradas nas chamadas efetuadas
e recebidas.
3 Pode ser mais vantajoso enviar e receber mensagens pelo serviço de Internet do
hotel, além de aceder a e-mails e redes sociais.
3 Outra boa opção são os serviços de telefone via Internet, com uma tarifa mais em
conta para ligações a telefones fixos ou móveis. E são gratuitos para ligação a outros
internautas.
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Temperaturas na cidade
Só encontrará dias típicos de inverno em duas cidades-sede: Curitiba e Porto Alegre.
Com clima subtropical, ambas podem registar temperaturas mínimas próximas de
0°C, nos dias mais frios. Em geral, os dias vão de 5° a 8°C, até 15°C a 18°C.
São Paulo tem grande amplitude térmica, com temperaturas dos 12°C aos 22°C. Ocasionalmente, podem cair a 8°C ou ultrapassar os 25°C.
Belo Horizonte apresenta um clima semelhante, um pouco mais quente.
Brasília tem dias quentes e noites de amenas a frias. Cuiabá, uma das cidades brasileiras
mais quentes, pode registar dias mais frios, com mínimas de 12°C.
O Rio de Janeiro é uma cidade quente, com dias mais amenos, com mínimas até 12°C. As
máximas, geralmente, superam os 22°C.
Salvador, Recife, Natal e Fortaleza raramente registam temperaturas mínimas inferiores
a 21°C.
Manaus é a mais quente e húmida, pois encontra-se na zona equatorial.
Pode consultar a previsão do tempo atualizada em sites como www.climatempo.com.br.

Transportes
Nos aeroportos e terminais rodoviários, prefira os serviços de táxi oferecidos por cooperativas e empresas com balcões de atendimento nos locais, ou serviços de táxi oficiais. No
hotel, solicite aos funcionários que chamem o táxi. Não é permitida a pré-fixação do valor
do percurso.
3 Pergunte à empresa ou ao taxista qual será a tarifa aplicada. Estas variam de acordo
com a cidade, o trajeto e o horário da viagem. Peça fatura com a identificação do táxi.
3 Se o serviço for inadequado, anote a matrícula, o modelo ou a identificação da frota
(em geral indicados na porta) e reclame na prefeitura da cidade (o equivalente à câmara
municipal).
Há táxis que aceitam pagamento com cartão de crédito ou débito. Informe-se antes
de iniciar a viagem. O metro pode ser uma alternativa em algumas cidades como:
• Belo Horizonte: (31) 3250-3901, www.cbtu.gov.br.
• Brasília: (61) 3353-7373, www.metro.df.gov.br.
• Fortaleza: (85) 3101-7100, www.ceara.gov.br.
• Porto Alegre: (51) 3363 8000, www.trensurb.gov.br.
• Recife: (81) 2102-8651, www.cbtu-sturec.gov.br.
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• Rio de Janeiro: 0800 595 1111 ou (21) 4003-2111, www.metrorio.com.br.
• Salvador: (71) 2105-2909, www.metro.salvador.ba.gov.br.
• São Paulo: 0800 770 7722, www.metro.sp.gov.br.
Informações sobre as rodoviárias: www.rodoviariasbr.com.br.
Para informações sobre aeroportos, consulte: www.infraero.gov.br/index.php/br/aeroportos.html.

Passaredo
www.voepassaredo.com.br
Telefone: 0800 770 3757
Deficiências auditivas: 0800 771 6836

www.aa.com.br

Aerolineas Argentinas

Alfândega

www.aerolineas.com.ar

Receita Federal – Responsável pela administração tributária e aduaneira nos aeroportos. Telefones: 146 (Receitafone) e 0800 702 1111 (Ouvidoria).

http://www.voetrip.com.br
Telefone: 0800 722 8747
Deficiências auditivas: 0800 722 8488

Companhias internacionais
American Airlines

A quem recorrer

Trip

Alitalia
www.alitalia.com/br_pt

Emirates
www.emirates.com/br

Ibéria
www.iberia.com/br

JAL
www.br.jal.com/brl/pt/

Companhias aéreas brasileiras
TAM
www.tam.com.br
Telefones: 0800 570 5700
Deficiências auditivas: 0800 555 500

Gol/Varig
www.voegol.com.br
Telefone: 0800 704 0465
Deficiências auditivas: 0800 709 0466
Deficiências auditivas: 0800 723 1122

Azul
www.voeazul.com.br
Telefone: 0800 884 4040
Deficiências auditivas: 0800 881 0500

Avianca
www.avianca.com.br
Telefone: 0800 286 6543
Deficientes auditivos: 0800 286 5445

Air France
www.airfrance.com.br

United Airlines
www.united.com.br

Pantanal
http://www.voepantanal.com.br
Telefone: 0800 123 200
Deficiências auditivas: 0800 555 500

Copa Airlines

KLM
www.klm.com

LAN
www.lan.com/pt_br/
sitio_personas
/index.html

www.copaair.com

Lufthansa
Delta

www.lufthansa.com.br

www.delta.com

TAP
www.flytap.com
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Transporte aéreo

CBF – Confederação Brasileira de Futebol (www.cbf.com.br).
FIFA – Federação Internacional de Futebol (www.fifa.com/worldcup).

Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) – Agência reguladora desta área, responsável pela fiscalização do cumprimento da lei de aviação civil pelas empresas aéreas e
administradores aeroportuários. Telefone: 0800 725 4445.
Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária) – Administra mais de 60
aeroportos.
Telefone: 0800 727 1234.
Ouvidoria Infraero – Central de Atendimento: 0800 727 1234; Fax: (61) 3312-3013;
Caixa Postal 8626 – CEP: 70312-970 – Brasília-DF.
www.infraero.gov.br e www.anac.gov.br
Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos – ouvidoria@gru.com.br.
Telefone: (+ 55 11) 2445-2945.
Inframérica – Responsável pela administração do Aeroporto Internacional de Brasília.
Telefone: (+55 61) 3214-6798.
Aeroportos Brasil Viracopos – Responsável pela administração do Aeroporto Internacional de Viracopost/Campinas
www.viracopos.com
Telefone: (+55 19) 3725-5000.

•
•
•
•
•

Aeroporto Internacional de Guarulhos/ SP: (11) 2445-4726/4728.
Aeroporto de Congonhas/ SP: (11) 5090-9801/9802/9803.
Aeroporto Internacional do Galeão/ RJ: (21) 3353-2992/3398-5344.
Aeroporto Santos Dumont/ RJ: (21) 3814-7763/7757.
Aeroporto Internacional de Brasília/DF: (61) 3365-2343/1720.

Justiça - Juizados Especiais Cíveis
Órgão do sistema judicial brasileiro, destinado a promover a conciliação, o julgamento
e a execução das causas consideradas de menor complexidade pela legislação – www.
cnj.jus.br.

Saúde
Ministério da Saúde – http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude.
Anvisa – Agência Nacional de Vigilância Sanitária: informações aos viajantes sobre
vacinação, profilaxia, saúde no mundo e exigências sanitárias.
www.anvisa.gov.br/viajante
Telefone: 0800 642 9782.
Vigilância Agropecuária Internacional – Responsável por promover a vigilância agropecuária internacional.
Telefone: 0800 704 1995.

Segurança
Departamento de Polícia Federal – Responsável pelo controlo de imigração/emigração e segurança em áreas restritas dos aeroportos.
www.dpf.gov.br ou 194
Telefone: 0800 978 2336.

Telecomunicações
Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) – www.anatel.gov.br.

Transporte rodoviário
ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) – www.antt.gov.br.

Turismo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Belo Horizonte – www.belohorizonte.mg.gov.br
Brasília – http://vemviverbrasilia.blogspot.com.br
Cuiabá – www.cuiaba.mt.gov.br
Curitiba – www.turismo.curitiba.pr.gov.br
Fortaleza – www.fortaleza.ce.gov.br/turismo
Manaus – www.manaus.am.gov.br
Natal – http://turismo.natal.rn.gov.br
Porto Alegre – www.portoalegre.travel
Recife – www2.recife.pe.gov.br
Rio de Janeiro – www.turisrio.rj.gov.br
Salvador – www.bahia.com.br/cidades/salvador
São Paulo – www.spturis.com

OS NOSSOS VALORES
Independência
A nossa missão exige independência total: financeira, política
e ideológica. Os conselhos e as tomadas de posição
resultam dos nossos estudos e de análises, livres de qualquer tipo
de pressão. A totalidade das receitas da nossa atividade é reinvestida
em prol dos consumidores.
Credibilidade
A concretização da nossa missão assenta na credibilidade
e no reconhecimento da qualidade do nosso trabalho. Esta resulta
do profissionalismo das equipas e de métodos
comprovados, transparentes e constantemente reavaliados,
baseados numa ética profissional exigente.
Proximidade
A nossa missão é permanentemente orientada para a satisfação
das necessidades dos consumidores. A concretização passa
por interagir com os interlocutores – consumidores, comunicação
social, poderes políticos, etc. – de forma direta, concreta e adequada.

www.deco.proteste.pt
www.facebook.com/decoproteste
www.youtube.com/decoproteste

