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EVITE PROBLEMAS  
EM VIAGEM

COMPRAR UM BILHETE DE AVIÃO, RESERVAR UM QUARTO DE HOTEL... SÃO 
TAREFAS SIMPLES, MAS HÁ SEMPRE COISAS QUE PODEM CORRER MAL. 
POR ISSO, CONVÉM TOMAR PRECAUÇÕES ANTES DE DECIDIR VIAJAR.

 • Escolha bem a agência de viagens. Veri-
fique se está legalizada e se é associada 
da Associação Portuguesa das Agências 
de Viagens e Turismo (APAVT), pois ape-
nas dessa forma é possível, em caso de 
conflito, recorrer aos serviços do Prove-
dor do Cliente das Agências de Viagens 
e Turismo ou à comissão arbitral exis-
tente para o efeito. A lista consta do sítio 
na Internet da APAVT. Nas lojas físicas, 
deverá encontrar um dístico autocolante 
com essa referência.

 • Se preferir fazer a compra através da 
Internet, é importante escolher um sítio 
de confiança. Faça uma pequena pes-
quisa, para verificar se existem queixas 
relativamente a ele e procure saber 
quem são os donos da agência ou do 
operador que o detém. Não sendo uma 
entidade nacional, veja se tem represen-
tação em Portugal (morada ou número 
de telefone). Tenha noção de que, tra-
tando-se de uma agência estrangeira, 
pode não beneficiar dos mesmos direitos 
que tem em Portugal, sobretudo se não 
fizer parte do Espaço Económico Euro-
peu, que abrange os 28 países da União 
Europeia, a Noruega, o Liechtenstein e 
a Islândia.

 • Feita a reserva online, imprima e guarde 
todos os dados da operação e toda a infor-
mação e publicidade sobre a viagem com-
prada, juntamente com os endereços de 
email. Recomendamos que escolha pági-
nas de pagamento seguras (que se reco-
nhecem por o endereço começar por https 
ou exibirem um ícone com um cadeado).

 • No momento de efetuar o pagamento, 
o melhor é utilizar o seu próprio com-
putador ou dispositivo e evitar o acesso 
através de uma rede wi-fi pública. Com 
estes cuidados, é tão seguro comprar 
pela Internet como por outro meio.

 • Planeie bem a viagem e as datas da 
mesma. Se decidir anular uma viagem 
organizada, o mais provável é ter de pagar 
uma penalização correspondente a 15% 
do valor da viagem, acrescidos de despe-
sas originadas pela reserva e seu cancela-
mento (veja a pág. 15).

 • Se optar por uma viagem organizada, 
terá mais proteção legal do que se optar 
por serviços avulsos. Consideram-se via-
gens organizadas as que incluam, pelo 
menos, uma noite de dormida ou exce-
dam 24 horas de duração e incluam dois 
destes serviços: transporte, alojamento, 
ida a eventos desportivos, religiosos ou 
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culturais que constituam parte significa-
tiva da viagem. Nestas viagens, a agência 
é responsável mesmo que o serviço seja 
executado por terceiros (transportadora 
aérea, estabelecimento turístico, etc.). 
Neste momento, as instituições europeias 
estão a pensar uniformizar a proteção dos 
consumidores mesmo quando não se está 
perante uma viagem organizada.

 • Tenha sempre consigo o número de tele-
fone e endereço eletrónico da agência 
de viagens, tanto em Portugal como no 
estrangeiro, para o caso de haver algum 
contratempo. Comece por procurar 
resolver a questão diretamente com o 
prestador do serviço (transportadora, 
hotel, etc.). Se não conseguir, contacte 
de imediato a agência ou, existindo, 
o seu representante local. Deve guardar 
todas as provas daquilo que alega, bem 
como de que oportunamente efetuou 
reclamações nos termos atrás descritos. 
Caso nem assim tenha sucesso, apre-
sente queixa, já em Portugal, procurando 
um dos meios existentes para o efeito.

 • Se o voo se atrasar algumas horas, tem 
direito a assistência e, sendo superior a 
5 horas, a reembolso ou reencaminha-
mento para o local de destino na data 
que lhe seja mais conveniente. Também 

tem direitos em caso de cancelamento 
ou de impossibilidade de viajar devido a 
uma situação de overbooking.

 • No caso de ter contratado a viagem 
depois de ler um anúncio publicitário, um 
folheto ou o texto constante de um sítio na 
Internet, conserve a respetiva informação 
até ao final da viagem. Tudo o que seja 
publicitado faz parte do contrato, vincu-
lando o vendedor e os prestadores do ser-
viço. Se estes não corresponderem ao que 
foi anunciado, poderá ter direito a reem-
bolso ou ao pagamento de uma compen-
sação. Se se tratar de um website, imprima 
ou guarde um screenshot da oferta em 
questão antes de fazer a compra.

 • Se for alvo de roubo de algum objeto ou 
dinheiro, denuncie o facto aos responsá-
veis do hotel e às autoridades policiais. 
Além de poder permitir recuperar os 
seus pertences, este procedimento será 
fundamental para acionar algum seguro 
de viagem que tenha contratado ou 
fizesse parte da viagem adquirida.
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MEIOS DE 
TRANSPORTE

O MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO PODE INFLUENCIAR OS SEUS DIREITOS, 
TANTO NO QUE DIZ RESPEITO À FORMA DE RECLAMAR COMO EM CASO 
DE INDEMNIZAÇÃO. 

Em viagens aéreas, está prevista assistên-
cia, reembolso e/ou compensações para 
situações de atraso, cancelamento, over-
booking ou problemas com a bagagem.

A legislação europeia prevê, por outro 
lado, direitos para os passageiros de auto-
carro nas viagens que se iniciem ou termi-
nem no território de um Estado-membro 
da União Europeia e tenham uma distância 
mínima de 250 quilómetros. Por exemplo, 
o passageiro que sofra um atraso superior 
a duas horas pode escolher entre conti-
nuar a viagem ou ser encaminhado para o 
seu destino final, assim que possível, sem 
custos adicionais e nas condições contra-
tadas. Pode, ainda, optar pelo reembolso 
do preço do bilhete e, se for o caso, pelo 
regresso gratuito ao ponto de partida.

Em viagens de comboio, a lei estabelece 
que a empresa ferroviária é responsável 
por atrasos, perda de correspondências, 
interrupções ou cancelamento de viagens.

Finalmente, havendo atraso numa viagem 
marítima, a transportadora pode ter de 
reembolsar e assistir os passageiros. Veri-
ficando-se o cancelamento, é obrigada a 
devolver o valor do bilhete, podendo ainda 

haver lugar ao pagamento de uma com-
pensação.

Para vermos de forma mais clara quais 
são os nossos direitos e como reclamar 
em cada situação, o melhor é analisarmos 
alguns dos casos reais que chegam todos 
os dias ao nosso Serviço de Informação.

1
 Ontem tínhamos um voo de 

Paris para Lisboa, com partida prevista 
para as 14h45 e chegada às 16h15. Houve 
um atraso de mais de 6 horas: o avião 
partiu às 21h30 e chegou à Portela perto 
das 23 horas. Quais são os meus direitos? 
O que tenho de fazer para apresentar uma 
reclamação? A companhia aérea disse-nos 
que só tínhamos direito a um jantar e que 
o vale entregue para o efeito cumpria a 
sua obrigação.

A legislação europeia estabelece direitos 
para quem parte de um aeroporto loca-
lizado num dos países do Espaço Eco-
nómico Europeu (os 28 que compõem a 
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União Europeia, Islândia, Liechtenstein e 
Noruega) ou da Suíça, bem como a quem 
é oriundo de um outro país, mas tem como 
destino o território do EEE (mais Suíça). 
Nos casos de atraso, estão definidos direi-
tos quando este for de, pelo menos, duas 
horas nos voos até 1500 quilómetros, três 
horas nos voos dentro da União Europeia 
com mais de 1500 quilómetros ou entre 
1500 e 3500 quilómetros para outros voos, 
e quatro horas para os restantes.

Assim que a transpor tadora preveja 
que o voo sofrerá um atraso enquadrado 
nos limites referidos no parágrafo ante-
rior, tem de prestar a seguinte assistên-
cia aos passageiros: refeições e bebidas 
adequadas ao tempo de espera e, caso 
se  justifique, alojamento num hotel e 
transporte entre o aeroporto e o hotel; 
duas chamadas telefónicas, telexes, faxes 
ou mensagens por correio eletrónico gra-
tuitos.

TEM ALGO A DENUNCIAR?

Não deixe que ignorem os seus direitos 
e faça ouvir a sua voz com a app gratuita 
da DECO PROTESTE. Esta aplicação 
permite-lhe divulgar as suas denúncias 
e contactar gratuitamente os nossos 
especialistas, que poderão ajudá-lo a 
encontrar a melhor solução para os seus 
problemas relacionados com viagens, 
entre outros assuntos do seu interesse. 
E, para que todos fiquem a par da situa-
ção que motivou a sua reclamação, par-
tilhe-a através do Facebook e obtenha 
apoio e ajuda de outros utilizadores para 
defender os seus direitos.. 

Mais informações sobre esta aplicação 
em www.protestaqui.ptProtestAqui
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Sendo o atraso de, pelo menos, cinco 
horas, como aconteceu no caso relatado, 
os passageiros têm também direito a ser 
reembolsados no montante correspon-
dente à parte da viagem não efetuada, 
no prazo máximo de 7 dias, ou a toda a 
viagem, caso já não se justifique fazer o 
voo face ao plano inicial, e também ao 
voo de regresso ao ponto de partida da 
viagem. Em alternativa, podem optar pelo 
reencaminhamento para o destino final 
na primeira oportunidade, em condições 
de transporte equivalentes, ou numa data 
diferente, à sua escolha, desde que haja 
disponibilidade.

Chamado a pronunciar-se num caso em 
que o voo se tinha atrasado, o Tribunal 
de Justiça da União Europeia enten-
deu que os passageiros que sofram 
um atraso superior a 3 horas devem ter 
direito a receber uma indemnização da 
companhia aérea, a menos que o atraso 
se deva a circunstâncias extraordinárias. 
Neste momento, os órgãos legislativos 
estão a rever as regras respeitantes ao 
transporte aéreo, mas infelizmente não 
parecem inclinados para transpor para o 
texto legal esta interpretação do tribunal 
europeu.

Quanto à forma de reclamar num caso 
como este, o consumidor deve começar 
por dirigir-se, no próprio aeroporto, a 
quem represente a transportadora aérea. 
Se não tiver sucesso, deve expor por 
escrito a esta o que se passou, mostrando 
a sua insatisfação e, se for caso disso, exi-
gindo compensação pelo que sofreu. Caso 
esta não lhe responda no prazo de 6 sema-
nas ou não receba uma resposta satisfa-
tória, deve apresentar o caso ao Instituto 
Nacional de Aviação Civil, podendo utilizar 
o impresso disponibilizado por esta enti-
dade para o efeito (pode encontrá-lo na 
Internet, em http://www.inac.pt/SiteCol 
lectionDocuments/Passageiros/Formula 
rioReclamacaoUE.pdf). Para obter algum 
tipo de indemnização, os caminhos ade-

quados são os centros de arbitragem de 
conflitos de consumo, os julgados de paz 
e os tribunais.

2
 A minha bagagem perdeu-

-se num voo para Londres e, como não 
a encontravam, vi-me obrigado a com-
prar bens de primeira necessidade. Vol-
tei para o Porto há dois dias e ainda não 
tenho a mala. Ninguém me informa sobre 
o assunto e não fui indemnizado. O que 
posso fazer?

Quando a bagagem se extravia fora da 
sua área de residência, o passageiro tem 
direito a uma compensação de cerca de 
100 euros ou a um kit de primeiras neces-
sidades. Caso a bagagem não apareça 
no prazo de 30 dias, considera-se que há 
extravio definitivo e deve receber uma 
indemnização correspondente a perto 
de 20 euros por cada quilo de baga-
gem despachada, com o limite de cerca 
de 1200 euros, a menos que no registo 
tenha feito uma declaração em como a 
mala continha bens de especial valor e 
tenha pago as correspondentes taxas 
adicionais.

Ao verificar que a bagagem não chegou, 
o passageiro deve de imediato dirigir-se 
ao balcão da companhia aérea e apresen-
tar a situação, de preferência por escrito. 
Se esta não solucionar o problema nesse 
momento, através da entrega de um 
montante para adquirir bens de primeira 
necessidade ou do kit atrás referido, o via-
jante pode adquirir os bens de que neces-
sita e apresentar a conta à transportadora, 
para esta o reembolsar. Tem 21 dias para 
formalizar uma queixa caso haja atraso na 
entrega da bagagem, a partir do momento 
em que recupere a bagagem.
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PROBLEMAS COM OS TRANSPORTES

Aconselhamos a que só recorra aos tribunais se a quantia a que tiver direito em caso de 
indemnização valer a pena. 
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Nas situações em que a bagagem sofre 
danos, o passageiro tem de apresen-
tar queixa à transportadora, por escrito, 
no prazo máximo de 7 dias contados 
do momento em que recebe a mala. No 
entanto, se detetar o problema no aero-
porto, deverá logo denunciar a situação.

Não conseguindo resolver diretamente o 
problema com a transportadora, sendo 
esta estrangeira, pode recorrer ao Centro 
Europeu do Consumidor (http://cec.
consumidor.pt) ou aos meios de resolução 
de litígios referidos na pergunta anterior: 
centros de arbitragem, julgados de paz e 
tribunais.

3
 O comboio que me transpor-

tou de Lisboa ao Porto sofreu um atraso 
de duas horas. Tenho direito a algum tipo 
de indemnização?

A lei determina que há direito a reembolso 
do preço pago pelo bilhete se, por razões 
que possam ser relacionadas com a trans-
portadora, se verificar um atraso superior 
a 30 minutos, relativamente a viagens com 
duração inferior a uma hora, ou 60 minutos, 
se a deslocação durar uma hora ou mais. 
No entanto, esta devolução do preço do 
bilhete apenas ocorrerá se o passageiro 
não seguir viagem. No caso de embarcar e 
viajar, a transportadora nada terá de pagar.

Excetuando os transportes urbanos e 
suburbanos, o passageiro tem direito a 
reembolso, desde que haja responsabi-
lidade da transportadora, se o comboio 
sair com um atraso superior a uma hora 
e a duração da viagem, acrescida desse 
atraso, exceder em mais de 50% o tempo 
de viagem estabelecido no horário, a não 
ser que tenha comprado o bilhete já depois 
de anunciado o atraso.

Como se vê, a questão não é simples, 
havendo ainda que apurar em que casos 
se pode considerar que o atraso deve ser 
imputado à transportadora, o que gerará 
discussão.

Estes atrasos poderão ainda originar o 
pagamento de indemnizações pela trans-
portadora, o mesmo se passando quando 
haja supressão de serviços regionais supe-
riores a 50 quilómetros ou de serviços de 
longo curso. Para isso, o passageiro terá de 
provar os danos que sofreu com o atraso 
ou cancelamento do serviço. A indemni-
zação não poderá ser superior a 100 vezes 
o valor pago pelo bilhete, com o limite 
máximo de 250 euros.

A fiscalização destas regras é da compe-
tência do Instituto da Mobilidade e dos 
Transportes (IMT), entidade a quem deve 
ser dirigida qualquer reclamação relativa 
a assuntos que não tenha sido possível 
resolver diretamente com a transportadora. 
Para resolução de conflitos, os caminhos a 
seguir são os centros de arbitragem de 
conflitos de consumo, os julgados de paz 
ou os tribunais.

4
 O comboio que me levaria 

de Madrid a Lisboa foi cancelado. Fiquei 
sem saber o que fazer. A transportadora 
está obrigada a encontrar transporte 
alternativo?

Quando a viagem de comboio no interior 
da União Europeia é cancelada ou sofre um 
atraso de, pelo menos, uma hora, o passa-
geiro tem direito a dela desistir e exigir o 
reembolso do que pagou pelo bilhete. Se 
o atraso o impedir de concretizar o objetivo 
da sua visita, tem direito a transporte de 
regresso ao ponto de partida. Pode, em vez 
disso, optar por viajar para o destino final 
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na primeira oportunidade ou numa data 
que seja conveniente para si, ainda que 
seja através de um transporte alternativo. 
Tem, por último, de ser-lhe proporcionada 
alimentação e bebidas proporcionais ao 
tempo de espera, bem como alojamento 
se a viagem não se realizar no mesmo dia.

Não havendo lugar a reembolso, o pas-
sageiro pode pedir uma indemnização 
mínima igual a 25% do preço do bilhete 
para atrasos entre uma e duas horas e a 
50% para mais de duas horas de atraso. 
Esta compensação deve ser paga, no 
máximo, um mês depois da apresentação 
do pedido pelo consumidor. Não há direito 
a indemnização se o passageiro foi infor-

mado do atraso antes de comprar bilhete. 
Por outro lado, as transportadoras podem 
definir um valor abaixo do qual não pagam 
a indemnização, mas esse valor não pode 
ser superior a quatro euros.

5
 O autocarro que deveria 

transportar-me de Lisboa a Paris atra-
sou-se duas horas, durante as quais os 
passageiros permaneceram no terminal 
rodoviário, sem receberem assistência e 
sem terem o mínimo conforto. Afinal, que 

DECO FAZ INQUÉRITO  
ÀS COMPANHIAS AÉREAS E AEROPORTOS

A DECO realizou um inquérito a mais 
de 9.000 consumidores europeus para 
conhecer a sua experiência com viagens 
de avião e para saber como avaliam as 
companhias aéreas e os aeroportos 
que utilizaram. No total, obtivemos 
respostas para 153 aeropor tos e 
76 companhias aéreas. Os resultados 
podem ser consultados no nosso 
portal através de uma ferramenta de 
pesquisa: http://www.deco.proteste.
pt/familia-vida-privada/ferias-lazer/
noticia/aeroportos-e-companhias-
aereas-experiencia-de-quase-10-mil-
viajantes.

Singapura, Hong Kong, Tóquio e Dubai 
têm os aeroportos que mais agradam 
aos inquiridos. Mas o do Porto surge 
logo na 5.ª posição, sendo o mais 
apreciado a nível nacional. Aspetos 
como o tempo para chegar à porta de 

embarque e os lugares sentados nas 
zonas de espera estão entre os mais 
destacados pelos consumidores que 
nos responderam. 

Quanto às companhias aéreas, Sin-
gapore Airlines, Emirates, Cathay 
Pacific e Qatar Airways apresentam 
os maiores índices de satisfação. Das 
empresas nacionais, a TAP surge na 
32.ª posição e a SATA em 44.º lugar. 
Pontualidade e conforto são os aspe-
tos que mais influenciam a satisfação 
dos inquiridos.

Mais de um quarto dos inquiridos 
queixou-se de atrasos de mais de 
15 minutos nos voos, enquanto 4% 
denunciaram cancelamentos. Já 11% 
referiram ter recebido a sua bagagem 
com algum dano ou demora e 2% 
sofreram com overbooking.
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direitos tínhamos e a quem devo apresen-
tar queixa?

Nas viagens de longa distância (mais de 250 
quilómetros) realizadas no espaço europeu, 
assim que a transportadora preveja que um 
determinado serviço será cancelado, a par-
tida sofrerá um atraso superior a duas horas 
ou exista uma situação de sobrelotação 
(overbooking), deverá comunicar aos passa-
geiros que podem optar entre continuar a 
viagem para o seu destino na primeira opor-
tunidade, sem custos adicionais, ou receber 
o reembolso do preço do bilhete e, se for 
caso disso, regressar de autocarro, de forma 
gratuita, ao ponto de partida da viagem, na 
primeira oportunidade. Se esta hipótese não 
for dada ao passageiro, além do reembolso 
(se por ele optar), o passageiro tem ainda 
direito a receber uma indemnização corres-
pondente a 50% do preço do bilhete, a ser 
paga num prazo de 30 dias a contar da data 
em que o pedido de indemnização for apre-
sentado pelo passageiro. O reembolso deve 
ser efetuado no prazo máximo de 14 dias.

Sempre que se preveja um atraso ou can-
celamento, a transportadora tem de infor-
mar os passageiros, o mais tardar, até 30 
minutos após a hora prevista para a partida.

Para as viagens com duração superior a três 
horas, em caso de cancelamento ou atraso 
superior a 90 minutos, têm de ser dadas 
aos passageiros alimentação e bebidas 
correspondentes ao tempo de espera. Se 
a viagem se realizar noutro dia, terá de ser 
fornecido alojamento, com o custo máximo 
de 80 euros por noite e durante não mais de 
duas noites, e transporte gratuito de ida e 
volta para o local de alojamento. O direito a 
alojamento não existirá se a transportadora 
provar que o cancelamento ou atraso foi 
provocado por condições meteorológicas 
muito difíceis ou catástrofes naturais que 
ponham em risco a segurança do transporte.

Qualquer reclamação junto da transpor-
tadora, primeiro passo de um passageiro 

insatisfeito ou cujos direitos não foram 
respeitados, tem de ser apresentada no 
prazo máximo de três meses. Não obtendo 
sucesso na sua reclamação, deve apresen-
tar o caso ao Instituto da Mobilidade e dos 
Transportes (IMT).

Os direitos atrás referidos não impedem um 
pedido de indemnização superior se o pas-
sageiro conseguir provar os danos sofridos. 
Nesses casos, o caminho a seguir pode ser 
um centro de arbitragem de conflitos de 
consumo, um julgado de paz ou um tribunal.

6
 O meu voo de regresso de 

Nova Iorque foi cancelado e adiado para 
o dia seguinte. O bilhete tinha sido com-
prado através da TAP, mas o voo foi ope-
rado pela United Airlines. Apesar de esta 
me ter prestado assistência, quando fui 
reclamar pela indemnização a que tinha 
direito devido ao cancelamento, a trans-
portadora referiu não estar obrigada a 
cumprir a legislação europeia. Por seu 
lado, a TAP alega que o voo pertencia à 
United Airlines. O que posso fazer?

O regulamento europeu que prevê os direi-
tos dos passageiros aéreos salvaguarda-os 
mesmo quando a transportadora aérea 
que opera o voo não seja a que celebrou 
o contrato com o passageiro. Considera 
que o fez em seu nome, pelo que a opera-
dora, neste caso a United Airlines, terá de 
responsabilizar-se pela satisfação dos direi-
tos decorrentes do cancelamento do voo, 
não podendo argumentar que não está ao 
abrigo da legislação europeia. Tem, pois, 
obrigação de indemnizar os passageiros.

Para que o pagamento da indemnização 
ocorra, apresente a reclamação direta-
mente à United Airlines, mas faça-o com o 
conhecimento da TAP, que foi a transporta-
dora com quem contratou a viagem.
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VIAGENS 
ORGANIZADAS

PERANTE UM PROBLEMA DURANTE UMA VIAGEM ORGANIZADA, PODE 
RECLAMAR A QUEM LHE PRESTA O SERVIÇO (HOTEL, TRANSPORTADORA) 
OU À AGÊNCIA ONDE A ADQUIRIU.

A lei assegura uma ampla proteção a quem 
adquira uma viagem organizada (que inclua 
voo, alojamento ou aluguer de uma viatura, 
por exemplo), obrigando as agências de 
viagens a cumprir o que ficou contratado e 
a responder por eventuais deficiências nos 
serviços prestados.

1
 Comprei uma viagem orga-

nizada para daqui a um mês e a agência 
acaba de dizer-me que o preço vai sofrer 
um aumento devido a subida dos preços 
do combustível. Tendo já pago a viagem, 
terei de suportar este acréscimo no preço?

Nas viagens organizadas, o preço da via-
gem só pode ser alterado caso se verifi-
quem, em simultâneo, as seguintes circuns-
tâncias: a alteração ocorrer quando não 
faltam menos de 20 dias para a partida; o 
contrato prever essa possibilidade e indicar 
as regras precisas de cálculo da alteração; 
esta resultar unicamente de variações no 
custo dos transportes ou do combustível, 
dos direitos, impostos ou taxas ou de flu-

tuações cambiais. Portanto, num caso como 
o referido, tendo em conta que ainda falta 
um mês para o início da viagem, o consu-
midor tem de verificar se o contrato prevê 
a possibilidade de alteração do preço e em 
que termos. Se o aumento pretendido pela 
agência cumprir todos estes requisitos, não 
viola a lei.

Todos os aumentos que sejam feitos fora 
do prazo ou que não satisfaçam as outras 
condições são proibidos por lei, não obri-
gando os consumidores a suportá-los e 
dando-lhes o direito de rescindirem o con-
trato e recuperarem o dinheiro já pago.

2
 Comprei uma viagem para as 

Caraíbas através de uma agência, mas sur-
giu um imprevisto e não poderei ir. Posso 
dar o meu lugar a um amigo?

A lei admite que um consumidor ceda o 
seu lugar a outro. Deverá comunicá-lo com 
sete dias de antecedência relativamente ao 
início da viagem ou 15 dias, caso se trate de 
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um cruzeiro ou de uma viagem aérea de 
longo curso. Esta alteração pode acarretar 
custos, que ficarão a cargo de um dos con-
sumidores envolvidos na troca.

Apesar desta possibilidade, a lei admite que 
a troca não seja permitida devido a regu-
lamentos dos transportes. Nesse caso, o 
consumidor deve ser avisado no momento 
em que efetua a reserva da viagem.

3
 Tinha previsto uma viagem à 

Rússia, que já paguei na totalidade e que 
se inicia dentro de 7 dias. No entanto, um 
contratempo de última hora impede-me 
de viajar. Posso pedir o reembolso do 
dinheiro?

Em regra, a viagem pode ser cancelada 
em qualquer momento pelo consumidor, 
sendo-lhe devolvido o que pagou. No 
entanto, terá de suportar os encargos que 
a agência já teve com a reserva e respetivo 
cancelamento, acrescidos de uma percen-
tagem do preço, que não pode ser superior 
a 15%.

Para evitar encargos com o cancelamento, 
o consumidor pode contratar um seguro 
que o proteja deste tipo de situações. 
Deverá, no entanto, verificar com atenção 
quais as situações cobertas pelo seguro. 

4
 Acabei de regressar de um 

cruzeiro pelo Mediterrâneo em que estava 
previsto visitar a cidade croata de Dubrov-
nik. Porém, durante a viagem, o repre-
sentante da agência comunicou-nos que, 
por motivos de tráfego marítimo, em vez 
disso, iríamos visitar Split. Apresentei uma 
reclamação por escrito, mas decidi seguir 
viagem, por considerar que os prejuízos 
seriam maiores se decidisse regressar de 
imediato a Portugal. Que direitos tenho? 
O que posso exigir à agência onde adquiri 
a viagem?

Os prestadores de serviços terão de cum-
prir o que ficou definido no contrato cele-
brado entre a agência e o consumidor. Se, 

INFORMAÇÃO  
E APOIO JURÍDICO

Lembre-se de que pode contactar 
em qualquer fase o nosso Serviço de 
Informação. Os nossos colaborado-
res ajudá-lo-ão a conhecer os seus 
direitos e a fazê-los prevalecer e 
indicar-lhe-ão os caminhos adequa-
dos para apresentar reclamações.
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depois da partida, não forem fornecidos 
alguns dos serviços contratados, a agência 
deve providenciar para que sejam presta-
dos serviços equivalentes, não podendo 
cobrar mais aos clientes. No caso em aná-
lise, a ida a Dubrovnik foi substituída por 
uma visita a Split. No entanto, isso não 
agradou ao consumidor, que o demonstrou 
ao apresentar reclamação. Entendendo 
que a deslocação a Dubrovnik constituía 
um elemento essencial da viagem e que 
a eliminação da ida à cidade representou 
um prejuízo para os seus planos, pode 
apresentar um pedido de compensação à 
agência, uma vez que esta acabou por não 
cumprir aquilo a que se comprometeu. Tem 
direito a receber o correspondente à visita 
frustrada, embora seja natural que a agên-
cia argumente que a não ida a Dubrovnik 
foi compensada com a visita a Split.

Se o cliente não tivesse aceitado a troca 
sugerida, teria de lhe ser proporcionado 
transporte de regresso ao local de partida 
ou a outro que lhe conviesse e fosse aceite 
pelo organizador da viagem.

Caso entenda que as coisas não se passa-
ram como deveriam, deve apresentar uma 
reclamação por escrito à agência, no prazo 
de 30 dias a contar do final da viagem, a 
menos que outro, mais longo, esteja pre-
visto no contrato. A questão poderá ser 
decidida pelo Provedor do Cliente das 
Agências de Viagens e Turismo ou por 
uma comissão arbitral, convocada pelo 
presidente do Turismo de Portugal e que 
integrará um representante daquele orga-
nismo, um representante da Direção-Geral 
do Consumidor, um da Associação Portu-
guesa das Agências de Viagens e Turismo 
(APVT) e um da associação de defesa do 
consumidor indicada pelo viajante, em 
regra, a DECO.

5
Comprei uma viagem organi-

zada que incluía um hotel de quatro estre-
las situado em frente à praia. A agência 
acaba de comunicar-me que alteraram 
o hotel. A categoria é a mesma, até fica 
um pouco mais barato, mas encontra-se 
a 15 minutos da praia, o que representa 
um grande inconveniente para mim. O que 
posso fazer?

Quando não for possível cumprir alguma 
das obrigações constantes do contrato, a 
agência deve comunicá-lo imediatamente 
ao consumidor. Tratando-se de uma obri-
gação essencial, este pode aceitar uma 
eventual alteração e possível modificação 
do preço ou, pelo contrário, rescindir o 
contrato sem penalização, devendo tomar 
a decisão no prazo de sete dias. Pode, 
ainda, procurar uma alternativa diferente, 
aceitando a alteração, mas solicitando uma 
redução no preço, tendo em conta que terá 
de suportar um acréscimo de custos com 
a deslocação para a praia, face à necessi-
dade de utilizar transportes para o efeito 
ou alugar um carro.
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Num caso como o presente, ou em outros 
semelhantes, poderá questionar-se se 
estaremos perante a alteração de uma 
obrigação essencial e que critério deve ser 
utilizado para o determinar. Em princípio, 
deverão ser o interesse e as expectativas 
do consumidor a defini-lo.

Se a agência não aceitar qualquer modifi-
cação do preço, o consumidor pode, mais 
tarde, apresentar uma reclamação, apre-
sentando provas dos prejuízos que a alte-
ração lhe acarretou.

6
No mês passado, reservei 

uma viagem à Índia, que deveria iniciar-se 
dentro de 30 dias. Ontem, ligaram-me da 
agência a dizer que a viagem tinha sido 
cancelada por falta de participantes. Pro-
meteram devolver-me, nos próximos dias, 
o montante que já havia pago. A agência 
pode fazer isto?

A lei permite que uma agência cancele 
uma viagem se não for atingido um número 
considerado mínimo para a sua realização. 
Refere mesmo que a agência não poderá 
ser responsabilizada se o cancelamento 
se dever ao facto de o número de parti-
cipantes na viagem organizada ser inferior 
ao mínimo exigido. O cliente terá de ser 
informado por escrito do cancelamento no 
prazo previsto no programa. No entanto, 
ainda antes, no momento em que for feita 
a reserva, ou nas condições do contrato, 
deve ser dito qual o número mínimo de par-
ticipantes de que dependa a realização da 
viagem e a data -limite para o consumidor 
ser informado do cancelamento, no caso de 
esse número não ter sido atingido. Ou seja, 
quando reserva a viagem, o cliente tem de 
saber que a sua realização ficará depen-
dente da inscrição de um número mínimo 
de participantes e também qual a data-

-limite para poder haver cancelamento da 
viagem. Ficará consciente de que, nada lhe 
sendo dito, a partir desse dia, confirma-se 
a realização da viagem. Apenas se lamenta 
que a lei não defina uma antecedência 
mínima para a possibilidade de cance-
lamento. Em teoria, a agência não está 
impedida de elaborar um contrato em que 
determina que aquele pode ocorrer até à 
véspera ou antevéspera da partida. 

Havendo cancelamento nas condições 
permitidas por lei, o cliente terá direito ao 
montante que adiantou ou, em alternativa, 
a optar por outra viagem, recebendo o 
valor referente a uma eventual diferença 
de preço. Nos casos em que a agência não 
cumpra estas regras, além do reembolso, 
o cliente tem direito a ser compensado por 
todos os prejuízos que prove ter sofrido.
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ALOJAMENTOS 
TURÍSTICOS

OS PROBLEMAS MAIS FREQUENTES DIZEM RESPEITO À DIFERENÇA ENTRE 
AS EXPECTATIVAS CRIADAS E A REALIDADE ENCONTRADA. OS ESTABELECI-
MENTOS TURíSTICOS DEVEM CUMPRIR O QUE PROMETEM NA PUBLICIDADE.

Todos os estabelecimentos hoteleiros 
devem obedecer a normas rigorosas para 
salvaguardar a segurança e os direitos 
dos clientes. Existem normas referentes 
ao edifício, aos serviços que prestam, ao 
funcionamento, etc. A forma de reclamar 
em caso de problemas depende de o aloja-
mento fazer parte de uma viagem turística 
ou não e de ter sido contratado através de 
uma agência de viagens. É sempre preferí-
vel uma solução amigável, mas, não sendo 
possível, não hesite em defender os seus 
direitos.

Eis algumas questões que chegam com 
alguma frequência ao nosso Serviço de 
Informação e que poderão auxiliá-lo em 
situações semelhantes.

1
Quando fui pagar a conta do 

hotel, queriam cobrar-me uma noite extra, 
porque só saí do quarto às 15 horas. Infor-
maram-me que deveria ter saído antes do 
meio-dia. Depois de uma discussão que 
durou alguns minutos, acabei por não 
pagar mais, mas gostaria de saber se é 
verdade que é necessário deixar o quarto 
de hotel antes das 12 horas.

Os estabelecimentos turísticos têm liber-
dade para definir os seus horários. Em 
regra, a hora de saída de um hotel são 
as 12 horas, para que o quarto possa ser 
limpo, arrumado e preparado para o cliente 
seguinte, que poderá entrar, em princípio, 
a partir das 14 horas. Pode acontecer que 
a hora de saída até seja anterior (11 horas, 
nunca antes disso) ou posterior (uma ou 
duas da tarde) ou que o hotel deixe exce-

CARTAS-TIPO 
DECO PROTESTE

Quer utilizar uma das nossas cartas-
-tipo para apresentar a sua reclama-
ção? Entre em http://www.deco.
proteste.pt/reclamar, escolha a 
opção “Turismo e lazer” e verifique 
qual o modelo que mais se adequa 
à sua situação.



19viaje tranquilo

cionalmente o hóspede ficar até mais 
tarde, por não necessitar do quarto para 
essa noite ou por uma questão de corte-
sia. Também existem estabelecimentos 
que permitem o prolongamento mediante 
pagamento de um suplemento.

Para evitar dúvidas, o hotel deve informar 
claramente o consumidor quanto à hora de 
entrada e saída do quarto, para que este 
saiba com o que contar. A informação deve 
ser fornecida quando é feita a reserva e no 
momento em que o cliente faz o check-in, 
devendo ainda encontrar-se afixada no 
próprio estabelecimento.

2
Fiz, na semana passada, uma 

reserva através da Internet para um hotel 
em Londres, mas afinal estou impedido 
de viajar. Ouvi dizer que, por se tratar de 
uma compra online, posso desistir dentro 
de um certo prazo. É verdade? Qual é o 
prazo?

Em regra, nos contratos celebrados à dis-
tância, que abrangem os concretizados 
através da Internet, o consumidor dispõe 
de um prazo de 14 dias para rescindir o 
contrato, sem necessitar de apresentar 
razões para essa decisão. No entanto, há 
uma série de exceções a esta regra, não 
permitindo a desistência do consumidor. 

Assim é, entre outros, com os bilhetes para 
espetáculos, aluguer de automóveis, via-
gens ou alojamento. Portanto, no presente 
caso, não se aplica o período de reflexão 
referido.

Embora impedido de recorrer a esta 
norma, o consumidor pode verificar as 
regras aplicáveis à reserva que efetuou. Por 
vezes, os estabelecimentos turísticos per-
mitem a desistência até perto da data pre-
vista para o alojamento. Há casos em que 
a possibilidade de desistência implica um 
preço mais alto, mas, se não tiver a certeza 
de poder viajar, o ideal é fazer uma reserva 
que permita a desistência sem penalização 
ou com uma penalização baixa.

3
Durante a nossa estada num 

hotel em Vilamoura desapareceram do 
quarto alguns objetos de valor, como um 
relógio e um tablet. O que se deve fazer 
nestes casos? A responsabilidade é do 
hotel?

Os estabelecimentos hoteleiros devem ter 
serviço de guarda de valores ao dispor dos 
clientes. Simultaneamente, em cada quarto 
deve estar afixada informação a referir que 
o hotel não se responsabiliza pelo dinheiro, 
joias e outros objetos que não sejam dei-
xados no serviço de guarda de valores 
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existente na receção. Portanto, desde que 
cumpra estas regras, em princípio o hotel 
não pode ser responsabilizado pelo desa-
parecimento de bens que não sejam deixa-
dos à sua guarda.

Não será assim se o cliente conseguir pro-
var que houve falhas do hotel, seja porque 
o furto foi levado a cabo por um dos seus 
funcionários, seja porque houve negligên-
cia do pessoal do estabelecimento, que 
deixou a porta do quarto aberta durante 
algum tempo sem qualquer tipo de vigi-
lância. Nesse caso, deverá pedir respon-
sabilidades ao hotel. Porém, poderá ter 
dificuldades em provar o que alega.

Qualquer que seja a circunstância que ori-
ginou o desaparecimento dos bens, deve 
apresentar queixa às autoridades locais, 
fornecendo-lhes todas as informações 
úteis: características dos objetos, incluindo 
o seu valor, local onde se encontravam, 
hora aproximada do furto, referência ao 
tempo que esteve fora do quarto, indica-
ção de testemunhas que possam compro-
var o que alega, etc.

4
 Para uma semana em Roma, 

reservei um hotel de quatro estrelas, 
para garantir um conforto acentuado. 
Infelizmente, quando lá cheguei, fiquei 
desapontada: as características do esta-
belecimento nem sequer justificariam uma 
atribuição de 3 estrelas. Acabei por ficar 
alojada no hotel, mas gostaria de saber o 
que posso fazer agora. 

A atribuição da classificação dos estabe-
lecimentos hoteleiros depende das regras 
de cada país e o nível de exigência não é 
uniforme. Os requisitos necessários para 
que um hotel seja considerado de 4 estre-
las em Portugal não são os mesmos de 

outros países. E não se pense que isso 
acontece apenas com paragens longín-
quas ou destinos menos desenvolvidos. 
Mesmo na Europa Ocidental, a classifica-
ção de um hotel pode não corresponder 
ao que o viajante espera.

A classificação do hotel deve servir como 
referência, mas é conveniente que o con-
sumidor tenha ideia do que o aguarda. 
No caso presente, pode ter acontecido 
apenas uma discrepância entre a expec-
tativa da turista e o que encontrou ou 
pode haver uma diferença significativa 
entre o anunciado e a realidade. Na pri-
meira situação, deve demonstrar o seu 
desagrado no próprio hotel ou, se for o 
caso, junto da agência de viagens onde 
efetuou a reserva. Na segunda, deve pedir 
reembolso de parte do que pagou por não 
lhe ter sido prestado um serviço nas con-
dições em que o reservou. Pode fazê-lo à 
agência, por esta ter anunciado algo que 
não correspondeu àquilo que vendeu, ou 
ao próprio hotel. Estando este situado 
no espaço europeu, se procurar resol-
ver a questão em Portugal, deve dirigir-
-se ao Centro Europeu do Consumidor  
(http://cec.consumidor.pt).

5
 Durante as férias num hotel 

no Funchal, a minha mulher sofreu uma 
fratura da tíbia ao tropeçar numa grelha 
avariada do sistema hidráulico da piscina. 
O hotel é responsável pelo acidente? 

Provando-se que o acidente foi provo-
cado por deficiências nas instalações do 
hotel, este terá de ser responsabilizado. 
O mesmo aconteceria se a queda tivesse 
sido provocada por ação de um funcionário 
ou por outro tipo de problemas existentes 
nas instalações, ainda que provisórios, 
como o chão molhado e escorregadio, por 
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WWW.DECO.PROTESTE.PT 

Na secção Férias e Lazer do nosso sítio na Internet, pode encontrar mais infor-
mação sobre como enfrentar problemas que surjam na sua viagem, dentro ou 
fora de Portugal.

Pensa viajar para o Brasil por ocasião do Campeonato do Mundo de Futebol? 
Então não perca o Guia do Mundial 2014 que pode descarregar na nossa 
página, com informação sobre reservas, saúde, segurança, transportes, aloja-
mento... Conhecer de antemão os seus direitos como consumidor vai ajudá-lo 
a evitar surpresas.

exemplo. Em situações destas, o hotel só 
poderia deixar de ser responsabilizado se 
demonstrasse tudo ter feito para evitar o 
acidente ou que de forma alguma consegui-
ria evitá-lo. Também ficaria afastada a sua 
responsabilidade se tivesse resultado de 
imprudência na utilização das instalações.

O hotel tem de suportar todos os custos 
decorrentes do acidente: despesas de 
tratamento, compensação pelas férias 
perdidas, indemnização pelos danos 
morais sofridos. A menos que as partes 
cheguem a acordo quanto ao montante a 
pagar pelo hotel, a questão acabará por 
ser decidida em tribunal, sendo para isso 
importante guardar e apresentar todas as 

provas que demonstrem o que originou a 
queda, nomeadamente o depoimento de 
testemunhas.

6
 Adquiri uma estada num 

hotel que, além do pequeno-almoço, 
incluía vários serviços suplementares: 
acesso gratuito ao ginásio, estaciona-
mento, wi-fi grátis, etc. Porém, ao chegar 
ao hotel, disseram-me que a utilização do 
ginásio e o estacionamento teriam de ser 
pagos à parte. Foi-me dito que os mesmos 
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não constavam do contrato. O que posso 
fazer?

O hotel tem de cumprir tudo o que pro-
mete. Se, mesmo que apenas em mensa-
gens de publicidade ou promoção, indi-
cou que o alojamento abrangia os serviços 
referidos na pergunta, terá de propor-
cioná-los. E o facto de, presumivelmente, 
o contrato os omitir, não altera a situação. 
Todo o conteúdo de mensagens promo-
cionais ou publicitárias vincula o hotel e faz 
parte integrante do contrato, ainda que o 
documento entregue ao consumidor não 
lhe faça referência. É evidente que o con-
trato deveria conter as precisas condições 

do alojamento, mas o cliente não pode 
ficar prejudicado. Portanto, o hotel tinha 
de fornecer os serviços que anunciou.

Se o consumidor tiver de pagar por algo 
a que já tinha direito, deverá solicitar ao 
hotel o reembolso da quantia que pagou 
a mais. Caso acabe por não utilizar os 
serviços, deve solicitar uma redução do 
preço pago. Pode apresentar o caso no 
livro de reclamações do estabelecimento 
e, caso não consiga resolver as coisas a 
bem, tem a possibilidade de recorrer aos 
centros de arbitragem de conflito de con-
sumo, aos julgados de paz e aos próprios 
tribunais.
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  Comece por comparar preços e condições de diversos sítios. Se puder, veri-
fique destinos e datas diferentes, para conseguir as melhores condições.

 
 Reservar com antecedência permite, normalmente, uma poupança conside-
rável. E gozar férias fora da época alta também.

 
 Tenha em atenção que, por vezes, preços mais baixos correspondem a con-
dições menos flexíveis, que não permitem ou dificultam alterações ou cance-
lamentos. Nesses casos, pode ser boa ideia contratar um seguro que permita 
desistir da reserva. No entanto, analise muito bem o contrato, para avaliar a 
sua utilidade.

 
 Certifique-se de que compreende toda a informação constante do sítio e, se 
possível, opte por um que disponibilize um contacto em Portugal.

 
 As avaliações dos hotéis feitas por clientes anteriores podem ser úteis. Con-
sulte-as, de preferência, num sítio independente, para não correr o risco de 
analisar apreciações que tenham sido manipuladas.

  Se não conhecer bem o sítio, verifique a sua identificação, para perceber se 
é o fornecedor do serviço (hotel, por exemplo), um operador turístico, uma 
agência de viagens ou um mero motor de pesquisa, que não permite con-
cretizar a reserva, apenas remetendo para outros sítios.

 
 A classificação do hotel é uma boa referência, mas pode reservar surpresas, 
pois os níveis de exigência variam consoante o país. Um hotel de 4 estrelas 
pode ficar aquém do nível que teria em Portugal e, noutro local, um hotel de 
3 estrelas, pelo contrário, superar as expectativas. Este cuidado deve ser tido 
mesmo em hotéis situados no Ocidente.

  Verifique quais os meios de pagamento aceites e se o preço indicado corres-
ponde ao total a desembolsar ou se haverá despesas de reserva, taxas por 
pagamento com cartão ou outros encargos. Certifique-se de que o paga-
mento é feito de forma segura.

  Uma reserva online tem o mesmo valor jurídico que um contrato celebrado 
nas instalações de uma agência de viagens. Leia atentamente as condições, 
confira o que está incluído e tudo o que diga respeito a alterações, cancela-
mentos, reclamações e formas de resolução de litígios.

  Imprima a reserva e leve-a consigo na viagem, para apresentar quando fizer 
o check-in.

  Faça-se igualmente acompanhar de toda a documentação que possa ser útil: 
informação quanto às características e regime do alojamento, comprovativo 
de que o pagamento já foi efetuado, se for o caso, troca de correspondência 
com a agência, etc.

  Se adquirir a viagem numa agência, tenha consigo também o contacto da 
mesma, para o caso de surgir algum problema.
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tem algo a apontar?

ProtestAqui

Leia este código  
com o seu smartphone 
ou tablet ou aceda a 
www.protestaqui.pt

• • •

Publique o seu protesto
Conheça os seus direitos

Adira às nossas ações

Descarregue já gratuitamente
a aplicação e faça ouvir a sua voz!


