
Justiça
e Consumidores

Help and advice
for consumers

in Europe

AJUDA
E ACONSELHAMENTO
PARA CONSUMIDORES

NA EUROPA

DICAS DE VIAGEM



- 3 -- 3 -

A presente publicação foi produzida no âmbito do programa «Consumidores» da UE para 
o período 2014-2020, no quadro do contrato de serviços n.º 20138607 com a Agência de 
Execução para os Consumidores, a Saúde, a Agricultura e a Alimentação, atuando sob o 
mandato da Comissão Europeia.
É um documento da Comissão destinado a informar o público em geral. Não constitui 
uma posição oficial da Comissão sobre este tema nem prejudica em nada qualquer outra. 
A Comissão Europeia, ou qualquer pessoa agindo em seu nome, não pode ser responsabilizada 
pela utilização que possa ser dada às informações constantes desta publicação.

Mais informações sobre a União Europeia na Internet,
via servidor Europa (http://europa.eu)

Luxemburgo: Serviço das Publicações da União Europeia, 2016

Print: ISBN 978-92-79-43366-5 
doi:10.2838/575616
DS-05-14-050-PT-C 

 
PDF: ISBN 978-92-79-43342-9 

doi:10.2838/672977
DS-05-14-050-PT-N

© União Europeia, 2016
Reprodução autorizada mediante indicação da fonte.

Printed in Belgium

Impresso em papel branqueado sem cloro elementar (ECF)



- 3 -- 3 -

Help and advice
for consumers

in Europe

http://ec.europa.eu/ecc-net

DICAS DE VIAGEM:
AJUDA E ACONSELHAMENTO

PARA CONSUMIDORES
NA EUROPA

http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm


- 4 - - 5 -



- 5 -

OCT
02
2005

QUAL A NECESSIDADE 
DESTAS DICAS?
Compra bilhetes de avião ou reserva estadias em hotéis 
estrangeiros em linha?
Faz férias no estrangeiro?
Faz compras enquanto lá está?
Aluga automóveis em países estrangeiros?

Em caso afirmativo, e se vive e trabalha na UE, na Islândia 
ou na Noruega, estas dicas são para si. As nossas dicas 
resumem os direitos de que beneficia para fazer compras 
em viagens transfronteiriças. Estes direitos aplicam-se às 
viagens ou compras que fizer nestes 30 países.

Para obter mais informações, contacte o seu centro europeu 
do consumidor (CEC) local. Este CEC faz parte de uma 
rede, a ECC-Net. A rede ECC-Net existe especificamente 
para responder às suas questões sobre os seus direitos 
a nível transfronteiriço.
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DEC
29
2005

O QUE PODE A REDE
ECC-Net FAZER POR MIM?
Se vive na UE, na Islândia ou na Noruega, o seu CEC 
local prestar-lhe-á ajuda e aconselhamento independentes 
sobre os direitos de que beneficia quando viaja e faz 
compras no estrangeiro.
Se tiver um problema específico com um comerciante 
estrangeiro, o seu CEC local presta-lhe ajuda na sua 
própria língua. Se tiver de contactar um comerciante de 
outro país, o seu CEC local contacta o CEC parceiro da 
rede para o fazer por si.
Os CEC estão dotados de juristas especializados para 
apoiar os consumidores com aconselhamento sobre 
viagens e resolução de problemas. Este serviço é gratuito.

Consulte as páginas 34 e 35 para saber como contactar o seu 
CEC local via telefone, correio eletrónico ou Internet.
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«A senhora H., da Bélgica, reservou um quarto de hotel num sítio 
web francês, que prometia a qualquer cliente que encontrasse outra 
oferta melhor o preço correspondente e ainda um desconto adicional 

de 10%. Quando a senhora H. encontrou um preço mais baixo 
num sítio web italiano, o sítio web francês alegou que a oferta 
se referia a um quarto diferente. Após a intervenção do CEC da 

Bélgica, o sítio web francês concordou que os quartos eram idênticos 
e a senhora H. pagou o preço mais baixo e conseguiu o desconto.»
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MARCH
15
2006

DICAS PARA RESERVAS
EM LINHA
Verifique se a empresa fornece contactos completos. 
Tem direito a obtê-los.
Lembre-se de eventuais custos adicionais do pagamento 
com cartão de crédito ou taxas turísticas cobradas a nível 
local. Esta informação tem de lhe ser fornecida antes 
do pagamento.
Tenha atenção a caixas previamente preenchidas para 
produtos como seguros, as quais são ilegais.

Informe-se sobre os custos de cancelamento ou alteração 
da sua reserva. Leve uma cópia da reserva e das respetivas 
condições consigo.
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«O voo de Nataša de Cracóvia para Zurique atrasou-se, o que a fez 
perder a ligação para Zagreb. A companhia aérea não lhe prestou
qualquer apoio. Com a ajuda do CEC da Croácia e do CEC da 

Polónia, a companhia aérea acabou por reembolsar-lhe as despesas 
de uma pernoita e da compra de um novo bilhete.»
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05 25
 2006

DICAS PARA
VIAJAR DE AVIÃO
Assiste-lhe o direito de chegar ao seu destino à hora 
marcada. Em caso de longo atraso, tem direito a uma 
compensação, cujos tipo e montante dependem da 
gravidade do atraso.

Não interessa o destino para onde voa. Se a partida da sua 
viagem for na UE, na Islândia ou na Noruega, tem direito 
a uma compensação.

Se regressar através de uma companhia aérea estabelecida 
num destes países, também não interessa de onde partiu 
o seu voo.

Para facilitar a reclamação da compensação, tire uma 
fotografia do ecrã das partidas com a indicação do atraso.

No aeroporto, obtenha formulários de reclamação assim 
que puder.
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«A viagem de Lucas de França para Marrocos num férri italiano 
foi cancelada, o que o obrigou a recorrer ao férri de outra 

transportadora por conta própria. A transportadora italiana 
ofereceu-lhe apenas um vale para outra viagem, mas acabou por 
restituir-lhe o dinheiro a que tinha direito depois de o CEC de 

Itália se ocupar do caso.»
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SEPT
11 200

7

DICAS PARA VIAJAR
DE AUTOCARRO,
COMBOIO E FÉRRI
Quando viaja de autocarro, comboio ou férri, tem direito 
a chegar ao destino à hora marcada.

Quanto maiores forem os atrasos, mais direito terá a 
algum tipo de compensação.

Se tiver uma deficiência ou mobilidade reduzida, 
não pode ser alvo de discriminação, tem direito 
a receber assistência.

Se precisar de assistência, não se esqueça de informar 
a transportadora antes da viagem.
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APRIL
13
2008

DICAS PARA A SUA ESTADIA
Quer fique num hotel, num cruzeiro, num parque 
de campismo ou num apartamento, tem direito a obter 
o que lhe foi prometido.

Certifique-se de que lhe foi apresentada uma descrição 
completa da sua reserva. Por exemplo, se o quarto não 
tiver nada a ver com a foto da brochura ou o hotel ficar 
mais longe da praia do que o sítio web anunciava, tem 
direito a reclamar, pois a publicidade enganosa é ilegal.

Se não atenderem à sua insatisfação no local, tire fotos 
e guarde provas documentais (por exemplo, um mapa 
do local) para apresentar queixa quando regressar a casa.
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«Jānis, de Riga, inspecionou o automóvel que alugou quando o foi 
levantar, mas não detetou quaisquer problemas. Ainda assim, teve o 
cuidado de tirar várias fotografias. Quando, mais tarde, a empresa 

de aluguer de automóveis lhe debitou danos no veículo, Jānis 
enviou-lhes as fotografias, que provavam que, de facto, o veículo já 
estava danificado quando Jānis o foi levantar, embora na altura 
não tivesse dado pelos danos. Jānis teve direito a uma devolução, 

mas só depois da intervenção do CEC da Letónia.»
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JULY
04

2008

DICAS PARA
ALUGAR AUTOMÓVEIS
Antes de reservar o veículo, verifique se a empresa fornece 
informações claras e completas. Tenha atenção às exceções na 
cobertura do seguro, por exemplo, o para-brisas ou os pneus.
Verifique se é possível obter uma cobertura adicional 
para os danos não cobertos pelo contrato. Não assine um 
contrato que não percebe. Tem direito a que o contrato 
lhe seja explicado.
Tenha atenção aos extras «escondidos», por exemplo, ter 
de pagar mais por levantar o veículo no aeroporto ou para 
instalar uma cadeira de criança.
Se não tiver a certeza de estar isento de despesas acrescidas 
por não encher o depósito, devolva o veículo com o 
depósito cheio.

Antecipe eventuais alegações sobre danos tirando 
fotografias ao veículo quando o for levantar e devolver.
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«Dois consumidores checos adquiriram um pacote turístico para
o Gabão junto de um operador turístico neerlandês, mas

o "barco particular" que lhes fora prometido revelou ser um barco 
de abastecimento normal partilhado com outras pessoas. Quanto
ao chamado safari incluído na viagem, durou apenas duas horas. 

O operador turístico pagou uma compensação após
a intervenção da rede ECC-Net.»
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AUGUST13 2009

DICAS SOBRE
PACOTES TURÍSTICOS  
Um pacote turístico não se resume à viagem e ao 
alojamento num hotel. Se comprar em conjunto uma 
estadia num hotel e bilhetes para um concerto, as regras 
sobre pacotes turísticos aplicam-se ao seu caso.

O preço de um pacote turístico é fixado, com algumas 
exceções, como uma sobretaxa de combustível. 
O aumento do preço no prazo de 20 dias após a partida 
é ilegal.

Obtenha o número para chamadas de emergência. 
Se viajar integrado num pacote turístico, tem direito 
a assistência.

Consulte o contrato para saber o prazo-limite para, se for 
caso disso, apresentar reclamações.
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«Enquanto gozava férias na Gran Canaria, Ole, de Voss, Noruega, 
foi abordado por um pensionista norueguês para aderir a um clube 

de férias. O pensionista parecia uma pessoa bastante simpática e Ole 
estava descontraído e em ambiente de férias, pelo que pouco depois 

estava a assinar um contrato. Veio depois a verificar que tinha 
sido enganado. Recorreu ao serviço de aconselhamento do CEC da 
Noruega para exercer o seu direito à anulação do contrato no prazo 

de 14 dias e recuperou o depósito de 400 euros que tinha feito.»
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04 25 2010

DICAS SOBRE TIMESHARE
E CLUBES DE FÉRIAS
Suspeite das práticas de venda agressivas. Quer mesmo 
passar as férias no mesmo sítio todos os anos?

Faça bem as contas. As poupanças que vai fazer em férias 
futuras compensam o preço? Peça a redação do contrato 
na sua língua. Está no seu direito.

Lembre-se de que pode anular o contrato num prazo de 
14 dias, sem ter de dar qualquer justificação.

Não pague nada durante esse prazo de reflexão de 14 dias. 
Ninguém pode obrigá-lo a pagar nada.

Numa revenda, não pague nada antes da assinatura do 
contrato. É o que está previsto na lei.
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«Durante as suas férias na Suécia, a senhora F., de Roma, pagou 
mais 50 euros para obter uma embalagem especial e expedir um 

candeeiro que comprou naquele país. Quando o candeeiro chegou, 
estava danificado e a loja apena se dispôs a reembolsar 50% dos 
360 euros do preço de aquisição. A senhora F. argumentou, sem 

resultado, junto da loja que devia ser totalmente reembolsada pelo 
envio de um candeeiro que já não lhe servia de nada, tendo depois 

solicitado a intervenção do CEC de Itália para recuperar totalmente 
o valor da compra.»



- 23 -

MAY
02
2010

DICAS PARA FAZER
COMPRAS EM FÉRIAS
Se descobrir defeitos na câmara ou nos sapatos que 
comprou, não se preocupe. Se tiver efetuado a compra 
na UE, na Islândia ou na Noruega, tem direito a que a 
situação seja resolvida a seu contento.

Qualquer artigo que compre está coberto por uma garantia 
mínima de dois anos. Esta regra aplica-se se efetuar uma 
compra no seu próprio país ou num dos países abrangidos 
pela rede de CEC.

Se detetar algum defeito ou a sua compra não tiver todas as 
caraterísticas anunciadas, tem direito a uma compensação. 
A loja tem de reparar o artigo, substituí-lo gratuitamente 
ou devolver-lhe a totalidade ou parte do montante 
da compra.
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«Uma família austríaca quis fazer uma reserva através do sítio
web alemão de uma empresa de cruzeiros internacional.

Foi reencaminhada para o sítio web austríaco, no qual uma cabina 
custava quase três vezes mais. Depois de o CEC da Áustria ter 

frisado que todos os consumidores da UE têm direito à igualdade de 
tratamento, a empresa alterou a sua política de vendas.»
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FEV
02
2011

ALGUMAS DICAS FINAIS
Descarregue a aplicação de viagens da rede ECC-Net. 
Pode nela consultar dicas sobre os seus direitos e frases 
úteis em 25 línguas. A aplicação funciona em e fora 
de linha.

Não aceite pagar mais do que aquilo que deve. 
Os comerciantes não podem cobrar-lhe mais pelo simples 
facto de viver noutro país.

Obtenha o seu Cartão Europeu de Seguro de Doença. 
Com ele, será tratado da mesma maneira que os residentes 
no país que estiver a visitar.

Antes de gastar o seu dinheiro, dedique algum tempo 
a uma consulta atenta do sítio web do seu CEC local. 
Vai ver que vale a pena.
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OCT
13

2012
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JAN
10
2014
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APRIL
22
2015
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NOVEMBER11 2015

LIGAÇÕES ÚTEIS
Mais informações sobre:

Direitos dos passageiros:
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/
index_pt.htm
 
Passageiros com mobilidade reduzida:
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/
reduced-mobility/index_pt.htm
 
Pacotes turísticos, timeshare e clubes de férias:
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/holidays/index_
pt.htm
 
Compras: os seus direitos
http://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/
index_pt.htm
 
Práticas desleais:
http://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/unfair-
treatment/index_pt.htm

http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_pt.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_pt.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/reduced-mobility/index_pt.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/reduced-mobility/index_pt.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/holidays/index_pt.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/holidays/index_pt.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/index_pt.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/index_pt.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/unfair-treatment/index_pt.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/unfair-treatment/index_pt.htm
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ALEMANHA 
+49 7851991480 
info@cec-zev.eu
www.evz.de

ÁUSTRIA
+43 15887781
info@europakonsument.at 
www.europakonsument.at 

BÉLGICA 
+32 25423346 
info@cecbelgique.be - info@eccbelgie.be 
www.cecbelgique.be - www.eccbelgie.be

BULGÁRIA
+359 29867672 
info@ecc.bg 
www.ecc.bg

CHIPRE 
+357 22867167 
ecccyprus@mcit.gov.cy 
www.ecccyprus.org 

CROÁCIA
+385 16109744 
ecc-croatia@mingo.hr 
www.ecc-croatia.hr

DINAMARCA
+45 41715000
info@forbrugereuropa.dk 
www.forbrugereuropa.dk 

ESLOVÁQUIA 
+421 248542019
info@esc-sr.sk 
www.esc-sr.sk 

ESLOVÉNIA 
+386 14003729 
epc.mgrt@gov.si 
www.epc.si 

ESPANHA
+34 918224555 
cec@consumo-inc.es 
www.cec.consumo-inc.es 

ESTÓNIA 
+372 6201708 
consumer@consumer.ee 
www.consumer.ee 

FINLÂNDIA
+358 295539500
ekk@kkv.fi 
www.ecc.fi

FRANÇA
+49 7851991480
info@cec-zev.eu 
www.europe-consommateurs.eu

GRÉCIA
+30 2106460862,
+30 2106460814,
+30 2106460612,
+30 2106460734
info@eccgreece.gr
www.eccgreece.gr

HUNGRIA
+36 14594832
info@magyarefk.hu
www.magyarefk.hu 

EXISTEM CENTROS EUROPEUS
DO CONSUMIDOR EM:
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IRLANDA
+353 18797620 
info@eccireland.ie 
www.eccireland.ie 

ISLÂNDIA 
+354 5451200
ena@ena.is 
www.ena.is 

ITÁLIA
+39 0644238090 
info@ecc-netitalia.it 
www.ecc-netitalia.it 

ITÁLIA - Bolzano Office 
+39 0471980939 
info@euroconsumatori.org 
www.euroconsumatori.org 

LETÓNIA
+371 67388625 
info@ecclatvia.lv 
www.ecclatvia.lv 

LITUÂNIA 
+370 52650368 
info@ecc.lt 
www.ecc.lt 

LUXEMBURGO
+352 2684641 
info@cecluxembourg.lu 
www.cecluxembourg.lu

MALTA
+356 21221901
ecc.malta@mccaa.org.mt 
www.eccnetmalta.gov.mt

NORUEGA 
+47 23400500
post@forbrukereuropa.no 
www.forbrukereuropa.no 

PAÍSES BAIXOS 
+31 302326440 
info@eccnederland.nl 
www.eccnederland.nl 

POLÓNIA
+48 225560118 
info@konsument.gov.pl 
www.konsument.gov.pl 

PORTUGAL
+351 213564750
euroconsumo@dg.consumidor.pt 
http://cec.consumidor.pt 

REINO UNIDO
+44 8456040503 
ecc@tsi.org.uk 
www.ukecc.net

REPÚBLICA CHECA 
+420 296366155 
esc@coi.cz 
www.evropskyspotrebitel.cz 

ROMÉNIA
+30 213157149
office@eccromania.ro 
www.eccromania.ro 

SUÉCIA
+46 54194150
info@konsumenteuropa.se 
www.konsumenteuropa.se 



Para obter mais informações, visite o sítio web no endereço:
http://ec.europa.eu/ecc-net

http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm

