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Através do Decreto-Lei n.º 17/2020, de 23 de abril, foram adotadas medidas excecionais e temporárias 

relativas ao setor do turismo no âmbito da pandemia da doença COVID-19, que visando proteger os 

agentes deste setor acabam por limitar muito significativamente os direitos dos consumidores, 

nomeadamente quanto ao direito à resolução unilateral do contrato e ao reembolso imediato. 

 

Em primeiro, em relação às viagens organizadas por agências de viagens e turismo previstas realizar 

entre 13 de março a 30 de setembro de 2020:   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incluindo-se, também, as viagens de finalistas, que nos termos do disposto no artigo 11.º do Decreto-

Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, ratificado nos seus efeitos pela Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, se 

viram interditas de realização, encontrando-se à mercê do reagendamento das agências ou outras 

entidades organizadoras das viagens, salvo acordo em contrário. 

 

O Decreto-Lei trata também dos cancelamentos de reservas em empreendimentos turísticos e 

estabelecimentos de alojamento local, desde que não sejam já contratualmente reembolsáveis, em 

relação às reservas efetuadas diretamente pelo hóspede no estabelecimento ou empreendimento ou 

ainda nas plataformas existentes, no período de 13 de março a 30 de setembro de 2020 que: 

 

Conferem o direito a: 

 Emissão de vale de valor igual ao 
pagamento efetuado válido até 
31/12/2021 

 
 Reagendamento da viagem até 

31/12/2021 
 
 Reembolso em 2022 

 

Não efectuadas, ou 

Canceladas por facto imputável ao surto  
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Em qualquer dos casos, os viajantes/ hóspedes que se encontrem em situação de desemprego, 

poderão pedir o reembolso do valor despendido até ao dia 30 de setembro de 2020, que deve ser 

efetuado no prazo de 14 dias. 

Ademais, quer se trate de uma viagem organizada, de finalistas ou um cancelamento de reservas em 

empreendimentos turísticos ou estabelecimentos de alojamento local, se o vale referido não for 

utilizado até à data prevista ou se não for efetuado o reagendamento até 31/12/2021, o consumidor 

terá direito ao reembolso da totalidade do valor despendido, a efetuar no prazo de 14 dias. 

Trata-se, assim, da adoção de medidas que vão ao encontro da posição já pública do Comissário 

Europeu da Justiça e Consumidores, Didier Reynders, e que vem equilibrar o impacto da crise dos 

profissionais do setor por um lado e a proteção dos consumidores, pelo outro. 

 

Uma nota final para esclarecer que não se encontram abrangidas pelo presente diploma as reservas 

relativas a viagens aéreas. 
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Não sejam efetuadas 

Se encontrem canceladas por facto 
imputável ao surto, ou 

Ainda, com o encerramento das fronteiras 
imputável ao surto da pandemia 

 

Conferem, igualmente, o direito a: 

 Emissão de vale de valor igual ao 
pagamento efetuado válido até 
31/12/2021 

 
 Reagendamento da reserva até 

31/12/2021 
 
 Reembolso em 2022 

 

Esta nota é meramente informativa e não se trata de uma análise exaustiva de todos os aspetos dos regimes a que se refere. Não constitui fonte de aconselhamento jurídico e 
não deve servir de base para qualquer tomada de decisão sem assistência profissional qualificada. Para mais informações, contacte-nos por favor através do endereço 
geral@pintoribeiro.pt 


