
FAQS Valorização da Oferta 

Empresas de animação turística e agências de viagens e turismo 

Como suspender a minha atividade de animação turística e também os seguros que pago no 

âmbito dessa atividade?  

Para procederem ao encerramento temporário da atividade devem aceder ao registo associado, 

no RNAAT e RNAVT, clicando em “alterar” para criar um pedido de alterações ao registo e 

submeter. As empresas de animação turística e os operadores marítimo-turísticos podem 

encerrar temporariamente a atividade (suspender) por um período máximo de 8 meses. As 

agências de viagens e turismo podem encerrar temporariamente a sua atividade por um período 

de 90 dias, sem necessidade de justificação.  

As empresas de animação turística e dos operadores marítimo-turísticos que não dispõem de 

seguro de responsabilidade civil e/ou seguro de acidentes pessoais válido(s) durante o período 

de suspensão, devem, quando o prazo da suspensão expirar, anexar ao registo a(s) respetiva(s) 

apólice(s) de seguro de responsabilidade civil e/ou de acidentes pessoais, e recibo(s) (em 

alternativa, o aviso/recibo juntamente com o comprovativo do pagamento do prémio) em como 

a(s) mesma(s) se encontra(m) em vigor imediatamente após a data de términus do período de 

suspensão. 

As agências de viagens e turismo devem, quando o prazo de suspensão terminar, aceder ao 

registo e anexar respetiva apólice de seguro de responsabilidade civil e o recibo ou, em 

alternativa, o aviso/recibo juntamente com o comprovativo do pagamento do prémio em como 

mesma se encontra em vigor. 

Devo comunicar ao Turismo de Portugal que vou encerrar temporariamente o meu 

estabelecimento / e porque meios?  

Para comunicar ao Turismo de Portugal, I.P. a suspensão ou cessação da atividade, a dissolução 

ou a insolvência da empresa, as empresas de animação turística/operadores marítimo turísticos 

e as agências de viagens e turismo devem aceder ao registo associado, clicando em “alterar” 

para criar um pedido de alterações ao registo, selecionar o respetivo campo no separador 

“outras comunicações”, inserir a data a partir da qual se verifica o facto e submeter o pedido de 

alterações. 

 

Podemos considerar o nº 4 do artigo 25 do Decreto - Lei 17/2018 de 08/03 para reservas a 

dois meses de distância? 

O artigo 25.º nº 4 do Decreto-Lei nº 17/2018, de 8 de março, não estabelece qualquer período 

de reserva.  

O nº 4 do art.º 25.º do DL nº 17/2018, de 8 de março, refere-se à rescisão do contrato de viagem 

organizada pelo viajante, em que o viajante tem direito a rescindir o contrato de viagem antes 

do início da mesma sem pagar qualquer taxa de rescisão, caso se verifiquem circunstâncias 

inevitáveis e excecionais no local de destino ou na sua proximidade imediata que afetem 

consideravelmente a realização da mesma ou o transporte dos passageiros para o destino.  

 



Empreendimentos Turísticos  

Posso cancelar as reservas já efetuadas? E quais as consequências para a empresa? 

Em princípio, o cancelamento de reservas constitui o incumprimento de um contrato. A 

possibilidade de cancelamento, portanto, depende de o fundamento do cancelamento (a 

Pandemia) ser considerada uma causa legítima de incumprimento não imputável à empresa. 

Posso recusar reservas futuras? E qual a justificação junto dos clientes sem incorrer em risco 

de reclamação? 

Recusar reservas é uma opção que, salvo determinação em contrário das autoridades, depende 

da avaliação da empresa. No âmbito da presente situação de Pandemia desconhece-se se virão 

a ser dadas orientações ao setor nesse sentido. No entanto, decorrente da política de gestão do 

empreendimento essa poderá ser uma opção. 

Quais as medidas para proteger os hóspedes e funcionários? 

A DGS – Direção Geral da Saúde publicou, a 10 de março de 2020, a Orientação nº 008/2020, 

relativa aos procedimentos de prevenção, controlo e vigilância em hotéis, para o caso de infeção 

por SARS-CoV-2 (COVID-19). O documento descreve as principais etapas que estes 

empreendimentos devem considerar para estabelecer um Plano de Contingência no âmbito da 

COVID-19.   

Recomenda-se a leitura das medidas preconizadas para a hotelaria no portal da DGS: 

https://covid19.min-saude.pt/guias-para-instituicoes/  hotelaria 

 

Caso tenha que encerrar o meu empreendimento quais os procedimentos que devo adotar?  

Em termos de Registo Nacional dos Empreendimentos Turísticos (RNET), deverá inscrever o 

período de encerramento no seu registo até 10 dias após a ocorrência, acedendo da mesma 

forma que habitualmente acede no portal do Turismo de Portugal. Querendo, ainda poderá 

anunciar nas plataformas eletrónicas ou qualquer outro meio tido por conveniente. 

Devo comunicar ao Turismo de Portugal que vou encerrar o meu estabelecimento e porque 

meios?  

Deverá inscrever o período de encerramento no Registo Nacional dos Empreendimentos 

Turísticos (RNET) até 10 dias após a ocorrência, acedendo da mesma forma que habitualmente 

acede no portal do Turismo de Portugal.  

 

VOOS e VIAGENS 

 

Tenho voo comprados através de plataformas on line (Rumbo, Gotogate,mytryp  etc) e 

pretendo cancelar, mas a companhia aérea não me reembolsa, o que posso fazer?  

Tratando-se de matéria da competência da entidade reguladora das companhias aéreas deverá 
ser consultada a Associação Nacional de Aviação Civil (ANAC), com o seguinte endereço: 

Autoridade Nacional da Aviação Civil 



Rua B, Edifício 4 - Aeroporto Humberto Delgado - 1749-034 Lisboa 
Telefone: +351 21 284 22 26 
https://www.anac.pt/vPT/Generico/Noticias/noticias2020/Paginas/Coronavirus2019nCoVInfec
tions.aspx?FrList=true 

Tratando-se de agências on-line que não se encontram registadas no RNAVT, sugere-se o 
contacto com o Centro Europeu do Consumidor, com o seguinte endereço:  

Praça Duque de Saldanha, 31 - 1º 
1069 - 013 Lisboa 
Telefone: 
+ 351 21 356 47 50 
Fax: 
+ 351 21 356 47 19 
Sítio web: http://cec.consumidor.pt 
 

 

https://www.anac.pt/vPT/Generico/Noticias/noticias2020/Paginas/Coronavirus2019nCoVInfections.aspx?FrList=true
https://www.anac.pt/vPT/Generico/Noticias/noticias2020/Paginas/Coronavirus2019nCoVInfections.aspx?FrList=true
http://cec.consumidor.pt/

