
OS SEUS DIREITOS
COMO PASSAGEIRO
O MEU VOO ATRASOU-SE
Se quiser, pode consultar a informação mais recente sobre o estado do seu voo no nosso site:
www.volotea.com/pt/estado-de-voo/ 

O meu voo atrasou-se até ao dia seguinte

Se precisar de ajuda para encontrar um hotel onde passar a noite, o nosso pessoal do aeroporto irá ajudá-lo a 
procurar. A Volotea tratará da organização e pagamento do alojamento, incluindo as refeições a que haja lugar 
em função da hora do dia. Se a equipa da Volotea não conseguir ajudá-lo a encontrar um alojamento, pode 
pedir ao nosso pessoal de apoio ao cliente que lhe reembolse, num montante razoável, as despesas daí 
resultantes em que tenha incorrido. Não se esqueça de que é necessário apresentar todos os recibos e que não 
podemos reembolsar o custo das bebidas alcoólicas.

Se o atraso for superior a 2 horas, no caso de voos curtos, ou de 3 horas no caso de voos mais longos, 
tem direito a:

·

Se o atraso for de 3 a 5 horas e decidir que já não quer viajar, pode pedir ao nosso pessoal de apoio ao 
cliente que lhe entregue um vale, válido durante 1 ano, para que utilizar no seu próximo voo com a 
Volotea. Poderá encontrar o número de contacto do nosso serviço de atendimento ao cliente no verso 
deste folheto. 

·

Se o atraso for superior a 5 horas e decidir que já não quer viajar, pode pedir ao nosso pessoal de apoio ao 
cliente que lhe efetue o reembolso dos voos da mesma reserva que não tenha utilizado. Poderá encontrar 
o número de contacto do nosso serviço de atendimento ao cliente no verso deste folheto.

·

Senhas de bebidas ou alimentação, dependendo da duração e da hora do atraso, 
que pode utilizar no aeroporto.

·

Efetuar duas chamadas telefónicas ou enviar duas mensagens de correio eletrónico.·

Se precisar de mais informações, o nosso pessoal do aeroporto terá todo o gosto em atendê-lo.·

Sí, aún quiero volar

Não, já não pretendo viajar

Estimado passageiro,

Antes de mais, pedimos-lhe desculpa pelo incidente com o seu voo. O nosso pessoal 
do aeroporto encontra-se à sua disposição e fará todos os possíveis para o manter 
permanentemente informado. 

O MEU VOO FOI CANCELADO
Embora trabalhemos diariamente para que todos os nossos voos saiam a horas e cumpram as suas expectativas, 
há situações em que é impossível evitar que alguns dos nossos voos sejam cancelados.

Se o seu voo tiver sido cancelado, pode pedir ao nosso pessoal de apoio ao cliente que lhe troque o voo 
gratuitamente ou que lhe efetue o reembolso deste e de qualquer outro voo da mesma reserva que não 
tenha utilizado. Poderá encontrar o número de contacto do nosso serviço de atendimento ao cliente no 
verso deste folheto.

Assistência em caso de um voo cancelado

Se precisar de ajuda para encontrar um hotel onde passar a noite, o nosso pessoal do aeroporto irá ajudá-lo a 
procurar. A Volotea tratará da organização e pagamento do alojamento, incluindo as refeições a que haja lugar 
em função da hora do dia.

·

Se a equipa da Volotea não conseguir ajudá-lo a encontrar um hotel, pode pedir ao nosso pessoal de apoio ao 
cliente que lhe reembolse, num montante razoável, as despesas em que tenha incorrido. Não se esqueça de 
que é necessário apresentar todos os recibos e que não podemos reembolsar o custo das bebidas alcoólicas.



Você pode encontrar a lista de todos os Organismos Nacionais responsáveis por garantir os direitos dos passageiros no seguinte link: https://www.easa.europa.eu/light/topics/easa-member-states?page=2

Consulte a informação mais recente sobre o estado do seu voo lendo este código QR com o seu 
telemóvel. Se não tiver uma aplicação para ler este tipo de códigos, pode fazê-lo aqui: 
https://www.volotea.com/pt/estado-de-voo/

Iremos enviar as informações mais recentes sobre o 
incidente com o seu voo por email e/ou SMS, pelo que o 
aconselhamos a ter o telemóvel ligado e manter-se atento. 

CONTACTE-NOS 

Se quiser apresentar uma reclamação sobre o incidente com 
o seu voo, por favor preencha o seguinte formulário para 
que possamos dar-lhe seguimento: 
www.volotea.com/pt/reclamacoes/

NOTIFICAÇÕES NO SEU TELEMÓVEL ESTADO DO SEU VOO 

OS SEUS DIREITOS COMO PASSAGEIRO

Atrasos

De acordo com o Regulamento da UE, considera-se que se trata de um atraso quando o voo em questão se atrase quatro 
horas ou mais relativamente ao seu horário de saída, para voos com mais de 3500 km. Três horas ou mais para voos de 
entre 1500 e 3500 km, e para voos intracomunitários de mais de 1500 km, e duas horas ou mais para voos de até 
1500 km. Quando é espectável que o seu voo vá sofrer um atraso considerável, os passageiros terão direito a receber 
assistência durante a espera. Isto incluirá a título gratuito comida e bebidas, de acordo com o tempo de espera, 
alojamento num hotel caso seja necessário e o transporte entre alojamento e aeroporto, e a possibilidade de realizar 
duas chamadas telefónicas ou enviar dois faxes ou dois e-mails. A assistência a prestar aos passageiros durante o tempo 
de espera poderá ser suspendida caso se preveja que a referida assistência possa causar mais atraso. No caso de um 
atraso superior a cinco horas, terá direito ao reembolso do seu bilhete em menos de sete dias do preço total de compra 
do bilhete, para a parte ou partes da viagem não efectuadas, e para a parte ou partes da viagem já efectuadas se o voo 
já não se justificar em relação ao plano inicial de viagem, cumulativamente nos casos em que se justifique, um voo de 
regresso para o primeiro ponto de partida; ou o reencaminhamento, em condições de transporte equivalentes, para o 
seu destino final, na primeira oportunidade; ou o reencaminhamento, em condições de transporte equivalentes, para o 
seu destino final numa data posterior, da conveniência do passageiro, sujeito à disponibilidade de lugares. Faz-se 
constar, de acordo com a Decisão do Tribunal de Justiça Europeu de 23 de outubro de 2012 (Nelson), os artigos 5 a 7 
do Regulamento (CE) n.º 261/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de fevereiro de 2004 pelo qual se 
estabelecem   normas comuns sobre indemnização e assistência a passageiros aéreos em caso de recusa de embarque 
e de cancelamento ou atraso considerável nos voos e é derrogado o Regulamento (CEE) n.º 295/91; estas normas devem 
interpretar-se no sentido de que os passageiros dos voos atrasados tem direito a ser indemnizados em virtude do dispos-
to no referido Regulamento quando, devido a tais voos, sofrerem uma perda de tempo igual ou superior a três horas, ou 
seja, quando chegam ao seu destino três horas ou mais depois da hora de chegada inicialmente prevista pela companhia 
aérea. Se for este o caso, o valor da indemnização à qual o passageiro tem direito será o mesmo que no caso de uma 
recusa de embarque. Contudo, tal atraso não dá direito a uma indemnização dos passageiros se a companhia aérea tiver 
motivos para acreditar que o atraso considerável se deve a circunstâncias extraordinárias que não poderiam ter sido 
evitadas, mesmo se tivessem sido tomadas todas as medidas razoáveis, ou seja, circunstâncias que escapam ao controlo 
efetivo da companhia aérea. 

Estimado passageiro: Se o seu voo for cancelado ou sofrer um atraso considerável, ou se lhe recusarem o embarque 
num voo para o qual tenha uma reserva válida, terá determinados direitos de acordo com o Regulamento (CE) n.º 
261/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, que entrou em vigor no dia 17/02/2005. A Volotea é responsável 
por garantir-lhe estes direitos. 

A passageiros procedentes de qualquer aeroporto da UE, ou aos passageiros que partem de um aeroporto 
localizado num país terceiro com destino a um aeroporto situado no território de um Estado-Membro a que 
o Tratado se aplica, a menos que tenham recebido benefícios ou uma indemnização e que lhes tenha sido 
prestada assistência nesse país terceiro, se a transportadora aérea operadora do voo em questão for uma 
transportadora comunitária. 

·

Apenas se tiver confirmado a sua reserva no voo correspondente: ·

Apenas se você (exceto no caso de um cancelamento) se apresentar a tempo para faturar, ou, caso não seja 
indicada uma hora específica, pelo menos quarenta e cinco minutos antes da hora de saída indicada; e 

·

Apenas se viajar com um bilhete comprado a uma tarifa à disposição do público. ·

Cancelamento

Se tiver uma reserva válida e o seu voo for cancelado terá direito a uma rota alternativa ou reembolso, assistência e 
indemnização segundo o explicado anteriormente. Não terá direito a receber indemnização se o cancelamento se dever 
a circunstâncias extraordinárias que não se puderam evitar, inclusive adotando todas as medidas razoáveis. Entre os 
exemplos, incluem-se condições climatéricas adversas, instabilidade política, greves e deficiências inesperadas na 
segurança do voo. De igual forma, o passageiro não terá direito a uma indemnização se for informado do cancelamento 
do voo: 

Recusa de embarque 

Se por excesso de reservas (overbooking), ou por outras razões, lhe for negado o embarque contra a sua vontade num 
voo para o qual tinha uma reserva, terá direito a assistência e indemnização imediata e a um reembolso como é 
explicado na secção anterior "Atrasos"; além disso, terá direito a um voo para o seu destino numa rota alternativa de 
condições semelhantes, assim que seja possível. Em função da disponibilidade de lugares, poderá escolher uma rota 
alternativa para o seu destino noutra data posterior quando lhe seja conveniente, em cujo caso será você que terá de 
assumir as despesas de alimentação, alojamento e transporte. 
Se por excesso de reservas você renunciar voluntariamente ao seu lugar (aceitação voluntária do overbooking), terá 
direito a um voo alternativo ou a um reembolso como é explicado na secção anterior "Atrasos" e a uma indemnização 
imediata. As indemnizações serão pagas em dinheiro, mediante cheque ou transferência ou, com o seu consentimento, 
mediante vales justificativos. O montante da indemnização dependerá da distância do voo programado ou do voo 
alternativo que lhe proponham. Montante das indemnizações: 

250€ para voos de até 1500 km. ·

400€ para voos de entre 1500 km e 3500 km e para voos intracomunitários de mais de 1500 km.·

Pelo menos 14 dias antes da data de saída programada; ·

Entre 7 e 14 dias antes da data de saída programada e o voo alternativo descolar num horário não superior a 
duas horas antes do voo original e aterrar no destino em menos de quatro horas depois da hora de chegada 
prevista; e 

·

Menos de 7 dias antes da data de saída programada e o voo alternativo descolar num horário não superior a 
uma hora antes do voo original e aterrar no destino em menos de duas horas depois da hora de chegada 
prevista. 

·

600€ para voos de mais de 3500 km.·

Este regulamento é aplicável: 

Âmbito 

Se lhe for oferecido um voo alternativo cuja diferença da hora de chegada prevista não exceder as duas horas nos voos 
de até 1500 km, as três horas em voos de entre 1500 e 3500 km, e voos intracomunitários de mais de 1500 km, e 
as quatro horas em todas os demais voos, as indemnizações mencionadas anteriormente podem ser reduzidas em 
50%, ou seja, para 125€, 200€ e 300€. Estes direitos não são concedidos se lhe for recusado o acesso por motivos 
razoáveis, como por motivos de saúde, por segurança geral e operacional, ou por não possuir a documentação 
adequada para viajar. 


