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No passado dia 23 de Abril de 2020 foi publicado o Decreto-Lei n.º 

17/2020, que vem estabelecer medidas excepcionais e temporárias 
relativas ao sector do turismo, no âmbito da pandemia da doença 
COVID-19. 

 
Atendendo ao contexto em que actualmente vivemos e seguindo as 
recomendações da Comissão Europeia, o Governo aprovou um 

conjunto de medidas idênticas às adoptadas por diversos países 
europeus, entre os quais a Bélgica, Espanha, França, Itália, Lituânia 
e a Polónia, destinadas a fazer face aos constrangimentos causados 

no sector do turismo, as quais passamos a enunciar: 
 
 

1. VIAGENS ORGANIZADAS POR AGÊNCIAS DE VIAGENS E 

TURISMO 
 

As viagens organizadas por agências de viagens e turismo, cuja 
data de realização tenha lugar entre o período de 13 de Março de 
2020 a 30 de Setembro de 2020, que não sejam efectuadas ou 

que sejam canceladas por facto imputável ao surto da pandemia da 
doença COVID-19, conferem ao consumidor, de forma excepcional, 
o direito a optar entre: 

• A emissão de um vale de igual valor ao pagamento efectuado 
pelo viajante e válido até 31 de Dezembro de 2021; ou 
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• O reagendamento da viagem até 31 de Dezembro de 2021. 

 
O vale de igual valor é emitido à ordem do portador e pode ser 
transmitido por mera tradição – transmissão a outrem da posse e 

direitos sobre a coisa – ficando também salvaguardado o seguro 
que tiver sido subscrito no momento da aquisição do serviço de 
viagem, para a realização da mesma viagem, mesmo que em data 

diferente. 
 
Caso o vale de viagem não for utilizado até 31 de Dezembro de 

2021, o viajante tem direito ao reembolso, a efectuar num prazo de 
14 dias. 
 

Da mesma forma, caso o reagendamento da viagem não seja 
realizado até 31 de Dezembro de 2021, o viajante também tem 
direito ao reembolso, a efectuar no mesmo prazo de 14 dias. 

 
No caso das viagens de finalistas ou similares, os viajantes 
podem também optar por estas opções de reembolso, mas as 

agências ou outras entidades organizadoras ficam obrigadas ao 
reagendamento das mesmas, salvo acordo em contrário. 
 

O legislador teve em atenção situações de especial vulnerabilidade 
dos consumidores, estipulando que até ao dia 30 de Setembro de 
2020, os viajantes que se encontrem em situação de desemprego 

podem solicitar o reembolso da totalidade do valor despendido, a 
efectuar no prazo de 14 dias. 
 

 
2. RESERVAS EM EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS E 

ESTABELECIMENTOS DE ALOJAMENTO LOCAL 

 
À semelhança da solução adoptada para as viagens organizadas por 
agências de viagens e turismo, as reservas de serviços de 

alojamento em empreendimentos turísticos e em estabelecimentos 
de alojamento local situados em Portugal, com ou sem serviços 
complementares, efectuadas directamente pelo hóspede no 

estabelecimento ou através de plataformas próprias para o efeito, 
para o período de 13 de Março de 2020 a 30 de Setembro de 
2020, que não sejam efectuadas ou que sejam canceladas por 
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facto relacionado com a declaração de estado de emergência 

decretado no país de origem ou em Portugal ou, ainda, com o 
encerramento de fronteiras imputável ao surto da pandemia da 
doença COVID-19, na modalidade de não reembolso das quantias 

pagas, conferem, excepcional e temporariamente, aos hóspedes o 
direito de optar: 
• Pela emissão de um vale de igual valor ao pagamento efetuado 

pelo hóspede e válido até 31 de Dezembro de 2021; 
• Pelo reagendamento da reserva do serviço de alojamento até 

31 de Dezembro de 2021, por acordo entre o hóspede e o 

empreendimento turístico ou o estabelecimento de alojamento 
local. 

 

O vale de igual valor é emitido à ordem do hóspede, é 
transmissível por mera tradição e pode ser utilizado por quem o 
apresentar também como princípio de pagamento de serviços de 

valor superior, de acordo com a disponibilidade do empreendimento 
ou estabelecimento e nas condições aplicáveis nas novas datas 
pretendidas. 

 
Caso este vale não seja utilizado até 31 de Dezembro de 2021, o 
hóspede tem direito a ser reembolsado, a efectuar no prazo de 14 

dias. 
 
De igual modo, se o reagendamento não for efectuado até 31 de 

Dezembro de 2021, por falta de acordo entre o empreendimento 
turístico ou o estabelecimento de alojamento local e o hóspede, 
este tem o direito de ser reembolsado da quantia que haja pago, 

aquando do cancelamento da reserva, a efectuar no prazo de 14 
dias. 
 

Na situação em que o reagendamento ocorra para uma data 
em que a tarifa a aplicar esteja abaixo do valor da reserva 
inicial, a diferença deve ser usada noutros serviços do 

empreendimento turístico ou do estabelecimento de alojamento 
local, não sendo devolvida ao hóspede se este não a utilizar, 
solução que vem demonstrar claramente a procura do tal ponto de 

equilíbrio entre a sustentabilidade financeira dos operadores 
económicos e os direitos dos consumidores. 
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As soluções mencionadas não são aplicáveis às reservas 

reembolsáveis, devendo aplicar-se nesse caso as regras de 
cancelamento dos empreendimentos turísticos e estabelecimentos 
de alojamento local. 

 
Até ao dia 30 de Setembro de 2020, os hóspedes que se encontrem 
em situação de desemprego podem pedir o reembolso da totalidade 

do valor despendido, a efectuar no prazo de 14 dias. 
 
 

3. RELAÇÕES ENTRE AGÊNCIAS DE VIAGENS E TURISMO, 
OPERADORES DE ANIMAÇÃO TURÍSTICA E OS 

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS E OS 

ESTABELECIMENTOS DE ALOJAMENTO LOCAL 
 

As reservas de serviços de alojamento em empreendimentos 

turísticos e em estabelecimentos de alojamento local situados em 
Portugal, para o período de 13 de Março de 2020 a 30 de 
Setembro de 2020, efectuadas por agências de viagens e turismo 

ou operadores de animação turística, portugueses ou internacionais 
a operar em Portugal, na modalidade de não reembolso das 
quantias paga e que não sejam efectuadas ou que sejam 

canceladas por facto relacionado com: 
• A declaração de Estado de Emergência decretado em Portugal 

ou no país de origem; ou 

• Encerramento de fronteiras imputável ao surto da pandemia da 
doença COVID-19, 

Conferem, excepcional e temporariamente, a esses operadores 

o direito de crédito do valor não utilizado. 
 
O crédito deverá ser utilizado para a liquidação de custos com 

qualquer outra reserva de serviços junto do mesmo 
empreendimento turístico ou do mesmo estabelecimento de 
alojamento local, em data definida pela agência de viagens e 

turismo ou pelo operador de animação turística, mediante 
disponibilidade de serviços de alojamento, até ao dia 31 de 
Dezembro de 2021. 

 
Naturalmente que, no caso do empreendimento turístico ou 
estabelecimento de alojamento local não ter disponibilidade para 
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múltiplas datas solicitadas pela agência de viagens e turismo ou 

pelo operador de animação turística até ao dia 31 de Dezembro de 
2021, a agência de viagens e turismo ou o operador de animação 
turística podem requerer a devolução do crédito, a efectuar 

no prazo de 14 dias. 
 
Da mesma forma, se a agência de viagens e turismo ou o operador 

de animação turística não conseguirem efectuar uma nova reserva 
para o serviço pretendido, situado em Portugal, até ao dia 31 de 
Dezembro de 2021, o valor do depósito deve ser devolvido no 

prazo de 14 dias após esta data. 
 
O Decreto-Lei n.º 17/2020, de 23 de Abril entrou em vigor no dia 

24 de Abril de 2020. 
 
O presente resumo, não dispensa a consulta do texto integral do diploma 
Decreto-Lei n.º 17/2020, não constituindo o mesmo aconselhamento jurídico. 

 

Gonçalo Vaz Osório 
 

 

Marta Oliveira Canelas 

As agências de 

viagens/operador de 

animação podem 
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local não tenha 

disponibilidade para 

marcação. 
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