
 

 

 
 
 
 

DIRECÇÃO-GERAL DAS POLÍTICAS INTERNAS DA UNIÃO 

DEPARTAMENTO TEMÁTICO B: POLÍTICAS ESTRUTURAIS E DE 
COESÃO 

 
TRANSPORTES E TURISMO 

 
 
 
 
 

DIREITOS DOS CONSUMIDORES NA 
AVIAÇÃO CIVIL 

 
 

ESTUDO 
 

Conteúdo 
 

O presente estudo fornece uma panorâmica geral da aplicação da 
legislação da UE em matéria de direitos dos passageiros dos transportes 
aéreos. 
Após uma breve apresentação do quadro jurídico pertinente, o estudo dá 
conta do resultado de uma consulta a organismos nacionais de execução 
e a associações de consumidores dos Estados-Membros da UE mais 
relevantes sobre a aplicação dos Regulamentos (CE) n.os 261/2004, 
2111/2005 e 1107/2006 e da Directiva 90/314/CEE. 
O objectivo é identificar a margem para novas acções das instituições da 
UE, com vista a melhorar a protecção dos direitos dos consumidores na 
aviação civil. 
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SÍNTESE 
 
Contexto 
A fim de fornecer uma protecção adequada dos direitos dos consumidores na aviação civil, 
as instituições da UE accionaram uma série de iniciativas legislativas concebidas para cobrir 
um vasto leque de casos específicos. A actual legislação da UE em matéria de direitos dos 
passageiros visa assegurar a assistência, o reembolso e a indemnização em caso de 
perturbações dos voos; além disso, promove a transparência e apoia os direitos dos 
passageiros com deficiência ou mobilidade reduzida. 

Objectivo do estudo 
O presente estudo investigou a aplicação da legislação da UE em matéria de direitos dos 
consumidores na aviação civil. A investigação centrou-se sobretudo nos seguintes actos 
legislativos da UE: 

 Regulamento (CE) n.º 261/2004 que estabelece regras comuns para a indemnização 
e a assistência aos passageiros dos transportes aéreos em caso de recusa de 
embarque e de cancelamento ou atraso considerável dos voos; 

 Acórdãos recentes do Tribunal de Justiça Europeu (TJE) sobre a interpretação do 
Regulamento (CE) n.º 261/2004; 

 Regulamento (CE) n.º 2111/2005 relativo ao estabelecimento de uma lista 
comunitária das transportadoras aéreas que são objecto de uma proibição de 
operação na Comunidade e à informação dos passageiros do transporte aéreo sobre 
a identidade da transportadora aérea operadora; 

 Regulamento (CE) n.º 1107/2006 relativo aos direitos das pessoas com deficiência e 
das pessoas com mobilidade reduzida no transporte aéreo; 

 Directiva 90/314/CEE do Conselho relativa às viagens organizadas, férias 
organizadas e circuitos organizados; 

 Outras directivas da UE e convenções internacionais relevantes.  
 

O presente documento dá conta dos resultados de uma pesquisa documental e de uma 
consulta aos organismos nacionais de execução (ONE) designados pelos 27 
Estados-Membros (EM) da UE em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 261/2004.  
No seguimento da apresentação de um projecto inicial ao Parlamento Europeu (PE), foi 
lançado um inquérito a três associações de consumidores e a um organismo ALR (sistemas 
alternativos de resolução de litígios) em alguns dos Estados-Membros europeus mais 
representativos em termos de tráfego aéreo. 
O inquérito foi concebido para investigar os problemas mais comuns enfrentados pelos ONE 
na execução da legislação da UE em matéria de direitos dos passageiros e as questões 
pertinentes levantadas pelas associações de consumidores e pelo organismo ALR no que  
respeita à legislação da UE e aos problemas encontrados pelos passageiros. Foram 
recolhidas e avaliadas informações quantitativas e considerações qualitativas, a fim de 
fornecer uma visão de conjunto do estado actual da aplicação da legislação e de explorar 
questões e possíveis melhoramentos. Responderam ao inquérito os ONE de 26 dos 27 
Estados-Membros inicialmente contactados, as três associações de consumidores 
contactadas e o organismo ALR. 
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Principais conclusões do estudo 
Regulamento (CE) n.º 261/2004 

O inquérito revelou que, em média, no período 2007-2009, os ONE receberam 27 queixas 
por cada milhão de passageiros; contudo, os números variam muito entre os 
Estados-Membros da UE. Na maioria dos Estados-Membros (19 de 27), os ONE registaram 
um número de queixas inferior à média europeia.  

A taxa de queixas aumentou de uma forma geral no período 2007-2009, com as únicas 
excepções da Itália e da Suécia, onde baixou significativamente. Em alguns casos, o 
aumento foi superior a 100%. 

Segundo os ONE inquiridos, a razão mais comum para a apresentação de uma queixa é o 
"cancelamento dos voos", ao que se seguem os "atrasos consideráveis"; as queixas 
apresentadas por passageiros junto dos ONE por "recusa de embarque" são muito menos 
frequentes.  Do mesmo modo, as associações de consumidores inquiridas identificaram os 
atrasos e os cancelamentos como as razões mais frequentes da insatisfação dos 
passageiros. 

Apenas metade dos ONE impuseram sanções contra companhias aéreas, o que totalizou, 
em média, menos de três sanções por ano. Excepções dignas de registo são a Itália (452 
sanções em três anos) e a Polónia (265 sanções em três anos). 

A maioria dos ONE indicou que as transportadoras aéreas de baixo custo tendem a infringir 
o regulamento com maior frequência do que as companhias aéreas tradicionais, 
especialmente quando operam em pequenos aeroportos.  Este facto é, em parte, 
confirmado pela associação de consumidores espanhola, segundo a qual uma elevada 
percentagem das queixas que recebeu de passageiros deveu-se a irregularidades 
cometidas por transportadoras aéreas de baixo custo.  

O TJE proferiu alguns acórdãos no que respeita à aplicação do Regulamento (CE) 
n.º 261/2004, introduzindo novos princípios para a sua interpretação. No que diz respeito à 
opinião das partes interessadas sobre os recentes acórdãos do TJE, o inquérito revelou os 
seguintes factos-chave: 

Processo C-549/07 (Wallentin-Hermann/Alitalia – Linee Aeree Italiane SpA):  

 Cerca de metade dos ONE inquiridos acolheu favoravelmente a decisão 
Wallentin-Hermann, dado que esta forneceu uma interpretação clara do 
regulamento; 

 Cerca de metade dos ONE considera que, em consequência do acórdão, a sua carga 
de trabalho aumentou e viu-se confrontada com dificuldades na investigação das 
causas técnicas das perturbações para apurar se as circunstâncias excepcionais 
alegadas pelas companhias aéreas satisfazem os critérios estabelecidos pelo 
acórdão do TJE;  

 De uma forma geral, as associações de consumidores acolheram favoravelmente o 
acórdão, uma vez que uma definição clara de "circunstâncias extraordinárias" lhes 
permite defender melhor os direitos dos passageiros em caso de perturbações dos 
voos. 

Processo C-173/07 (Emirates Airlines – Direktion für Deutschland/Diether Schenkel): 

 A grande maioria das partes interessadas inquiridas não encontrou quaisquer 
problemas significativos na interpretação do conceito de "voo", nem o modus 
operandi dos ONE foi afectado pela decisão do TJE. 
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Processos apensos C-402/07 (Sturgeon/Condor Flugdienst GmbH) e C-432/07 (Böck e 
outros/Air France SA): 

 O estudo revelou que as associações de consumidores e os ONE têm opiniões 
diferentes sobre as decisões do TJE nos processos C-402/07 (Sturgeon/Condor) e 
C-432/07 (Böck e outros/Air France); 

 As associações de consumidores inquiridas são a favor das decisões do TJE, 
considerando que melhoram a protecção dos direitos dos passageiros e, ao mesmo 
tempo, obrigam as companhias aéreas a indemnizar os passageiros pelos custos 
externos que causarem. Contudo, a associação francesa reconhece que a decisão do 
Tribunal determinou uma incoerência com o texto original do Regulamento (CE) 
n.º 261/2004, enquanto duas outras associações expressaram preocupação 
relativamente à aplicação efectiva dos princípios estabelecidos pelas decisões, 
afirmando que muitas companhias aéreas parecem ignorar os novos acórdãos e 
continuam a recusar o pagamento de indemnizações em caso de atraso dos voos; 

 Em contraste, a maioria dos ONE não está satisfeita com os acórdãos Sturgeon e 
Böck. A maioria dos ONE considera que os acórdãos deixaram várias questões por 
resolver. Além disso, o volume de trabalho dos ONE aumentou, e a maioria queixou-
-se de falta de orientação real sobre a aplicação dos princípios estabelecidos pelos 
acórdãos (por exemplo, em caso de perda de uma ligação no seguimento de um 
atraso); 

 Uma percentagem significativa de ONE prevê que uma aplicação estrita dos 
princípios introduzidos pelos acórdãos Sturgeon e Böck pelos ONE e pelos tribunais 
civis possa ter um efeito prejudicial na situação financeira das companhias aéreas; a 
opinião de que é provável que as tarifas aéreas aumentem em resultado dos 
maiores encargos impostos às transportadoras aéreas é comummente partilhada 
pelos ONE. Contudo, esta opinião é contestada pela Federação Europeia de 
Passageiros (EPF), a qual ressalta o benefício económico mais vasto resultante da 
internalização dos custos externos gerados pelos atrasos e pelos maus serviços 
prestados pelas companhias aéreas. 

 

A grande maioria das partes interessadas inquiridas expressou a opinião de que o 
Regulamento (CE) n.º 261/2004 deve ser objecto de uma revisão legislativa, conforme 
especificado na secção relativa às recomendações e sugestões.  
Outros actos legislativos da UE e internacionais 

O Regulamento (CE) n.º 2111/2005 parece não colocar problemas particulares aos ONE e 
às associações de consumidores, embora tenha existido um número limitado de casos em 
que alguns ONE tiveram de intervir no seguimento de queixas apresentadas por 
passageiros. Apenas um ONE indicou que tinha iniciado um pequeno número de 
procedimentos disciplinares contra operadores. 
Uma minoria de ONE expressou a opinião de que o Regulamento (CE) n.º 1107/2006 deve 
ser objecto de uma revisão, a fim de rever as definições dos termos recorrentes, de 
harmonizar as necessidades de formação entre os Estados-Membros e de rever a definição 
da competência dos ONE para a execução do regulamento. Nem as associações de 
consumidores nem o organismo ALR forneceram quaisquer indicações relativas a possíveis 
alterações ao regulamento. 
A grande maioria dos ONE não encontrou problemas particulares relacionados com conflitos 
entre a Directiva 90/314/CEE e o Regulamento (CE) n.º 261/2004, e nenhuma das 
organizações de consumidores respondeu à pergunta concreta. Um pequeno número de 
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ONE sugeriu que os passageiros poderão estar confusos no que respeita às organizações 
que devem contactar para apresentar queixa em caso de cancelamento de um voo 
(companhia aérea, organizador da viagem, ambas as entidades, etc.). 
Recomendações e sugestões 

Os autores consideram que se impõe tomar medidas imediatas para iniciar uma revisão 
legislativa do Regulamento (CE) n.º 261/2004. Conforme indicado pelos resultados da 
consulta, recomenda-se que o regulamento seja revisto, em particular, no que respeita a 
dois aspectos principais: 

 As definições dos conceitos relevantes, que são frequentemente passíveis de 
interpretações divergentes;   

 A revisão do texto do regulamento de forma a que passe a reflectir explicitamente o 
princípio da igualdade de tratamento em caso de atraso e de cancelamento, que foi 
reafirmado pelas recentes decisões do TJE.  

O inquérito revelou que vários conceitos citados no regulamento carecem de uma definição 
clara. Este facto conduziu frequentemente a interpretações diferentes e causa incerteza e 
potenciais ambiguidades entre as partes interessadas quanto à aplicação do regulamento. 

Além disso, no seguimento dos acórdãos Sturgeon e Böck, vários ONE manifestaram a sua 
perplexidade perante a aparente incongruência entre a redacção do Regulamento (CE) 
n.º 261/2004 e a decisão do TJE relativa ao direito dos passageiros a serem indemnizados 
em caso de atrasos; vários ONE sugerem a alteração do texto do regulamento para dirimir 
a incerteza gerada por essa discrepância. Contudo, deve ter-se em consideração que, caso 
o regulamento seja alterado, a jurisprudência acumulada com base em processos 
submetidos ao TJE será tornada obsoleta, o que possibilitará a reabertura de litígios em 
torno dos termos e das definições utilizados na nova legislação. Deste modo, existe a 
possibilidade de a revisão do texto do regulamento causar um aumento e não uma redução 
da incerteza jurídica. 

No contexto de uma revisão legislativa do Regulamento (CE) n.º 261/2004, é aconselhável 
investigar exaustivamente a margem para uma reformulação de toda a legislação em 
matéria de direitos dos passageiros, a qual é composta por vários instrumentos legislativos 
que foram desenvolvidos ao longo de um extenso período de tempo para cobrir um vasto 
leque de assuntos. Um tal estudo promoveria a harmonização de todos os aspectos que se 
afiguram controversos no quadro jurídico actual e estabeleceria princípios coerentes e 
partilhados, eliminando áreas de potencial incerteza em termos de princípios, de definições 
e de responsabilidades. Poderá investigar-se também a criação de um único instrumento 
legislativo que inclua todas as disposições e todos os princípios em matéria de direitos dos 
consumidores no domínio da aviação civil, a fim de reduzir a fragmentação actualmente 
sentida pelos operadores e pelos organismos de execução nos diferentes domínios dos 
direitos dos passageiros. A revisão da legislação deve comportar uma avaliação completa 
de todos os impactos potenciais. O processo de revisão exigiria o envolvimento de todas as 
outras partes interessadas, o que permitiria tomar em consideração as perspectivas de 
todas as partes interessadas pertinentes e de todas as partes potencialmente afectadas. No 
contexto da avaliação de impacto, os custos potenciais para as companhias aéreas e os 
custos de execução devem ser avaliados à luz dos benefícios económicos mais vastos que 
podem ser alcançados através de uma legislação melhorada. 
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Além disso, dado que o processo de revisão da legislação demoraria algum tempo a ser 
concluído, o que deixaria, entrementes, questões em aberto, é aconselhável avaliar 
medidas complementares de curto prazo para melhorar a aplicação e a execução do 
regulamento. Estas medidas devem incluir a publicação e a actualização dos documentos 
informativos (folheto e cartaz) no sítio Web da Comissão Europeia.  

Estes documentos devem ser actualizados de modo a incluírem as recentes decisões do 
TJE, em particular, os acórdãos Sturgeon e Böck, a fim de melhorar a sensibilização dos 
passageiros para os seus direitos em caso de perturbações dos voos. Com efeito, 
actualmente, estes documentos não mencionam que os passageiros podem receber 
indemnizações em caso de atrasos consideráveis. Em consequência, neste momento, pode 
existir uma assimetria em matéria de informação: enquanto as companhias aéreas têm 
conhecimento dos acórdãos Sturgeon e Böck, os passageiros não são devidamente 
informados através dos documentos informativos disponibilizados pela Comissão Europeia. 

Além disso, para assegurar que a informação sobre os direitos esteja à disposição dos 
passageiros a todo o momento, uma possível revisão do Regulamento (CE) n.º 261/2004 
poderia incluir a obrigação de as companhias aéreas fornecerem informações básicas sobre 
os direitos dos passageiros nos bilhetes, imprimindo-as no verso do bilhete ou numa folha 
em separado. 

Por fim, seria útil promover o debate e a colaboração entre ONE, associações de 
consumidores e companhias aéreas, a fim de desenvolver e difundir melhores práticas na 
execução da legislação em matéria de direitos dos passageiros. Isto também ajudaria na 
busca de um acordo para as partes controversas da legislação, com o objectivo de adoptar 
abordagens e interpretações similares em toda a União.   


