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Comissão das Petições

20.9.2013

COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS

Assunto: Petição 1501/2012 de Paula Pereira (portuguesa), sobre a recusa de
embarque por parte da companhia aérea portuguesa TAP 

1. Síntese da petição

A peticionária protesta contra o facto de lhe ter sido recusado o embarque no seu voo dos 
Açores para o aeroporto de Paris Orly.  Refere que foi enviada de um balcão para outro, até 
que por fim lhe foi recusado o embarque, tendo a companhia aérea declinado a 
responsabilidade de lhe efetuar o check-in, com base na validez do bilhete aéreo. A 
peticionária considera ter sido discriminada, já que o embarque foi permitido a todos os outros 
passageiros que tinham adquirido os seus bilhetes a preços mais elevados e foi-lhe recusado a 
ela, que tinha reservado os bilhetes dois meses antes do voo.

2. Admissibilidade

Declarada admissível em 6 de maio de 2013. A Comissão foi instada a prestar informações 
(n.º 6 do artigo 202.º do Regimento).

3. Resposta da Comissão, recebida em 20 de setembro de 2013

Ao que parece, a companhia aérea recusou o transporte à peticionária num determinado voo e 
cancelou todos os voos subsequentes da sua viagem, que faziam parte do mesmo contrato de 
transporte.
De acordo com o Regulamento (CE) n.º 261/2004 sobre direitos dos passageiros do transporte 
aéreo1 (o «regulamento»), a recusa de embarque significa a recusa de transportar passageiros 

                                               
1 Regulamento (CE) N.º 261/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho de 11 de fevereiro de 2004 que 
estabelece regras comuns para a indemnização e a assistência aos passageiros em caso de recusa de embarque e 
de cancelamento ou atraso considerável dos voos, JO L 46, 17.2.2004, p. 1.
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num voo, embora estes possuam uma reserva válida e se tenham apresentado para embarque 
no âmbito das condições estipuladas no artigo 3.º, n.º 2, do regulamento, exceto no caso em 
que existam motivos razoáveis para lhes ser recusado o embarque, como sejam razões de 
saúde, de segurança ou de documentação de viagem insuficiente. 

Sempre que o embarque é recusado aos passageiros, estes têm direito a uma compensação 
(esta compensação depende do número de quilómetros do voo, possivelmente 400 € no caso 
em questão). A companhia aérea também tem de proporcionar a escolha entre a proposta de 
transporte alternativo ou de modificação de itinerário até ao destino final, na maior brevidade 
possível e dependendo da disponibilidade, ou a oferta de reembolso do custo total dos trajetos 
não utilizados do bilhete.

Os passageiros também têm direito a receber assistência total (refeições, bebidas, meios de 
comunicação e um quarto de hotel para passar a noite, se necessário, incluindo transporte de e 
para o aeroporto) enquanto se encontram a aguardar a modificação de itinerário.

Se afetados por uma recusa de embarque, os passageiros têm que primeiro apresentar queixa 
junto da companhia aérea.  Se o passageiro considerar que a companhia persiste em não 
cumprir as suas obrigações, pode apresentar queixa junto do organismo nacional de execução 
(NEB) (do país da UE onde ocorreu o incidente ou no país da UE de chegada para os voos 
provenientes de países terceiros).  Os NEB são os organismos designados pelas autoridades 
nacionais para assegurar a aplicação e o controlo da aplicação do regulamento no seu 
território e que possuem a competência para analisar queixas relacionadas com os incidentes 
que aí ocorrem. 

Com base na informação fornecida, a peticionária terá contactado o Instituto Nacional de 
Aviação Civil (INAC), que é o organismo nacional de execução (NEB) responsável pelo 
controlo da aplicação do regulamento em Portugal. Este NEB deveria ter transferido o pedido 
para o NEB francês (Direction Générale de l'Aviation Civile) dado que o incidente ocorreu 
em França.

Embora a recomendação de um NEB ou o seu parecer possam ser utilizados para apoiar uma 
ação individual, este parecer não possui um caráter vinculativo nem para a transportadora 
aérea, nem para o tribunal, nem para um organismo de resolução alternativa de litígios (RAL). 
Analogamente, deve ter-se em atenção que se um passageiro não se encontrar satisfeito com o 
parecer individual de um NEB, apenas um tribunal ou um procedimento RAL pode aplicar os 
direitos individuais de um passageiro.  

Quando, no entanto, os passageiros pretenderem fazer prosseguir a sua ação, podem ponderar 
a possibilidade de obter aconselhamento jurídico sobre a via de recurso de que dispõem a 
nível nacional1. Por norma, estas vias permitem-lhes fazer valer os seus direitos de forma 
mais direta e pessoal. Se tiverem sofrido perdas ou danos, por exemplo, apenas os tribunais 
nacionais podem oferecer compensação. No entanto, como existem prazos limitados para 
apresentar um caso em tribunal, os passageiros podem perder os seus direitos a menos que os 
façam valer dentro de um prazo determinado e que ajam de forma rápida.

                                               
1 O facto de o regulamento não prever o reembolso dos custos das férias (noites de hotel, atividades) da 
peticionária é especialmente importante neste caso. O reembolso pode, no entanto, ser solicitado no âmbito da 
Convenção de Montreal.
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Dependendo da natureza da ação, o processo europeu para ações de pequeno montante1 pode 
ser de utilidade. O objetivo deste processo é simplificar a avaliação e a resolução de pequenos 
conflitos transfronteiriços e reduzir os custos de ações deste tipo.  Para informações adicionais 
consultar:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/sc_information_en.htm

Para obter informações suplementares sobre o modo de apresentar queixa à transportadora, 
iniciar um processo de mediação com a transportadora ou apresentar um caso num tribunal 
nacional competente, os passageiros podem contactar uma associação nacional de 
consumidores2 ou a Rede dos Centros Europeus do Consumidor no país de residência do 
passageiro3...

Com base na informação disponível, não há indicação de que a peticionária tenha comprado 
uma viagem organizada no sentido do artigo 2.º da Diretiva 90/314/CEE relativa às viagens 
organizadas, férias organizadas e circuitos organizados4, pelo que não devem ser tidos em 
conta os direitos a que se refere esta diretiva.

Conclusão

A Comissão não tem poder para conceder reparação e não tem competência para avaliar 
litígios individuais entre passageiros e companhias aéreas.  

A peticionária pode ponderar a utilização das vias disponíveis aos passageiros para fazer valer 
os direitos referidos nesta petição.

                                               
1 Regulamento (CE) N.º 861/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho de 11 de julho de 2007 que estabelece 
um processo europeu para ações de pequeno montante.
2 Na hiperligação seguinte pode ser consultada uma lista de organizações nacionais de consumidores:
http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_networks_en.htm
3 A lista dos Centros Europeus do Consumidor encontra-se disponível na hiperligação seguinte:
http://ec.europa.eu/consumers/redress/ecc_network/ecc_network_centers.pdf
4  Diretiva do Conselho de 13 de junho de 1990 relativa às viagens organizadas, férias organizadas e circuitos 
organizados, JO L 158, 23.6.1990, p. 59–64


