
 
Assistência e Compensação 

Cancelamentos, Atrasos e Proibição de Embarque 
 
OS DIREITOS A QUE SE REFERE O PRESENTE AVISO SÃO APLICÁVEIS NAS SEGUINTES CIRCUNSTÂNCIAS: 

• A Delta Air Lines é a transportadora do seu voo; 
• Você está a viajar num voo que partiu de um aeroporto do Espaço Europeu; 
• Você tem uma confirmação de reserva num voo operado pela Delta; 
• Você apresentou-se para efetuar o check-in na hora indicada no seu bilhete da Delta ou, caso não tenha sido indicada uma hora, pelo 

menos 2 horas antes da hora de partida; e 
• Você está a viajar a uma tarifa direta ou indiretamente disponibilizada ao público, ou com um bilhete emitido ao abrigo de um programa 

de passageiro frequente. 
 

----------CANCELAMENTOS DE VOOS---------- 
ASSISTÊNCIA NO CANCELAMENTO 
Se o seu voo foi cancelado, você pode optar entre: 
- redirecionar o seu destino final em condições de transporte 

equivalentes assim que possível ou em data posterior, conforme 
preferir, sujeito à disponibilidade de lugares; ou 

- obter o reembolso do seu bilhete no prazo de sete dias, pelo valor da 
parte ou partes da viagem não efetuada, e pelo valor da parte ou 
partes já efetuadas caso o voo já não sirva um propósito útil, tendo 
em consideração o plano de voo original, e, quando relevante, obter 
ainda um voo de regresso ao primeiro ponto de partida, na primeira 
oportunidade.   

 
Além disso, receberá gratuitamente: 
- refeições e refrescos em proporção razoável ao tempo de espera; 
- acomodação em hotéis nos casos em que se torne necessária a 

estadia de uma ou mais noites ou a estadia para além da 
primeiramente intencionada (transporte incluído); e 

- 2 chamadas telefónicas, mensagens de fax ou e-mails. 
 
COMPENSAÇÃO POR CANCELAMENTO OU ATRASO 
Em caso de cancelamento do seu voo, poderá ter direito a 
compensação, com sujeição às seguintes condições:  
 
Não terá direito a compensação caso tenha sido avisado do 
cancelamento: 
1.  2 ou mais semanas antes da hora prevista de partida; 
2. entre 2 semanas e 7 dias antes da hora prevista de partida e lhe foi 

oferecida a opção de redirecionamento com uma hora de partida não 
superior a 2 horas antes da hora prevista de partida e com chegada 
ao destino final no máximo 4 horas após a hora de chegada prevista; 
ou 

3.  menos de 7 dias antes da hora prevista de partida e lhe foi oferecida 
a opção de redirecionamento com uma hora de partida não superior a 
1 hora antes da hora prevista de partida e com chegada ao destino 
final no máximo 2 horas após a hora de chegada prevista. 

 

Poderá ter ainda direito a compensação se chegar ao seu destino final 3 
ou mais horas mais tarde do que originalmente previsto. 
 
A companhia aérea responsável pelo voo não é obrigada a pagar 
compensação se: 
O cancelamento ou atraso for devido a circunstâncias extraordinárias 
que não poderiam ter sido evitadas mesmo se a companhia aérea 
tomasse todas as medidas razoáveis. Tais circunstâncias podem ocorrer 
em, mas não se encontram limitadas a casos de instabilidade política, 
condições meteorológicas, riscos de segurança, falhas imprevistas na 
segurança do voo, greves e decisões do controlo de tráfego aéreo. 
  
Esta compensação por cancelamento/atraso não pode ser paga no 
aeroporto e, portanto, deverá contactar o Serviço de Apoio ao Cliente 
(ver “Pedidos de Reembolso, Cancelamentos, Reivindicações de 
Compensações e Outras Questões”, abaixo). Pode optar entre a 
compensação oferecida em Vouchers de Crédito de Transporte (TCV, 
do inglês ‘Transportation credit Vouchers’) ou em dinheiro.  
 
Os montantes da Compensação são os seguintes:* 
 

 Extensão do Voo TCV DINHEIRO 

A 
 

Voos de 1500 km ou menos 
 

350 € 250 € 

B 
 

Voos dentro da UE de extensão 
superior a 1500 km, e todos os 
outros voos entre 1500 e 3500 km 

500 € 
 

400 € 
 

C 
 

Voos que não se enquadrem nas 
opções A ou B 

800 € 600 € 

1 quilómetro = 0,62 milhas 
 
*  Esta compensação poderá ser reduzida em até 50% caso a hora de 

chegada do voo alternativo não exceda a hora prevista de chegada 
do voo originalmente reservado em mais de 2 horas (para voos que 
se enquadrem na categoria A), 3 horas (para voos que se enquadrem 
na categoria B) ou 4 horas (para voos que se enquadrem na 
categoria C)

----------ATRASOS---------- 
ASSISTÊNCIA EM ATRASOS  (ver COMPENSAÇÃO POR 
ATRASO acima) 
A assistência tal como descrita nesta secção é providenciada no 
caso de atraso de um voo para além da hora prevista de partida.   
 
Se a companhia aérea prevê de forma razoável o atraso de um 
voo: 
A) por 2 horas ou mais no caso de voos de 1500 km ou menos; ou 
B) por 3 horas ou mais no caso de todos os voos-

intracomunitários de mais de 1500 km e de todos ou outros 
voos de entre 1500 a 3500 km; ou 

C) por 4 horas ou mais no caso de todos os voos que não 
correspondam a nenhuma das opções (A) ou (B), ser-lhe-á 
oferecido, gratuitamente: 
 
 
- refeições e refrescos em proporção razoável ao tempo de 

espera; e 



- acomodação em hotéis nos casos em que se torne necessária a 
estadia de uma ou mais noites ou a estadia para além da 
primeiramente intencionada (transporte incluído); e 

- 2 chamadas telefónicas, mensagens de fax ou e-mails. 
 
Caso não pretenda prosseguir com o seu plano inicial de viagem 
no caso de atrasos superiores a pelo menos 5 horas, você tem o 

direito de obter o reembolso do seu bilhete no prazo de sete dias, 
pelo valor da parte ou partes da viagem não efetuada, e pelo valor 
da parte ou partes já efetuadas caso o voo já não sirva um 
propósito útil, tendo em consideração o plano de voo original, e, 
quando relevante, obter ainda um voo de regresso ao primeiro 
ponto de partida, na primeira oportunidade.   

 
----------PROIBIÇÃO DE EMBARQUE---------- 

Sempre que a companhia aérea preveja, de forma razoável, que lhe será negado o embarque no seu voo, a companhia aérea irá contactar 
voluntários que estejam preparados para renunciar à sua reserva confirmada em troca de uma compensação em Vouchers de Créditos de 
Transporte. A companhia aérea oferecerá ainda a assistência adequada, tal como descrita abaixo. Se não forem encontrados voluntários 
suficientes e lhe for negado o embarque contra a sua vontade, você terá o direito de assistência e compensação por proibição de embarque, 
desde que tenha satisfeito os requisitos mais recentes de tempo de check-in. Você não tem direito a esta assistência e compensação se existirem 
fundamentos suficientes para lhe negar o embarque, tais como razões de segurança, proteção, saúde ou documentação de viagem inadequada. 
 
ASSISTÊNCIA EM CASO DE PROIBIÇÃO DE EMBARQUE 
 
Poderá optar entre: 
- redirecionar o seu destino final sob condições de transporte 

equivalentes assim que possível, ou em data posterior, conforme 
preferir, sujeito à disponibilidade de lugares; ou 

- obter o reembolso do seu bilhete no prazo de sete dias, pelo valor 
da parte ou partes da viagem não efetuada, e pelo valor da parte 
ou partes já efetuadas caso o voo já não sirva um propósito útil, 
tendo em consideração o plano de voo original, e, quando 
relevante, obter ainda um voo de regresso ao primeiro ponto de 
partida conforme indicado no bilhete, na primeira oportunidade.  

 
 
 
Além disso, receberá gratuitamente: 
- refeições e refrescos em proporção razoável ao tempo de espera; 
- acomodação em hotéis nos casos em que se torne necessária a 

estadia de uma ou mais noites ou a estadia para além da 
primeiramente intencionada (transporte incluído); e 

- 2 chamadas telefónicas, mensagens de fax ou e-mails. 
 

COMPENSAÇÃO POR PROIBIÇÃO DE EMBARQUE 
Sujeito às condições acima mencionadas, caso lhe tenha sido 
negado o embarque contra a sua vontade, ser-lhe-á oferecida 
compensação no aeroporto. Poderá optar entre Vouchers de 
Créditos de Transporte (TVC) ou dinheiro tal como mostrado 
abaixo.*     
 

 Extensão do Voo TCV DINHEIRO 

A 
 

Voos de 1500 km ou menos 
 

350 € 250 € 

B 
 

Voos dentro da UE de extensão 
superior a 1500 km, e todos os 
outros voos entre 1500 e 3500 km 

500 € 
 

400 € 
 

C 
 

Voos que não se enquadrem nas 
opções A ou B 

800 € 600 € 

1 quilómetro = 0,62 milhas 
 
*  Esta compensação poderá ser reduzida em até 50% caso a hora 

de chegada do voo alternativo não exceda a hora prevista de 
chegada do voo original em mais de 2 horas (para voos que se 
enquadrem na categoria A), 3 horas (para voos que se 
enquadrem na categoria B) ou 4 horas (para voos que se 
enquadrem na categoria C) 

----------PASSAGEM PARA CLASSE INFERIOR---------- 
Se for involuntariamente colocado numa classe inferior àquela para a qual o seu bilhete for comprado, tem o direito a reembolso no prazo de sete dias 
no valor de:  
A. 30% do preço do bilhete para todos os voos de 1500 km ou menos; 
B. 50% do preço do bilhete para todos os voos dentro da UE de mais de 1500 km, e para todos os outros voos entre 1500 e 3500 km; ou 
C.  75% do preço do bilhete para todos os voos que não correspondam a nenhuma das opções A ou B.  ---PEDIDOS DE 
REEMBOLSO, REIVINDICAÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR CANCELAMENTOS E OUTRAS QUESTÕES--- 
 
Tal como acima descrito, caso não pretenda prosseguir com os seus 
planos iniciais de viagem, você tem o direito ao reembolso do seu 
bilhete, no prazo de sete dias, pelo valor da parte ou partes da viagem 
não efetuada, e pelo valor da parte ou partes já efetuadas caso o voo já 
não sirva um propósito útil, tendo em consideração o plano de voo 
original, e: 
- se o seu voo for cancelado; ou 
-  se o seu voo tem um atraso de, pelo menos, 5 horas; ou 
-  se lhe foi negado o embarque contra a sua vontade. 
  
Se deseja entrar em contacto com a companhia aérea a respeito de 

um pedido de reembolso, uma reivindicação de compensação ou 
quaisquer outras questões, por favor, contacte o Departamento de 
Apoio ao Cliente da Delta através de e-mail. As informações de 
contacto podem ser encontradas em www.delta.com (ir para > Precisa 
de ajuda?> Apoio ao Cliente). 
 
As reivindicações são tratadas de acordo com as Condições 
Internacionais de Transporte da Delta. Está disponível uma cópia 
destas Condições de Transporte no Departamento de Apoio ao 
Cliente ou nos agentes de viagens da Delta A versão digital encontra-
se disponível no website (ir para>Legal>Contrato de Transporte). 

 
----------ÓRGÃO DE INTERVENÇÃO NACIONAL---------- 

 
Cada membro da UE nomeou um organismo responsável pela aplicação legal das medidas de compensação e assistência delineadas deste Aviso.  



As informações de contacto podem ser encontradas em 
https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/passenger-rights/national-enforcement-bodies-neb 
As informações de contacto do organismo Português responsável são as seguintes: Autoridade Nacional da Aviação Civil, Building 4 - Humberto 
Delgado Airport R. B, 1749-034 Lisboa, Portugal Tel: +351 21 284 2226 

No entanto, pedimos-lhe que contacte primeiro o Departamento de Apoio ao Cliente da Delta. 

Este Aviso é exigido pela Diretiva (CE) 261/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia2015-maio-27 

https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/passenger-rights/national-enforcement-bodies-neb

