
Condições de Reserva

1. Condições gerais  

Operador turístico

Todos os itens presentes neste website são vendidos pela Portugal B'side – TopSource lda., registado na Conservatória do Registo 

Comercial de Lisboa com o NIF 513220747 e no Turismo de Portugal com alvará nr. 4909. 

IVA

Todos os preços mencionados no website da Portugal B'side estão em Euros e incluem IVA.

Quem pode comprar

A compra de bens ou serviços está limitada a partes que podem por lei entrar e fazer contratos no website sob a lei Portuguesa. 

Isto significa que, se for um cliente individual, tem que ter mais de 18 anos para adquirir qualquer bem ou serviço através do 

website. Ao oferecer-se para adquirir qualquer bem ou serviço representa para nós que tem 18 anos ou mais (para alugar um 

carro tem que ter 21 anos ou mais). Para poder comprar, tem que fornecer o seu nome verdadeiro, número de telefone, endereço 

de e-mail, informações do cartão de crédito e outras informações que possam ser requisitadas. O website só está disponível para 

clientes individuais, empresas ou sociedades que nós consideremos válidas. O critério de validade inclui aqueles a quem tenha 

sido atribuído um cartão de crédito válido por um banco que nós aceitemos. Igualmente, este critério inclui quem nos tenha 

autorizado a cobrar no cartão o valor total da compra de qualquer bem ou serviço que adquira. Ao oferecer-se para comprar 

qualquer bem ou serviço, autoriza-nos especificamente a utilizar o seu número de cartão de crédito, para autenticar a sua 

identidade, validar o seu cartão de crédito, a obter uma autorização inicial para o cartão de crédito e uma autorização para 

transações de compra.

Participação nas férias

Reservamo-nos no direito de declinar ou reter qualquer pessoa enquanto cliente, se a sua conduta for perturbadora e afetar o 

bom ambiente dos restantes clientes. Não poderemos ser responsabilizados por quaisquer custos extras incorridos por essa 

pessoa resultantes da sua má conduta.

Responsabilidade de organização

Temos o maior cuidado para nos certificarmos que os nossos fornecedores mantém um alto nível de qualidade. Não somos 

responsáveis por quaisquer problemas, independentemente do modo como surjam e/ou que resultem de reservas de serviços 

que não controlamos diretamente (hotéis, aluguer de automóveis, motoristas privados e outras atividades). A responsabilidade 

da Portugal B'side está garantida por um Seguro de Responsabilidade Civil de acordo com a lei que vigora em Portugal.

Serviços não utilizados

Não serão feitos reembolsos ou trocas de alojamento, atividades, transportes ou quaisquer outros serviços, incluídos no preço 

do roteiro/viagem depois do início dos mesmos. Se não utilizar algum dos serviços pagos, por alguma razão, durante a sua 

viagem, não será feito nenhum reembolso.



Não cumprimento do operador turístico

Se, por alguma razão que não possamos prever, formos obrigados a cancelar ou alterar algum dos serviços fornecidos no 

roteiro/viagem que escolheu, tem direito a desistir da sua reserva, sendo reembolsado de acordo com a nossa política de 

cancelamento ou a aceitar a alteração e possível ajuste de preço. Poderá ainda escolher outro roteiro Portugal B'side de valor 

aproximado; os roteiros de menor valor implicam o reembolso da respetiva diferença de preço, assim como os de maior valor 

implicam o pagamento da respetiva diferença.

Se tem uma reclamação

Se tiver uma reclamação durante as suas férias por favor refira o problema imediatamente ao fornecedor (hotel, aluguer de 

automóvel, motorista, atividade, etc.). Os problemas poderão ser mais facilmente resolvidos no local, onde o fornecedor pode 

ver e compreender a natureza exata de quaisquer problemas que possa ter. É despropositado não tomar nenhuma ação 

enquanto de férias e fazer a reclamação posteriormente. No caso improvável de que os problemas não possam ser resolvidos no 

local pedimos-lhe que registe a sua reclamação no Livro de Reclamações do fornecedor, devendo posteriormente enviar em 

relatório para o nosso serviço de apoio ao cliente, e entrar em contato connosco para tentarmos resolver a situação caso seja 

possível. Não aceitaremos reclamações que não tenham sido feitas previamente ao fornecedor.

Condições especiais

A Portugal B'side pode enviar todos os recibos via e-mail (e-faturação). As presentes condições poderão ser complementadas 

com outras condições especiais que só serão válidas quando assinadas por ambas as partes. Esta informação é válida na data de 

publicação mas está sujeita a alterações sem aviso prévio. No entanto, se existirem alterações, estas serão publicadas no website 

na devida altura. Se as condições de reserva se alterarem depois do depósito ter sido pago, as condições de reserva sob as quais o 

depósito foi pago serão aplicadas.

Documentação de viagem

Todos os participantes devem ter a sua documentação em ordem e válida (passaporte, carta de condução, e outra que possa ser 

requisitada na altura da viagem). Alguma inconveniência causada por qualquer falha na documentação de viagem é 

responsabilidade dos participantes.

2. Reservas

Política de Pagamentos

Após o nosso e-mail de confirmação de disponibilidade, requeremos o pagamento de 25% do preço total parar confirmar a sua 

reserva. Só faremos a reserva com os fornecedores após recebermos a confirmação de pagamento pelo nosso banco. Por favor 

lembre-se que se este processo demorar algum tempo, alguns dos serviços podem já não se encontrar disponíveis. O restante 

pagamento deverá ser feito até 15 dias úteis antes da data de início da viagem. Se não recebermos este pagamento final na data 

prevista, vamos considerar a reserva cancelada. Aplicar-se-á a nossa política de cancelamento. Caso efetue uma reserva com 

menos de 15 dias úteis antes do início da viagem, deverá ser feita a totalidade do pagamento para ser confirmada a reserva.

Política de Cancelamento

- Se cancelar até 10 dias úteis antes da chegada o seu cancelamento não terá custos.

- Se cancelar até 5 dias úteis antes da chegada poderá ser cobrado 25% do valor total da viagem, consoante a política de 

cancelamento dos fornecedores de serviços.

- Se cancelar a 4 dias úteis ou menos da chegada será cobrada a primeira semana da sua viagem. Em caso de força maior,

- Se não cancelar (no-show) o valor total da viagem será cobrado.



Dar a sua reserva a alguém

Pode dar a sua reserva a quem achar por bem, desde que a pessoa (ou pessoas) envolvida preencha todos os requisitos Portugal 

B'side para viajar. Deverá avisar a Portugal B'side com pelo menos 15 dias úteis de antecedência e a alteração só será garantida 

após a aceitação da nova pessoa (ou pessoas) por parte dos fornecedores. A Portugal B'side irá notificá-lo por e-mail da decisão.

3. Alojamento

Ao prestar os nossos serviços, a informação que divulgamos é baseada na informação que nos é fornecida pelos nossos 

fornecedores de alojamento. Apesar de estarmos atentos e fazermos o melhor no exercício das nossas funções, não poderemos 

verificar nem garantir se todas as informações são exatas, completas ou corretas, nem podemos ser considerados responsáveis 

por quaisquer erros (incluindo erros de manifesto e ortográficos), quaisquer interrupções (seja por colapso temporário e/ou 

parcial, reparo, atualização ou manutenção do nosso website ou qualquer outro motivo), informações incorretas, enganosas ou 

não fornecidas. Ao efetuar uma reserva pelos nossos serviços, e após lhe ter sido indicado qual o fornecedor que lhe vai 

providenciar o serviço, aceita e concorda com as condições de cancelamento e não comparecimento desse fornecedor e com 

quaisquer termos e condições adicionais do fornecedor que se possam aplicar à sua reserva ou à sua estadia, incluindo em 

serviços prestados e/ou produtos oferecidos pelo fornecedor (os termos e condições de fornecimento de um fornecedor podem 

ser obtidos junto do fornecedor em questão). A classificação dos fornecedores de alojamento (grupo, tipo, estrelas) é 

determinada pela lei Portuguesa.

Quartos de alojamento

O alojamento fornecido é apenas para uso dos clientes que figuram no voucher e confirmado por nós. Subalugar, partilhar ou 

ceder é expressamente proibido. Os preços apresentados são para o número de pessoas constantes na reserva, em quartos de 

ocupação dupla. Nem todos os alojamentos têm quartos triplos. Em muitos casos irão provavelmente colocar uma cama extra, o 

que poderá não ser tão confortável.

Horário check-in e check-out nos alojamentos

O horário de check-in é normalmente a partir das 16h00 e check-out até as 12h00. Apesar da alguns alojamentos se 

disponibilizarem para guardar a sua bagagem ou arranjar-lhe um quarto para se necessitar de mudar de roupa, poderá pagar 

localmente este serviço se chegar mais cedo ou ficar até mais tarde (early check-in ou late check-out). Se pensa que vai necessitar 

de algum destes serviços por favor mencione-o nas suas preferências de reserva.

Condições para crianças

Os preços mencionados para crianças nas reservas Portugal B'side são apenas válidos para crianças a viajar com pelo menos dois 

adultos e a partilhar o mesmo quarto. Se está a viajar com mais do que uma criança ou tem necessidades específicas nesta 

matéria deverá consultar sempre a Portugal B'side para mais informações.

4. Atividades e outros serviços

Por favor tenha em atenção que muitas das atividades ou serviços estão condicionadas pelas condições meteorológicas ou 

outras que não podemos prever. Como tal, por favor consulte-nos para informação detalhada das atividades ou serviços que vai 

marcar no nosso website. Alertamos para o facto de algumas atividades ou serviços terem que ser marcadas com bastante 

antecedência pois podem esgotar facilmente. Ao efetuar uma reserva pelos nossos serviços, e após lhe ter sido indicado qual o 

fornecedor que lhe vai providenciar o serviço, aceita e concorda com as condições de cancelamento e não comparecimento 

desse fornecedor e com quaisquer termos e condições adicionais que se possam aplicar à sua reserva, incluindo em serviços 



prestados e/ou produtos oferecidos pelo fornecedor (os termos e condições de fornecimento de um fornecedor podem ser 

obtidos junto do fornecedor em questão). Atividades ou serviços que decida marcar e pagar por sua conta enquanto estiver de 

férias, não fazem parte da viagem fornecida por nós. Qualquer outro serviço que marque exterior à nossa empresa, o seu 

contrato é  com o operador desse serviço e não com a Portugal B'side. Não seremos responsáveis pela prestação desse serviço ou 

alguma coisa que ocorra durante o mesmo.

5. Aluguer de Automóvel

Aplicam-se os termos e condições do nosso fornecedor. Para alugar um veículo, deverá aceitar as condições que lhe serão 

apresentadas aquando da reserva. A Portugal B'side não se responsabiliza por qualquer impedimento de levantamento do 

veículo pelo fornecedor por falta de documentação válida.

Idade e documentação necessária

A idade mínima para aluguer de automóvel é de 21 anos e a máxima é de 85 anos. É obrigatório os condutores serem portadores 

da carta de condução emitida há mais de 1 ano. Para viaturas de luxo ou com lotação igual ou superior a 7 lugares a idade mínima 

é de 25 anos e o condutor tem que possuir carta de condução emitida há mais de 2 anos. As viaturas só podem circular em 

Portugal, podendo apenas sair do país com aceitação prévia do fornecedor do serviço (podemos organizar todos os detalhes com 

o fornecedor). Se for residente num país da União Europeia e tiver carta de condução válida nesse país, poderá conduzir em 

Portugal, apenas terá de trazer consigo a sua carta de condução válida e o seu documento de identificação válido no seu país de 

residência. Se residir fora da União Europeia verifique se a sua carta de condução está dentro do prazo de validade e se é 

reconhecida em Portugal junto do Consulado ou Embaixada na sua área de residência. Para alguns países pode ser necessário 

solicitar a Licença Internacional de Condução, que deverá trazer sempre com a sua carta de condução válida e passaporte com 

validade superior a seis meses. Para qualquer aluguer de veículo terá de apresentar um cartão de crédito no mesmo nome da 

pessoa que reserva o veículo e que o vai conduzir.

Seguros e Cauções

Na formalização do contrato de aluguer será exigido um cartão de crédito como forma de pagamento do depósito de caução do 

seguro, para cobrir despesas de combustível em falta ou danos no veículo. O depósito será retido do seu cartão de crédito. 

Dinheiro ou cartões de débito não são aceites como forma de depósito. Se o carro ficar danificado durante o aluguer, poderá ser 

cobrado um montante que será debitado do seu depósito. O cartão de crédito apresentado tem de estar no mesmo do titular da 

carta de condução e do documento de identificação ou passaporte.

6. GPS

Se contratar o nosso serviço de aluguer de GPS e o perder, iremos cobrar-lhe o reembolso de €100. No caso de roubo, por favor 

preenche um relatório na polícia e envie para a Portugal B'side de forma a evitar esta cobrança.
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