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PROCEDIMENTOS | INSCRIÇÕES 

 

O departamento do Turismo Religioso e Cultural da EMVIAGEM, comunica que os procedimentos relacionados com inscrições nas 
viagens de grupo, devem seguir as condições particulares definidas pela empresa. Deste modo, e com a aceitação da proposta 
apresentada pela EMVIAGEM e sua adjudicação, deverá o responsável/organizador da viagem, através dos meios de comunicação 
próprios, promover a divulgação da mesma, comunicando aos participantes inscritos, as condições gerais, o clausulado do seguro 
de viagem, os meios de pagamento disponíveis, a necessidade de validar os dados pessoais para a compra dos diversos serviços 
turísticos e como solicitar fatura correspondente à viagem.  

Condições Gerais da Viagem: 

Com a aceitação e inscrição na viagem deverão ser comunicadas as condições gerais (em anexo). 

Seguro de Viagem: 

Os participantes estão abrangidos pelo seguro de viagem da In Sure Broker - Fidelidade, cujo clausulado segue em anexo, o qual 
deverá ser do conhecimento de todos os participantes. Para quaisquer esclarecimentos e condições particulares do seguro, deverá 
entrar em contacto com o nosso departamento através do 211 167 450.  

Cartão Europeu de Saúde | Quando a viagem se realiza em espaço abrangido pelo Cartão Europeu de Seguro de Doença (CESD) 
este permite à pessoa segurada um regime de proteção social entre os 28 Estados-Membros da União Europeia, Islândia, 
Listenstaina, Noruega e Suíça, e assim obter junto dos prestadores de cuidados públicos a assistência médica de que o seu estado 
de saúde necessitar durante a sua estada temporária em qualquer dos Estados referidos. Este cartão pode ser requerido, junto 
dos serviços da Segurança Social. 

Pagamentos Parciais ou Totais: 

Com a inscrição deverá o participante pagar o sinal da viagem até à data-limite de inscrição indicada no programa. O pagamento 
final terá de ser efetuado até 30 dias antes da data da partida, podendo ser realizados pagamentos parciais até ao limite desta 
mesma data. A modalidade de pagamento será a indicada pelo organizador da viagem. 

Dados Pessoais:  

Deve ser solicitado a todos os participantes uma fotocópia ou digitalização do documento de identificação a utilizar na viagem, 
conforme indicado no programa (Cartão de Cidadão ou Passaporte), autorizando o uso dos dados pessoais, que visa em exclusivo 
a sua utilização para a compra de serviços turísticos. 

Emissão de fatura: 

Para a emissão da fatura deverá o participante na viagem, entregar o boletim de inscrição devidamente preenchido com os dados 
solicitados para o efeito. O envio da fatura será efetuado, preferencialmente por email, no prazo máximo de 30 dias, após o 
pagamento final da viagem. 

Sem outro assunto de momento, subscrevo-me, com os meus melhores cumprimentos. 

 

Luís Albuquerque                                                                                                                                                                                                                                     
Diretor do Turismo Religioso e Cultural 


