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Projeto pioneiro com a APAVT pretende trazer mais 
transparência na relação entre consumidor e agência 

de viagens
‘Checked by DECO’ é um novo serviço de auditoria que resulta de uma parceria entre a 
DECO e a Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT). O objetivo é 
garantir aos consumidores ofertas mais transparentes e seguras, e, às agências de viagens, 
membros da APAVT, como é a Vefa Travel, uma avaliação do seu serviço com base nas 
melhores práticas de mercado e nas exigências legais.
Este projeto, que é inédito entre uma associação empresarial e uma associação de 
consumidores, foi apresentado esta quarta-feira, 14, numa conferência de imprensa com a 
presença do presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira, e do presidente da DECO, Luís 
Silveira Rodrigues.
APAVT e DECO estreitam, desta forma, uma relação que já existe desde 2005 e que se vê 
agora reforçada com mais este projeto.
 
Como funciona?
O projeto Checked by DECO vai ter início no terceiro trimestre de 2022 mas já existe um site 
que pode ser consultado. As agências que se propuseram a obter o ‘selo’ terão de preencher 
um formulário, no qual prestarão informações relacionadas com requisitos pré-contratuais e 
contratuais. Depois de preenchido o questionário, a DECO fará uma análise no prazo de três 
semanas. No final, é produzido um relatório que atesta se a agência está ou não preparada 
para receber a menção Checked by DECO. As agências de viagens com avaliação positiva 
poderão a partir desse momento utilizar a menção Checked by DECO nos canais digitais ou 
lojas. Em caso negativo, a DECO prestará à agência recomendações de forma a poder voltar 
a candidatar-se à certificação.
 
Veja a notícia na íntegra no nosso blog

Blog Vefa Travel

Algumas das viagens da Vefa Travel em Outubro 
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Programas Dezembro
 

Viaje com a Vefa Travel
Conheça alguns dos nossos programas para Dezembro

Circo do Soleil Mercado de Natal em
Madrid

Espaço Vefa Nature

Nas últimas décadas o interesse pela comida saudável e uma 
alimentação equilibrada despertou um grande impacto na 
população. Não se trata só de estereótipos ou de ter um corpo 
bonito, é muito mais, pois trata-se da nossa saúde.
Neste contexto e devido ao interesse crescente por uma cozinha 
saudável, as tendências culinárias mudaram de rumo. Os novos 
métodos de cozedura e preparação dos alimentos fazem da arte de 
cozinhar uma prática fácil, eficiente e rápida, mas não por isso 
menos deliciosa.
A Vefa Nature satisfaz esta necessidade e oferece a possibilidade 
de adquirir uma PANELA ELÉTRICA PROGRAMÁVEL MASTER 
COOK RED que conjuga a inovação e a funcionalidade e estejam 
por fim ao alcance de todos. Concebida com a mais alta tecnologia, 
tem um único objetivo: manter uma alimentação controlada, 
equilibrada e saudável, sem desistir do sabor e da atração de cada 
comida.

Visite o nosso Site

Vefa Travel

Lugar de Vila Verde, Reboreda 4920-012 V. N. Cerveira
(+351) 251 708 240
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