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1. BOAS PRÁTICAS DE RESERVA E EMISSÃO 

 

Para usar o Sistema de reservas apenas quando houver um pedido ou intenção de um passageiro                

adquirir um bilhete. 

Como exemplos de tais situações incluem reservas com a seguinte informação: 

- Schedule A/B/C; 

- Cow/cat e outros nomes comuns; 

- SILVA/A/B/C; 

- TESTE/MR. 

Adicionalmente, não é permitido criar tais reservas para manter ou bloquear espaço devido a pedido               

antecipado, indecisão do cliente, ou por qualquer motivo que inclua, sem limitações, contornar             

qualquer política da companhia aérea, procedimentos de reservas ou regras tarifárias. 

Eliminar reservas fictícias ou especulativas irá libertar lugares nas classes preferenciais dos vossos             

clientes e melhorar a disponibilidade de lugares para novos clientes, enquanto reduz custos             

desnecessários de GDS/Aires para a companhia. 

 

1.1.  RESERVAS DE GRUPO 

 

Todas as reservas de grupo ou parte destas devem ser solicitadas à BWT operadora, que por sua vez                  

solicitará a companhia aérea, e nunca vendidas individualmente. Quando as reservas de grupo, ou              

partes destas, não estiverem confirmadas, nunca tente assegurar o serviço solicitando o mesmo em              

número menor e em transações individuais. 

Após o envio de orçamento e confirmação de seu bloqueio, o Consultor responsável irá cadastrar os                

vôos e passageiros enviado pela agência em uma Ordem de serviço a ser informada. 

Grupos reservados de forma a contornar estes procedimentos estão sujeitos a penalidades e/ou             

cancelamento por parte da companhia aérea. A BWT Operadora proíbe a criação de reservas de               

grupo especulativos. 

 

1.2. SEGMENTOS INATIVOS 

 

Segmentos inativos são segmentos numa reserva (PNR) afetada por uma alteração horária, ou um              

cancelamento de voo, ou uma resposta a uma venda não direta. Os segmentos inativos são enviados                

para uma fila do agente e podem ser identificados com o status HX/NO/UC/UN/US. Todos os               
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segmentos inativos devem ser cancelados, com a antecedência mínima de 24 horas antes da partida.               

Segmentos inativos que não sejam cancelados 24 horas antes da partida estão sujeitos às despesas               

de recuperação de custos. Violações repetidas e continuadas podem incorrer em penalidades            

adicionais pelas companhias aéreas. Caso tenha dúvida neste processo, solicite ajuda do CONSULTOR             

RESPONSÁVEL pela sua venda. 

 

1.3. ALTERAÇÕES DE NOMES 

 

Todas as reservas requerem primeiro e último nome válido, tal como fornecido pelo passageiro. O               

agente de viagens deve facultar o primeiro e o último nome do passageiro tal como se encontra no                  

documento de identificação / passaporte do passageiro. 

As alterações de nome não são permitidas nas reservas, a não ser que sejam introduzidas com o                 

objetivo de corrigir uma falha de escrita do nome do passageiro. De acordo com a política de                 

alteração de nome de cada companhia aérea, Qualquer tentativa para contornar esta política será              

detectada pela ferramenta e passível de cancelamento da reserva. 

A BWT Operadora sugere que você contate o seu Consultor Responsável para assistência em              

correções de erros de escrita e troca de nome, para evitar cancelamento de espaço. 

 

1.4. PEDIDOS DE SERVIÇOS ESPECIAIS 

 

Quando há alterações de itinerário no registo (PNR) dos passageiros, é necessário solicitar de novo               

quaisquer pedidos de serviços especiais existentes na reserva original. Isto inclui menores não             

acompanhados e pedidos de refeições especiais. Quando uma mensagem de SSR é necessária para              

apenas uma parte do itinerário, o pedido de serviço especial deve especificar o voo e não incluir                 

todos os voos do itinerário.  

 

1.5. OUTROS 

 

É recomendado que seja inserido nas reservas um telefone de contato e e-mail dos passageiros, os                

quais ficarão gravados na reserva, de modo a facilitar as ações de handling. 

Chama-se à atenção para o facto de que, tal inserção não retira a responsabilidade do agente em agir                  

sobre qualquer mudança na reserva e notificar os seus clientes das respetivas alterações. 

Adicionalmente, o agente deverá cumprir: 
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- Regulamentações ou exigências governamentais aplicáveis; 

- Com o fornecimento da informação de segurança do cliente (SSR DOCS/DOCA/DOCO) no PNR, no               

devido formato conforme necessário; 

- A boa prática de não deve separar Journey Control, Booking O&D, Married Segments da venda do                 

segmento único de origem-destino por qualquer motivo, ou manipular a lógica do sistema da              

companhia; 

- A boa prática de não criar reservas que não cumprem com o tempo mínimo de conexão, tal como                   

definido por cada companhia aérea (na opção multi-trechos); 

 

1.5.1. VIOLAÇÃO DAS POLÍTICAS 

 

A BWT Operadora reserva-se o direito de cancelar qualquer reserva em casos de incumprimento              

quer o bilhete tenha sido emitido ou não pelo agente de viagens, ou por qualquer agente                

identificado como não cumpridor de qualquer parte desta política. 

Para além disso, reserva-se o direito de bloquear o acesso de qualquer agente de viagens, caso seja                 

detectada má prática do uso do sistema. 

 

1.5.2. COMO EVITAR RECEBER ADMS? 

 

- Recorra prontamente às filas do seu sistema de reservas; 

- Cancele os segmentos com códigos de resposta (UN/NO/UC e HX) das suas filas, uma vez que estes                  

já foram cancelados pela cia aérea; 

- Cancele todos os PNRs duplicados, ou os múltiplos segmentos; 

- PNRs criados para fins de teste devem ser cancelados para evitar ADMs relativos a nomes fictícios; 

- Todas as atualizações, incluindo cancelamentos, devem ser feitas através do Aires. Não é necessário               

contactar a BWT Operadora quando são obrigatórias intervenções por parte dos funcionários da             

agência na reserva aérea dentro do Aires. 
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