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Terms and Conditions 

 

 

Organization 

 

The organization of this activities is the responsibility of GO Fishing Portugal, Lda, corporate 

entity number 51389388, with headquarters at Rua Marcos de Asunción, No. 7 E, Almada 

Business Center, 2805-290 Almada, Portugal, Tourism Animation Company and Maritime 

Operator- Tourist with Registration number 668/2016 and Travel Agency with Registration No. 

6189, hereinafter referred to as GO Fishing. 

 

GO Fishing reserves the right to change, add or delete in whole or in part these Terms and 

Conditions that will take effect after its disclosure on the website www.gofishing.com always 

subject to the Terms and Conditions in force on the date of the purchase of the service. 

 

These Terms and Conditions were prepared in accordance with DL 108/2009, of May 15, 

amended by DL 95/2013 of 19 July and DL 186/2015 of September 3 and of DRR 23/2007/A of 

23 October and DL 7/2004 of 7 January, with the changes resulting from DL 62/2009 of 10 March, 

DL 143/2001 of 26 April, with the changes resulting from DL 82/2008, of May 20, and other 

applicable legislation. 

 

Service Acquisition 

 

The acquisition of any service provided by GO Fishing, as Tourist Animation Agent or Tour 

Operator depends on the previous registration of the Customer's data, in any of our stores or 

through the website www.gofishing.pt, namely the full name, address, e-mail, and telephone 

number, as well as the full and unreserved acceptance of these Terms and Conditions. 
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The data are collected by GO Fishing with acceptance of the clients and are treated exclusively 

within the scope of their activity, and can not be assigned to third parties, in accordance with 

the General Data Protection Regulation. 

 

The Client declares that he / she is over 18 years of age and has the legal capacity to understand 

and contract the acquisition of the services provided by GO Fishing, in accordance with the 

provisions of these Terms and Conditions. 

 

 

Reservations 

 

Reservations can be made at GO Fishing stores or on the website www.gofishing.pt, and are only 

considered effective after prior settlement, up to 48 hours before departure. 

 

 

Prices 

 

The prices of the services provided are included in the table advertised in GO Fishing stores and 

on the website www.gofishing.pt. 

 

 

Number od Participants 

 

The execution of any activity may be subject to the registration of a minimum number of 

participants, except in the organization of individual private activities, which imply the total cost 

of the maximum capacity of the veicles or boats. 
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The non-existence of the minimum number of participants allows GO Fishing to cancel its 

activities, refunding the amounts already settled by the customers, without being obliged to any 

compensation. 

 

 

Cancellations 

 

The cancellation of the reservation after it has taken effect or when the participants fails to 

appear at the time or the place accorded does not oblige GO Fishing to refund the amount paid. 

 

GO Fishing reserves the right to cancel scheduled activities, for reasons beyond its control, such 

as minimum number of participants, meteorological conditions, technical breakdowns or other 

reasons, refunding the amounts already settled by the customers, without being obliged to any 

additional compensation. 

 

 

Complaints 

 

Participants complaints will be considered only during the activities or up to two days after the 

end of services. 

 

Insurance 

 

The existing insurance are those required by Portuguese law for the exercise of the activities 

presented. 
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Forum 

 

In order to resolve eventual litigation emerging in the exercise of its activity the competent 

forum is that of the Setúbal District, expressly renouncing any other. 
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Termos e Condições 

 

Organização 

 

A organização das atividades é da responsabilidade da GO Fishing Portugal, Lda, pessoa coletiva 

número 51389388, com sede na Rua Marcos de Assunção, Nº 7 E, Almada Business Center, 2805-

290 Almada, Portugal, Empresa de Animação Turística e Operador Marítimo-Turístico com 

Registo n° 668 /2016 e Agência de Viagens com Registo Nº 6189, adiante designada por GO 

Fishing. 

 

A GO Fishing reserva-se o direito de alterar, aditar ou suprimir na totalidade, ou em parte, os 

presentes Termos e Condições que produzirão efeitos após a sua divulgação no site 

www.gofishing.pt sempre sujeito aos Termos e Condições em vigor na data da compra do 

serviço. 

 

Os presentes Termos e Condições foram elaborados em conformidade com o disposto no DL nº 

108/2009, de 15 de maio, alterado pelo DL 95/2013, de 19 de Julho e pelo DL 186/2015, de 3 de 

setembro e do DRR 23/2007/A de 23 de Outubro e do DL 7/2004 de 7 de Janeiro, com as 

alterações decorrentes do DL 62/2009 de 10 de Março, no DL 143/2001, de 26 de Abril, com as 

alterações decorrentes do DL 82/2008, de 20 de Maio, e, demais legislação aplicável. 

 

 

Aquisição do Serviço 

 

A aquisição de qualquer serviço prestado pela GO Fishing, na qualidade de Agente de Animação 

Turística ou Operador Marítimo Turístico depende do prévio registo dos dados do Cliente, em 

qualquer das suas lojas ou pelo site www.gofishing.pt, nomeadamente o nome completo, 

morada, email, e número de telefone, bem como, da aceitação integral, e sem reservas, dos 

presentes Termos e Condições. 

 

Os dados são recolhidos pela GO Fishing com aceitação dos clientes e são tratados 

exclusivamente no âmbito da sua atividade, não podendo ser cedidos a terceiros, nos termos do 

Regulamento Geral de Proteção de Dados. 
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O Cliente declara ter mais de 18 anos e dispor de capacidade jurídica para entender e contratar 

a aquisição dos serviços prestados pela GO Fishing, de acordo com o disposto nos presentes 

Termos e Condições. 

 

Reservas 

 

As reservas poderão ser efetuadas nas lojas GO Fishing ou no site www.gofishing.pt, sendo 

apenas consideradas efetivas após liquidação prévia, até 48 horas antes da saída. 

 

 

Preços 

 

Os preços dos serviços prestados constam na Tabela publicitada nas lojas GO Fishing e no Site 

www.gofishing.pt. 

 

 

Número de Participantes 

 

A realização de qualquer atividade organizada poderá estar sujeita à inscrição de um número 

mínimo, exceto na organização de atividades individuais privadas, as quais implicam o custeio 

total da lotação máxima das viaturas ou embarcações. 

 

A não existência do número mínimo de participantes possibilita à GO Fishing o cancelamento da 

sua realização, restituindo as importâncias já liquidadas pelos clientes, sem que seja obrigada a 

qualquer indemnização. 

 

 

Cancelamentos 

 

A anulação da reserva depois de efetivada ou a não comparência do participante na hora e locais 

combinados, não obriga à GO Fishing a restituição do valor pago. 

 

Por factos que não lhe sejam imputáveis, tais como número mínimo de participantes, condições 

meteorológicas, avarias técnicas ou razões de força maior, a GO Fishing reserva-se o direito de 

cancelar a realização das atividades programadas, restituindo as importâncias já liquidadas 

pelos clientes, sem que seja obrigada a qualquer indemnização. 

 

 

http://www.gofishing.pt/
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Reclamações 

 

As eventuais reclamações só serão consideradas válidas se efetuadas pelos participantes 

durante a realização da atividade e apresentadas por escrito nos 3 dias posteriores ao termo dos 

serviços. 

 

 

Seguros 

 

Os seguros existentes são os exigidos pela lei portuguesa para o exercício das atividades 

apresentadas. 

 

Foro 

 

Para dirimir eventuais litígios emergentes no exercício da sua atividade o foro competente é o 

da Comarca de Setúbal, com expressa renúncia a qualquer outro. 

 

 

 

 


