
 

 

P1: Onde será jogada a final da UEFA Champions League de 2014? 

R1: A final da UEFA Champions League de 2014 será jogada em Lisboa, Portugal, no Estádio do 
Sport Lisboa e Benfica, no Sábado, 24 de Maio de 2014, com o pontapé de saída previsto para as 
19h45 locais (20h45 CET).  

P2: Se tiver um problema com o(s) meu(s) bilhete(s) ou outra dúvida relativa ao meu 
pedido de bilhetes, quem devo contactar? 

R2: Se tiver dúvidas relativas ao seu pedido de bilhetes ou aos seus bilhetes que não sejam 
esclarecidas por este documento de Perguntas Frequentes, contacte a o serviço de apoio ao 
cliente que foi contratado pelo Comité Organizador Local para lidar com a venda de todos os 
bilhetes ao público para a final da UEFA Champions League de 2014: 

• por correio electrónico: uclflisbon2014@slbenfica.pt 

• por telefone, no seguinte número: 

em Portugal:  21 011 44 88 

fora de Portugal:  00351 21 011 44 88 

Segunda a Sexta-feira, 09h00 – 19h00, hora local (10h00 – 20h00 CET) 

P3: Como posso candidatar-me a bilhetes? Posso obter bilhetes para a final da 
UEFA Champions League através de páginas de leilões online ou de troca de 
bilhetes? São bilhetes oficiais? 

R3: Os bilhetes para o jogo da final da UEFA Champions League de 2014 para adeptos 
individuais apenas podem ser adquiridos oficialmente através da página UEFA.com. 

Serão também reservados lugares para cada um dos clubes que chegue à final, para venda 
directa aos seus adeptos. Deve contactar directamente o clube em questão. 

P4: Quem pode candidatar-se a bilhetes através da página UEFA.com? 

R4: Os bilhetes à venda durante o período de vendas online são destinados aos adeptos de 
futebol de todo o mundo que não apoiem nenhum dos clubes finalistas, mas que gostariam de 
assistir à final, independentemente dos clubes que se qualifiquem para a mesma. 

P5: Quanto custam os bilhetes? 

R5: Os bilhetes para o público em geral estão disponíveis nas seguintes categorias de preços: 

Categoria 1 (bancada central) 390 € 

Categoria 2 (bancada central no piso superior e nos cantos) 280 € 

Categoria 3 (atrás das balizas) 160 € 

Categoria 4 (atrás das balizas no piso superior) 70 € 

Pacote jovem (1 criança + 1 adulto - cantos do piso superior)  140 € 

Utilizador de cadeira de rodas (+ acompanhante)  70 € (acompanhante - 0 €) 

 
Tenha em conta que um dos bilhetes em todos os pacotes jovens é para uma criança. A 
criança (titular do segundo bilhete) deve ter nascido entre 2000 e 2010, inclusive. 

mailto:uclflisbon2014@slbenfica.pt
http://www.uefa.com/


P6: Existem taxas administrativas para além do preço dos bilhetes? 

R6: Será adicionada uma taxa administrativa a cada encomenda de bilhetes. Esta taxa consiste 
numa despesa administrativa, despesa de manuseamento e despesa de entrega para enviar os 
bilhetes de forma segura por serviço de estafeta expresso. Estas taxas administrativas são as 
seguintes: 

 

Em Portugal 10 € 

Resto do mundo 20 € 

P7: Existem bilhetes disponíveis a preços reduzidos? 

R7: Os preços reduzidos estão disponíveis apenas com o pacote jovem para um adulto e uma 
criança. Um pacote, contendo dois bilhetes de categoria 2, custa 140 € (70 € por bilhete). A 
criança (titular do segundo bilhete) deve ter nascido entre 2000 e 2010, inclusive. 

 
Os candidatos a lugares para cadeira de rodas que tenham sucesso no sorteio terão bilhetes 
atribuídos da categoria 4 e irão receber um bilhete gratuito para um acompanhante. 

P8: Qual é o procedimento de candidatura a bilhetes para utilizadores de cadeira de 
rodas? 

R8: Se quiser candidatar-se a um bilhete de cadeira de rodas, dirija-se à secção apropriada na 
nossa página de bilhética, a partir da qual será encaminhado para uma secção especial destinada 
a pessoas com necessidades especiais. Se a procura exceder a oferta, a sua candidatura irá 
entrar num sorteio para seleccionar os candidatos vencedores. Os candidatos vencedores irão 
receber uma mensagem de correio electrónico de confirmação a solicitar uma prova válida da sua 
incapacidade. 

P9: Quando começa a venda dos bilhetes? 

R9: As vendas dos bilhetes para a final da UEFA Champions League de 2014 terão início na 
Segunda-feira, 10 de Março de 2014, às 12h00 CET e encerrarão na Sexta-feira, 21 de Março de 
2014, às 18h00 CET. A página UEFA.com é o único canal de vendas oficial. 

P10: O dia e a hora em que efectuo a minha candidatura afectam as minhas 
hipóteses de sucesso? 

R10: Não faz qualquer diferença se a sua candidatura é efectuada mais cedo ou mais tarde 
durante o período de vendas. Todas as candidaturas válidas recebidas entre Segunda-feira, 10 de 
Março de 2014 e Sexta-feira, 21 de Março de 2014 têm a mesma hipótese de sucesso no sorteio.  

Assim que o período de vendas terminar, os bilhetes serão atribuídos através de um sorteio no 
qual todas as candidaturas válidas serão inseridas, independentemente da altura em que foram 
submetidas durante o período de vendas.  

P11: Os bilhetes serão atribuídos por sorteio? 

R11: Se a procura exceder a oferta (o que é extremamente provável), todas as candidaturas 
válidas recebidas até às 18h00 CET de Sexta-feira, 21 de Março de 2014 entrarão no sorteio para 
determinar os candidatos vencedores. 



P12: Há uma idade mínima para as crianças assistirem ao jogo? A minha criança 
pode sentar-se ao meu colo? Há algum desconto para crianças? 

R12: Por motivos de segurança, ninguém poderá entrar no estádio sem bilhete válido, incluindo as 
crianças. 
 
Também por motivos de segurança, as crianças nascidas em 2011 ou posteriormente não 
poderão entrar no estádio. Tenha também em atenção que não existem bilhetes com desconto 
para crianças, excepto na categoria de pacote jovem.  

P13: Os meus bilhetes serão para lugares adjacentes? 

R13: Os bilhetes que façam parte da mesma candidatura permitirão aos titulares dos bilhetes 
sentarem-se juntos, dentro do possível. No entanto, os bilhetes atribuídos através de candidaturas 
diferentes não podem ser atribuídos a lugares adjacentes. 

P14: Podem ser encomendados bilhetes para grupos maiores (mais de duas 
pessoas)? 

R14: As reservas para grupos não são possíveis, visto que é nosso objectivo permitir que o maior 
número de candidatos possível estejam presentes na final da UEFA Champions League de 2014. 

P15: O meu nome será impresso nos meus bilhetes? 

R15: Os nomes e datas de nascimento que fornecer na sua candidatura serão associados aos 
seus bilhetes. Os bilhetes não são transferíveis e serão efectuadas verificações de identidade na 
entrada do estádio. 

P16: Como é que pago os meus bilhetes para a final da UEFA Champions League? 

R16: Os bilhetes devem ser pagos com cartão de crédito (são aceites cartões MasterCard, Diners, 
JCB e Visa). O cartão deve ser válido pelo menos até Maio de 2014. Se lhe forem atribuídos 
bilhetes, o seu cartão será debitado automaticamente. Tenha em atenção que, ao comprar os 
seus bilhetes com um cartão MasterCard, duplica as suas hipóteses de ter sucesso no sorteio. 

P17: Quando será debitado o meu cartão de crédito? 

R17: Se lhe forem atribuídos bilhetes, o seu cartão será debitado entre 25 e 28 de Março de 2014. 
Se não conseguirmos efectuar a cobrança no seu cartão por qualquer motivo (por exemplo, se o 
montante exceder o seu limite de crédito), a sua encomenda de bilhetes será cancelada 
automaticamente. Todos os pagamentos com cartão de crédito estarão protegidos pela VeriSign. 

P18: Que moedas podem ser utilizadas para pagar os bilhetes? 

R18: Todos os candidatos devem pagar os seus bilhetes em euros (€). 

P19: A página é segura? 

R19: Garantimos que a sua candidatura será processada de forma segura através da ligação 
https://ticketing.UEFA.com/uefachampionsleague. As transacções são protegidas por encriptação 
SSL e todos os dados enviados para o servidor estarão protegidos. A duração da transacção 
poderá variar, consoante o tráfego do servidor. 



P20: Necessito de um programa especial para me candidatar a bilhetes através da 
página UEFA.com? 

R20: Deve utilizar o Internet Explorer 5 ou Netscape 7, ou versões mais recentes, para poder 
candidatar-se a bilhetes online. 

P21: O meu navegador de Internet é compatível com o portal da bilhética para a 
final da UEFA Champions League? O JavaScript e os cookies devem estar 
activados no navegador? 

R21: Na concepção do portal, houve o cuidado de garantir que apenas são utilizadas funções 
padrão que sejam apresentadas de forma correcta nos vários navegadores utilizados em todo o 
mundo. Em casos excepcionais, poderão ocorrer problemas na visualização de uma página Web, 
mas isto apenas irá afectar a aparência visual da página, não as suas funcionalidades. 

Recomendamos que active o JavaScript, visto que, de outra forma, não estarão disponíveis todas 
as funcionalidades da página. Uma mensagem correspondente será exibida em páginas 
específicas. Os cookies devem estar activados para poder submeter uma candidatura. Se tiver 
preocupações sobre a privacidade, pode ignorar a gestão automática dos cookies configurando o 
seu navegador para lhe perguntar antes de aceitar cookies. Estas alterações podem ser 
efectuadas nas definições de segurança do navegador. 

P22: O que devo fazer se me esquecer da minha palavra-passe? 

R22: Na eventualidade de se esquecer da palavra-passe, utilize a ligação " Forgot Password?"  na 
janela de início de sessão. O endereço electrónico que forneceu será utilizado para lhe enviar uma 
nova palavra-passe para aceder à sua candidatura pessoal.  

Depois de iniciar sessão com a nova palavra-passe, poderá mudá-la clicando em "My Account" e 
depois em “Save Details” 

Se não receber uma nova palavra-passe por correio electrónico, verifique as definições da sua 
conta de correio electrónico e certifique-se de que consegue receber mensagens de correio 
electrónico enviadas por uclflisbon2014@slbenfica.pt, visto que o seu fornecedor de correio 
electrónico poderá ter assinalado o correio electrónico deste endereço como spam. Se utiliza uma 
aplicação de correio electrónico integrada, como o Outlook, é possível que este programa possa 
ter enviado automaticamente as nossas mensagens de correio electrónico para a pasta de lixo do 
seu correio electrónico. Isto poderá explicar o motivo de a nossa mensagem de correio electrónico 
com a sua nova palavra-passe não ter chegado à sua caixa de entrada. 

P23: Não consigo aceder à minha candidatura pessoal, apesar de ter inserido os 
dados de início de sessão correctamente. O que devo fazer? 

R23: Se tiver problemas para aceder à candidatura, por favor, verifique o seguinte: 

- A sua palavra-passe é sensível às maiúsculas e minúsculas, por isso, tenha cuidado quando 
digitar estas letras. 

– Deve activar o JavaScript (nas definições de segurança do navegador), visto que, de outra 
forma, as funcionalidades totais da página não estarão disponíveis. 

- Os cookies devem estar activados (nas definições de segurança do navegador). Se tiver 
preocupações sobre a privacidade, pode ignorar a gestão automática das cookies configurando o 
seu navegador para lhe perguntar antes de aceitar cookies. 

- Na eventualidade de se esquecer da palavra-passe, utilize a ligação "Esqueceu a sua 
password?" na janela de início de sessão. O endereço electrónico que forneceu será utilizado 
para lhe enviar uma nova palavra-passe para aceder à sua candidatura pessoal. 
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- Depois de introduzir o seu endereço electrónico e a palavra-passe, deve clicar no botão "Login" 
para aceder à sua candidatura pessoal. Tenha em conta que não pode entrar na candidatura 
premindo a tecla "Enter" no seu teclado em vez do botão "Login". 

P24: E se tiver preenchido os detalhes errados por engano? 

R24: Para corrigir a sua candidatura, deve aceder à sua candidatura pessoal e inserir a 
informação correcta antes do prazo limite das 18h00 CET de 21 de Março de 2014. 

P25: Por que motivo é necessário um número de cartão de identificação nacional ou 
de passaporte? 

R25: É necessário um número de cartão de identificação nacional ou de passaporte para verificar 
a identidade dos candidatos e para associar o bilhete ao respectivo titular. 

P26: Irei receber uma confirmação da minha candidatura a bilhetes? 

R26: Sim, assim que efectuar a sua encomenda, irá receber uma mensagem de correio 
electrónico a confirmar a recepção com o seu número de referência de cliente. Se não receber 
esta mensagem de correio electrónico, consulte a pasta de lixo/spam do seu correio electrónico.  

P27: Posso cancelar a minha candidatura a bilhetes? 

R27: Sim, durante o período de vendas, pode aceder à sua candidatura pessoal e cancelá-la. No 
entanto, assim que o período de vendas tiver encerrado (isto é, após as 18h00 CET do dia 21 de 
Março de 2014), deixará de ser possível cancelar a sua candidatura. 

P28: Como saberei se recebi o(s) bilhete(s) a que me candidatei? 

R28: Depois de terminar o processo de sorteio e de o pagamento ter sido recebido, todos os 
candidatos, independentemente de terem tido sucesso ou não, irão receber uma mensagem de 
correio electrónico para notificá-los do resultado da sua candidatura o mais tardar até Segunda-
feira, 7 de Abril de 2014.  

P29: Se me forem atribuídos bilhetes no sorteio, ainda posso cancelá-los? 

R29: Assim que o período de vendas tiver terminado, já não pode cancelar a sua candidatura. Se 
lhe forem atribuídos bilhetes no sorteio, o seu cartão de crédito será debitado automaticamente.  

P30: Qual é o estado da minha candidatura? Como posso saber se a minha 
candidatura foi bem-sucedida?  

R30: Todos os candidatos serão informados o mais tardar até Segunda-feira, 7 de Abril de 2014 
se tiveram, ou não, sucesso no sorteio. 

Se não receber uma mensagem de correio electrónico de confirmação, verifique as definições da 
sua conta de correio electrónico e certifique-se de que consegue receber mensagens de correio 
electrónico enviadas por uclflisbon2014@slbenfica.pt, visto que o seu fornecedor de correio 
electrónico poderá ter assinalado as nossas mensagens de correio electrónico como spam. Se 
utiliza uma aplicação de correio electrónico integrada, como o Outlook, é possível que este 
programa possa ter enviado automaticamente as nossas mensagens de correio electrónico para a 
pasta de lixo do seu correio electrónico. Isto poderá explicar o motivo pelo qual as mensagens de 
correio electrónico não estão a chegar à sua caixa de entrada. Verifique também se o endereço 
electrónico que forneceu está correcto. Se ainda assim não conseguir encontrar a mensagem de 
correio electrónico, aceda à sua candidatura pessoal depois de após Segunda-feira, 7 de Abril de 
2014 para verificar o estado da sua candidatura. 
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P31: A quantos bilhetes posso candidatar-me? 

R31: Cada candidato pode candidatar-se a um máximo de dois bilhetes. 

P32: Posso candidatar-me a bilhetes em categorias de preço diferentes? 

R32: As candidaturas apenas podem ser efectuadas numa categoria de preço. No entanto, ao 
assinalar a caixa apropriada, os candidatos podem indicar que aceitariam bilhetes numa categoria 
de preço diferente. Se a categoria de preço não estiver disponível, poderão ser-lhe atribuídos 
bilhetes noutra categoria de preço. 

P33: Quando serão enviados os bilhetes? 

R33: Os bilhetes para a final da UEFA Champions League de 2014 serão enviados por estafeta 
antes do final de Abril para a morada indicada pelo candidato no formulário de candidatura a 
bilhetes, partindo do princípio de que foram pagos na sua totalidade. O tempo de entrega irá 
depender dos níveis de serviços dos fornecedores dos vários países. A UEFA e a Federação 
Portuguesa de Futebol não poderão ser responsabilizadas pela entrega tardia dos bilhetes.  

P34: Os meus bilhetes serão substituídos se forem roubados ou perdidos? 

R34: A UEFA e a Federação Portuguesa de Futebol não emitirão duplicados de bilhetes por 
qualquer motivo. A UEFA e a Federação Portuguesa de Futebol não poderão ser 
responsabilizadas por qualquer perda ou entrega tardia de bilhetes causada por qualquer mau 
funcionamento ou interrupção do serviço de estafeta seleccionado. 

P35: Quais são as regras para a candidatura a bilhetes para a final da UEFA 
Champions League de 2014? 

R35: Quando se candidata a bilhetes para a final da UEFA Champions League de 2014, está 
vinculado pelos termos e condições de bilhética definidos pela UEFA e pela Federação 
Portuguesa de Futebol. Leia-os atentamente antes de se candidatar a bilhetes. (ligação abaixo): 

http://www.uefa.com//MultimediaFiles/Download/competitions/Ticketing/02/05/24/70/2052470_DOWNLOAD.
pdf 

P36: É permitido dar ou vender os bilhetes a outra pessoa? 

R36: Excepto conforme definido no Artigo 6.1 dos termos e condições de bilhética, o candidato e o 
convidado não podem vender, oferecer para venda, leiloar, revender ou de outro modo transferir 
bilhetes.   

P37: Os bilhetes podem ser utilizados para fins comerciais (por exemplo, como 
prémio numa competição ou como parte de um pacote de viagem)? 

R37: Apenas os patrocinadores oficiais da UEFA Champions League podem utilizar os bilhetes 
para fins comerciais. Por conseguinte, os bilhetes não podem ser utilizados para quaisquer fins 
comerciais, incluindo promoções, publicidade, como prémios em competições ou lotarias, ou como 
parte de um pacote de viagem (por exemplo, combinação de voos, hotel e bilhetes). 

P38: O que é um "candidato"? 

R38: Um "candidato" é qualquer indivíduo com capacidade jurídica para assinar um contrato que 
se candidata a bilhetes para a final da UEFA Champions League de acordo com os termos e 
condições de bilhética. Um candidato pode candidatar-se a um bilhete para o próprio e, se o 
desejar, a um segundo bilhete para outra pessoa (o seu "convidado"). O candidato deve fornecer 
o nome completo e a data de nascimento do seu convidado no formulário de candidatura. Os 
candidatos são total e incondicionalmente responsáveis por garantir que o seu convidado está 
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ciente, concorda e respeita os termos e condições de bilhética. Em particular, os candidatos são 
responsáveis por garantir que o seu convidado recebe uma cópia dos termos e condições de 
bilhética. 

P39: O que é um "convidado"? 

R39: Um "convidado" é qualquer parente, amigo próximo ou colega, ou a pessoa que acompanha 
um utilizador de cadeira de rodas, para quem um candidato requisita um bilhete e a quem esse 
bilhete pode ser transferido em conformidade com os termos e condições de bilhética.  

P40: Se não tiver a certeza de quem será o convidado, posso utilizar um nome 
qualquer? 

R40: Não. Cada bilhete é atribuído a uma pessoa específica. Deve fornecer o nome completo e a 
data de nascimento da pessoa que o irá acompanhar ao jogo. Podem ser efectuadas verificações 
de identidade na entrada do estádio, pelo que se a sua identificação não coincidir com o nome 
indicado no formulário de candidatura, a entrada será recusada. 

P41: Os bilhetes serão personalizados?  

R41: Sim, os candidatos devem fornecer detalhes completos (incluindo nomes completos e datas 
de nascimento) tanto para eles próprios como para os respectivos convidados. Se um candidato 
fornecer informações incorrectas, a UEFA reserva-se o direito de rejeitar a candidatura e, se 
necessário, recusar a entrada no estádio ao candidato e ao seu convidado, sem qualquer direito a 
reembolso. Os bilhetes em questão serão cancelados. Os candidatos são total e 
incondicionalmente responsáveis por garantir que o seu convidado está ciente, concorda e 
respeita os termos e condições de bilhética. Em particular, os candidatos são responsáveis por 
garantir que o seu convidado recebe uma cópia dos termos e condições de bilhética. 

P42: Onde posso encontrar os termos e condições de bilhética para a final da UEFA 
Champions League de 2014 em Lisboa? 

R42: Os termos e condições de bilhética para a final da UEFA Champions League de 2014 no 
Estádio do Sport Lisboa e Benfica estão disponíveis em: 
http://www.UEFA.com//MultimediaFiles/Download/competitions/Ticketing/02/05/24/70/2052470_D
OWNLOAD.pdf 
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