
   

__________________________________________________________________________________________________________ 
Sede: Av. Álvares Cabral, 19 - 1250-015 Lisboa 

  Telefones: 217802250 – 2317802251 - 967613777 
E-mail: geral@simamevip.pt 

 

Aos Trabalhadores das Agências de Viagens e Turismo 
 
O SIMAMEVIP/FECTRANS não pode deixar de manifestar preocupação pela situação que 
se vive no sector das agências de viagens, tendo em conta que são milhares de 
trabalhadores que estão a perder ou na iminência de perderem o emprego e a verem 
reduzidos os seus rendimentos. A intervenção sindical é na defesa dos direitos e interesses 
dos que trabalham por conta de outrem. 
 

Não escamoteamos a realidade concreta do sector, em que proliferam pequenas empresas 
em que os donos/trabalhadores das mesmas, também atravessam enormes incertezas 
quanto ao futuro, não lhes bastando os apoios negociados entre a Confederação do Turismo 
de que a APAVT faz parte e o governo, boa parte destes são canalizados para as grandes 
empresas do sector, que antes defendiam que era preciso menos estado, mas que agora 
não param de reclamar grandes apoios do (menos)Estado. 
 

O SIMAMEVIP/FECTRANS entende que as soluções do sector não podem passar por exigir 
mais sacrifícios aos trabalhadores, nomeadamente com o prolongamento do “lay-off” que 
tem reduzido os rendimentos de quem trabalha e transferido os custos das empresas para 
a Segurança Social/Estado. 
 

É preciso que as medidas do governo sejam aplicadas em todo o sector e sejam também 
canalizadas para salvaguardar o emprego e os rendimentos dos trabalhadores. 
 

Este é um sector que gerou enormes lucros nos últimos anos, afirmam que contribuíram 
com 15% para o PIB em 2019, mas infelizmente os trabalhadores do sector não tiveram 
esse crescimento nos salários, mesmo em qualquer processo de negociação, o que se 
invocavam eram dificuldades. 
 

O caminho é a organização dos trabalhadores em torno do SIMAMEVIP/FECTRANS, para 
em conjunto intervirmos na defesa de quem trabalha nas agências de viagens e turismo. 
 

Nunca nada nos foi oferecido. Têm sido sempre os trabalhadores, através das suas 
organizações sindicais que conquistaram os seus direitos sociais e laborais, que hoje 
continuam a ter. 
 
NA UNIDADE DOS TRABALHADORES 
A FORÇA DO SINDICATO! 
        A Direcção do SIMAMEVIP / FECTRANS 
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