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STAL e ANPROTUR lançam debate sobre projecto do Governo
11-Dez-2006

ENCONTRO DE PROFISSIONAIS DO TURISMO

O projecto de diploma do Governo que pretende extinguir as RegiÃµes de Turismo e criar AgÃªncias Regionais esteve em
debate no dia 9 de Dezembro, num Encontro de TÃ©cnicos e ResponsÃ¡veis do sector, organizado pelo STAL â€“ Sindicato
Nacional dos Trabalhadores da AdministraÃ§Ã£o Local - e pela ANPROTUR â€“ AssociaÃ§Ã£o Nacional dos Profissionais de
Turismo.

Na sequÃªncia das orientaÃ§Ãµes do PRACE, o projecto de diploma do Governo prevÃª que as actuais 19 RegiÃµes e 9
Juntas de Turismo passem a 10 AgÃªncias de Turismo, ignorando o papel determinante que as RegiÃµes de Turismo
tiveram atÃ© agora no desenvolvimento do territÃ³rio, na criaÃ§Ã£o de riqueza e de postos de trabalho.

A grande preocupaÃ§Ã£o do Encontro prendeu-se com os Recursos Humanos, jÃ¡ que o actual projecto nÃ£o contempla
de forma esclarecedora a salvaguarda dos postos de trabalho existentes, mas nÃ£o se esquece, no entanto, de impor o
regime de contrato individual de trabalho como vÃ-nculo futuro nas novas AgÃªncias a criar.

O Presidente do STAL, Francisco Braz, defendeu que, tendo em conta que estes novos organismos aparecem definidos
como Â«pessoas colectivas de direito pÃºblicoÂ», tambÃ©m o regime jurÃ-dico de pessoal deveria continuar a ser o de
direito pÃºblico, opondo-se Ã aplicaÃ§Ã£o do contrato individual de trabalho. Isto porque, a ser implementado este tipo de
contrato as condiÃ§Ãµes laborais serÃ£o desregulamentadas, sobretudo no que diz respeito Ã seguranÃ§a de emprego, Ã s
remuneraÃ§Ãµes, aos horÃ¡rios de trabalho e Ã evoluÃ§Ã£o profissional. PreocupaÃ§Ãµes estas partilhadas pelos restantes
participantes na reuniÃ£o, como o Presidente da ANPROTUR, o Presidente da ATT â€“ AssociaÃ§Ã£o de TÃ©cnicos de
Turismo - ou o Presidente da RTO â€“ RegiÃ£o de Turismo do Oeste.

Foi ainda decidido no Encontro, que decorreu nas Caldas da Rainha, realizar uma reuniÃ£o alargada, para ampliar o
debate sobre a situaÃ§Ã£o na Ã¡rea da organizaÃ§Ã£o pÃºblica ligada ao turismo, na prÃ³xima Feira da Bolsa de Turismo
de Lisboa (BTL), em Janeiro.
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