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PRÉ-AVISO DE GREVE 

 SIIFF – SINDICATO DOS INSPETORES DE 
INVESTIGAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E 

FRONTEIRAS 
 

 A ARAC – Associação dos Industriais de Aluguer de Automóveis sem 
Condutor teve conhecimento de que o sindicato dos inspetores de 

investigação, fiscalização e fronteiras (SIIFF), o qual representa 
trabalhadores do SEF – Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, entregou ao 
Governo, um pré-aviso de greve. 

 
Á ARAC chegaram vários pedidos de informação sobre a situação, a qual a 

ter lugar no período que agora se inicia, após um longo período de 
praticamente inatividade da atividade turística internacional, poderá 

comprometer a tão almejada recuperação do turismo estrangeiro, uma vez 
que a interrupção causada pela greve comprometerá as entradas e saídas 
de forma fluida de cidadãos, nomeadamente estrangeiros nos aeroportos 

nacionais, não sendo de mais repetir-mos que o Turismo é a atividade 
económica mais afetada pela pandemia causada pela Crise COVID 19 - 

seguramente a maior crise do século XXI. 
 
A ARAC não põe em causa as razões da greve e a sua eventual justiça, bem 

como os períodos em que a mesma terá lugar, chamando, no entanto, a 
atenção de que os mercados emissores de turistas para o nosso país 

poderão reagir com preocupação, o que afetaria a muito positiva posição de 
Portugal nos apontados mercados, salientando-se que o mesmo está com 
semáforo verde, sendo considerado atualmente um dos países mais seguros 

para o gozo de férias. 
 

Atendendo á situação económica que a Atividade do Turismo e a Economia 
Nacional têm atravessado é muito importante que não se criem obstáculos 
á prossecução da recuperação das mesmas. 

 
Deste modo a ARAC apela á resolução deste diferendo, a bem da economia 

nacional e do turismo. 
 
Lisboa, 21 de maio de 2021 

ARAC 

Gabinete de Comunicação 


