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SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DA 

INDÚSTRIA HOTELEIRA, TURISMO E SIMILARES 
SECRETARIADO DO CONSELHO SINDICAL NACIONAL 

 

 

Assunto: Comunicado de Imprensa. 
 

O Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Industria 

Hoteleira, turismo e Similares, reconhece o sacrifico 

consentido pelos trabalhadores da hotelaria, turismo e 

similares, na sua luta pelo combate da pandemia do 

Coronavírus. 

 

O ano de 2020 inicia com o surgimento da pandemia mundial 

COVID-19 que tem provocado milhões de infetados, 

centenas de mortes e colocado em estado de emergência a 

maioria dos países de todo o mundo. 

 

Em Moçambique a COVID-19 colocou o país em Estado de 

Emergência durante os meses de Abril e Maio de 2020 tendo 

resultado no encerramento de todas atividades de diversão, 

lazer, religiosas, desportivas e proibição de todo o tipo de 

aglomeração acima de 20 pessoas. Foram encerradas ainda 

as escolas, as fronteiras terrestres e aéreas regionais e 

internacionais e a emissão de vistos de entrada no país.  

 

O sector da hotelaria, turismo e similares é um dos mais 

afetados pelas medidas do estado de emergência 

provocado pelo COVID-19;a maioria dos estabelecimentos 

foram encerrados, colocando desta forma 
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21.507trabalhadores,equivalente a 33% dos 64.640 

trabalhadores existentes em todo território nacional.  

 

Estes trabalhadores estão na profunda incerteza dos posto de 

trabalho e sem condições de sobrevivência para si e seus 

dependentes. 

 

A maior desgraça recaiu aos trabalhadores das actividades 

de diversão (casinos, discotecas, Taka-aweys, barracas e 

outros) que viram os seus estabelecimentos encerrados por 

conta da pandemia COVID-19. 

 

Dados provisórios, indicam que21.507 trabalhadores, se 

encontram nas seguintes condições: 

 

 

 

 O Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Industria 

Hoteleira, Turismo e Similares continua a envidar 

esforços no sentido de repor a legalidade laboral 

Províncias Estab

. 

 

Trabalhadores 

Medida Adoptadas  

 

Total 

Rescisão de Contratos Ferias 
Colectivas 

Suspensão 
de 

Contratos 

Regime 

Rotativ

o 

H M Total C/Ind. S/Ind.  Sub-
Total 

Maputo 898 5.990 4.315 10.30

5 

670 142 812 2.153 5.110 2.230 10.30

5 

Gaza 66 528 306 834 20 21 141 233 226 234 834 

Inhambane 126 1.710 1.110 2.820 580 138 954 587 109 1.170 2.820 

Sofala 59 810 377 1.187 45 62 307 154 160 566 1.187 

Manica 26 370 98 468 10 04 114 120 106 128 468 

Tete 42 1.181 390 1.571 139 100 439 130 112 890 1.571 

Zambézia 59 354 250 604 99 13 140 152 45 267 604 

Nampula 132 1.648 962 2.610 400 361 929 351 62 1.268 2.610 

C. Delgado 22 471 155 626 82 80 151 38 152 285 626 

Niassa 13 300 182 482 37 24 141 140 33 168 482 

Total 1.44

3 

13.36

2 

8.145 21.50

7 

2.082 946 4.128 4.058 6.115 7.206 21.50

7 
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naqueles estabelecimentoscujas medidas tomadas 

pelos empregadores violem a legislação laboral. 

 

 Estamos em sintonia com todas estruturas sindicais 

nos níveis provincial e de base, para participar e 

colaborar na busca de soluções passivas e menos 

penalizadoras. 

 

 Estamos preparados e activos para nossa 

participação na mitigação e combate da 

propagação do COVID-19. 

 

 Reconhecemos os esforços dos empregadores que 

apesar da situação catastrófica em que os 

estabelecimentos se encontram continuam a 

proteger os postos do trabalho e garantir os salários 

dos trabalhadores. 

 

 Exigimos o bom senso, dialogo e envolvimento 

efetivodas estruturas sindicais na análise e tomada 

de decisão para materialização do estado de 

emergência. 

O SINTIHOTS, acredita na boa conduta e responsabilidade na 

observância das medidas de prevenção da propagação do 

coronavirus, com vista a proteger os trabalhadores e suas 

famílias. 

 

A colaboração de todos vai para garantir o fim do estado de 

emergência e reinício das actividades laborais e do futuro 

dos trabalhadores. 
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Pedimos ao governo para dar incentivos aos empregadores 

com vista a criar condições para o funcionamento dos 

estabelecimentos da hotelaria, turismo e similares. 

 

SINTIHOTS, em sintonia para o bem dos trabalhadores! 

 

 

Secretário-geral do SINTIHOTS 

 

Luís MuchuangoMacuácua 

 

 

Maputo, 26 de Maio de 2020 

 

 


