
 

 
 

 
 

 
CIRCULAR Nº7/2018 

 
Continuando a arranjar melhorias para todos os nossos associados, foi 
celebrado protocolo de cooperação entre o SINTAP e a agência de viagens 
Oasis, na qual esta compromete-se a organizar para os associados viagens 
individuais ou em grupo para todo o mundo, oferecendo as melhores 
tarifas disponíveis. 
 
Nas marcações, ou outras solicitações, os associados serão sempre 
atendidos por técnicos da rede de agências, pessoalmente ou através de 
telefone ou correio eletrónico. 
 
AGÊNCIAS 
 
LISBOA 
Av. Roma - Largo Machado de Assis, Ed. Roma Parque, 3-A 
Telefone – 218 411 700 
romaparque@oasistravel.net  
Sandra Guerreiro e Eduarda Viana 
 
LISBOA – Marquês Pombal 
Rua Alexandre Herculano, 3B 
Telefone – 213 193 600 
marquesdepombal@oasistravel.net 
Patrícia Anastácio e Raquel Vieira 
 
SETÚBAL 

Rua Marquesa do Faial, 4 

Telefone – 265 237 674 

setubal@oasistravel.net 
Mafalda Claro e Susana Marques 



A Oasis concede aos associados do SINTAP os seguintes descontos sobre 
os valores do programa base (excluindo taxas e suplementos) conforme 
tabela abaixo: 
 

Programação Exclusiva OASIS – “Selecções” 
 
3% para vários destinos internacionais; 
 
2% em pacotes turísticos para: Américas; Açores, África, Ásia, Brasil, Cabo 
Verde, Estados Unidos da América, Europa (exepto Disneyland), Canárias, 
ilhas idílicas, Madeira. 
 
2% em circuitos na Europa, Madeira e Açores e em diversos cruzeiros com 
guia. 
 
50% de desconto na taxa de serviço da Oasis. 
 
Pagamento em 18 mensalidades sem quaisquer juros ou encargos em 
todas as viagens “Selecção OASIStravel” (definido caso a caso, 
dependendo de data de inscrição e da data da viagem), pagos no final de 
cada mês, no dobro do número de meses que à data da inscrição faltarem 
para o início da viagem, com a condição de 50% do valor estar pago à data 
da partida, num mínimo de 6 mensalidades. 
 
Poderão ainda ser efetuadas viagens em grupo fechado (só associados do 
Sintap) ou em grupo aberto (com outros clientes da agência). 
Sempre que haja programações da Oásis as mesmas serão comunicadas 
aos associados através não só da página na internet do Sintap (em 
Parcerias), bem como, através de comunicação via mail. 
 
 
Lisboa, 24 de maio de 2018-05-28 
 
 
O Departamento de Ação Social e Tempos Livres 


