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Comunicado Covid-19 

 

Caros Associados 

 

Nesta situação de crise sem precedentes, provocada pela pandemia de Covid-19, há actividades 

que assumem importância crucial para fazer face aos muitos e variados problemas que vão 

surgindo. 

É o caso, em primeira linha, das profissões ligadas aos sectores da Saúde e Assistência. 

Mas outras há também indispensáveis para que a Sociedade possa funcionar com alguma 

tranquilidade e dando resposta aos enormes desafios do quotidiano. 

Entre essas está a actividade bancária, que tem de manter-se no terreno para que as outras não 

paralisem. 

O Sindicato dos Bancários do Centro, reconhecendo importância deste papel de serviço público 

que muitos dos seus Associados estão a desempenhar, não desvaloriza os riscos que tal acarreta 

para cada um deles, antes reitera a preocupação que tem vindo a manifestar junto dos 

responsáveis das diversas instituições bancárias. 

Entendemos que, para além das restrições impostas no acesso do público aos balcões das 

agências em funcionamento, devem ser disponibilizados, a todos os bancários que estão a 

trabalhar, condições de higiene das instalações e de protecção individual semelhantes às que 

são impostas a outros estabelecimentos – como, por exemplo, as farmácias. 

Mais concretamente, é imperioso que todos os bancários, em todos os balcões que estão 

abertos ao público, disponham de máscaras de protecção, de luvas e de álcool-gel em 

quantidades suficientes, para além de ser estabelecida uma distância de protecção adequada 

nos contactos pessoais.  

 

 

 

 

 

Membro de 

http://www.sibace.pt
https://www.facebook.com/sbcentro/
https://twitter.com/SBCENTRO
https://www.instagram.com/onossosbc/
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Agradecemos aos nossos Associados que nos dêem conhecimento de eventuais situações em 

que estas medidas não estejam a ser integralmente aplicadas, de forma a agirmos em 

conformidade. 

Queremos ainda manifestar o nosso apoio e solidariedade a todos quantos estão a trabalhar na 

linha da frente deste combate, bem como aos que, a partir de suas casas, asseguram que a 

actividade bancária se desenrola com a normalidade possível. 

 

A Direção  
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