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Caros Associados: 

Por força do flagelo que a pandemia Covid-19, que a todos nós afectou, tomou a 

Direcção do SBC a medida de encerrar todos os Postos Clínicos e os serviços 

administrativos no passado dia 16 de Março. 

Esse encerramento que, na data se previa de curta duração, veio a transformar-se 

num período de tempo muito mais alargado. 

Não obstante esta condicionante, todos os serviços administrativos do SBC têm 

estado a laborar em teletrabalho, apoiando e ajudando os nossos 

sócios/beneficiários e seus elementos do agregado familiar a ultrapassar as 

dificuldades que lhes foram surgindo resultantes da situação que todos nós 

estamos a viver. 

Contudo e volvidos que estão 45 dias após o encerramento das instalações do SBC, 

entende a Direcção que começam a estar reunidas as condições para 

gradualmente retomar a actividade dita normal. 

Nesse sentido, vamos proceder no próximo dia 4 de Maio, à reabertura das 

instalações do SBC sitas na Sede, bem como nas cidades de Guarda, Leiria, Viseu, 

Caldas da Rainha e Figueira da Foz. 

Numa primeira fase irão apenas estar abertos os Serviços Administrativos e as 

Lojas de Óptica. 

A reabertura dos Postos Clínicos será numa segunda fase que a seu tempo 

daremos mais informações. 

A Direcção do SBC solicita que apenas se desloquem às instalações do SBC, caso 

tenham necessidade imperiosa de o fazer, pois continuamos ao vosso dispor quer 

por telefone quer por email. 

O acesso às instalações do Sindicato dos Bancários do Centro será nesta primeira 

fase muito restrita. 

 

 

Membro de 

http://www.sibace.pt
https://www.facebook.com/sbcentro/
https://twitter.com/SBCENTRO
https://www.instagram.com/onossosbc/
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Consoante a tipologia das instalações e o assunto em questão, apenas será 

permitida a entrada em simultâneo, a um máximo de três pessoas, podendo ser 

menos consoante a situação. 

Os Sócios/Beneficiários/Utentes devem obrigatoriamente ser portadores de 

máscara, cuja aquisição deverá ser da sua responsabilidade. 

No edifício da sede e em situação alguma terão acesso a outro piso que não o R/C. 

Caso tenham alguma dúvida a esclarecer que não possa ser tratada por telefone 

ou email, um trabalhador do SBC deslocar-se-á ao R/C, que em local próprio, 

prestará todos os esclarecimentos que solicitar. 

 

 A Direcção do SBC 
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