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A SAÚDE PÚBLICA NACIONAL DEVE SER A PRIORIDADE DE TODOS! 

 

Com a evolução galopante dos números de contágio por Coronavírus e com os hospitais do país à beira do 

colapso, a prioridade de todos os portugueses neste momento deve ser a de evitar todos os contactos 

presenciais! 

O Conselho de Ministros de ontem determinou o encerramento das Lojas do Cidadão e a manutenção de 

todos os restantes serviços públicos, através de atendimento presencial por marcação. Houve reportes ao 

STI de serviços que têm instruções para manterem portas abertas, com triagens presenciais e venda de 

impressos “ao postigo”. Num momento em que cada contacto presencial pode contribuir para agravar o 

estado calamitoso em que o país se encontra, não é aceitável que se mantenham estas situações. 

É também fulcral que as funções que tenham de ser desenvolvidas presencialmente sejam desempenhadas 

com a observação de todas as regras de segurança, mantendo-se o distanciamento e utilizando-se sempre 

os equipamentos de proteção individual. Todos, e cada um em consciência, devemos contribuir para a 

preservação da saúde pública. 

A Direção Nacional do STI já pediu à Direção Geral da AT que rapidamente emane instruções de 

funcionamento dos serviços, com regras claras que determinem a suspensão de todo o atendimento 

presencial não urgente, o incentivo ao recurso a canais de atendimento não presencial e a redução aos 

mínimos dos controlos aduaneiros e ações inspetivas no terreno, pelo menos durante os próximos 15 dias e 

até que seja possível avaliar os eventuais riscos acrescidos das novas variantes do vírus e os seus impactos 

nas normas de segurança aplicadas neste momento. 

 

Apelamos a todos os sócios do STI, em particular aos Delegados Sindicais, que reportem todas as situações 

que possam estar a pôr em causa a saúde publica a fim de que seja possível denunciá-las. 

 

STI – POR TI, PARA TI, CONTIGO! 

 

Saudações sindicais, 

A Direção Nacional 


