Nota Informativa - 16/03/2020

Caros (as) Associados (as),

Todos os dias somos confrontados com alterações à Legislação, no decorrer da pandemia de Covid-19.
Dada a elevada necessidade de manter toda a informação atualizada aos nossos associados e uma vez
que nos encontramos numa situação de contenção, solicitamos a todos que, antes de nos colocarem
qualquer questão, verifiquem se a resposta à mesma não constará já na nossa página web.
Neste preciso momento, estamos a atualizar a nossa página web com uma secção dedicada ao Covid19, inclusive uma nova FAQ (Frequently Asked Questions), que será adicionada à existente.
Se, persistirem dúvidas, por favor contactem-nos utilizando, preferencialmente, o email.
Nunca é demais relembrar que os serviços do sindicato se encontram a assegurar os serviços
essenciais, ou seja, de forma responsável e cívica.
Os serviços administrativos do STSS continuarão a prestar o apoio necessário aos associados, mas
recorrendo, na sua maioria, ao teletrabalho. É uma forma destes contribuírem para controlar a
propagação desta pandemia!
Não esquecendo que todo o corpo dirigente está, tal como todos os associados, neste momento a dar o
melhor por todos os Portugueses, pedimos a vossa maior colaboração na compreensão para possíveis
atrasos nas respostas às questões colocadas. Tal não significa que não daremos resposta, muito pelo
contrário, de tudo faremos, o quanto humanamente possível, para esclarecer as questões que nos são
colocadas.
Assim, para uma melhor operacionalização e respostas em tempo útil, alguns elementos da equipa
dirigente estão a utilizar os telemóveis pessoais para vos contactar no sentido de prestar o apoio por
vós solicitado. Tal significa, que o fazem sem identificarem os seus números de telemóvel.
Agradecemos que, caso tenham contactado o STSS a solicitar algum tipo de apoio, estejam atentos e
não deixem de atender estas chamadas. Neste momento, é altura de todos contribuirmos para juntos,
combatermos esta Pandemia.
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