
 
 

 

   

 

REGRAS SANITÁRIAS A ADOPTAR NAS ELEIÇÕES FEDERATIVAS 2020 

(Recomendações da Comissão Permanente) 

 

Car@s Camaradas, 

Vão realizar-se no fim de semana de 17 e 18 de julho, em todo o País, as eleições dos Presidentes das 

Federações, das Presidentes e das Comissões Políticas Federativas das MS, e dos Delegados aos Congressos 

Federativos. 

Estas eleições internas deverão respeitar escrupulosamente as regras já definidas pelas autoridades 

competentes. 

Assim, deverão os responsáveis das Assembleias Eleitorais garantir: 

•. Que são criadas condições para que seja respeitado o distanciamento social, não ultrapassando em 

nenhum momento o número de 10 pessoas, quer nas salas de votação como nas zonas de acesso e de 

espera. 

•. Que os militantes devem permanecer nos diferentes espaços o tempo apenas necessário para exercício do 

direito de voto, tal como aliás acontece nas eleições para os órgãos da República. 

•. Que são evitados contactos próximos de saudação (como beijos, abraços e mesmo apertos de mão), por 

forma a que elementos da mesa estejam sempre a cerca de 1 metro dos votantes. 

•. Que os votantes procedem à prévia lavagem das mãos, antes do exercício do direito de voto (sendo que a 

Mesa de Voto deverá dispor de álcool ou gel de base alcoólica ou toalhetes húmidos de limpeza, produtos 

que deverão ser colocados ao dispor dos votantes para usarem antes de pegar nos boletins de voto e na 

caneta). 

•. Em caso de suspeita e/ou perante sintomas, devem os responsáveis da estrutura partidária ou da Mesa de 

Voto ligar para a Linha Saúde 24 - 808 24 24 24, que está preparada para orientar e esclarecer nesta matéria. 

•. Durante o período de votação será assegurado, na Sede Nacional, um apoio permanente para a supressão 

e esclarecimento de dúvidas de natureza metodológica, jurídica ou sanitária. 

No essencial, caberá a cada um de nós recolher a informação mais fidedigna e adotar medidas responsáveis 

de cuidado e atenção. 

Os sucessos destes cuidados de proteção da nossa saúde dependem da colaboração de todos. 

 

Cordiais saudações socialistas 

O Secretário Nacional da Organização  
Hugo Pires  

 


