Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 25, 8/7/2017
Conselho Económico e Social

...

Regulamentação do trabalho

2431

Organizações do trabalho

2515

Informação sobre trabalho e emprego

...
Propriedade
Ministério do Trabalho, Solidariedade
e Segurança Social

N.º

Vol.

Pág.

2017

25

84

2427-2544

8 jul

Edição
Gabinete de Estratégia
e Planeamento
Direção de Serviços de Apoio Técnico
e Documentação

ÍNDICE
Conselho Económico e Social:
Arbitragem para definição de serviços mínimos:
...

Regulamentação do trabalho:
Despachos/portarias:
...
Portarias de condições de trabalho:
...
Portarias de extensão:
- Aviso de projeto de portaria de extensão do acordo de empresa entre a Portway - Handling de Portugal, SA e o Sindicato
Democrático dos Trabalhadores dos Aeroportos e Aviação - SINDAV e outros ............................................................................

2431

Convenções coletivas:
- Contrato coletivo entre a AIBA - Associação dos Industriais de Bolachas e Afins e a FESAHT - Federação dos Sindicatos
da Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal (pessoal fabril, de apoio e manutenção) - Alteração
salarial .....................................................................................................................................................................................

2432

- Contrato coletivo entre a Associação Nacional dos Industriais de Papel e Cartão - ANIPC e a Federação Intersindical
das Indústrias Metalúrgicas, Químicas, Eléctricas, Farmacêutica, Celulose, Papel, Gráfica, Imprensa, Energia e Minas FIEQUIMETAL - Alteração salarial e outras .................................................................................................................................

2433

- Contrato coletivo entre a Associação Portuguesa de Fabricantes de Papel e Cartão (FAPEL) e a Federação dos Sindicatos da
Indústria e Serviços - FETESE - Alteração salarial e outras e texto consolidado ..........................................................................

2436

- Contrato coletivo entre a Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal - AIMMAP e o
Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e Afins - SIMA - Alteração salarial e outras ......................................................................

2448

- Contrato coletivo entre a Associação dos Distribuidores de Produtos Alimentares (ADIPA) e outras e o Sindicato dos Trabalhadores e Técnicos de Serviços, Comércio, Restauração e Turismo - SITESE - Alteração salarial e outras ...............................

2449

Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 25, 8/7/2017

- Acordo de empresa entre a Caima - Indústria de Celulose, SA e a Federação Intersindical das Indústrias Metalúrgicas,
Químicas, Eléctricas, Farmacêutica, Celulose, Papel, Gráfica, Imprensa, Energia e Minas - FIEQUIMETAL e outros - Revisão global ........................................................................................................................................................................................

2451

- Acordo de empresa entre a EMEL - Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa, EM, SA e o CESP Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal .............................................................................

2474

- Acordo de empresa entre a Viking Cruises Portugal, SA e a Federação de Sindicatos dos Trabalhadores do Mar - FESMAR ..

2489

Decisões arbitrais:
...
Avisos de cessação da vigência de convenções coletivas:
...
Acordos de revogação de convenções coletivas:
...
Jurisprudência:
...

Organizações do trabalho:
Associações sindicais:
I – Estatutos:
- SINDEL - Sindicato Nacional da Indústria e da Energia - Alteração ..........................................................................................

2515

II – Direção:
- SINDEL - Sindicato Nacional da Indústria e da Energia - Eleição ..............................................................................................

2530

- Sindicato dos Funcionários Parlamentares - Eleição ....................................................................................................................

2531

- Sindicato dos Professores da Região Centro (SPRC) - Eleição ...................................................................................................

2531

- Sindicato dos Professores da Zona Norte (SPZN) - Eleição ........................................................................................................

2533

Associações de empregadores:
I – Estatutos:
...
II – Direção:
- APEQ - Associação Portuguesa das Empresas Químicas - Eleição .............................................................................................

2428

2534

Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 25, 8/7/2017

ORGANIZAÇÕES DO TRABALHO
ASSOCIAÇÕES SINDICAIS
I - ESTATUTOS

SINDEL - Sindicato Nacional da Indústria e da
Energia - Alteração
Alteração aprovada em 10, 11 e 12 de março de 2017,
com última publicação no Boletim do Trabalho e Emprego,
n.º 5, de 8 de fevereiro de 2014.

5- A participação ativa de todos os trabalhadores e a sua
unidade em torno de objetivos concretos, na defesa dos
princípios fundamentais, aceitando a vontade expressa pela
maioria e respeitando a opinião das minorias.
Artigo 3.º
Democracia interna

A defesa dos princípios fundamentais consignados nos
artigos anteriores pressupõe um movimento sindical forte e
unido, em que todos os trabalhadores se possam livremente
exprimir, sem sujeição a quaisquer pressões e em que todas
as tendências se possam fazer representar e sejam respeitadas.

PARTE I

Princípios fundamentais
CAPÍTULO I
Artigo 1.º

PARTE II

Sindicalismo democrático

Designação, natureza, âmbito e sede

1- O SINDEL defende os princípios do sindicalismo democrático, no respeito pelos direitos, liberdades e garantias
fundamentais.
2- O SINDEL declara a sua independência face a governos, entidades ou associações patronais, religiões, partidos e
outras associações políticas.
3- O SINDEL defende e promove o respeito pelos direitos
económicos, sociais e culturais dos seus associados e dos trabalhadores em geral.
Artigo 2.º
Sociedade democrática

O SINDEL defende ainda:
1- O fim da exploração do homem pelo homem.
2- A defesa da dignidade e dos direitos humanos e o respeito pela liberdade de opinião e associação.
3- A construção de uma sociedade democrática, com base
num Estado de direito.
4- A defesa da igualdade perante a lei, não podendo ninguém ser beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão de ascendência,
sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções
políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual.

CAPÍTULO II

Designação, natureza, âmbito e sede
Artigo 4.º
Designação e natureza

O SINDEL - Sindicato Nacional da Indústria e da Energia integra todos os trabalhadores que a ele livremente adiram, independentemente das suas funções, profissão e categoria profissional, que exerçam a sua atividade na indústria,
serviços, equipamentos, produção, captação, transformação,
transporte, distribuição, montagem e reparação, nas áreas da
energia, ambiente, águas, resíduos, metalurgia, metalomecânica, eletromecânica, material elétrico e eletrónico, sistemas
de comunicação da informação, conhecimento e afins.
Artigo 5.º
Âmbito e sede

1- O SINDEL tem como âmbito geográfico de ação todo o
território nacional.
2- Por deliberação do conselho geral, após proposta do
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secretariado, poderão ser criadas delegações, secções sindicais, regionais ou outras formas de representação, necessárias à prossecução das suas finalidades.
3- A sede do SINDEL é em Lisboa e terá delegações onde
se mostrar conveniente.
CAPÍTULO III

Finalidades e competências

12- Proceder ao tratamento de documentos necessários aos
seus associados, nomeadamente cartões, carteiras profissionais, certidões, declarações e credenciais.
13- Emitir o cartão identificativo da qualidade de sócio.
14- Celebrar com entidades públicas ou privadas acordos
de interesse para os sócios.
15- Prestar serviços de caráter económico e social aos seus
associados.
16- Admitir, recusar e exonerar sócios.
Artigo 8.º

Artigo 6.º

Capacidade

Finalidades

O SINDEL tem por finalidade:
1- Defender e promover, por todos os meios ao seu alcance, os interesses dos associados.
2- Promover a união de todos os trabalhadores para uma
atuação em comum, na defesa dos princípios fundamentais
definidos no capítulo I.
3- Promover a formação dos seus associados e contribuir
para a sua realização profissional, social e cultural.
4- Promover ações de sensibilização junto dos seus associados, e alargadas à população em geral, com vista à defesa
do meio ambiente e de todas as formas de energias renováveis.

O SINDEL tem personalidade jurídica e é dotado de capacidade judiciária.
PARTE III

Composição, direitos e deveres dos sócios
CAPÍTULO IV

Dos sócios e sua admissão
Artigo 9.º

Artigo 7.º

Sócios

Competências

O SINDEL tem competência para:
1- Celebrar convenções coletivas de trabalho.
2- Dar parecer sobre todos os assuntos que respeitem aos
trabalhadores seus associados, no âmbito laboral.
3- Velar, por todos os meios ao seu alcance, pelo cumprimento das convenções de trabalho e pelo respeito de toda a
legislação do trabalho.
4- Intervir na defesa dos seus associados em processos disciplinares e despedimentos.
5- Prestar toda a assistência sindical e jurídica de que os
associados necessitem no âmbito laboral.
6- Lutar, por todos os meios ao seu alcance, pela concretização dos seus objetivos, no respeito pelos princípios fundamentais definidos no capítulo I.
7- Participar na elaboração da legislação do trabalho.
8- Iniciar e intervir em processos judiciais e em procedimentos administrativos quanto a interesses dos seus associados, nos termos da lei.
9- Exercer o direito de participar nos processos de reestruturação das empresas, especialmente no respeitante a ações
de formação ou quando ocorram alterações das condições de
trabalho.
10- Estabelecer relações ou filiar-se em organizações
sindicais, nacionais ou estrangeiras, tendo em vista obter
maior conhecimento e melhores condições para a realização
dos seus fins sociais e estatutários.
11- Decretar a greve e pôr-lhe termo.

Podem ser sócios do SINDEL todos os trabalhadores que
exerçam a sua atividade nos termos previstos nos artigos 4.º
e 5.º dos presentes estatutos.
Artigo 10.º
Admissão

1- O pedido de admissão é feito ao SINDEL, mediante
preenchimento da respetiva proposta.
2- O pedido de admissão implica a aceitação expressa dos
estatutos do SINDEL e demais disposições regulamentares.
Artigo 11.º
Recusa de admissão

1- No caso de recusa de admissão por parte do secretariado
nacional, o mesmo deve, no prazo de quinze dias, comunicar
por escrito ao candidato a sua decisão fundamentada.
2- O proponente tem quinze dias para, por escrito, fundamentar a sua pretensão, remetendo-a para o secretariado
nacional.
3- Mantendo-se a decisão de recusa por parte do secretariado nacional, o processo deverá ser remetido para o conselho geral, que apreciará as fundamentações apresentadas e
tomará uma decisão na primeira reunião subsequente à receção do processo.
4- Da decisão do conselho geral não cabe recurso.
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CAPÍTULO V

Direitos e deveres dos sócios
Artigo 12.º
Direitos

São direitos dos sócios:
1- Participar em toda a atividade do SINDEL, de acordo
com os presentes estatutos.
2- Eleger e ser eleito para os órgãos do SINDEL, nas condições previstas por estes estatutos.
3- Beneficiar dos serviços prestados pelo SINDEL, e por
quaisquer instituições dele dependentes, e/ou organizações
em que o mesmo esteja filiado ou participe, nos termos dos
respetivos estatutos.
4- Beneficiar de apoio sindical, jurídico e judiciário do
SINDEL, em tudo o que se relacione com a sua atividade
laboral.
5- Beneficiar de todas as ações desenvolvidas pelo
SINDEL, no âmbito sindical, laboral, social, cultural, desportivo e recreativo.
6- Ser informado regularmente da atividade desenvolvida
pelo SINDEL.
7- Reclamar, para o órgão que as proferiu, de decisões que
sobre si sejam tomadas, sem prejuízo do disposto no número
4 do artigo 11.º
8- Recorrer da decisão de qualquer órgão para o conselho
geral, que deverá pronunciar-se na primeira reunião ordinária subsequente à receção do recurso; caso a data da reunião
ordinária ponha em causa o efeito útil do recurso marcar-se-á, nos termos estatutários, para o efeito, uma reunião extraordinária do conselho geral.
9- Recorrer para o congresso de decisões de órgãos estatutários, sempre que estas contrariem os presentes estatutos.
10- Beneficiar de compensação por salários perdidos relativamente a atividades sindicais, nas condições previstas
nestes estatutos.
11- Exercer o direito de tendência e de crítica, com observância das regras de democracia interna e sem quebra da força e coesão sindicais:
a) É garantido a todos os trabalhadores representados pelo
SINDEL o direito de se organizarem em tendências, nos termos previstos pelos presentes estatutos;
b) As tendências existentes no SINDEL exprimirão correntes de opinião político-sindical no quadro da unidade democrática consubstanciada pelo SINDEL;
c) O reconhecimento e a regulamentação das tendências
do SINDEL são aprovados em congresso;
d) A regulamentação referida no número anterior constitui
anexo a estes estatutos, deles sendo parte integrante.
Artigo 13.º
Deveres

São deveres dos sócios:
1- Cumprir os estatutos e demais disposições regulamentares.

2- Cumprir e fazer cumprir as deliberações do congresso e
dos órgãos do SINDEL, quando tomadas nos termos destes
estatutos.
3- Agir solidariamente, em todas as circunstâncias, na defesa dos interesses coletivos.
4- Participar nas atividades do SINDEL; manterem-se sobre elas informados e desempenharem os cargos para que
forem eleitos ou nomeados, salvo em casos de força maior e
por motivos devidamente justificados.
5- Fortalecer a ação sindical e a organização do SINDEL,
nos locais de trabalho.
6- Dinamizar, no local de trabalho, a ação sindical, em defesa dos princípios e objetivos do SINDEL.
7- Guardar sigilo sobre todos os assuntos de natureza confidencial ou cuja divulgação possa infringir matéria de sigilo
profissional, institucional e/ou segredo de justiça.
8- Respeitar e tratar com urbanidade e lealdade os restantes sócios, dirigentes e quaisquer pessoas que integrem a
ação do sindicato.
9- Zelar pelo prestígio e bom nome do SINDEL e dos
membros dos seus órgãos estatutários.
10- Aumentar a sua própria educação sindical e cultural, e
contribuir na medida das suas possibilidades para o enriquecimento da dos demais trabalhadores.
11- Divulgar toda a informação emitida pelo SINDEL.
12- Pagar, mensal ou trimestralmente, a quota do Sindicato, correspondente a 0,75 % do salário-base, a que se somarão, havendo-as, as diuturnidades, sem prejuízo do disposto
no número 3 do artigo 14.º, número 1 artigo 80.º e número
1 artigo 81.º
13- Adquirir o cartão de identificação de sócio.
14- Devolver ao SINDEL o cartão de sócio quando houver
quebra de vínculo.
15- Comunicar ao SINDEL, no prazo de quinze dias, a mudança de residência, local de trabalho, estado civil, situação
profissional, impossibilidade de trabalho por doença prolongada, a passagem à reforma, o ingresso no serviço militar e
outras relevantes alterações de situação.
Artigo 14.º
Demissão

Perdem a qualidade de sócio os que:
1- Peçam a sua demissão por escrito, com antecedência
mínima de trinta dias.
2- Sejam expulsos do sindicato, nos termos dos presentes
estatutos.
3- Deixem de pagar a quota por um período superior a três
meses, exceto nos seguintes casos:
a) Quando na situação de desemprego decorrente de processo disciplinar, até à resolução do litígio;
b) Quando na situação de suspensão do contrato de trabalho, por impedimento prolongado;
c) Quando na situação de desemprego involuntário, desde
que, à data do mesmo, seja sócio de pleno direito há mais de
seis meses.
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Artigo 15.º
Readmissão

Os trabalhadores podem ser readmitidos como sócios,
nos termos previstos nos artigos 10.º e 11.º dos presentes estatutos, exceto quando tenham sido expulsos, caso em que só
o conselho geral, ouvido o conselho disciplinar, pode decidir
da readmissão.
CAPÍTULO VI

Regime disciplinar
Artigo 16.º
Infração disciplinar

Constitui infração disciplinar todo o facto voluntário, doloso ou culposo, que consista em ação ou omissão, praticado pelo sócio, com violação dos deveres consignados nestes
estatutos.
Artigo 17.º
Prescrição e caducidade do procedimento disciplinar

1- A infração disciplinar prescreve decorrido o prazo de
um ano a contar do momento em que teve lugar, ou logo que
se verifique a demissão do sócio.
2- A prescrição da infração disciplinar não prejudica o
direito do sindicato de exigir indemnização por prejuízos
causados ou promover a aplicação de sanção penal a que a
infração possa dar origem.
3- O procedimento disciplinar deve ter início, sob pena de
caducidade, nos sessenta dias subsequentes àquele em que
o secretariado nacional teve conhecimento da infração e do
presumível infrator, devendo ser concluído, sempre que possível, no prazo de noventa dias a contar da data do despacho
que o promoveu.

plinares compete ao conselho disciplinar, mediante auto de
notícia lavrado por qualquer órgão e remetido ao secretariado nacional.
2- O processo disciplinar consiste numa fase de averiguações preliminares, que terá a duração máxima de trinta dias,
à qual se segue o processo propriamente dito, que se inicia
com a apresentação ao sócio de uma nota de culpa com a
descrição concreta e especificada dos factos da acusação.
3- A nota de culpa deve ser reduzida a escrito, em duplicado, sendo o original entregue ao sócio pessoalmente, contraentrega de recibo por parte deste, ou enviado por carta
registada com aviso de receção para a morada constante da
ficha de sócio.
4- O arguido apresentará a sua defesa, por escrito, no prazo
de dez dias úteis a contar do quinto dia útil da apresentação
da nota de culpa ou do envio da carta registada, podendo requerer as diligências que repute necessárias à descoberta da
verdade e apresentar três testemunhas para cada facto.
5- A decisão será obrigatoriamente tomada no prazo de
trinta dias a contar da data da realização da última diligência
de prova requerida pelo arguido ou do fim do prazo previsto
no número anterior, no caso de não ter apresentado defesa ou
não terem sido requeridas diligências de prova.
6- Da decisão do conselho disciplinar cabe recurso, no prazo de dez dias a contar da notificação, para o secretariado
nacional.
7- Da decisão do secretariado nacional, em que esteja em
causa a pena de expulsão de sócio, cabe recurso, no prazo
de dez dias a contar da notificação, para o conselho geral,
que deverá pronunciar-se na primeira reunião ordinária subsequente à receção do recurso; caso a data da reunião ordinária ponha em causa o efeito útil do recurso marcar-se-á, nos
termos estatutários para o efeito, uma reunião extraordinária
do conselho geral. A matéria do recurso fará sempre parte
integrante da ordem de trabalhos.

Artigo 18.º

PARTE IV

Organização interna

Medidas disciplinares

1- A sanção disciplinar deve ser proporcional à gravidade da infração e à culpabilidade do infrator, não podendo
aplicar-se mais que uma pela mesma infração.
2- As medidas disciplinares aplicadas serão, consoante a
gravidade da falta:
a) Repreensão escrita;
b) Repreensão registada;
c) Suspensão dos direitos até seis meses;
d) Expulsão dos sócios que provadamente pratiquem atos
lesivos dos direitos e interesses do sindicato ou dos trabalhadores, violem sistematicamente os estatutos, desrespeitem
frequentemente as instruções dos órgãos estatutários e não
acatem os princípios fundamentais definidos no capítulo I.
Artigo 19.º
Processo disciplinar

1- A instauração e instrução de todos os processos disci-
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CAPÍTULO VII

Disposições gerais
Artigo 20.º
Órgãos do sindicato

Os órgãos estatutários do sindicato são:
a) O congresso;
b) O conselho geral;
c) O secretariado nacional;
d) O conselho disciplinar;
e) A comissão fiscalizadora de contas.
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Artigo 21.º

CAPÍTULO VIII

Cargos estatutários

Congresso

1- O exercício de qualquer cargo estatutário no sindicato é
feito a título gratuito.
2- Os sócios que, por motivos de desempenho das suas
funções, percam toda ou parte da remuneração têm direito
ao reembolso, pelo sindicato, das importâncias perdidas.
Artigo 22.º
Mandato

1- A duração do mandato dos membros dos órgãos estatutários do sindicato é de quatro anos, podendo ser reeleitos
uma ou mais vezes, com exceção do secretário-geral, cujo
limite máximo é de dois mandatos consecutivos. Para efeitos desta contagem o primeiro mandato é o iniciado no ano
2017.
2- Os membros dos órgãos estatutários do sindicato só terminam as suas funções com a tomada de posse dos que os
substituam.
3- Perdem o mandato os membros que não comparecerem
no prazo de sessenta dias, após convocação escrita, para
desempenhar o cargo para o qual foram eleitos ou faltarem
injustificadamente a três reuniões seguidas do órgão a que
pertencem.
Artigo 23.º
Demissão, exoneração e substituição

1- O congresso pode exonerar qualquer órgão do sindicato,
desde que convocado expressamente para esse efeito e a decisão seja aprovada pela maioria simples dos seus membros.
O congresso que votar a destituição de qualquer órgão terá
que proceder à eleição de um que o substitua.
2- O conselho geral, por maioria absoluta dos seus membros, pode exonerar qualquer membro do secretariado nacional desde que existam razões que o justifiquem. O pedido
de exoneração poderá ser apresentado pelo secretário-geral,
ratificado pela maioria absoluta do secretariado nacional; ou
apresentada por dois terços do secretariado nacional:
a) Os membros exonerados nos termos referidos no número 2 do presente artigo são substituídos, sob proposta do
secretário-geral, pelos suplentes, cabendo ao presidente do
sindicato dar a respetiva posse;
b) No caso de pedido de demissão de membro do secretariado nacional, o conselho geral tem, entre congressos,
poder para proceder à respetiva substituição dos demissionários pelos suplentes, cabendo ao presidente do sindicato dar
a respetiva posse;
c) Em caso de demissão coletiva do secretariado nacional,
o conselho geral nomeia uma comissão administrativa que
promove a realização de um congresso extraordinário, nos
termos dos estatutos, para proceder a novas eleições;
d) Terminam, no fim de cada mandato dos restantes órgãos
em exercício, os mandatos resultantes de substituição ou
eleição previstos nos números 1 e 2 deste artigo.

Artigo 24.º
Composição e forma de eleição

1- O congresso é o órgão máximo do sindicato e as suas
deliberações são imperativas para todos os órgãos do sindicato e para os sócios.
2- O congresso tem um mandato de quatro anos.
3- O congresso é composto por:
a) Um elemento por cada 60 associados de pleno direito;
b) Nos casos em que o quociente for igual ou superior a
trinta associados haverá lugar à eleição de mais um elemento;
c) Os elementos em efetividade de funções, à data da realização do congresso, de:
–– Mesa do congresso
–– Secretariado nacional
–– Conselho disciplinar
–– Mesa do conselho geral
4- Os elementos do congresso, previstos na alínea a) do
número 3 deste artigo, são eleitos pela assembleia eleitoral,
por sufrágio universal, através de listas por região, tendo em
conta o agrupamento administrativo, estabelecido no artigo
50.º
5- As listas por região, atrás referidas, devem ser divulgadas aos eleitores até vinte dias antes da realização das eleições.
6- As listas por região são constituídas e votadas pelos sócios do sindicato, em pleno gozo dos seus direitos, que exerçam a sua atividade profissional na respetiva região.
7- O número de candidatos de cada lista por região é proporcional ao número de sócios do sindicato nessa região, em
pleno gozo dos seus direitos.
8- Os delegados ao congresso são eleitos por método da
média mais alta de Hondt, de entre as listas nominativas concorrentes.
9- Cada lista tem de ser subscrita pelo mínimo de cinquenta associados que dela não façam parte ou por maioria expressa do secretariado nacional.
Artigo 25.º
Reuniões do congresso

1- O congresso reúne:
a) Ordinariamente, de quatro em quatro anos;
b) Extraordinariamente, quando requerido à mesa do congresso pelo conselho geral; por 10 % ou duzentos dos associados efetivos do sindicato, em pleno gozo dos seus direitos
sindicais e pela maioria absoluta dos membros do congresso.
2- Pelo menos trinta dias antes de qualquer reunião ordinária ou extraordinária do congresso, a mesa do congresso tem
de fazer a divulgação pública, nos locais de trabalho e nos
órgãos de informação, da respetiva ordem de trabalhos, do
dia, da hora e do local da realização.
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3- O congresso só é deliberativo quando e enquanto estiverem presentes mais de 50 % dos seus membros, sem prejuízo
do disposto no número 1 do artigo 23.º e número 1 do artigo
77.º dos presentes estatutos.
4- As deliberações são tomadas por maioria simples dos
presentes, exceto nos casos previstos nos números 10 e 11
do artigo 26.º dos presentes estatutos, em que as deliberações
são tomadas por dois terços dos presentes, e do número 1 do
artigo 77.º dos presentes estatutos, em que a que a deliberação é tomada por dois terços dos delegados eleitos.
Artigo 26.º
Das competências do congresso

São competências do congresso:
1- Definir a política sindical e as orientações a observar
pelo sindicato, na aplicação dos princípios fundamentais, fixados no capítulo I.
2- Destituir qualquer órgão e eleger outro em sua substituição, nos termos previstos no número 1 do artigo 23.º dos
presentes estatutos.
3- Extinguir ou dissolver o sindicato e liquidar o seu património.
4- Eleger o conselho geral, o secretariado nacional, o conselho disciplinar e a comissão fiscalizadora de contas.
5- Rever os estatutos.
6- Deliberar sobre associações, integração ou fusão com
outras associações sindicais.
7- Deliberar sobre a filiação ou desfiliação em organizações sindicais, nacionais ou estrangeiras.
8- Deliberar sobre realização de despesas não previstas estatutariamente.
9- Fixar ou alterar as quotizações sindicais.
10- Deliberar sobre alienação de qualquer bem patrimonial imóvel mandatando para o efeito o conselho geral, que
apreciará as circunstâncias concretas do negócio mediante a
emissão de parecer escrito, vinculativo, donde conste a nomeação do secretário-geral e secretário tesoureiro para outorga da escritura.
11- Deliberar sobre alienação de qualquer bem patrimonial imóvel cuja utilização seja estritamente indispensável
ao funcionamento do sindicato, em que o congresso marcará
prazo para nova aquisição, mandatando o conselho geral que
apreciará as circunstâncias concretas do negócio mediante a
emissão de parecer escrito, vinculativo, donde conste a nomeação do secretário-geral e secretário tesoureiro, para outorga da escritura.
12- Apreciar os recursos que sejam interpostos nos termos
do disposto no número 9 do artigo 12.º, desde que apresentados nos 30 dias anteriores à realização do congresso.
13- Mandatar os membros da mesa do congresso para representarem o sindicato.
14- Reconhecer qualquer tendência política sindical.
Artigo 27.º
Mesa do congresso

1- A mesa do congresso é constituída por um presidente,

um vice-presidente, um 1.º secretário e um 2.º secretário.
2- No caso de impedimento do presidente, este é substituído pelo vice-presidente. No impedimento deste pelo 1.º
secretário e no impedimento deste pelo 2.º secretário.
3- O presidente da mesa do congresso é também o presidente do sindicato.
Artigo 28.º
Eleição da mesa do congresso

1- No início dos trabalhos de cada sessão, o congresso elege a sua própria mesa entre os delegados presentes, através
de listas nominativas.
2- A lista mais votada constituirá a mesa do congresso.
3- O congresso funciona em sessão contínua até se achar
esgotada a ordem de trabalhos, após o que será encerrado.
4- A mesa do congresso termina as suas funções com o
mandato deste, assegurando o andamento dos assuntos correntes até à eleição de nova mesa.
Artigo 29.º
Competências da mesa do congresso

1- Competências do presidente:
a) Convocar a assembleia eleitoral, ouvido o conselho geral;
b) Convocar as reuniões, ordinárias e extraordinárias, do
congresso;
c) Convocar uma reunião para dar posse aos órgãos eleitos,
até quarenta e cinco dias após o encerramento do congresso;
d) Atribuir funções aos secretários.
2- Funções dos secretários:
a) Preparar, expedir e fazer publicar os avisos convocatórios;
b) Elaborar o expediente referente a reuniões do congresso;
c) Redigir as atas das reuniões do congresso e da sua mesa;
d) Publicitar pelos sócios as decisões do congresso;
e) Coadjuvar o presidente da mesa em tudo o que for necessário ao bom funcionamento dos trabalhos do congresso.
3- A mesa do congresso deve reunir sempre que necessário.
4- Os membros da mesa podem representar o sindicato,
por mandato do congresso, do conselho geral ou a pedido do
secretariado nacional.
Artigo 30.º
Competências do presidente do sindicato

Compete, em particular, ao presidente do sindicato:
1- Representar o sindicato nos atos de maior dignidade.
2- Convocar o congresso, proceder à sua abertura, orientar
os trabalhos e proceder ao seu encerramento.
3- Participar nas reuniões dos outros órgãos do sindicato,
sem direito a voto.
4- Superintender em todos os incidentes do processo eleitoral, nos termos do regulamento.
5- Dar posse aos membros de qualquer órgão estatutário.
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CAPÍTULO IX

Artigo 33.º
Competências do conselho geral

Conselho geral
Artigo 31.º
Conselho geral

1- O conselho geral é o órgão responsável pela observância das linhas de política sindical aprovadas pelo congresso e
assegura a aplicação e adequação às circunstâncias concretas
das orientações do congresso.
2- O conselho geral é composto por um número de membros efetivos igual a um terço do número de delegados ao
congresso e por um número de membros suplentes igual a
20 % de membros efetivos.
3- O mandato dos membros do conselho geral é de quatro
anos, que se inicia com a sua tomada de posse e termina com
a tomada de posse do novo conselho geral.
4- Os membros do conselho geral são eleitos pelo congresso, pelo método da média mais alta de Hondt, de entre as
listas concorrentes
5- Qualquer sócio, com capacidade eleitoral, pode ser eleito para o conselho geral, excetuando os casos previstos nos
artigo 62.º
Artigo 32.º
Reuniões do conselho geral

1- O conselho geral reúne ordinariamente quatro vezes
por ano e extraordinariamente a pedido de um terço dos seus
membros, ou a pedido da maioria absoluta do secretariado
nacional, ou ainda a pedido de 10 % ou duzentos dos associados do sindicato, em pleno gozo dos seus direitos sindicais.
2- Quando convocados a pedido de 10 % ou duzentos dos
associados do sindicato, em pleno gozo dos seus direitos sindicais, à reunião do conselho geral podem assistir e participar, sem direito a voto, até um máximo de dez subscritores
do pedido de convocatória. Os nomes destes subscritores
deverão ser mencionados no ato de entrega do pedido, não
sendo admitida posteriormente qualquer alteração.
3- A convocação do conselho geral é feita nominalmente
por escrito, com a antecedência mínima de oito dias, em caso
de reunião ordinária, ou em quarenta e oito horas, em caso de
reunião extraordinária, com a indicação da ordem de trabalhos, dia, hora e local da sua realização.
4- O conselho geral só é deliberativo quando estiverem
presentes mais de 50 % dos seus membros.
5- Uma hora depois da hora marcada para o início das reuniões, o conselho geral é deliberativo, com um mínimo de
um terço dos seus elementos.
6- As deliberações são tomadas por maioria simples dos
membros presentes, tendo o presidente do conselho geral
voto de qualidade, exceto quanto às competências do número 3 do artigo 33.º em que as deliberações são tomadas por
maioria de 2/3 dos membros presentes.

São competências do conselho geral:
1- Aprovar, em reunião ordinária a realizar até fins de novembro de cada ano, o plano de atividades e orçamento para
o ano seguinte, apresentado pelo secretariado nacional.
2- Aprovar, em reunião ordinária, a realizar até final do 1.º
trimestre de cada ano, o relatório de atividades e contas do
ano anterior, elaborado pelo secretariado nacional.
3- Aprovar a contração de empréstimos, aquisições ou
oneração de bens imóveis e autorizar o secretariado nacional
a cumprir estes atos.
4- Elaborar pareceres escritos vinculativos, face à circunstância do negócio em concreto, sobre a alienação ou aquisição de bens imóveis, nomeando para a concretização do ato
jurídico o secretário-geral e o secretário tesoureiro.
5- Resolver os diferendos entre os órgãos do sindicato ou
entre estes e os sócios, após parecer do conselho disciplinar.
6- Deliberar, sob parecer do secretariado nacional, sobre a
criação de organizações julgadas necessárias aos trabalhadores, ou a adesão a outras já existentes.
7- Atualizar ou adotar, sempre que necessário, a política e
estratégia sindicais definidas pelo congresso.
8- Eleger, por voto secreto, os representantes sindicais
para qualquer órgão estatutário, das organizações sindicais
associadas.
9- Analisar e julgar da oportunidade e justeza das greves
convocadas pelo secretariado nacional.
10- Nomear os órgãos de gestão administrativa do sindicato, aquando da demissão da maioria dos elementos dos
órgãos eleitos, e convocar o congresso nos três meses imediatos.
11- Deliberar, entre congressos, sobre a filiação ou desfiliação em organizações nacionais ou estrangeiras.
12- Deliberar sobre qualquer das suas atribuições estatutárias ou outras que não colidam com as competências do
congresso.
13- Convocar o congresso, sempre que o julgue necessário.
14- Decidir sobre os recursos que lhe sejam apresentados.
15- Decidir sobre a readmissão de sócios, nos casos previstos no artigo 15.º dos presentes estatutos.
16- Exonerar qualquer membro do secretariado nacional,
nos termos previstos no número 2 do artigo 23.º dos presentes estatutos.
17- Proceder à substituição dos membros demissionários
do secretariado nacional, nos termos previstos na alínea b),
número 2 do artigo 23.º dos presentes estatutos.
18- Exonerar qualquer membro da comissão fiscalizadora
de contas e do conselho disciplinar, procedendo à respetiva
substituição.
19- Adequar, entre congressos, os estatutos à lei imperativa.
20- Apreciar recursos das decisões do secretariado nacional em matéria disciplinar.
21- Convocar extraordinariamente a assembleia eleitoral.
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22- Mandatar os membros da mesa do congresso para representarem o sindicato.
Artigo 34.º
Mesa do conselho geral

1- Na primeira reunião, os membros do conselho geral
elegem a mesa que será constituída por um presidente, um
vice-presidente, um 1.º secretário e um 2.º secretário; o presidente do sindicato terá lugar na mesa do conselho geral,
sem direito a voto.
2- No caso de impedimento do presidente, este é substituído pelo vice-presidente e, no impedimento deste, pelo 1.º e
2.º secretários, respetivamente.
3- Em caso de impedimento definitivo, por qualquer motivo, o conselho geral elegerá outro presidente.
Artigo 35.º
Competências da mesa do conselho geral

1- Atribuições do presidente:
a) Convocar as reuniões, ordinárias e extraordinárias, do
conselho geral;
b) Comunicar ao conselho geral qualquer irregularidade de
que tenha conhecimento;
c) Assistir e participar nas reuniões do secretariado nacional sem direito a voto;
d) Representar o sindicato, sempre que solicitado pelo secretariado nacional.
2- Preparar, expedir e fazer publicar os avisos convocatórios.
a) Elaborar o expediente referente às reuniões do conselho
geral;
b) Coadjuvar o presidente da mesa em tudo o que for necessário ao bom andamento dos trabalhos do conselho geral.

2- O primeiro candidato da lista vencedora será o secretário-geral.
3- Qualquer sócio com capacidade eleitoral pode ser eleito
para o secretariado nacional, excetuando-se os casos previstos nos artigos 62.º, 80.º e 81.º dos presentes estatutos.
4- O cargo de membro do secretariado nacional não é acumulável com qualquer outro previsto nestes estatutos, com
exceção do de delegado sindical.
Artigo 38.º
Reuniões do secretariado nacional

1- O secretariado nacional deve reunir ordinariamente de
dois em dois meses e extraordinariamente, a pedido do secretário-geral ou de um terço dos membros do secretariado
nacional. As suas deliberações serão tomadas por maioria,
devendo lavrar-se ata de cada reunião.
2- O secretário-geral tem, em caso de empate, voto de qualidade.
3- As reuniões do secretariado nacional são deliberativas
com mais de 50 % dos seus membros.
4- As deliberações são tomadas por maioria simples dos
membros presentes.
Artigo 39.º
Responsabilidade do secretariado nacional

1- A assinatura de dois membros do secretariado nacional,
quando mandatados para o efeito, é suficiente para obrigar o
sindicato.
2- O secretariado nacional pode constituir mandatários
para a prática de determinados atos, devendo então fixar com
precisão o âmbito dos poderes conferidos.
3- Os membros do secretariado nacional respondem solidariamente pelas deliberações deste.
Artigo 40.º

CAPÍTULO X

Competências do secretariado nacional

Secretariado nacional
Artigo 36.º
Secretariado nacional

1- O secretariado nacional é o órgão a quem compete executar a política e estratégia definidas pelo congresso e pelo
conselho geral, coordenar toda a atividade do sindicato e gerir o seu património.
2- O secretariado nacional é composto por trinta e cinco
elementos efetivos e quinze suplentes, eleitos nos termos
previstos nos números 1 e 3 do artigo 37.º
3- O mandato do secretariado nacional é de quatro anos,
iniciando-se com a tomada de posse.
Artigo 37.º
Eleição do secretariado nacional

1- O secretariado nacional é eleito pelo congresso, por
voto secreto, sendo eleita a lista que obtiver maior número
de votos.

Compete ao secretariado nacional, em especial:
1- Elaborar e apresentar anualmente, com a antecedência
mínima de quinze dias em relação às reuniões ordinárias do
conselho geral a que se destinam, o relatório de atividades
e contas do ano anterior, bem como o plano de atividades e
orçamento para o ano seguinte.
2- Submeter à comissão fiscalizadora de contas o relatório
e balanço trimestral de contas.
3- Administrar os bens e gerir os fundos do sindicato.
4- Submeter à apreciação do conselho geral os assuntos
sobre que este, estatutariamente, se deva pronunciar ou que
voluntariamente lhe queira pôr.
5- Requerer ao presidente da mesa do conselho geral a
convocação extraordinária do mesmo.
6- Admitir, suspender e demitir os empregados do sindicato, bem como fixar as suas remunerações, de harmonia com
as disposições legais aplicáveis.
7- Definir os parâmetros da negociação coletiva para cada
ano, depois de ouvidos os trabalhadores ou delegados sindicais.
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8- Participar nas reuniões do conselho geral, sem direito
a voto.
9- Remeter ao conselho disciplinar todos os casos da competência deste órgão.
10- Propor ao conselho geral a criação de organizações julgadas necessárias aos trabalhadores ou a adesão a outras já
existentes.
11- Criar, manter e desenvolver meios e ações de formação
e informação dos sócios, no âmbito definido pelo congresso
e conselho geral.
12- Convocar ou fazer cessar a greve, depois de ouvidos os
delegados sindicais do respetivo setor.
13- Delegar competências no secretariado executivo.
14- Eleger, de entre os seus membros e por proposta do
secretário-geral, os vice-secretários-gerais e o secretário tesoureiro.
15- Eleger, de entre os seus membros e por proposta do
secretário-geral, os restantes membros do secretariado executivo.
16- Com mandato do conselho geral, adquirir bens móveis,
imóveis e valores mobiliários, contrair empréstimos e onerar
bens imóveis.
17- Admitir e recusar a admissão de sócios bem como
apreciar os recursos das decisões do conselho disciplinar.
18- Tornar públicas as matérias discutidas nas assembleias
de delegados sindicais bem como as suas conclusões.
19- Solicitar ao congresso ou ao conselho geral mandato
representativo para os membros da mesa do congresso.
Artigo 41.º
Competências do secretário-geral

1- São competências do secretário-geral:
a) Coordenar a atividade do sindicato a nível nacional;
b) Convocar e presidir às reuniões do secretariado nacional e secretariado executivo;
c) Representar o sindicato a nível nacional e internacional,
podendo delegar a sua representação;
d) Exercer o voto de qualidade nas reuniões a que preside;
e) Propor ao secretariado nacional a designação e destituição de qualquer elemento do secretariado executivo;
f) Propor ao conselho geral a exoneração e substituição de
membro do secretariado nacional.
2- Nos impedimentos do secretário-geral, este informa o
secretariado executivo ou o secretariado nacional, sobre qual
o vice-secretário-geral que, em cada situação, o substituirá.
Artigo 42.º
Competências do vice-secretário-geral

São competências do vice-secretário-geral:
1- Substituir o secretário-geral, em caso de impedimento
deste, exercendo as funções de secretário-geral.
2- Participar nas reuniões do secretariado executivo.

Artigo 43.º
Composição do secretariado executivo

O secretariado executivo é composto por um número máximo de onze elementos, eleitos em secretariado nacional,
sob proposta do secretário-geral, e do qual farão parte obrigatoriamente o secretário-geral, os vice-secretários-gerais e
o secretário tesoureiro.
Artigo 44.º
Competências do secretariado executivo

Para além das competências delegadas pelo secretariado
nacional, compete ainda ao secretariado executivo:
1- Representar o sindicato, em juízo e fora dele, podendo
conferir os respetivos mandatos nos termos da lei.
2- Admitir e readmitir a inscrição de sócios, de acordo
com os estatutos.
3- Dirigir e coordenar toda a atividade do sindicato, de
acordo com os estatutos e a orientação definida pelo congresso, conselho geral e secretariado nacional.
4- Elaborar o inventário dos haveres do sindicato, que será
conferido e assinado no ato de posse do novo secretariado
nacional.
5- Elaborar os regulamentos internos necessários à boa organização dos serviços do sindicato.
6- Criar as comissões de apoio que considerar necessárias
ao seu trabalho.
7- Coordenar, apoiar e dinamizar a ação dos delegados sindicais, bem como fiscalizar as respetivas eleições.
8- Veicular a informação, produzida por si e pelos restantes órgãos estatutários do sindicato, para os sócios, diretamente ou através das delegações regionais.
9- Prestar todo o apoio técnico e económico ao funcionamento dos órgãos superiores.
10- Pedir a convocação da comissão fiscalizadora de contas e do conselho disciplinar.
11- Aceitar ou rejeitar a lista dos delegados sindicais elegíveis.
12- Tornar públicas as matérias discutidas nas assembleias
de delegados sindicais, bem como as suas conclusões.
Artigo 45.º
Reuniões do secretariado executivo

1- O secretariado executivo reunirá obrigatoriamente duas
vezes por mês ou sempre que o secretário-geral entenda necessário.
2- As reuniões do secretariado executivo são deliberativas
com mais de 50 % dos seus membros.
3- As deliberações são tomadas por maioria simples dos
membros presentes.
CAPÍTULO XII

Conselho disciplinar

CAPÍTULO XI

Secretariado executivo
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membros presentes, tendo o presidente da comissão fiscalizadora de contas voto de qualidade.

Artigo 46.º
Conselho disciplinar

1- O conselho disciplinar é constituído por cinco membros
efetivos e dois suplentes, eleitos pelo congresso segundo o
método de Hondt.
2- Na sua primeira reunião, os membros efetivos elegem o
presidente, o vice-presidente e o secretário.
3- O conselho disciplinar reúne ordinariamente de quatro
em quatro meses e extraordinariamente sempre que necessário. As convocatórias são feitas pelo seu presidente.
4- As deliberações do conselho disciplinar são válidas desde que estejam presentes mais de 50 % dos seus membros.
5- As deliberações são tomadas por maioria simples dos
membros presentes, tendo o presidente do conselho disciplinar voto de qualidade.
6- O conselho disciplinar apresenta anualmente o seu relatório em reunião do conselho geral a realizar até ao final do
1.º trimestre de cada ano.
Artigo 47.º

Artigo 49.º
Competências da comissão fiscalizadora de contas

1- Compete à comissão fiscalizadora de contas:
a) Examinar, trimestralmente, a contabilidade do sindicato e emitir parecer sobre o relatório e balanço trimestral de
contas;
b) Dar parecer sobre o orçamento e relatório de contas
apresentado pelo secretariado nacional;
c) Apresentar ao secretariado nacional sugestões de interesse para a vida do sindicato, no âmbito da sua competência;
d) Requerer a convocação extraordinária do conselho geral, sempre que se verifiquem indícios inequívocos de deficiente administração financeira e económica do sindicato;
e) Elaborar atas das suas reuniões.
2- A comissão fiscalizadora de contas terá acesso, sempre
que o entender, à documentação da tesouraria do sindicato.
PARTE V

Competências do conselho disciplinar

Compete ao conselho disciplinar:
1- A instauração e instrução de todos os processos disciplinares que respeitem aos sócios.
2- A aplicação das sanções previstas no artigo 18.º dos presentes estatutos e comunicação aos sócios a que respeitem
as sanções.
3- Pronunciar-se sobre readmissão de sócios, nos casos
previstos no artigo 15.º dos presentes estatutos.
4- Submeter ao conselho geral, de acordo com os estatutos, os processos sobre diferendos entre quaisquer órgãos do
sindicato.
CAPÍTULO XIII

Comissão fiscalizadora de contas
Artigo 48.º
Composição e funcionamento

1- A comissão fiscalizadora de contas é composta por cinco membros efetivos e dois suplentes, eleitos pelo congresso
segundo o método de Hondt.
2- Na sua primeira reunião, os membros efetivos elegem o
presidente, o vice-presidente, e o secretário.
3- A comissão fiscalizadora de contas reúne ordinariamente de três em três meses e extraordinariamente sempre que
necessário.
4- As convocatórias são feitas pelo seu presidente e, nos
seus impedimentos, pelo vice-presidente ou pelo secretário.
5- As convocatórias são feitas por escrito e nelas deve
constar a ordem de trabalhos.
6- A comissão fiscalizadora de contas delibera validamente desde que estejam presentes mais de 50 % dos seus membros.
7- As deliberações são tomadas por maioria simples dos

Organização local e regional
CAPÍTULO XIV

Organização regional e comissões
Artigo 50.º
Organização regional

De acordo com o artigo 5.º dos presentes estatutos, o sindicato constituirá seis regiões com finalidades administrativas, e que são:
a) Região Norte - distritos de Braga, Bragança, Porto, Viana do Castelo e Vila Real;
b) Região Centro - distritos de Aveiro, Castelo Branco,
Coimbra, Guarda, Leiria e Viseu;
c) Região Tejo - distritos de Lisboa, Portalegre e Santarém;
d) Região Sul - distritos de Beja, Évora, Faro e Setúbal;
e) Região Autónoma da Madeira;
f) Região Autónoma dos Açores.
Artigo 51.º
Comissões profissionais, interprofissionais e setoriais

1- As comissões profissionais, interprofissionais e setoriais, em cada um dos setores de atividade abrangidos pelo
sindicato, têm por objetivo encontrar em comum as propostas de solução global que permitam ultrapassar, com justiça
e capacidade de harmonização, todas as eventuais contradições que possam surgir entre as diversas profissões ou grupo
de profissões de cada um dos setores de atividade.
2- Sempre que o secretariado nacional o entenda, são
constituídas comissões profissionais, interprofissionais e setoriais.
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Artigo 55.º

CAPÍTULO XV

Cessação do mandato

Delegados sindicais
Artigo 52.º
Definição

Os delegados sindicais são sócios do sindicato que atuam
como elementos de coordenação e dinamização da atividade
do sindicato na sua empresa, local de trabalho ou em determinada área geográfica.

1- Os delegados sindicais podem ser exonerados, sob proposta escrita de mais de 50 % dos trabalhadores por eles
representados ou por processo disciplinar instaurado pelos
órgãos do sindicato.
2- Até trinta dias após a destituição do delegado ou delegados sindicais, compete ao secretariado nacional promover
a eleição dos respetivos substitutos.
Artigo 56.º

Artigo 53.º

Assembleia de delegados sindicais

Competências dos delegados sindicais

São competências dos delegados sindicais:
1- Representar o sindicato na sua empresa ou região, por
mandato do secretariado nacional, e, para além da sua ação
dinamizadora, exercer as atribuições que lhes sejam expressamente cometidas pelo mesmo;
2- Ser um elo permanente de ligação entre o sindicato e os
trabalhadores e entre estes e o sindicato;
3- Informar os trabalhadores de toda a atividade sindical,
através de distribuição ou afixação em local apropriado de
circulares e infirmações do sindicato, assegurando que cheguem a todos os locais de trabalho;
4- Vigiar pelo rigoroso cumprimento das disposições legais, contratuais e regulamentares, comunicando ao sindicato todas as irregularidades que afetem ou possam vir a afetar
qualquer sócio;
5- Dar todo o apoio que for pedido por qualquer dos órgãos do sindicato, nomeadamente no estudo, negociação ou
revisão de convenções coletivas de trabalho;
6- Incentivar os trabalhadores não sócios do sindicato a
procederem à sua inscrição e a participarem ativamente na
vida sindical;
7- Participar ativamente na assembleia de delegados sindicais.

1- A assembleia de delegados sindicais é composta por
todos os delegados a nível nacional, regional, setorial, local ou de empresa e tem por objetivo analisar e discutir a
situação sindical da área em que se encontra inserida, cujas
conclusões são analisadas pelo secretariado executivo, que
lhes dará o seguimento adequado.
2- As matérias discutidas nas assembleias de delegados
sindicais, bem como as suas conclusões, só podem ser tornadas públicas pelo secretariado executivo ou pelo secretariado
nacional.
3- A assembleia de delegados sindicais nacional, regional, setorial, local ou de empresa reunirá sempre que para
tal seja convocada pelo secretariado nacional ou por mais
de 50 % dos delegados sindicais que compõem a respetiva
assembleia.
4- O secretariado executivo far-se-á representar obrigatoriamente nas assembleias de delegados sindicais, cabendo-lhe a responsabilidade da condução das mesmas.
PARTE VI

Organização financeira
CAPÍTULO XV

Artigo 54.º

Organização financeira e fundos

Eleição dos delegados sindicais

1- Compete ao secretariado nacional promover a eleição
de delegados sindicais, garantindo a idoneidade do processo
eleitoral.
a) Os delegados sindicais são eleitos de entre os trabalhadores sócios do sindicato;
b) O secretariado executivo pode nomear representantes
sindicais nos locais de trabalho onde não seja possível proceder de acordo com a alínea anterior.
2- Sendo contestadas, não serão válidas as eleições de
delegados sindicais que tenham uma participação igual ou
inferior a 50 % dos sócios em condições de participarem no
ato eleitoral.
3- Os delegados sindicais gozam das garantias estabelecidas na legislação e nas convenções coletivas de trabalho.
4- Os delegados sindicais podem ser reeleitos uma ou mais
vezes.

Artigo 57.º
Fundos do sindicato

1- Constituem fundos do sindicato:
a) A quotização dos sócios;
b) As receitas extraordinárias;
c) As contribuições extraordinárias.
2- O valor das quotas a pagar pelos sócios, mensal ou trimestralmente, é estabelecido pelo congresso.
3- As quotizações são obrigatoriamente enviadas para a
sede do sindicato.
Artigo 58.º
Cativação de receitas

1- Das receitas de quotização serão retirados 5 % para
constituir um fundo de reserva, para fazer face a qualquer
circunstância imprevista.
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2- O secretariado nacional só pode movimentar a verba
referida no número 1 desde que autorizado pelo conselho
geral.
Artigo 59.º
Relatório de atividades e contas

1- O secretariado nacional submete ao conselho geral, no
decurso do 1.º trimestre de cada ano, o relatório de atividades
e contas do exercício anterior, acompanhado de parecer da
comissão fiscalizadora de contas.
2- O relatório de atividades e contas do exercício anterior é
enviado aos membros do conselho geral com a antecedência
mínima de oito dias da data da reunião daquele órgão, que o
irá analisar.
Artigo 60.º
Plano de atividades e orçamento

O secretariado nacional deve submeter à apreciação do
conselho geral, até ao final do mês de novembro de cada ano,
o plano de atividades e orçamento para o ano seguinte, que é
acompanhado do parecer da comissão fiscalizadora de contas.
PARTE VII

Eleições

Artigo 63.º
Assembleia eleitoral

1- A assembleia eleitoral reúne ordinariamente de quatro
em quatro anos para a eleição dos delegados ao congresso e
extraordinariamente sempre que seja convocada pelo conselho geral.
2- A assembleia eleitoral reunirá ordinariamente até ao mínimo de sessenta dias antes da realização do congresso, salvo tratando-se de convocação extraordinária, em que aquele
mínimo será de trinta dias.
3- A convocatória da assembleia eleitoral extraordinária
cabe ao presidente do sindicato, a pedido do conselho geral.
4- A convocatória da assembleia eleitoral será feita por:
a) Anúncios públicos em pelo menos dois jornais de grande tiragem a nível nacional;
b) Por comunicado aos associados.
5- A convocatória da assembleia eleitoral ordinária será
feita com pelo menos cinquenta dias de antecedência da data
da assembleia eleitoral.
6- O número de candidatos por região, tendo em conta a
divisão administrativa do sindicato, será indicado por comunicado, a distribuir aos associados.
7- As mesas de voto, o horário de funcionamento e o nome
do seu presidente, bem como os locais adstritos a cada mesa,
são publicados em comunicado a distribuir aos associados.
Artigo 64.º
Mesa da assembleia eleitoral

CAPÍTULO XVI

Disposições gerais
Artigo 61.º
Capacidade eleitoral

1- Têm capacidade eleitoral todos os sócios maiores de dezasseis anos no pleno gozo dos seus direitos sindicais, que
tenham no mínimo seis meses de inscrição no sindicato.
2- Para efeitos de contagem das datas atrás referidas, fixa-se a data da realização do ato eleitoral.

1- A mesa da assembleia eleitoral é composta por:
a) Mesa do congresso;
b) Um elemento designado pelo secretariado nacional.
2- O presidente do sindicato presidirá a assembleia eleitoral.
3- No caso de impedimento da maioria dos membros da
mesa do congresso, o conselho geral elegerá os membros em
falta.
CAPÍTULO XVII

Processo eleitoral

Artigo 62.º

Artigo 65.º

Elegibilidade

1- Só podem ser eleitos para os órgãos do sindicato os sócios com a capacidade eleitoral definida no artigo 61.º, desde
que não tenham sido condenados há menos de dez anos em
pena de prisão maior ou em pena em curso de execução e
ainda os interditos ou inabilitados e os inibidos por insolvência.
2- Não podem ser eleitos ou exercer cargos nos órgãos previstos nas alíneas b) e c) do artigo 20.º os sócios investidos
em cargos de direção ou administração nas empresas das
áreas de atividade mencionadas no artigo 4.º

Competência

Compete à mesa da assembleia eleitoral a organização do
processo eleitoral e a coordenação das funções definidas nos
artigos 61.º, 62.º, 66.º a 76.º
Artigo 66.º
Comissão fiscalizadora eleitoral

1- É constituída uma comissão fiscalizadora eleitoral, presidida pelo presidente do sindicato, composta pelos restantes
membros da mesa da assembleia eleitoral e por um representante indicado por cada uma das listas regionais, juntamente
com a apresentação do processo de candidatura.
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2- Compete à comissão fiscalizadora eleitoral:
a) Fiscalizar o ato eleitoral;
b) Elaborar o relatório de eventuais irregularidades, a entregar à mesa da assembleia eleitoral.
Artigo 67.º
Afixação dos cadernos eleitorais

1- Os cadernos eleitorais devem ser organizados pelo secretariado executivo e afixados, até quarenta e cinco dias
antes da data da realização da assembleia eleitoral, na sede
e delegações do sindicato, depois de a mesa da assembleia
eleitoral os ter considerado corretamente elaborados.
2- Os cadernos eleitorais devem estar afixados durante,
pelo menos, dez dias.
3- Os referidos cadernos eleitorais incluem, pelo menos,
o nome e o número de cada associado com capacidade eleitoral.
4- São confiados a cada mesa de voto, os cadernos eleitorais nos quais constem os associados que nela podem votar.
5- Nas delegações são afixados cadernos eleitorais relativos aos associados, correspondentes à região por ela abrangidos.
6- Na sede estão à disposição dos associados os cadernos
eleitorais a nível nacional.
7- Os sócios do sindicato devem reclamar, para o presidente da mesa da assembleia eleitoral, de qualquer irregularidade nos cadernos eleitorais até vinte e oito dias antes da
data da realização da assembleia eleitoral, devendo aquele
decidir, num prazo de quarenta e oito horas, e informar imediatamente os reclamantes sobre a decisão tomada.
Artigo 68.º

Artigo 69.º
Apreciação das candidaturas

1- A mesa da assembleia eleitoral verifica a validade das
candidaturas nas quarenta e oito horas subsequentes às da
sua entrega.
2- Com vista ao suprimento das eventuais irregularidades
encontradas, é notificado o primeiro subscritor da lista, que
deve saná-las no prazo de quatro dias após a notificação. A
comissão fiscalizadora eleitoral decide no prazo de vinte e
quatro horas pela aceitação ou rejeição definitiva das candidaturas.
Artigo 70.º
Afixação das listas

Cinco dias após a sua aceitação definitiva, as listas de
candidatos ao congresso e respetivos programas de ação são
afixados na sede e delegações do sindicato e enviados para
todos os locais onde existam mesas de voto, onde poderão
ser consultados até à realização do ato eleitoral.
Artigo 71.º
Boletins de voto

1- Os boletins de voto são editados pelo sindicato, sob o
controlo da comissão fiscalizadora eleitoral.
2- O sindicato enviará, sob controlo da comissão fiscalizadora eleitoral, aos associados a documentação necessária
para o exercício do voto por correspondência.
3- Até dois dias antes da data da realização do ato eleitoral,
os boletins de voto estarão na posse dos presidentes das mesas e à disposição dos sócios.

Candidaturas

1- A apresentação das candidaturas consiste na entrega ao
presidente da mesa da assembleia eleitoral das listas contendo o nome dos membros a eleger, com o número de sócio de
cada um, a declaração coletiva ou individual de aceitação das
mesmas e a indicação da residência, local de trabalho, idade
e função profissional.
2- Cada lista é composta por um número de elementos
efetivos, de acordo com o artigo 25.º, e por um número de
suplentes igual a 20 % do número de efetivos.
3- Cada lista tem que apresentar um programa de ação,
juntamente com a apresentação da candidatura.
4- Cada lista de candidatos deve ser subscrita pelo secretariado nacional ou, pelo menos, cinquenta sócios do sindicato
da respetiva região e em pleno gozo dos seus direitos.
5- Os sócios proponentes são identificados pelo nome
completo legível, número de sócio e assinatura.
6- Nenhum sócio pode fazer parte de mais que uma lista.
7- As listas de candidatura devem ser, obrigatoriamente,
enviadas para o presidente da mesa da assembleia eleitoral e
para o secretariado nacional até trinta dias antes da data do
ato eleitoral.
8- As candidaturas recebem uma letra de identificação, segundo a ordem de apresentação à mesa da assembleia eleitoral.

CAPÍTULO XVIII

Ato eleitoral
Artigo 72.º
Mesas de voto

1- Há mesas de voto na sede e delegações do sindicato
e ainda nos locais que o secretariado executivo decidir, de
acordo com o parecer da comissão fiscalizadora eleitoral.
2- Na sede do sindicato funcionará uma mesa de voto específica para a contagem dos votos por correspondência a
nível nacional.
3- Os associados que pretendam votar em mesa de voto
de cuja lista não constem o seu nome no respetivo caderno
eleitoral só poderão fazê-lo por correspondência.
4- As mesas de voto estão abertas no dia da votação, mediante horário previamente estabelecido pela mesa da assembleia eleitoral, nunca podendo funcionar por um período
inferior a duas horas.
5- Cada lista pode indicar, à comissão fiscalizadora eleitoral, delegados - um para cada mesa de voto - que devem
ser associados do sindicato, em pleno gozo dos seus direitos.
A comissão fiscalizadora eleitoral terá de emitir credencial
para cada delegado, tendo este que a apresentar ao presidente

2527

Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 25, 8/7/2017

da mesa de voto do local onde irá exercer essa função.
6- As credenciais apresentadas são autenticadas pelo presidente da mesa de voto, que as regista na ata do respetivo ato.
7- A mesa da assembleia eleitoral e a comissão fiscalizadora eleitoral devem indicar o nome de quem presidirá a cada
mesa de voto, até cinco dias antes das eleições.
8- As mesas de voto que, por dificuldades inultrapassáveis,
não consigam funcionar no dia da votação, funcionarão obrigatoriamente dentro das setenta e duas horas seguintes ao
dia da votação.
Artigo 73.º
Votação

1- O voto é secreto.
2- Não é permitido o voto por procuração; mas é permitido
o voto por meios eletrónicos.
3- É permitido o voto por correspondência, desde que:
a) O voto esteja dobrado em quatro e inserido em sobrescrito fechado, sem identificação;
b) O sobrescrito contendo o voto deve ser introduzido noutro sobrescrito donde constem o nome e o número de sócio.
4- Nas mesas de voto onde são entregues votos por correspondência, estes devem ser registados na ata, com indicação
do nome completo dos sócios votantes e do número de associados sem descarga no caderno eleitoral.

7- Todos os escrutínios e o apuramento final devem ser
feitos com a presença de delegados das listas concorrentes.
Artigo 76.º
Recursos

1- Podem ser interpostos recursos para o presidente da
mesa, com fundamento em irregularidades eleitorais, no prazo de quarenta e oito horas após o encerramento da assembleia eleitoral.
2- Considera-se a data de encerramento da assembleia eleitoral a referida no número 8 do artigo 72.º destes estatutos.
3- A mesa da assembleia eleitoral deve apreciar o recurso,
no prazo de quarenta e oito horas, sendo a sua decisão comunicada aos sócios através de afixação na sede do sindicato.
4- Da decisão da mesa da assembleia eleitoral cabe recurso, no prazo de quarenta e oito horas, para o conselho geral,
que reúne e decide no prazo de oito dias.
PARTE VIII

Disposições finais e transitórias
CAPÍTULO XIX

Disposições finais

Artigo 74.º

Artigo 77.º

Identificação

A identificação dos sócios na votação presencial deve ser
feita através do cartão sindical ou por qualquer outro documento de identificação com fotografia ou, ainda, por dois sócios devidamente identificados.
Artigo 75.º
Escrutínio

1- Finda a votação em cada mesa de voto, procede-se ao
apuramento dos resultados, inscrevendo-os na ata, que será
afixada imediatamente.
2- As atas com os resultados de cada mesa de voto são enviadas imediatamente para a mesa da assembleia eleitoral e
comissão fiscalizadora eleitoral, juntamente com os cadernos
eleitorais donde constam as descargas dos votos presenciais.
3- A mesa da assembleia eleitoral faz o escrutínio dos votos por correspondência que lhe forem remetidos.
4- A validação dos votos por correspondência referidos no
número 3 deste artigo só se faz caso se verifique, antes da
abertura do correspondente sobrescrito, que o associado em
causa consta dos cadernos eleitorais e não está descarregado
na mesa de voto correspondente.
5- Até vinte dias úteis após o ato eleitoral, faz-se o apuramento final na sede do sindicato, depois de ser conhecido
o resultado de todas as mesas de voto e da decisão final dos
recursos apresentados.
6- Compete ao presidente da comissão fiscalizadora eleitoral elaborar a ata, que deve ser assinada pelo presidente e um
secretário e divulgada a nível nacional.

Extinção ou dissolução do sindicato

1- A extinção ou dissolução do sindicato só pode ser decidida pelo congresso e desde que votada por mais de dois
terços dos delegados.
2- No caso de extinção ou dissolução, o congresso define
os precisos termos em que a mesma se processará, dentro dos
limites da lei.
Artigo 78.º
Revisão dos estatutos

Os presentes estatutos só podem ser alterados pelo congresso desde que na ordem de trabalhos conste expressamente, um ponto para esse fim, tendo em conta que:
a) Os projetos de alteração aos estatutos só podem ser
apresentados no congresso se subscritos por 20 % dos congressistas;
b) Os projetos de alteração aos estatutos, apresentados a
nível individual e que não obedeçam às condições da alínea
anterior, serão apresentados à comissão eleitoral até trinta
dias antes da data da realização do congresso e deverão ser
distribuídos imediatamente pelos delegados;
c) O congresso delibera sobre as alterações propostas e, se
necessário, nomeia uma comissão de redação final.
Artigo 79.º
Tomada de posse dos órgãos eleitos em congresso

1- O presidente da mesa do congresso dá posse ao secretariado nacional, à comissão fiscalizadora de contas e ao
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conselho disciplinar, em congresso, após o anúncio dos resultados.
2- O presidente do sindicato dá posse aos membros do
conselho geral na primeira reunião daquele órgão.
Artigo 80.º
Reformados e pré-reformados

1- Os trabalhadores sócios do SINDEL ao passarem à situação de reforma ou de pré-reforma continuam a ser considerados sócios se e enquanto efetuarem o pagamento da
quota fixada.
2- Os sócios reformados têm todos os direitos dos restantes
associados, não podendo ser eleitos nos termos do artigo 38.º
Artigo 81.º

Artigo 2.º
Conteúdo

As tendências constituem formas de expressão sindical
própria, organizadas na base de determinada conceção política, social ou ideológica e subordinadas aos princípios
democráticos da declaração de princípios e dos estatutos do
SINDEL.
Artigo 3.º
Âmbito

Cada tendência é parte integrante do SINDEL, sendo
os seus poderes e competências exercidos de acordo com o
princípio da representatividade e com vista à realização de
alguns dos fins estatutários do sindicato.

Desempregados

1- Os trabalhadores sócios do SINDEL ao passarem à situação de desempregado continuam a ser considerados sócios
se e enquanto efetuarem o pagamento, duma quota correspondente a 50 % do valor que pagariam se estivessem no
ativo.
2- Os sócios desempregados têm todos os direitos dos
restantes associados, não podendo ser eleitos nos termos do
artigo 38.º
Artigo 82.º
Alterações aos estatutos
Conselho geral

1- Compete ao conselho geral adequar o texto dos estatutos de acordo com a lei imperativa e com as sugestões e
ou imposições decorrentes das apreciações fundamentadas
sobre a legalidade dos estatutos emanadas pelo ministério
responsável pela área laboral e ou pelo Ministério Público.
2- A ata de onde consta a redação conforme o disposto no
número anterior, acompanhada da lista de presenças e respetivos termos de abertura e encerramento, servirá para a publicação no Boletim do Trabalho e Emprego.
Artigo 83.º
Entrada em vigor

A nova redação dos presentes estatutos só produz efeitos
em relação a terceiros após publicação no Boletim do Trabalho e Emprego ou, na falta desta, trinta dias após o registo.
ANEXO

Regulamento de tendências
Artigo 1.º
Direito de organização

1- Aos sócios do SINDEL é reconhecido o direito de se
organizarem em tendências político-sindicais.
2- O reconhecimento de qualquer tendência político-sindical é da competência exclusiva do congresso.

Artigo 4.º
Poderes

Os poderes e competências das tendências são os previstos no regulamento eleitoral e no regimento do congresso.
Artigo 5.º
Constituição

1- A constituição de cada tendência efetua-se mediante comunicação dirigida ao presidente do congresso, assinada pelos delegados que a compõem, com indicação da sua designação, bem como o nome e qualidade de quem a representa.
2- A comunicação referida no número anterior deverá
igualmente ser acompanhada dos dados referentes à sua implantação e representação sindicais, traduzidos pelo número das organizações e trabalhadores e dos delegados eleitos
com o seu apoio.
Artigo 6.º
Reconhecimento

1- Só serão reconhecidas as tendências que hajam feito
eleger com o seu apoio, pelo menos 5 % dos delegados ao
congresso do SINDEL.
2- Os sócios podem agrupar-se nos locais de trabalho, para
fins eleitorais, em tendências.
Artigo 7.º
Representatividade

1- A representatividade das tendências é a que resulta da
sua expressão eleitoral em congresso.
2- Para efeito do disposto no número anterior, o voto de
cada sócio é livre, não estando sujeito à disciplina da tendência que o representa.
3- Do mesmo modo, os sócios que integrem os órgãos estatutários do SINDEL não estão subordinados à disciplina
das tendências, através de cujas listas foram eleitos, agindo
com total isenção.
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Cada tendência pode associar-se com as demais para
qualquer fim estatutário, no congresso ou fora dele.

de formação político-sindical e de esclarecimento dos princípios do sindicalismo democrático;
c) Impedir a instrumentalização político-partidária;
d) Evitar quaisquer atos que possam enfraquecer ou dividir
o movimento sindical.

Artigo 9.º

Artigo 10.º

Deveres

Incompatibilidades

1- As tendências, como expressão do pluralismo sindical,
devem contribuir para o reforço da unidade democrática de
todos os sócios.
2- Para realizar os fins da democracia sindical devem, nomeadamente, as tendências:
a) Apoiar todas as ações determinadas pelos órgãos estatutários do SINDEL;
b) Desenvolver, junto dos sócios que representam, ações

O exercício de cargo de direção sindical é incompatível
com o exercício de qualquer cargo de direção em partido político, instituição religiosa ou outra associação relativamente
à qual exista conflito de interesses.

Artigo 8.º
Associação

Registado em 20 de junho de 2017, ao abrigo do artigo
449.º do Código do Trabalho, sob o n.º 27, a fl. 180 do livro
n.º 2.

II - DIREÇÃO

SINDEL - Sindicato Nacional da Indústria e da Energia - Eleição
Identidade dos membros da direção eleitos em 10, 11 e 12 de março de 2017, para o mandato de quatro anos.
Efetivos
Sócio n.º
5201

Nome

Doc. identif.

Antonio Rui Correia Carvalho Miranda

CC

3850407

Data validade

Arquivo

18/8/2019

13581

Alberto Oliveira Vale

CC

8185982

10/2/2021

11316

Albino Lopes Cunha

CC

3160076

15/9/2021

8168

Ana Cristina Ribeiro Silva Costa

CC

6536465

4/1/2022

15237

Antonio Fernando Coutinho Marques

CC

96444975

5/1/2020

12186

Antonio Manuel Cristina Matos Melo

CC

7701380

1/2/2020
19/1/2019

14453

Antonio Manuel Pereira Santos

CC

4713189

24538

Aurea Cristiana Martins Bastos

CC

11565753

11/8/2020

11651

Carlos Manuel Bravo Rio

BI

8176886

17/10/2017

Faro
Lisboa

12723

Catarina Maria Malanho Semedo Rodrigues

BI

9508611

28/2/2019

22794

Cristiano Silva Ferreira

CC

11887770

9/1/2019
12/9/2021

12492

Ester Miriam Jesus Catarino Oliveira

CC

11089064

24386

Gustavo Miguel Alexandre Gaspar

CC

12013220

8/1/2019

27406

Hugo Miguel Verissimo Soares

CC

11720259

10/11/2020

17914

Ildeu Bueno Correia

CC

15112242

18/11/2018

15978

Isidoro Manuel Mestre Barradas

CC

8567266

11/9/2019

4053

Jaime Fernando Jeronimo Santana

BI

4922483

16/4/2019

12438

Joao Antonio Jesus Goncalves

CC

9606580

5/1/2020

21141

Joao Carlos Simoes Faria

CC

8081013

3/5/2021

23684

Jose Emilio Rocha Antunes Viana

CC

5917014

13/1/2020

9958

Jose Lino Santos Costa

CC

6330970

26/10/2020

6422

Jose Pedro Rodrigues Nunes

CC

2586032

10/6/2020

2530

Setúbal
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19671

Liliana Alexandra Tavares Lopes

CC

107807746

21/8/2018
16/11/2017

20164

Luis Filipe Costa Rodrigues

CC

10637748

26470

Luis Miguel Valente Baptista

CC

12397233

13/3/2022

9100

Manuel Jose Pronto Santos

CC

5379541

13/1/2018

12857

Mario Jorge Lopes Reis

CC

9932809

5/10/2020

18257

Nelson Domingos Pinto

CC

10914224

28/4/2020

13612

Nuno Filipe Reis Baptista

CC

11504323

19/3/2020

21764

Renato Pepe Santos

CC

10304407

27/9/2020

11704

Rogerio Miguel Milheiro Bentes

CC

9863810

16/5/2021

11458

Rosa Maria Medalhas Fernandes Garcia

CC

9360571

20/9/2020

22843

Rui Manuel Gonçalves Miranda

CC

11255324

19/5/2020

8780

Valdemar Alves Silva

CC

6096237

30/7/2019

14286

Vitorino Manuel Ferreira Almeida

CC

9345747

24/9/2019

Suplentes
Sócio n.º

Nome

Doc. identif.

Data validade

24068

Alda Paula Esteves Pereira

BI

8432228

8/11/2018

26962

David Miguel Horta Santos

CC

13896677

11/10/2017

9916

Maria Eugenia Luzio Madeira Quintino

CC

5176098

25/1/2021

9212

Maria Helena Baptista Rodrigues Dias

CC

5027257

14/1/2019

21381

Monica Sara Machado Palhares Postiga

CC

11499771

2/6/2020

12119

Rui Manuel Diz Salvador

CC

9749935

20/6/2021

2284

Antonio Alberto Ferreira Dias

CC

3843460

4/1/2021

26353

Antonio Manuel Vidigal Barrocas

CC

4902329

4/5/2019

27314

Francisco Antonio Guerreiro Mariano

CC

21971110

14/1/2020

23940

Francisco Rosario Mendes Matias

CC

8595299

28/5/2017
16/2/2019

27160

Hugo Andre Gonçalves Bahut

CC

12976331

26717

Isabel Maria Martins Simoes

CC

9778651

5/4/2020

3033

Joao Paulo Cardoso Graça Amaral Gouveia

CC

9439077

26/1/2022

14957

Mario Luis Marques Viana

CC

6706372

14/5/2020

12604

Nuno Miguel Silva Sousa Simões

CC

11038446

13/7/2019

Sindicato dos Funcionários Parlamentares - Eleição
Identidade dos membros da direção eleitos em 23 de
março de 2017, para o mandato de dois anos.
Presidente - Joaquim Manuel Militão Ruas.

Arquivo
Vila Real

Laura Teimão Lopes Costa.
Maria Teresa Caetano Roque Loureiro Abraúl.
Luís Manuel dos Santos Teles.
Maria de Santa Cristina de Oliveira Quaresma Ribeiro
Leitão Marques da Costa.

Sindicato dos Professores da Região Centro (SPRC) - Eleição
Identidade dos membros da direção eleitos em 9 de maio de 2017, para o mandato de três anos.
Nome

Orgão

Membro

BI

Distrito

Alexandra Sofia Magalhães Filipe Duarte Alves

Direcção regional

Efectivo

10394730

Coimbra

Ana Catarina Gomes Oliveira

Direcção regional

Efectivo

10744430

Aveiro

Ana Paula Costa Ferreira

Direcção regional

Efectivo

7413690

Coimbra

2531

