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caPÍtulo XV

Fusão e dissolução

artigo 52.º

Requisitos especiais

a fusão ou dissolução da associação só pode ser decidida 
em assembleia-geral expressamente convocada para o efeito 
com um número de associados nunca inferior a 30 % do total 
de associados da associação e tem de ser aprovada por maio-
ria simples dos sócios, através de voto secreto, podendo ser 
por correspondência. 

artigo 53.º

Destino do património

a assembleia-geral que deliberar a fusão ou dissolução 
deverá obrigatoriamente definir os termos em que se proces-
sará, não podendo em caso algum os bens da asaPol ser 
distribuídos pelos sócios. 

caPÍtulo XVi

Quotização

artigo 54.º

Quotização

1- A quotização será fixada pela assembleia-geral, median-
te proposta da direção, conforme anexo único. 

2- a cobrança das quotas far-se-á através de desconto di-
reito no vencimento do associado, por intermédio da direção 
nacional da PsP, que por transferência bancária a depositará 
na conta da asaPol. 

caPÍtulo XVii

Alteração dos estatutos

artigo 55.º

Alteração dos estatutos

os estatutos só poderão ser alterados em assembleia-ge-
ral desde que essa intenção constitua um ponto expresso da 
sua ordem de trabalhos e ser aprovados por três quartos dos 
votos presentes. 

caPÍtulo XViii

Disposições finais e transitórias

artigo 56.º

Direito subsidiário

em tudo o que os presentes estatutos sejam omissos, é 
subsidiariamente aplicável a legislação relativa ao ordena-

mento jurídico das associações sindicais e a legislação rela-
tiva ao exercício da liberdade sindical e de negociação cole-
tiva da PsP. 

registado em 6 de setembro de 2018, ao abrigo do artigo 
447.º do Código do Trabalho, sob o n.º 26, a fl. 185 do livro 
n.º 2.

Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Agricul-
tura, Floresta, Pesca, Turismo, Indústria Alimentar, 

Bebidas e Afins - SETAAB - Alteração

alteração aprovada em 7 de março de 2018, com última 
publicação no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 43, de 22 
de novembro de 2017.

caPÍtulo i

Da identificação sindical

artigo 1.º

Natureza, âmbito e sede

1- É constituído e reger-se-á pelos presentes estatutos, 
por tempo indeterminado, o sindicato nacional dos traba-
lhadores da agricultura, Floresta, Pesca, turismo, indústria 
Alimentar, Bebidas e Afins, abreviadamente designado por 
setaab, rege-se pelos presentes estatutos e integra todos 
os trabalhadores, qualquer que seja a natureza dos seus vín-
culos, que a ele adiram e que obedeçam, pelo menos, a uma 
das seguintes situações: 

a) serem trabalhadores que, independentemente da sua 
profissão, exerçam a sua atividade em empresas privadas, 
cooperativas, associações sectoriais, administração públi-
ca, central, regional ou local, que procedam à exploração, 
produção, transformação, assistência técnica, prestação de 
serviços, comercialização, distribuição, ensino e formação 
profissional, nos seguintes sectores: agricultura, floricultu-
ra, horticultura comestível e ornamental, jardinagem, fruti-
cultura, silvicultura, hidráulica agrícola e regadio, pecuária, 
suinicultura, avicultura, caça, turismo e agroturismo, pesca, 
piscicultura, aquicultura e sectores afins; agroindústria, in-
cluindo os sectores industriais da cortiça, madeiras e deriva-
dos, moagens, alimentos compostos para animais, concen-
trados e derivados de frutos, óleos e azeites, bem como nos 
produtos fitossanitários, fertilizantes, produtos veterinários e 
afins; indústria alimentar pelo frio, assim como na indústria 
de conservas, pescado, lacticínios, abate, desmancha e corte 
de carnes, sumos, bebidas e refrigerantes, vinhos, cervejas, 
tabacos, aperitivos, panificação, bolachas, confeitaria, paste-
laria e restantes sectores da indústria alimentar e afins;

b) Serem trabalhadores que exercem atividades ou profis-
sões características dos sectores, industrias ou de atividades 
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conexas, referidos na alínea anterior, nomeadamente: serem 
diplomados por cursos profissionais, secundários, comple-
mentares ou superiores, nacionais ou estrangeiros, oficial-
mente equiparados, nomeadamente engenheiros agrónomos, 
engenheiros silvicultores, engenheiros técnicos agrários, mé-
dicos veterinários, agentes técnicos agrícolas e outros, de na-
tureza exclusivamente das áreas abrangidas pelo setaab, 
a nível de licenciatura, bacharelato ou técnico-profissional, 
oficialmente instituídos ou a instituir;

c) Serem trabalhadores que exercem atividades ou profis-
sões em todas as atividades e serviços de apoio ao sector 
agrário e alimentar, bem como os inerentes à certificação e 
fiscalização da qualidade dos produtos agrícolas e alimenta-
res, à conservação da natureza e ao desenvolvimento rural e 
afins;

d) os trabalhadores, na qualidade de aposentação ou de 
reforma, poderão manter o vínculo ao setaab enquanto 
efetuarem o pagamento da quotização;

e) terem sido os sócios do extinto setaa - sindicato da 
agricultura, alimentação e Florestas, quer os ativos quer os 
na situação de reforma ou aposentação, à data da sua extin-
ção, podem ser associados do sindicato nacional dos traba-
lhadores da agricultura, Floresta, Pesca, turismo, indústria 
Alimentar, Bebidas e Afins - SETAAB. 

2- O SETAAB tem como âmbito geográfico todo o terri-
tório nacional.

3- o setaab tem a sua sede em lisboa.
4- Poderão ser criadas, por deliberação da direção nacio-

nal, delegações regionais ou outras formas de representação 
regional do setaab, nos termos e condições que se mos-
trem mais adequadas à prossecução dos seus fins.

artigo 2.º

Sigla e símbolos

o sindicato nacional dos trabalhadores da agricultu-
ra, Floresta, Pesca, turismo, indústria alimentar, bebidas e 
Afins adota a sigla SETAAB e tem como símbolo duas cir-
cunferências concêntricas com fundo verde contendo, entre 
ambas, a designação do sindicato, com letras abertas a bran-
co. no espaço central, constará a sigla, sobre um arranjo grá-
fico composto por vários motivos alusivos aos vários setores 
do âmbito representado pelo sindicato.

artigo 3.º

Bandeira

a bandeira do sindicato é formada por um retângulo 
verde, tendo ao centro o símbolo e por baixo deste a 
denominação do sindicato a letras brancas.

caPÍtulo ii

Princípios, objetivos e meios

artigo 4.º

Princípios

o sindicato é uma organização autónoma e independente, 

exercendo a sua atividade com total independência relativa-
mente ao patronato, governo, partidos políticos, igrejas e re-
ligiões ou quaisquer agrupamentos de natureza não sindical.

artigo 5.º

Sindicalismo democrático

o sindicato rege-se pelos princípios do sindicalismo de-
mocrático, baseados na eleição periódica e por escrutínio 
secreto dos órgãos estatutários e na participação ativa dos 
trabalhadores associados em todos os aspetos da atividade 
sindical.

artigo 6.º

Direito de tendência

1- É garantido a todos os associados o direito de tendên-
cia, em harmonia com a alínea e) do artigo 55.º da consti-
tuição da república Portuguesa, nos termos previstos pelos 
presentes estatutos e regulamento anexo e dos quais é parte 
integrante.

2- Para efeitos do disposto no número anterior, poderão 
os trabalhadores associados constituir-se formalmente em 
tendências, cujo reconhecimento é aprovado em assembleia 
geral.

3- o reconhecimento de cada tendência é efetuado pelo 
presidente da mesa da assembleia geral, através de carta a 
ele dirigida, durante os trabalhos da mesma e subscrita, pelo 
menos, por 10 % dos sócios nela presente.

artigo 7.º

Filiação em organizações sindicais

1- O SETAAB, como afirmação concreta dos princípios 
anunciados poderá filiar-se em organizações sindicais nacio-
nais e internacionais e manter relações de cooperação com 
organismos vários.

2- a adesão ou desvinculação a estas organizações deve 
ser decidida, em reunião da direção, respeitado o respetivo 
quórum constitutivo, por maioria de pelo menos dois terços 
dos membros presentes.

3- De acordo com os números anteriores o SETAAB é fi-
liado na ugt - união geral de trabalhadores.

artigo 8.º

Objetivos

são objetivos fundamentais:
a) Fortalecer, os princípios e valores do sindicalismo de-

mocrático;
b) Defender e promover, firme e conscientemente a plena 

satisfação dos legítimos interesses sociais, profissionais, ma-
teriais e culturais dos seus associados;

c) Propor, negociar e outorgar livremente convenções co-
letivas de trabalho, segundo os princípios da boa-fé negocial 
e respeito mutuo;

d) Promover a formação profissional e sindical dos tra-
balhadores, tendo em especial atenção os seus associados, 
contribuindo para a sua maior consciencialização e realiza-
ção humana, possuindo para o efeito um centro de formação 
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profissional;
e) Prestar consultoria jurídica a cada um dos seus associa-

dos no domínio das relações de trabalho; 
f) Participar ativamente no movimento sindical de forma a 

proporcionar benefícios aos seus associados como meio pri-
vilegiado de promover a solidariedade e a livre cooperação;

g) salvaguardar a estabilidade laboral dos seus associados;
h) Fomentar a convivência e solidariedade entre os pro-

fissionais nacionais e estrangeiros, através das formas mais 
adequadas em cada momento.

artigo 9.º

Meios

Para a prossecução dos seus objetivos o sindicato deve, 
nomeadamente:

a) defender os interesses e os direitos dos trabalhadores 
na perspetiva da consolidação da democracia política e eco-
nómica;

b) apoiar e enquadrar pela forma considerada mais ade-
quada e correta as reivindicações dos trabalhadores e definir 
as formas de luta aconselhadas para cada caso;

c) organizar os meios técnicos e humanos para assistir aos 
seus associados, nomeadamente instituindo fundo de greve e 
fundos de solidariedade;

d) defender e promover formas cooperativas de produção, 
distribuição e consumo para benefício dos seus associados;

e) defender as condições de vida dos trabalhadores, vi-
sando a melhoria da qualidade de vida e o pleno emprego, 
promovendo o combate ao desemprego e a defesa dos sócios 
desempregados;

f) Promover o desaparecimento progressivo e realista das 
desigualdades salariais injustas por motivos de sexo, religião 
ou exercício sócio-profissional existentes entre os seus as-
sociados;

g) defender a participação na segurança e higiene nos lo-
cais de trabalho;

h) Defender e promover a formação profissional, seja em 
termos de reciclagem, de aperfeiçoamento ou de reconver-
são, numa perspetiva de formação permanente e planificada, 
de molde a obstar quer ao desemprego tecnológico quer à 
limitação promocional dos associados;

i) assegurar os direitos da terceira idade e das suas condi-
ções de vida no que respeita aos sócios aposentados;

j) assegurar a proteção à infância e aos progenitores;
k) Promover a formação intelectual e político sindical dos 

seus associados, contribuindo para a sua maior consciencia-
lização e realização humana;

l) Participar na elaboração das leis do trabalho e nos or-
ganismos de gestão participada pelos trabalhadores nos ter-
mos estabelecidos por lei e exigir dos poderes públicos o 
cumprimento de todas as normas ou a adaptação de todas as 
medidas que lhes digam respeito;

m) Participar no controlo de execução dos planos econó-
mico-sociais relacionados com todos os sectores onde inter-
vém;

n) contribuir, através da ação sindical, em todas as ins-
tâncias para o desenvolvimento económico, social, técnico e 

produtivo de todos os sectores da sua área de atuação;
o) defender e lutar por um conceito social de empresa, 

visando a integração dos trabalhadores e a estabilidade das 
relações de trabalho;

p) Fomentar a análise crítica e a discussão coletiva de as-
suntos de interesse geral dos trabalhadores, dos reformados 
e pensionistas, e dos sócios desempregados;

q) Intensificar a sua propaganda com vista ao reforço da 
organização dos trabalhadores e a um alargamento da sua 
influência e da do movimento sindical, em geral;

r) criar e dinamizar uma estrutura sindical por forma a 
garantir uma estreita e contínua ligação de todos os seus as-
sociados;

s) assegurar aos seus associados a informação de tudo 
quanto diga respeito aos interesses dos trabalhadores;

t) Fomentar iniciativas com vista à formação sindical e 
profissional e à promoção social e cultural dos associados;

u) assegurar uma boa gestão dos seus fundos;
v) Emitir parecer sobre a atribuição de carteiras profissio-

nais ou certificados de aptidão profissional;
w)  dar parecer sobre assuntos da sua especialidade, quan-

do solicitado para o efeito por outras organizações ou orga-
nismos;

x) Fiscalizar e reclamar a aplicação das leis do trabalho e 
das convenções coletivas de trabalho;

y) intervir nos processos disciplinares instaurados aos as-
sociados pelas entidades patronais e em todos os casos de 
conflito de trabalho;

z) Promover, gerir e administrar, isoladamente ou em co-
laboração com instituições de carácter social, atividades que 
contribuam para a melhoria das condições de vida e de tra-
balho do meio laboral.

caPÍtulo iii

Dos sócios

artigo 10.º

Inscrição

Têm direito a filiar-se no sindicato todos os trabalhadores 
que estejam nas condições previstas no número 1 do artigo 
1.º dos presentes estatutos e/ou exerçam a sua atividade nas 
áreas indicadas.

artigo 11.º

Pedido de inscrição

1- o pedido de inscrição é dirigido à direção do sindicato, 
em modelo próprio fornecido para o efeito, e será acompa-
nhado dos documentos comprovativos da situação sociopro-
fissional do trabalhador.

2- o impresso de inscrição deverá constituir um questio-
nário que permita a identificação completa do trabalhador, 
bem como a idade, residência, local de trabalho, categoria 
profissional exercida, e a recolha de todos os dados respei-
tantes à sua situação familiar, económica e social e deve ser 
acompanhado de uma foto tipo passe.
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artigo 12.º

Consequências da inscrição

1- o pedido de inscrição implica para o trabalhador a acei-
tação expressa dos princípios do sindicalismo democrático e 
da declaração de princípios e estatutos do sindicato.

2- Feita a inscrição, o trabalhador inscrito só assume de 
pleno a qualidade de associado, com todos os direitos e de-
veres, após a aceitação da sua inscrição, efetuada em reunião 
da direção do sindicato.

artigo 13.º

Recusa da inscrição

1- a direção do sindicato poderá recusar o pedido de ins-
crição ou determinar o cancelamento de outra já efetuada se 
o mesmo não for acompanhado da documentação exigida ou 
tiver fundadas razões sobre a falsidade dos elementos pres-
tados.

2- em caso de recusa ou cancelamento da inscrição, a dire-
ção do sindicato informará o trabalhador de quais os motivos 
que fundamentaram a decisão.

3- em caso de cancelamento de inscrição, poderá o traba-
lhador recorrer de tal decisão para a assembleia geral do sin-
dicato, não tendo o recurso efeitos suspensivos da decisão.

artigo 14.º

Unicidade de inscrição

nenhum trabalhador pode estar, sob pena de cancela-
mento ou recusa da sua inscrição, filiado, a título da mesma 
profissão, em qualquer outro sindicato.

artigo 15.º

Perda de qualidade de sócio

1- Perdem a qualidade de sócio todos aqueles que:
a) se retirarem voluntariamente, desde que informem por 

escrito a direção com a antecedência mínima de 30 dias;
b) deixarem de pagar as quotas durante um período de 6 

meses e, depois de notificados para as liquidar, o não fize-
rem;

c) Deixem de exercer a atividade profissional ou se ausen-
tem definitivamente para o estrangeiro;

d) tenham sido punidos com pena de expulsão.
2- a perda da qualidade de sócio não dá direito a receber 

qualquer verba do sindicato com fundamento em tal motivo.

artigo 16.º

Readmissão

1- os sócios podem ser readmitidos nos termos e condi-
ções previstos para a admissão, salvo nos casos de expulsão, 
em que o pedido de readmissão deverá ser apreciado pela 
assembleia geral, regularmente constituída e votado favora-
velmente por, pelo menos, dois terços dos sócios presentes.

2- no caso de ser aceite a readmissão, esta será considera-
da, para todos os efeitos, como uma nova admissão.

caPÍtulo iV

Direitos e deveres

artigo 17.º

Direitos

1- são direitos dos sócios:
a) eleger e ser eleitos para os corpos gerentes ou qualquer 

um dos órgãos do sindicato, nas condições fixadas nos pre-
sentes estatutos;

b) Participar nas atividades do sindicato, nomeadamente 
nas reuniões da assembleia geral e nas reuniões para as quais 
forem convocados;

c) Beneficiar dos serviços prestados pelo sindicato ou 
quaisquer instituições com as quais o sindicato tenha acor-
dos de protocolo;

d) ser informado sobre todas as atividades do sindicato;
e) Beneficiar de toda a ação desenvolvida pelo sindicato 

em defesa dos interesses profissionais, sociais, económicos e 
culturais comuns ou dos seus interesses específicos;

f) Beneficiar da compensação por salários perdidos em 
consequência de atividades sindicais, nos termos dos regu-
lamentos do sindicato;

g) Beneficiar do apoio sindical e jurídico do sindicato em 
tudo o que se relacione com a sua atividade profissional;

h) consultar as contas do sindicato, que devem estar dis-
poníveis, para esse efeito, a partir da data de publicação do 
anúncio da assembleia geral para apreciação e votação do 
relatório de contas;

i) recorrer das decisões dos órgãos diretivos quando estas 
contrariem a lei ou os estatutos do sindicato;

j) receber os estatutos, o programa de ação e o cartão de 
sócio;

k) estão isentos do pagamento de quotas os sócios hono-
rários e aqueles que por motivo de doença ou desemprego 
deixem de ser remunerados ou vejam os seus rendimentos 
cair em mais de 50 %.

artigo 18.º

Deveres

são deveres dos sócios:
a) cumprir e fazer cumprir os estatutos;
b) contribuir regularmente com a quota mensal;
c) Participar à direção as alterações dos dados biográficos 

e/ou profissionais, por forma a cada associado manter os 
seus dados atualizados;

d) lealdade e compromisso para com este sindicato, que 
livremente escolheram;

e) desempenhar as funções para as quais tenha sido eleito, 
nomeado ou convidado, quando as tenha aceite, salvo por 
motivos devidamente justificados;

f) agir solidariamente em todas as circunstâncias na defe-
sa dos interesses coletivos, fortalecendo a ação sindical nos 
locais de trabalho e a respetiva organização sindical;
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g) respeitar e fazer respeitar a democracia sindical, de-
nunciando e combatendo todas as forças contrárias aos inte-
resses do setaab;

h) devolver o cartão de sócio quando tenha perdido essa 
qualidade.

artigo 19.º

Quotização

1- o valor da quotização, aprovado pela assembleia cons-
tituinte, incide sobre as remunerações mensais ilíquidas, 
considerando o ordenado base e diuturnidades, incidindo 
também sobre o subsídio de férias e subsídio de natal/13.º 
mês, sendo os valores os constantes na tabela seguinte:

remuneração mensal Valor da quota

- remunerações até - 600,00 € 4,00 €

- remunerações de 600,01 € a 700,00 € 4,50 €

- remunerações de 700,01 € a 800,00 € 5,00 €

- remunerações de 800,01 € a 900,00 € 5,50 €

- remunerações de 900,01 € a 1 000,00 € 6,00 €

- remunerações de 1 000,01 € a 1 100,00 € 6,50 €

- remunerações de 1 100,01 € a 1 200,00 € 7,00 €

- remunerações de 1 200,01 € a 1 300,00 € 7,50 €

- remunerações superiores a 1 300,00 € 8,00 €

§ único. os sócios aposentados ou reformados são abran-
gidos pela tabela constante no número anterior.

2- os valores indicados no número anterior podem ser re-
vistos pela assembleia geral, sob proposta da direção nacio-
nal.

3- estão isentos do pagamento de quotas, durante o perío-
do em que se verificarem as situações a seguir descritas, os 
trabalhadores que as comuniquem ao sindicato, por escrito e 
com as necessárias evidências:

a) desempregados, inscritos nos centros de emprego da 
sua área de residência;

b) impedidos de trabalhar, devido a acidente ou doença 
prolongada por mais de um mês.

caPÍtulo V

Regime disciplinar

artigo 20.º

Regulamento de disciplina

1- o poder disciplinar reside na direção, a quem cabe ins-
taurar os respetivos processos, nomear o competente auditor 
e, em função das conclusões por ele apresentadas, determi-
nar a sanção a aplicar, com exceção do previsto na alínea d) 
do número seguinte, em que a sanção é da competência da 
assembleia geral, sob proposta da direção.

2- as medidas disciplinares serão do seguinte teor, em fun-
ção da gravidade da falta cometida:

a) repreensão escrita, aos sócios que não cumpram os de-
veres previstos no artigo 18.º dos presentes estatutos;

b) repreensão registada em caso de reincidência;
c) suspensão entre 30 e 180 dias, aos sócios que voltem a 

reincidir após a sanção prevista na alínea anterior;
d) expulsão aos sócios que, provadamente, prejudiquem 

os interesses do sindicato, violem sistematicamente os es-
tatutos, desrespeitem frequentemente as deliberações legiti-
mas dos órgãos estatutários e não acatem os princípios da 
democracia sindical consignados nos presentes estatutos.

3- nenhuma sanção será aplicada sem que tenha sido ins-
taurado o competente processo disciplinar e sejam concedi-
dos ao acusado todos os meios de defesa, nos termos da lei 
e dos estatutos.

4- Para instauração do processo será entregue ao acusado 
uma nota de culpa, em que lhe serão apresentadas todas as 
acusações que lhe são feitas e a que o mesmo terá de respon-
der no prazo máximo de 15 dias.

5- a entrega da nota de culpa será feita mediante recibo 
assinado pelo sócio ou em carta registada com aviso de re-
ceção.

6- o sócio terá de seguir o mesmo procedimento na sua 
resposta à nota de culpa.

7- a falta de resposta no prazo indicado pressupõe, pela 
parte do sócio, a aceitação da acusação de que é alvo e a 
desistência do seu direito de recurso.

8- o sócio acusado poderá requerer todas as diligências 
necessárias para a averiguação da verdade e apresentar as 
testemunhas que entender, no prazo máximo de 15 dias.

9- ao sócio cabe sempre o direito de recurso para a assem-
bleia geral.

10- a aplicação das sanções atrás referidas será, obrigato-
riamente, comunicada ao associado por carta registado com 
aviso de receção.

caPÍtulo Vi

Organização do sindicato

artigo 21.º

Órgãos sociais

são órgãos sociais do setaab:
a) assembleia geral;
b) direção nacional;
c) Conselho fiscal.

artigo 22.º

Modo de eleição

1- os membros dos órgãos sociais são eleitos pela assem-
bleia geral, de entre os sócios do sindicato no pleno gozo e 
exercício dos seus direitos sindicais e de acordo com o pro-
cesso estabelecido nestes estatutos.

2- todas as eleições são efetuadas por voto direto e escru-
tínio secreto.

artigo 23.º

Mandatos

1- a duração do mandato dos membros eleitos para os 
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diversos órgãos do sindicato é de quatro anos podendo ser 
reeleitos, uma ou mais vezes, para os mesmos ou diferentes 
cargos.

2- o exercício dos cargos diretivos é, em princípio, gra-
tuito, sendo no entanto, assegurada a reposição das despesas 
ocasionadas no e pelo exercício das funções diretivas, nos 
termos de regulamento próprio.

3- os dirigentes que, por motivo das suas funções, percam 
toda ou parte da sua remuneração têm direito ao reembolso 
das importâncias correspondentes, desde que comprovadas.

artigo 24.º

Deliberações

1- as deliberações dos órgãos sociais, observado o respe-
tivo quórum, são tomadas por maioria simples, tendo o seu 
presidente, voto de qualidade.

2- excetuam-se os casos em que os estatutos determinam 
outro modo de deliberação.

3- das decisões aprovadas serão lavradas atas registadas 
nos livros correspondentes a cada um dos órgãos do sindicato.

caPÍtulo Vii

Assembleia geral

artigo 25.º

Composição

1- a assembleia geral é o órgão deliberativo máximo do 
sindicato sendo constituída por todos os sócios no pleno 
gozo dos seus direitos sindicais.

2- a condução dos trabalhos da assembleia geral é da com-
petência da mesa.

artigo 26.º

Mesa da assembleia geral

1- a mesa da assembleia geral é constituída por um presi-
dente e dois secretários.

2- compete ao presidente da mesa da assembleia geral:
a) convocar as reuniões da assembleia geral, nos termos 

estatutários;
b) dar posse aos corpos gerentes eleitos, no prazo máximo 

de 15 dias após as eleições;
c) coordenar e dirigir os trabalhos da assembleia geral, 

com total isenção quanto aos debates e resultados das vota-
ções, respeitando e fazendo respeitar os estatutos e todas as 
disposições legais;

d) assinar os termos de abertura e encerramento e supervi-
sionar e rubricar as folhas dos livros de atas das assembleias;

e) assinar as atas das sessões e todo o expediente relativo 
a este órgão;

f) assistir às reuniões da direção, sem direito a voto.
3- compete aos secretários, em especial:
a) Preparar, expedir e fazer publicar os avisos convocató-

rios;
b) tratar o expediente referente às reuniões da assembleia 

geral;

c) redigir e lançar as atas no respetivo livro;
d) informar os sócios das deliberações da assembleia ge-

ral;
e) assessorar o presidente da mesa em tudo o que for ne-

cessário para o bom funcionamento dos trabalhos da assem-
bleia geral.

artigo 27.º

Competências

1- compete à assembleia geral:
a) eleger os órgãos sociais do sindicato;
b) apreciar e deliberar sobre o plano de gestão anual pro-

posto pela direção;
c) aprovar anualmente o relatório e contas da direção;
d) deliberar sobre a alteração dos estatutos;
e) autorizar a direção a contrair empréstimos e a adquirir, 

alienar ou onerar bens;
f) apreciar e deliberar sobre os recursos interpostos das 

decisões da direção e do conselho nacional, nos termos es-
tatutários;

g) deliberar sobre a destituição dos órgãos sociais;
h) deliberar sobre a dissolução do sindicato e a forma de 

liquidação do seu património;
i) exercer o poder disciplinar, nos termos estabelecidos 

nos estatutos;
j) apreciar e deliberar sobre todos os assuntos de interesse 

geral dos associados e do sindicato.
1- a assembleia geral pode, no que se refere alínea d) do 

número anterior, delegar na direção a ultimação das delibe-
rações assumidas.

artigo 28.º

Reuniões e funcionamento

1- a assembleia geral reunirá, em sessão ordinária:
a) de quatro em quatro anos, para exercer as funções pre-

vistas na alínea a) do número 1 do artigo 27.º;
b) duas vezes por ano, até 31 de março e até 30 de novem-

bro para exercer as funções previstas nas alíneas b) e c) do 
número 1 do artigo 27.º

2- a assembleia geral reunirá em sessão extraordinária: 
a) sempre que o presidente da mesa da assembleia geral o 

entender necessário;
b) Por solicitação da direção; 
c) Por requerimento de pelo menos de um mínimo de um 

quarto dos associados, não se exigindo, em caso algum, um 
número de assinaturas superior a 500;

d) assinar os termos de abertura e encerramento e su-
pervisionar e rubricar as folhas dos livros de atas das as-
sembleias; e) assinar as atas das sessões e todo o expediente 
relativo a este órgão;

e) assistir às reuniões da direção, sem direito a voto.
3- compete aos secretários, em especial:
a) Preparar, expedir e fazer publicar os avisos convocató-

rios;
b) tratar o expediente referente às reuniões da assembleia 

geral;
c) redigir e lançar as atas no respetivo livro;
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d) informar os sócios das deliberações da assembleia ge-
ral; 

e) assessorar o presidente da mesa em tudo o que for ne-
cessário para o bom funcionamento dos trabalhos da assem-
bleia geral.

artigo 29.º

Convocação

1- a convocatória da assembleia geral é feita pelo presi-
dente da mesa, ou, no seu impedimento, por um dos secretá-
rios, por si designado.

2- a convocação das assembleias gerais ordinárias previs-
tas no número 1 do artigo anterior é feita com a antecedência 
mínima de 30 dias.

3- nos casos previstos nas alíneas b) e c) do número 2 do 
artigo anterior, o presidente da mesa deverá convocar a as-
sembleia geral no prazo máximo de 15 dias a contar da data 
da receção do requerimento.

4- os pedidos de convocação da assembleia geral previs-
tos nas alíneas b) e c) do número 2 do artigo anterior deverão 
ser dirigidos, e fundamentados por escrito, ao presidente da 
mesa da assembleia geral, deles constando, obrigatoriamen-
te, uma proposta de ordem de trabalhos.

5- a convocação será efetuada por anúncio amplamente 
publicitado entre os associados, designadamente, por correio 
eletrónico, e por afixação na sede e delegações do sindicato.

6- as reuniões da assembleia geral têm início à hora mar-
cada, desde que esteja presente a maioria dos sócios, ou trin-
ta minutos mais tarde, com a presença de qualquer número 
de sócios, salvo disposição em contrário.

caPÍtulo Viii

Direção

artigo 30.º

Composição

1- a direção do sindicato é constituída por um mínimo de 
sete e um máximo de dez elementos eleitos pela assembleia 
geral. 

2- o número de membros a eleger em cada mandato para 
a direção do sindicato será fixado pela mesa da assembleia 
geral, por proposta da direção cessante, com observância dos 
limites estabelecidos no número 1 deste artigo.

3- será presidente da direção o primeiro nome da lista elei-
ta.

4- na primeira reunião da direção os membros eleitos, ele-
gerão entre si um vice-presidente e um tesoureiro, sob pro-
posta do presidente.

5- nas ausências e impedimentos de qualquer membro da 
direção, as suas funções serão desempenhadas pelo presiden-
te ou por quem este delegar.

6- o presidente da assembleia geral e os presidentes das 
delegações regionais, fazem parte por inerência, da direção 
do setaab. 

artigo 31.º

Competências

1- compete, em especial, à direção:
a) representar o sindicato em juízo e fora dele;
b) zelar pelo cumprimento dos estatutos e dar execução às 

deliberações tomadas pela assembleia geral;
c) decidir da criação, ou alteração, de delegações regio-

nais do setaab e adquirir bens e imóveis;
d) elaborar o inventário dos bens e haveres do sindicato 

que será conferido e assinado no ato de posse da nova dire-
ção;

e) admitir e rejeitar, de acordo com os estatutos, a inscri-
ção de sócios;

f) Fazer a gestão do pessoal do setaab, de acordo com 
as normas legais e os regulamentos internos;

g) administrar os bens e gerir os fundos do sindicato;
h) elaborar anualmente o relatório e contas e o plano de 

gestão anual a apresentar à assembleia geral;
i) Propor, discutir, negociar e outorgar convenções coleti-

vas de trabalho;
j) decretar a greve e pôr-lhe termo;
k) exercer o poder disciplinar previsto nestes estatutos;
l) Propor alterações aos estatutos e promover a adequação 

dos estatutos à lei, mediante propostas a submeter à assem-
bleia geral.

2- Para levar a efeito as tarefas que lhe são atribuídas, a 
direção deverá:

a) elaborar os regulamentos internos necessários à boa or-
ganização dos serviços do setaab;

b) criar as comissões assessoras que considerar necessá-
rias, nomeadamente comissões profissionais;

c) Promover a eleição dos delegados sindicais e coordenar 
a dinamização da sua ação nos locais de trabalho.

artigo 32.º

Reuniões e funcionamento

1- a direção funcionará na sede do sindicato e reger-se-á 
por regulamento interno, por si próprio elaborado e aprova-
do.

2- a direção reúne sempre que necessário, e obrigatoria-
mente de dois em dois meses, mediante convocatória do pre-
sidente da direção.

3- a direção reúne extraordinariamente a solicitação de 
metade dos seus membros, mediante pedido fundamentado 
dirigido ao seu presidente, o qual deverá convocar a mesma, 
aferida a fundamentação apresentada, no prazo máximo de 
30 dias após a receção do pedido.

4- as reuniões da direção só poderão realizar-se com a 
presença de mais de metade dos seus elementos.

5- as deliberações da direção são tomadas por maioria 
simples devendo lavrar-se ata de cada reunião.

6- Para obrigar o sindicato bastam as assinaturas de dois 
membros da direção, sendo uma delas, obrigatoriamente a 
do presidente e, pontualmente, a do tesoureiro, quando os 
documentos envolvam responsabilidade financeira.
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7- a direção poderá constituir mandatários sempre que o 
entenda, devendo expressar com exatidão o âmbito e dura-
ção dos poderes conferidos.

artigo 33.º

Atribuição dos membros da direção

1- o presidente representa o sindicato, coordena a direção 
e a atividade sindical.

2- o vice-presidente substitui o presidente nas suas ausên-
cias e impedimentos.

3- o tesoureiro dirige a contabilidade.
4- os vogais coadjuvam o presidente, o vice-presidente e 

o tesoureiro; 
§ único. os vogais substituem o tesoureiro, por ordem de 

colocação na lista, nas suas faltas e impedimentos. 

caPÍtulo Viii

Conselho fiscal

artigo 34.º

Composição

O conselho fiscal é constituído por um presidente e dois 
vogais, que o substituem por ordem de colocação na lista, 
nas suas faltas e impedimentos. 

artigo 35.º

Competências e funcionamento

1- Compete ao conselho fiscal:
a) examinar, pelo menos semestralmente, a contabilidade 

do setaab;
b) dar parecer sobre relatórios, contas e planos de gestão 

anual apresentados pela direção;
c) apresentar à direção as sugestões que entenda de inte-

resse para o sindicato e que estejam no seu âmbito;
d) examinar, com regularidade, a contabilidade das dele-

gações do sindicato.
2- O conselho fiscal terá acesso, sempre que o entender, à 

documentação da tesouraria do sindicato.
3- O conselho fiscal é convocado pelo seu presidente e reú-

ne e delibera por maioria simples dos seus membros.

caPÍtulo iX

Organização regional

artigo 36.º

Delegações

1- Para coordenar as atividades regionais do sindicato po-
derão existir delegações regionais, cujo âmbito, funciona-
mento e estrutura serão, caso a caso, definidos pela direção.

2- a delegação regional é a estrutura do sindicato de base 
regional ou local em que participam diretamente os trabalha-
dores sindicalizados da respetiva área.

3- as delegações regionais abrangerão a área que oportu-

namente for indicada pela direção, tendo em vista os interes-
ses do setaab.

4- a deliberação de constituir delegações regionais com-
pete à direção.

5- O financiamento das delegações regionais é definido 
pela direção, deverá ser formalizado em regulamento inter-
no, podendo ser revisto anualmente, tendo sempre em consi-
deração o número de sócios de cada região.

artigo 37.º

Delegados sindicais

1- os delegados sindicais são trabalhadores, sócios do sin-
dicato, que atuam como elementos de coordenação e dinami-
zação da atividade sindical nos locais de trabalho.

2- a eleição dos delegados sindicais realizar-se-á nos lo-
cais indicados e nos termos da convocatória efetuada pela 
direção.

3- os delegados sindicais são eleitos e exonerados, por voto 
direto e secreto dos trabalhadores por eles representados.

4- os delegados sindicais, ressalvados os casos referidos 
no número anterior, cessarão o seu mandato com o dos ór-
gãos sociais do sindicato, mantendo-se, contudo, em exercí-
cio até à sua substituição pelos delegados eleitos.

5- a eleição, substituição ou exoneração dos delegados 
sindicais será afixada nos locais de trabalho para conheci-
mento dos sócios e comunicada, por escrito, ao empregador, 
no prazo de 15 dias.

6- os delegados sindicais colaboram na organização e ges-
tão do funcionamento dos piquetes de greve.

7- são razões para destituição dos delegados sindicais:
a) Por iniciativa do próprio;
b) desvinculação de sócio do sindicato;
c) não cumprimento dos estatutos;
d) a aplicação das penas mais gravosas dispostas no capí-

tulo destes estatutos;
e) a não comparência repetida e continuada, nas reuniões 

para as quais foi atempadamente convocado;
f) Por ações ou omissões que levem à perda de confiança 

por parte da direção.

artigo 38.º

Comissões de delegados sindicais

1- deverão constituir-se comissões de delegados sindicais 
sempre que as características das empresas, dos locais de tra-
balho ou das zonas o justifiquem.

2- compete à direção apreciar da oportunidade de criação 
de comissões de delegados sindicais e definir o seu âmbito 
e atribuições.

caPÍtulo X

Fusão e dissolução

artigo 39.º

Deliberação

1- A fusão e dissolução do sindicato só se verificarão por 
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deliberação da assembleia geral expressamente convocada 
para o efeito.

2- esta deliberação só é valida quando votada favoravel-
mente por pelo menos, dois terços da totalidade dos associa-
dos do sindicato.

3- a assembleia geral que deliberar a fusão ou a dissolução 
do sindicato deverá, obrigatoriamente, definir os termos em 
que se processará, não podendo, em caso algum, os bens do 
sindicato ser distribuídos pelos sócios.

caPÍtulo Xi

Administração financeira

artigo 40.º

Fundos

constituem fundos do setaab:
a) as quotas dos seus associados;
b) as receitas extraordinárias;
c) Quaisquer subsídios ou donativos, dentro do âmbito es-

tatutário; 
d) doações, heranças ou legados que venham a ser consti-

tuídos em seu benefício; 
e) outras receitas e serviços de bens próprios. 

artigo 41.º

Aplicação das receitas

1- as receitas terão as seguintes aplicações:
a) Pagamentos de todas as despesas e encargos resultantes 

da atividade do setaab;
b) constituição de um fundo de reserva, representado por 

10 % do saldo da conta do exercício e destinado a fazer face 
a circunstâncias imprevistas.

2- a utilização pela direção do fundo previsto nas alíneas 
b) do número anterior depende de autorização da assembleia 
geral, nos termos por estes estabelecidos.

caPÍtulo Xii

Processo eleitoral

artigo 42.º

Capacidade

1- Podem votar todos os sócios em pleno gozo dos seus di-
reitos sindicais, que tenham, pelo menos, três meses de ins-
crição no setaab, e os trabalhadores na situação de apo-
sentação ou reforma, ao abrigo das alíneas e) e f) do número 
1 do artigo 1.º

2- o exercício do direito de voto é garantido pela exposi-
ção dos cadernos eleitorais na sede e delegações do sindica-
to durante, pelo menos, 10 dias, bem como pelo direito que 
assiste a todos os sócios de poderem reclamar para a comis-
são de fiscalização eleitoral de eventuais irregularidades ou 
omissões, durante o período de exposição daqueles.

3- Podem ser eleitos os sócios maiores de 18 anos no pleno 

gozo dos seus direitos sindicais e que tenham, pelo menos, 
seis meses de inscrição no setaab e os trabalhadores na 
situação de aposentação ou reforma, ao abrigo das alíneas e) 
e f) do número 1 do artigo 1.º

4- não podem ser eleitos os sócios que:
a) estejam condenados em pena de prisão maior, interditos 

ou inabilitados judicialmente;
b) estejam a cumprir sanções disciplinares aplicadas pelo 

sindicato.

artigo 43.º

Assembleia eleitoral

1- a assembleia geral ordinária prevista na alínea a) do 
número 2 do artigo 26.º (Assembleia geral eleitoral) será 
convocada por anúncio amplamente publicitado entre os 
associados, designadamente, por correio eletrónico, e por 
afixação, nas delegações do sindicato e nos locais de traba-
lho, de aviso convocatório com a antecedência mínima de 
45 dias.

2- O aviso convocatório deverá especificar o prazo para 
apresentação de listas e conter indicações precisas sobre os 
locais e horários de abertura e encerramento das urnas de 
voto, bem como da respetiva ordem de trabalhos.

artigo 44.º

Competência

1- a organização do processo eleitoral compete ao presi-
dente da mesa da assembleia geral coadjuvado pelos restan-
tes elementos da mesa desse órgão.

2- a mesa da assembleia geral funcionará, para esse efeito, 
como mesa da assembleia eleitoral, fazendo-se assessorar, 
nesta função, por um representante de cada uma das listas 
concorrentes.

3- compete à mesa da assembleia eleitoral:
a) Verificar a regularidade das candidaturas;
b) de acordo com a direção, fazer a atribuição de verbas 

ou a propaganda eleitoral, dentro das possibilidades financei-
ras do sindicato e ouvido o conselho fiscal;

c) distribuir, de acordo com a direção entre as diversas 
listas, a utilização do aparelho técnico, dentro das possibili-
dades deste, para a propaganda eleitoral;

d) Promover a confeção dos boletins de voto que serão dis-
tribuídos no local do ato eleitoral ou ficarão à disposição dos 
eleitores na sede do sindicato ou nas delegações num prazo 
de cinco dias antes do ato eleitoral;

e) Promover a afixação das listas candidatas e respetivos 
programas de ação na sede e delegações do sindicato desde 
a data da sua aceitação até à da realização do ato eleitoral;

f) Fixar, de acordo com os estatutos, a quantidade e locali-
zação das assembleias de voto;

g) deliberar sobre o horário de funcionamento da assem-
bleia eleitoral e a localização das mesas de voto;

h) organizar a constituição das mesas de voto;
i) Passar credenciais aos representantes indicados pelas 

listas como delegados junto das mesas de voto;
j) Fazer o apuramento final dos resultados e afixá-lo;
k) Presidir ao ato eleitoral.
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artigo 45.º

Comissão de fiscalização eleitoral

1- A fim de fiscalizar a regularidade do processo eleitoral, 
constituir-se-á uma comissão de fiscalização eleitoral, for-
mada pelo presidente da mesa da assembleia geral e por um 
representante de cada uma das listas concorrentes, que reúne 
e delibera por maioria simples.

2- Compete, nomeadamente, à comissão de fiscalização 
eleitoral:

a) deliberar sobre as reclamações apresentadas sobre os 
cadernos eleitorais, no prazo de quarenta e oito horas após a 
receção daquelas;

b) assegurar a igualdade de tratamento a todas as listas;
c) Vigiar o correto desenrolar da campanha eleitoral;
d) Fiscalizar qualquer irregularidade ou fraude e delas ela-

borar relatórios fundamentados;
e) deliberar sobre todas as reclamações referentes ao ato 

eleitoral.

artigo 46.º

Candidaturas

1- a apresentação de candidaturas para os diversos órgãos 
consiste na entrega ao presidente da mesa da assembleia elei-
toral das listas contendo os nomes e demais elementos de 
identificação dos candidatos, da declaração por todos, con-
junta ou separadamente, assinada de que aceitam a candida-
tura.

2- cada lista será acompanhada de uma declaração de pro-
positura subscrita por 150 ou 10 % dos sócios, identificados 
pelo nome completo, legível, número de identificação civil e 
número de sócio do sindicato.

3- as listas deverão indicar, além dos candidatos efetivos, 
suplentes em número equivalente a um terço, arredondado 
por excesso daqueles, sendo todos eles identificados pelo 
nome completo e demais elementos de identificação.

4- Para efeitos dos números 1 e 3, entende-se por demais 
elementos de identificação:

a) número de sócio do setaab;
b) Categoria ou situação profissional;
c) entidade empregadora.
5- as candidaturas deverão ser apresentadas até 30 dias 

antes do ato eleitoral.
6- nenhum associado do setaab pode fazer parte de 

mais de uma lista.

artigo 47.º

Receção, rejeição e aceitação de candidaturas

1- A mesa da assembleia eleitoral verificará a regularidade 
do processo e a elegibilidade dos candidatos nos três dias 
seguintes à da entrega das candidaturas.

2- Verificando-se irregularidades processuais, a mesa noti-
ficará imediatamente o primeiro proponente da lista para as 
suprir no prazo de três dias.

3- não tendo sido sanada a irregularidade no número an-
terior no prazo estabelecido, a lista considera-se rejeitada 
globalmente.

4- As candidaturas aceites serão identificadas por meio de 
letra, atribuída pela mesa da assembleia eleitoral a cada uma 
delas por ordem cronológica de apresentação e com início 
na letra a.

artigo 48.º

Boletins de voto

1- os boletins de voto serão editados pelo sindicato, sob o 
controlo da comissão de fiscalização eleitoral.

2- os boletins de voto deverão ser em papel liso, todos 
iguais, sem qualquer marca ou sinal exterior e de dimensões 
a definir pela mesa da assembleia eleitoral.

4- os boletins de voto serão colocados á disposição dos 
eleitores até cinco dias antes do ato eleitoral, ou nas respeti-
vas mesas de voto, no próprio dia das eleições.

5- 

artigo 49.º

Assembleias de voto

1- Funcionarão assembleias de voto em cada local que a 
mesa da assembleia geral determine, sob proposta da dire-
ção, bem como na sede e delegações do setaab.

2- os sócios que exerçam a sua atividade numa empresa 
onde não funcione qualquer assembleia de voto exercerão o 
seu direito de voto na delegação mais próxima do sindicato, 
sem prejuízo do disposto no parágrafo seguinte.

3- se o número de associados em determinada localida-
de ou localidades próximas o justificar e nelas não houver 
delegações do setaab, pode a mesa da assembleia geral 
instalar nessa localidade uma assembleia de voto.

4- as assembleias de voto funcionarão entre as 8 e as 20 
horas, podendo a mesa da assembleia geral alterar esse ho-
rário.

artigo 50.º

Constituição das mesas

1- a mesa da assembleia geral eleitoral deverá promover 
a constituição das mesas de voto até cinco dias antes do ato 
eleitoral.

2- em cada mesa de voto haverá um delegado e respetivo 
suplente de cada lista candidata à eleição.

3- os delegados das listas terão de constar dos cadernos 
eleitorais.

4- as listas deverão indicar os seus delegados no ato da 
entrega da candidatura.

5- não é lícita a impugnação da eleição com base em falta 
de qualquer delegado.

artigo 51.º

Votação

1- o voto é direto e secreto.
2- não é permitido o voto por procuração.
3- É permitido o voto por correspondência, desde que:
a) o boletim esteja dobrado em quatro e contido em so-

brescrito fechado;
b) do referido sobrescrito conste o número de sócio, o 
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nome e a assinatura;
c) este sobrescrito seja introduzido noutro e endereçado 

ao presidente da mesa da assembleia eleitoral.
4- os votos por correspondência serão obrigatoriamente 

descarregados na mesa de voto da sede.
5- Para que os votos por correspondência sejam válidos, é 

imperativo que a data do carimbo do correio seja anterior à 
do dia da eleição.

6- A identificação dos eleitores será efetuada de preferên-
cia através do cartão de sócio do setaab e, na sua falta, por 
meio de bilhete de identidade ou qualquer outro elemento de 
identificação com fotografia.

artigo 52.º

Apuramento

1- logo que a votação local tenha terminado, proceder-se-
-á à contagem dos votos e elaboração da ata com os resulta-
dos e a indicação de qualquer ocorrência que a mesa julgue 
digna de menção.

2- as atas das diversas assembleias de voto, assinadas por 
todos os elementos das respetivas mesas, serão entregues à 
mesa da assembleia eleitoral, para apuramento geral e final, 
do qual será lavrada ata.

artigo 53.º

Recursos

1- Pode ser interposto recurso, com fundamento em irre-
gularidade do ato eleitoral, devendo o mesmo ser apresenta-
do à mesa da assembleia eleitoral até três dias após o encer-
ramento da assembleia eleitoral.

2- a mesa da assembleia eleitoral deverá apreciar o recur-
so no prazo de quarenta e oito horas, sendo a decisão co-
municada aos recorrentes por escrito e afixada na sede e ou 
delegações do setaab.

3- da decisão da mesa da assembleia eleitoral cabe recur-
so, nos termos gerais, para o tribunal competente.

caPÍtulo Xiii

Disposições finais e transitórias

artigo 54.º

Revisão de estatutos

1- os presentes estatutos só podem ser alterados desde que 

na convocatória da assembleia geral conste expressamente 
tal indicação.

2- sem prejuízo das competências próprias da direção, os 
projetos de alteração aos estatutos só podem ser apresenta-
dos à mesa da assembleia geral mediante subscrição, por um 
mínimo, de 250 associados.

artigo 55.º

Casos omissos

os casos omissos e as dúvidas de interpretação serão re-
solvidos pela assembleia geral.

artigo 56.º

Entrada em vigor

os presentes estatutos, bem como as suas alterações, 
entram em vigor logo após a sua publicação no Boletim do 
Trabalho e Emprego mantendo-se, contudo, em funções, até 
às novas eleições, os atuais corpos gerentes.

aneXo

Regulamento do direito de tendência
1- Para o exercício do direito de tendência, os sócios de-

vem constituir-se formalmente em tendência, mediante co-
municação desse facto ao presidente da mesa da assembleia 
geral do setaab com a indicação dos respetivos represen-
tantes.

2- os sócios formalmente organizados em tendência, nos 
termos do número anterior, têm direito a utilizar as instala-
ções do sindicato para efetuar reuniões, com comunicação 
prévia de setenta e duas horas à direção.

3- as tendências podem divulgar livremente os seus pon-
tos de vista aos associados, designadamente através da distri-
buição dos seus meios de propaganda, bem como, apresentar 
moções e listas próprias candidatas aos órgãos sociais, com 
observância do estabelecido nestes estatutos.

4- As tendências podem usar siglas e símbolos gráficos 
próprios, desde que não confundíveis com os do setaab.

5- cada tendência adotará a forma de organização e o 
modo de funcionamento que houver por adequados.

registado em 11 de setembro de 2018, ao abrigo do ar-
tigo 449.º do Código do Trabalho, sob o n.º 27, a fl. 185 do 
livro n.º 2.

3329


