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ORGANIZAÇÕES DO TRABALHO
ASSOCIAÇÕES SINDICAIS

I - ESTATUTOS
$VVRFLDomR6LQGLFDOGRV3UR¿VVLRQDLVGR&RPDQGRH
&RQWUROR)HUURYLiULR$352)(5$OWHUDomR
Alteração aprovada em 16 de outubro de 2017, com última publicação no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 1, de
8 de janeiro de 2014.
Alteração ao artigo 1.º dos estatutos da APROFER que
passa a ter a seguinte redação:
©$ $VVRFLDomR 6LQGLFDO GRV 3UR¿VVLRQDLV GR &RPDQdo e Controlo Ferroviário, abreviadamente designada por

APROFER, associa e representa os trabalhadores que exerçam funções de operação, comando, controlo, informação,
gestão de circulação e conservação da infraestrutura ferroviária, que laborem em Centros de Comando Operacionais
(CCO) da Infraestruturas de Portugal SA e no Posto de Comando Central (PCC) do Metro do Porto.»
Registado em 27 de outubro de 2017, ao abrigo do artigo
GR&yGLJRGR7UDEDOKRVRERQDÀGROLYUR
n.º 2.

II - DIREÇÃO
...

ASSOCIAÇÕES DE EMPREGADORES

I - ESTATUTOS
$VVRFLDomR(PSUHVDULDOGHÈJXHGD$OWHUDomR

almente sitas na Rua da Indústria, n.º 415, Covão, União das
Freguesias de Trofa, Segadães e Lamas do Vouga, Águeda.

Alteração aprovada em 10 de Outubro de 2017, com última publicação no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 25,
de 8 de Julho de 2016.

Artigo 3.º

Artigo 2.º
6HGH

A associação tem a sua sede no concelho de Águeda, actu-

)LP

1- 2¿PGDDVVRFLDomRpDSURPRomRUHSUHVHQWDomRHGHfesa dos interesses dos associados e da actividade empresarial em geral.
2- 1DSURVVHFXomRGRVHX¿PFDEHUijDVVRFLDomRRGHVHQvolvimento das actividades que os seus órgãos tiverem por
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mais adequadas segundo as circunstâncias, nelas se incluinGRDSUHVWDomRGHVHUYLoRVjVHPSUHVDVHDRVVHXVDVVRFLDGRV
bem como assegurar a representação dos seus associados
junto de quaisquer entidades de qualquer natureza.
3- Promover o associativismo, o bom entendimento e solidariedade entre os seus associados, bem como a harmonizaomRGRVVHXVLQWHUHVVHVHLQWHQVL¿FDUDFRODERUDomRUHFtSURFD
entre as empresas e a associação.
4- &RODERUDU FRP RUJDQLVPRV R¿FLDLV H RXWUDV HQWLGDGHV
no estabelecimento das mais adequadas soluções para os
SUREOHPDVHFRQyPLFRVWpFQLFRVHVRFLDLVGDUHJLmRSURPRver e contribuir para o desenvolvimento sustentado e sustentável dos diversos sectores de actividade.
5- Promover e incentivar reorganizações sectoriais e, bem
assim, incentivar os associados na reestruturação das suas
DFWLYLGDGHVHFRQWULEXLUSDUDPHOKRUDUDYDORUL]DomRSUR¿VVLRQDOGHVLJQDGDPHQWHDWUDYpVGRLQFUHPHQWRGDIRUPDomR
SUR¿VVLRQDO
6- 1RVVHUYLoRVDSUHVWDUjFRPXQLGDGHHPSUHVDULDOLQWHgrar-se-ão, designadamente, organização de feiras, exposio}HVHFRQJUHVVRVSUHVWDomRGHLQIRUPDomRHDSRLRWpFQLFR
promoção de negócios e investimentos, incluindo a realizaomR GH PLVV}HV HPSUHVDULDLV HQVLQR H IRUPDomR SUR¿VVLRnal, incluindo a organização de seminários, conferências e
DFo}HVGHIRUPDomRHVSHFt¿FDVSURPRomRHGLYXOJDomRGH
iniciativas dos seus associados.
7- Desenvolver relações e colaborar com os organismos
FRQJpQHUHV QDFLRQDLV RX HVWUDQJHLURV IHGHUDo}HV FRQIHGHUDo}HV FkPDUDV GH FRPpUFLR QDFLRQDLV H HVWUDQJHLUDV H
outros organismos similares, podendo representá-los em
Portugal, e ainda com quaisquer entidades que promovam o
GHVHQYROYLPHQWRGHUHODo}HVFRPHUFLDLVFRPRSDtV
8- Organizar todos os seus serviços e criar o quadro de
pessoal necessário ao seu funcionamento e execução dos
seus objectivos, podendo criar o cargo de secretário-geral e
as comissões de trabalho que ache desejáveis para a concreWL]DomRGRVVHXV¿QV
Artigo 7.º
6XVSHQVmRH[FOXVmRHSHUGDGDTXDOLGDGHGHVyFLRV

1- 2VVyFLRVRUGLQiULRV¿FDPVXVSHQVRVGRH[HUFtFLRGRV
seus direitos sociais quando se encontrem em mora, por mais
de seis meses, no pagamento das suas quotas e/ou de outras
GtYLGDVjDVVRFLDomRVHQmRSURFHGHUHPDRVHXSDJDPHQWR
QRSUD]RTXHOKHVIRU¿[DGRSHODGLUHFomRGDDVVRFLDomRDWUDYpVGHFDUWDUHJLVWDGD
2- $VXVSHQVmRVHUiFRPXQLFDGDDRVyFLRUHPLVVR¿[DQGROKHDGLUHFomRRSUD]RSDUDSDJDURPRQWDQWHHPGtYLGD
RXMXVWL¿FDUDIDOWDGHSDJDPHQWRVRESHQDGHSHUGHUDVXD
qualidade de sócio.
3- +DYHUiOXJDUjH[FOXVmRGRVVyFLRVTXH
a) 3URPRYDPGHOLEHUDGDPHQWHRGHVFUpGLWRGDDVVRFLDomR
b) Violem, por forma grave ou reiterada, as regras legais
UHVSHLWDQWHVjYLGDGDDVVRFLDomRDVGLVSRVLo}HVHVWDWXWiULDV
ou as deliberações da assembleia geral ou dos demais órgãos
sociais;
c) Se recusem, sendo sócios ordinários, a desempenhar

os cargos sociais para que hajam sido eleitos, salvo caso de
comprovada impossibilidade;
d) Os sócios que tenham sido declarados insolventes.
4- A exclusão de sócios ordinários, nos termos do númeUR GRLV H QRV WHUPRV GD DOtQHDd) do número anterior cabe
jGLUHFomRDH[FOXVmRGRVVyFLRVQRVGHPDLVFDVRVFRPSHWH j DVVHPEOHLD JHUDO 2 SURFHGLPHQWR SDUD D H[FOXVmR GH
qualquer sócio será sempre efectuado totalmente por escrito,
devendo a decisão a tomar ser sempre precedida da audiência do sócio visado, a quem será concedido prazo razoável e
VX¿FLHQWHSDUDDSUHVHQWDUSRUHVFULWRDVXDGHIHVD
Artigo 18.º
&RPSHWrQFLDGDGLUHFomR

(PSDUWLFXODUFDEHjGLUHFomR
a) 5HSUHVHQWDUDDVVRFLDomRHPMXt]RHIRUDGHOHSRGHQGR
HPMXt]RFRQIHVVDUGHVLVWLUWUDQVLJLUHFRPSURPHWHUVHHP
arbitragens;
b) Criar, organizar e dirigir os serviços da associação, podendo, para tanto, designadamente, contratar funcionários e
WUDEDOKDGRUHV¿[DUDVVXDVIXQo}HVRVVHXVYHQFLPHQWRVH
horários de trabalho, fazer cessar contratos de trabalho, exercer o poder disciplinar;
c) Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e estatutárias, bem como as deliberações da assembleia geral;
d) Aprovar o relatório e as contas anuais da associação e
VXEPHWrORV j DVVHPEOHLD JHUDO MXQWDPHQWH FRP R SDUHFHU
GRFRQVHOKR¿VFDO
e) Velar pelo cumprimento dos deveres dos sócios e pela
manutenção dos seus direitos;
f) Admitir sócios ordinários e deliberar sobre a sua excluVmRHSURSRUHVWDjDVVHPEOHLDJHUDOTXDQGRIRUGHODDFRPpetência para o efeito;
g) Fixar os emolumentos a cobrar aos associados pelos
VHUYLoRVHVSHFt¿FRVTXHDDVVRFLDomROKHVSUHVWDU
h) $SUHVHQWDUjDVVHPEOHLDJHUDODVSURSRVWDVGHDOWHUDomR
de estatutos que entender convenientes, bem como quaisquer
RXWUDV SURSRVWDV TXH HQWHQGD GH UHOHYkQFLD SDUD RV ¿QV GD
associação;
i) &RQWUDWDUHFRQVXOWDUWpFQLFRVHFRQVXOWRUHVTXHHQWHQGD
QHFHVViULRVSDUDDUHDOL]DomRGRV¿QVGDDVVRFLDomRHFRP
eles ajustar as respectivas remunerações;
j) Celebrar todo o tipo de contratos permitidos por lei e
GHQWURGRV¿QVVRFLDLV
k) &RQWUDLUHPSUpVWLPRVHRXSUDWLFDURXWUDVRSHUDo}HV¿nanceiras;
l) Designar os representantes da associação para o exerFtFLRGHFDUJRVVRFLDLVQRXWUDVHQWLGDGHVVHMDPHODVVRFLHdades comerciais, entidades de natureza pública ou privada;
m) Constituir mandatários da associação;
n) Patentear aos associados os livros de escrita e todos os
GRFXPHQWRVUHODWLYRVjVRSHUDo}HVVRFLDLVSHORPHQRVFLQFR
dias antes da data designada para a assembleia geral ordinária de cada ano;
o) 'H¿QLUDVOLQKDVGHSROtWLFDDVVRFLDWLYDHGHRULHQWDomR
HVWUDWpJLFD
p) Aprovar e celebrar contratos de aquisição, de alienação,
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de comodato, de oneração, de locação e sublocação de quaisquer bens móveis, imóveis e móveis sujeitos a registo;
q) Exercer as demais competências que lhe sejam expressamente conferidas por estes estatutos e praticar todos os
demais e quaisquer actos que não caibam na competência
HVSHFt¿FDGHTXDOTXHURXWURyUJmRGDDVVRFLDomR
Artigo 33.º
'LVVROXomR

1- A associação só será dissolvida mediante deliberação da
DVVHPEOHLD JHUDO HVSHFL¿FDPHQWH FRQYRFDGD SDUD R HIHLWR
tomada favoravelmente por, pelo menos, três quartos do número de sócios presentes ou representados.
2- À assembleia geral que deliberar a dissolução da assoFLDomR FDEH WDPEpP QR PHVPR DFWR QRPHDU D FRPLVVmR
OLTXLGDWiULD FRPSRVWD SRU SHOR PHQRV WUrV HOHPHQWRV j
TXDOLQFXPELUiHPUHSUHVHQWDomRGDDVVRFLDomRSURFHGHUj
LQYHQWDULDomRGRVEHQVH[LVWHQWHVSURFHGHUjVXDOLTXLGDomR
ou decidir sobre o seu destino, os quais, contudo, não podeUmRVHUGLVWULEXtGRVSHORVDVVRFLDGRVTXHUDH[WLQomRRFRUUD
de forma voluntária ou por decisão judicial, bem como aos
pagamentos que sejam devidos.
3- Com a deliberação de dissolução da associação e nomeação da comissão liquidatária, cessam os mandatos dos corpos gerentes, passando a comissão liquidatária a representar,
para todos os efeitos, a associação.
Por não haver mais nada a tratar, o senhor presidente da
mesa deu por encerrada a assembleia geral pelas dezanove
horas, da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida e
achada conforme, vai ser assinada pelos elementos da mesa
que presidiu aos trabalhos.

disposto nos presentes estatutos, nos seus regulamentos e na
demais legislação aplicável.
Artigo 2.º
'HQRPLQDomR

A Liga adota a denominação «Liga Portuguesa de FuteERO3UR¿VVLRQDOªVHPSUHMXt]RGDXWLOL]DomRQRPHDGDPHQWH
SDUD ¿QV FRPXQLFDFLRQDLV RX GH H[SORUDomR FRPHUFLDO GD
designação «Liga Portugal» ou de qualquer outra que venha
a ser adotada.
Artigo 3.º
,QVtJQLDV

$ /LJD WHP FRPR LQVtJQLDV D EDQGHLUD R VHOR HVFXGR
os emblemas e o hino que constam de anexo aos presentes
estatutos.
$VLQVtJQLDVGD/LJDVmRGDVXDH[FOXVLYDSURSULHdade.
$VLQVtJQLDVDVPDUFDVHRVUHVWDQWHVVLQDLVGLVWLQtivos da Liga estão registados junto do Instituto Nacional da
Propriedade Industrial e do Instituto de Harmonização no
Mercado Interno.
Artigo 4.º
6HGH

A Liga tem a sua sede na Rua da Constituição, n.º 2555,
na cidade do Porto, podendo abrir delegações.
Artigo 5.º
ÆPELWR

$HVWUXWXUDWHUULWRULDOGD/LJDpGHkPELWRQDFLRQDO

Registado em 26 de outubro de 2017, ao abrigo do artigo
GR&yGLJRGR7UDEDOKRVRERQDÀGROLYUR
n.º 2.

Artigo 6.º
2EMHWR

A Liga assegura a gestão e regulamentação das atividaGHVGRIXWHEROSUR¿VVLRQDOGHDFRUGRFRPDOHLDSOLFiYHO
Artigo 7.º

/LJD3RUWXJXHVDGH)XWHERO3UR¿VVLRQDO/LJD
3RUWXJDO$OWHUDomR

)LQV 

Alteração aprovada em 25 de setembro de 2017, com última publicação no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 17,
de 8 de maio de 2017.
CAPÍTULO I

1DWXUH]DGHQRPLQDomRLQVtJQLDVVHGHkPELWR
REMHWR¿QVDWULEXLo}HVHGXUDomR
Artigo 1.º
1DWXUH]D

$/LJD3RUWXJXHVDGH)XWHERO3UR¿VVLRQDOpXPDDVVRFLDomRGHGLUHLWRSULYDGRVHP¿QVOXFUDWLYRVHUHJHVHSHOR

$/LJDWHPSRU¿QVSULQFLSDLV
a) Organizar e regulamentar as competições de natureza
SUR¿VVLRQDOQRVWHUPRVGDOHJLVODomRDSOLFiYHO
b) Promover a defesa dos interesses comuns dos seus asVRFLDGRVHDJHVWmRGRVDVVXQWRVLQHUHQWHVjRUJDQL]DomRH
SUiWLFDGRIXWHEROSUR¿VVLRQDOHGDVVXDVFRPSHWLo}HV
c) Exercer, relativamente aos seus associados, as funções
de controlo disciplinar e de supervisão estabelecidas na lei,
nos presentes estatutos e regulamentos;
d) ([HUFHUUHODWLYDPHQWHjVFRPSHWLo}HVSUR¿VVLRQDLVGH
IXWHERODVFRPSHWrQFLDVHPPDWpULDGHRUJDQL]DomRGLUHomR
e disciplina, nos termos da legislação aplicável;
e) 3URPRYHU IRUPDomR HP PDWpULDV UHODFLRQDGDV FRP D
RUJDQL]DomRJHVWmRHLQWHJULGDGHQDVFRPSHWLo}HVSUR¿VVLRnais e a organização de eventos e atividades com elas relacionadas.
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