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A IMPORTÂNCIA DE SER
TRABALHADOR E SINDICALIZADO

Para Ganhares Força, Tens de nos dar Força.

Junta-te a nós. Sindicaliza-te no SINAPSA!

A Direcção, 20 de Janeiro de 2021

Ser sindicalizado é uma opção ao dispor de todos os trabalhadores e legalmente protegida pelo Código 

do Trabalho. Como tal, ninguém pode ser discriminado por estar sindicalizado.

Os trabalhadores associam-se e formam um sindicato para protegerem e defenderem os seus direitos, 

mas também para poderem fazer reivindicações às entidades patronais. 

As reivindicações feitas pelos sindicatos são variadas e prendem-se sempre com as relações de 

trabalho que decorrem da relação trabalhador / entidade patronal.  

A cada trabalhador corresponde uma entidade patronal a quem o trabalhador se encontra sujeito. 

Quando o trabalhador se associa num sindicato, a relação de forças entre trabalhadores e a entidade 

patronal altera-se. A relação deixa de ser: um trabalhador e uma entidade patronal, mas passa a 

ser um sindicato de trabalhadores, ou seja, muitos trabalhadores e uma entidade patronal. 

É nesta alteração da relação de forças que os sindicatos ganham poder para negociar, nomeadamente:

Aumentos salariais;?

Convenções Colectivas (Contratos Colectivos de Trabalho);?

Outros direitos e regalias que decorrem do desempenho profissional de determinada ?

actividade, como seja o caso de assuntos relacionados com saúde e segurança no trabalho;

Igualdade de direitos entre trabalhadores;?

Direito a um salário, a férias e períodos de descanso.?

Os sindicatos são associações de trabalhadores que existem para fazer cumprir os seus próprios 

direitos. Sem sindicatos, os direitos e regalias dos trabalhadores são reduzidos ao mínimo. 
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LOCAL DE TRABALHO E-MAIL PROFISSIONAL

SITUAÇÃO PROFISSIONAL

N.º DE SÓCIO

NOME

FICHA DE INSCRIÇÃO DE SÓCIO

BI / CC

CATEGORIA PROFISSIONAL

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL DATA NASCIMENTO

DATA ADMISSÃO

HABILITAÇÕES LITERÁRIAS

RESIDÊNCIA
(DIA / MÊS / ANO)

LOCALIDADE E-MAIL PESSOAL

CÓDIGO POSTAL TELEMÓVEL

ENTIDADE PATRONAL

Autorizo o tratamento dos meus dados pessoais, acima identificados, pelo SINAPSA - Sindicato Nacional dos Profissionais de 
Seguros e Afins, nos termos do Regulamento Geral de Protecção de Dados, no âmbito da minha filiação sindical, tendo em 
vista a cobrança de quotizações, bem como o tratamento dos dados para efeitos estatísticos e todos os contactos com os 
associados no âmbito da sua actividade sindical.

,         de                                     de Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE DADOS

(DIA / MÊS / ANO)

Eu                , nos termos e para efeitos do disposto no 
Artigo 458.º, n.ºs 1 e 2 do Código do Trabalho, solicito expressamente à minha entidade patronal que proceda mensalmente à 
dedução da minha quota (1% da retribuição mensal) e à sua remessa para o SINAPSA - Sindicato Nacional dos Profissionais de 
Seguros e Afins.

N.º DE SÓCIO

DECLARAÇÃO PARA DESCONTO NO VENCIMENTO 

"

,         de                                     de Assinatura

NÍVEL SALARIAL RETRIBUIÇÃO MENSAL

€                    , 

EFECTIVO CONTRATO A TERMO CERTO CONTRATO A TERMO INCERTO

PRÉ-REFORMADO REFORMADO DESEMPREGADO CONTA PRÓPRIA

"


