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Introdução 
 

A eleição dos Representantes dos Trabalhadores para a Segurança e Saúde no Trabalho deve ser 

encarada por todas as estruturas sindicais como uma prioridade de ação, pois assim contribuiremos para 

tornar os locais de trabalho mais seguros e saudáveis. 

 

O objetivo deste Guia é proporcionar a todas as estruturas sindicais e trabalhadores em geral um 

instrumento de ação prático e simplificado que lhes permita proceder à operacionalização do ato 

eleitoral de acordo com o disposto nos artigos 26.º e seguintes da Lei 

102/2009, de 10 de Setembro que regulamenta o regime jurídico 

da promoção da segurança e saúde no trabalho. 

 

Pretende-se, pois, sistematizar todo o processo eleitoral, clarificando 

e tornando acessível o entendimento de todas as diligências a tomar 

no desenvolvimento do ato eleitoral, desde a iniciativa do processo 

até ao início da atividade propriamente dita, após a eleição.  

 

A promoção e a defesa de melhores condições de trabalho é uma 

reivindicação constante na atividade sindical, pelo que o presente Guia 

pretende ser um instrumento de intervenção e participação sindical 

em prol deste objectivo fundamental que é tornar os locais de trabalho mais seguros e saudáveis. 

Faz parte deste Guia um descritivo do processo eleitoral acompanhado por formulários práticos que 

A defesa da Saúde e 

Segurança dos 

Trabalhadores é um 

Dever de todas as 

organizações 

sindicais! 

Qualquer RT’s SST eleito ou em processo de eleição deve estar munido de uma 

ferramenta fundamental:  

Lei 102/ 2009, de 10 de Setembro que regulamenta o artigo 284.º do Código de 

Trabalho - Lei da Promoção e Prevenção da Segurança e Saúde no Trabalho. 

Deve, igualmente, ter como referência o disposto na Lei nº 7/2009 – Código de 

Trabalho, mais especificamente no que toca ao nº4 do Artigo 282º que consagra que os 

trabalhadores são, em cada empresa, representados na promoção da segurança e 

saúde no trabalho pelos Representantes dos Trabalhadores para a SST. 
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O Processo 

eleitoral deve 

ser desenvolvido 

no cumprimento 

integral das 

disposições 

legais; 

 

Todas as suas 

ações devem ser 

fundamentadas 

nos artigos da 

legislação que as 

sustentam; 

 

Só assim se 

garante a 

legitimidade do 

processo. 

 

 

 

poderão ser utilizados, pelas estruturas sindicais e 

trabalhadores, no decorrer do processo eleitoral, com vista a 

formalizar todos os atos que lhe estão inerentes. 

1- Princípios 
 

O processo eleitoral e todas as acções que lhe estão inerentes 

devem ser desenvolvidos em respeito pelos seguintes 

princípios: 

 

A-  Transparência do processo eleitoral 

 

A condução do processo eleitoral, desde a iniciativa do 

processo até à publicidade do ato eleitoral, deve respeitar 

integralmente a maior transparência possível de todas as 

diligências a tomar, por forma a não existirem quaisquer 

dúvidas sobre os procedimentos tomados, em respeito pelas 

disposições baseadas na legislação (Lei n.º 102/2009, de 10 de 

Setembro). 

Todas as decisões e atos a desenvolver devem por isso, ser 

objeto de fundamentação na legislação e publicitadas da forma 

adequada para conhecimento de todas as partes envolvidas. 

Só assim se garante a devida legitimidade do ato eleitoral, 

evitando-se situações de tentativa de inviabilização e 

obstaculização do processo que deve decorrer com a maior 

celeridade possível. 

B- Legalidade do processo eleitoral 

 

O processo eleitoral encontrando-se devidamente 

regulamentado na legislação – lei 102/ 2009, de 10 de 

Setembro – deve ser conduzido por forma a respeitar todas as 

disposições legais. 

Todas as ações, posições e deliberações tomadas no âmbito do 

processo devem, pois, respeitar criteriosamente o 

cumprimento de todas as disposições legais. 
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A condução do processo eleitoral deve respeitar escrupulosamente as 

disposições legais que regulamentam a eleição.  

 

A regulamentação do ato eleitoral encontra-se vertida no artigo 26º e 

seguintes da lei 102/2009 de 10 de Setembro. 

C- Princípio da publicidade do ato eleitoral 

 

A realização do ato eleitoral deve ser tornado público de todos os interessados, devendo portanto ser 

afixadas todas as informações inerentes ao mesmo. 

 Significa que é fundamental, para conhecimento de todos e em observação pelos princípios de 

participação, transparência e democracia, tornar públicos todos os atos processuais inerentes ao 

processo eleitoral.  

 

D- Gestão democrática do processo eleitoral 

O processo eleitoral deve reger-se em íntegro respeito pela 

participação, transparência e democracia. 

 

E- Princípio da Formalização e fundamentação dos 

atos eleitorais 

Todas as decisões, deliberações e acções tomadas no 

desenvolvimento do processo eleitoral devem ser objeto de 

formalização por escrito, bem como a devida fundamentação 

legal. Só assim de garante a legitimidade de todo o processo. 

 

F-  Celeridade do processo eleitoral  

A legislação fixa prazos para realização do ato eleitoral, devendo por isso ser estritamente 

cumpridos. Não devem, neste sentido, ser tomadas decisões ou deliberações que 

obstaculizem a celeridade do processo eleitoral, inviabilizando assim o seu efetivo e 

adequado desenvolvimento. Estes prazos devem, pois, ser respeitados.  

Os Representantes dos 

Trabalhadores para a SST 

constituem-se por eleição 

no sistema de voto direto e 

secreto e por aplicação do 

Método de Hondt. 
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2- Questões Prévias 
 

A- Definição do Representante dos Trabalhadores para a Segurança e 

Saúde no Trabalho 
 

O Representante dos Trabalhadores para a Segurança e Saúde no Trabalho é o trabalhador eleito, nos 

termos da Lei, para defender os direitos dos trabalhadores no domínio da Segurança e Saúde no 

trabalho.  

Não é um técnico, mas um trabalhador devidamente legitimado pelo processo eleitoral, mandatado por 

um período de 3 anos, para exigir e defender os direitos dos trabalhadores, no que se refere à segurança 

e saúde, nos locais de trabalho. 

Não lhe compete dar soluções técnicas – isso é obrigação dos serviços de prevenção – mas, exigir o 

cumprimento dos direitos dos trabalhadores.  

Compete, pois, exigir o cumprimento das obrigações em matéria de segurança e saúde no trabalho que 

visem a prevenção dos riscos profissionais e a promoção e vigilância da saúde dos trabalhadores, por 

parte da entidade patronal, reivindicando melhores condições de segurança e saúde, exigindo e 

defendendo os direitos dos trabalhadores, no que se refere à segurança e saúde nos locais de trabalho. 

 

O direito de participação dos Trabalhadores e seus Representantes para a 

SST encontra-se consagrado: 

- Na Lei n.º 102/ 2009, de 10 de Setembro; 

- Na Diretiva n.º 89/ 391/CEE - relativa à adoção de medidas que se 

destinam a promover a melhoria da segurança e da saúde dos 

trabalhadores no local de trabalho;  

- Na Convenção n.º 155 da OIT - sobre a segurança e saúde dos 

trabalhadores e o meio ambiente de trabalho. 
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B- Número de Representantes dos Trabalhadores para a SST 
 

O número de Representantes dos trabalhadores para a Segurança e Saúde no Trabalho a eleger 

depende do número de trabalhadores da empresa. Assim, a legislação consagra que: 

Empresas com menos de 61 Trabalhadores  
 

1 Representante 
 

Empresas de 61 a 150 Trabalhadores  
 

2 Representantes 
 

Empresas de 151 a 300 Trabalhadores  
 

3 Representantes 
 

Empresas de 301 a 500 Trabalhadores  
 

4 Representantes 
 

Empresas de 501 a 1000 Trabalhadores  
 

5 Representantes 
 

Empresas de 1001 a 1500 Trabalhadores  
 

6 Representantes 
 

Empresas com mais de 1500 Trabalhadores  
 

7 Representantes 
 

* Por regulamentação coletiva podemos ter um número maior de RT’S SST por empresa. 
 

 

C- Advertências 
 

Seguidamente são referidos alguns aspetos que, de acordo, 

com a legislação devem ser tidos em conta no 

desenvolvimento do processo eleitoral. 

1º - O ato eleitoral é promovido pelo Sindicato ou por listas 

subscritas por pelo menos 20% ou por 100 trabalhadores de 

uma empresa, não podendo nenhum trabalhador subscrever 

ou fazer parte de mais de uma lista. 

2º - Os Representantes dos Trabalhadores para a SST são 

eleitos pelos trabalhadores por voto directo e secreto, segundo 

o método de Hondt. 

3º - Cada lista deve indicar um número de candidatos efetivos e um número de candidatos suplentes, 

tendo em conta o disposto na tabela anterior.  

4º - Os Representantes dos Trabalhadores para a SST dispõem, para o exercício das suas atividades, de 

um crédito de 5 horas por mês, sendo o seu mandato de 3 anos. 
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5º - Todos os trabalhadores têm capacidade eleitoral, sendo que nenhum trabalhador da empresa pode 

ser prejudicado no exercício dos seus direitos de eleger e ser eleito, nomeadamente por motivos de 

idade ou sexo. 

3- Desenvolvimento do Processo Eleitoral 
 

 

A eleição dos RT’S SST pode ser promovida: 

 Pelos trabalhadores da empresa, situação em que a convocatória deverá ser subscrita, no 

mínimo, por 100 ou 20% dos trabalhadores;  

 Pelas organizações sindicais que tenham trabalhadores representados na empresa. 

 

 

O processo tem início com a decisão do Sindicato promover a eleição numa determinada empresa. 

O processo inicia-se com a decisão de realizar a eleição e a fixação de uma data. 

Para o efeito, o responsável pela promoção da eleição deve enviar a Comunicação – Convocatória do 

ato eleitoral – por escrito, com a data escolhida, para a entidade patronal e para a DGERT. 

Esta data a fixar tem que respeitar, impreterivelmente, o prazo de 90 dias que deve de existir entre a 

comunicação à entidade patronal e ao organismo responsável pela área laboral – atualmente é a 

DGERT – e a realização do ato eleitoral. 

Promoção da 
Eleição 

 
• Art.º 27.º, Lei 102/2009 

Início do 
Processo 

Convocatória  

• Art.º 27.º da Lei 102/2009  
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Para o efeito, o responsável pela promoção da eleição deve enviar a Comunicação – Convocatória do 

ato eleitoral – por escrito, com a 

data escolhida, par a entidade 

patronal e DGERT. 

 

 

 

 

Estas entidades após receberem a Convocatória devem seguir os seguintes procedimentos: 

 A DGERT procede de imediato à publicação da comunicação em BTE (Boletim do Trabalho e 

Emprego); 

 A entidade patronal afixa-a, em local apropriado, nos locais de trabalho, devendo fazer 

menção explícita à obrigatoriedade da sua publicação em BTE. 

 

Publicidade 
• Art.º 28.º, da Lei 102/2009 

SIGNIFICA QUE QUANDO UM SINDICATO DECIDE PROMOVER UM ATO 

ELEITORAL, DEVE: 

 

 DETERMINAR UMA DATA COM 90 DIAS DE ANTECEDÊNCIA 

ENTRE A DATA DA COMUNICAÇÃO/CONVOCATÓRIA E A 

DATA DE ELEIÇÃO. 

 
POR EXEMPLO: SE O SINDICATO DECIDIR REALIZAR O ATO A 20 DE OUTUBRO 

2012, A DATA DA RESPECTIVA COMUNICAÇÃO TEM DE, PELO MENOS, 

ANTECEDER 90 DIAS, O QUE SIGNIFICA QUE TERÁ DE SER ENVIADA À DGERT 

E À ENTIDADE PATRONAL A 22 DE JULHO DE 2012. 

Para tal o responsável pela promoção deve utilizar o 

Formulário 1- Convocatória a enviar à DGERT e o Formulário 

2 – Convocatória a enviar à Empresa 
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Exemplo de Convocatória a afixar nos locais de trabalho: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[É FUNDAMENTAL GARANTIR QUE TODOS OS TRABALHADORES TÊM 

ACESSO AO CONTEÚDO DA CONVOCATÓRIA, PELO QUE O LOCAL DA SUA 

AFIXAÇÃO DEVE SER ACESSÍVEL A TODOS. 

 

 O NÃO CUMPRIMENTO DESTA OBRIGAÇÃO, 

CONSTITUI A PRÁTICA DE CONTRAORDENAÇÃO 

GRAVE IMPUTÁVEL À ENTIDADE PATRONAL. 

Convocatória 

ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES 

DOS TRABALHADORES EM MATÉRIA DE 

SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO 

 

Nos termos do Artigo 27º da Lei nº102/2009 de 10 de Setembro, 

relativa ao regime jurídico da promoção da segurança e saúde no 

trabalho, convocam-se todos os trabalhadores da empresa 

___________________, para participarem na eleição dos 

Representantes dos Trabalhadores para a Segurança e Saúde no 

Trabalho, a realizar-se no dia ____ de ______________ de 20___.  

 

A Direção 
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O passo seguinte à Convocatória e publicação da mesma é a constituição da Comissão Eleitoral. 

 Para a constituição da Comissão Eleitoral, o Sindicato deve solicitar à entidade patronal todos 

os elementos necessários à sua constituição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constituição da 
Comissão Eleitoral 

• Art.º 29.º, da lei 102/2009 

Factores 
de 

desempate 

IDADE – escolhe-se o mais velho 

 

HABILITAÇÕES – escolhe-se o 

mais habilitado 

Para tal o responsável pela promoção deve utilizar o  

Formulário 3 – Solicitação de Informação para Constituição da Comissão Eleitoral 
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Quadro 1 

 

A constituição da Comissão Eleitoral obedece a algumas regras, nos termos do 

disposto na legislação: 

1 Presidente: trabalhador mais antigo na empresa e, em caso de igualdade, o 

trabalhador que tiver mais idade e mantendo-se a igualdade, o trabalhador que 

tiver mais habilitações; 

 

1 Secretário: trabalhador com menos antiguidade na empresa, desde que 

superior a 2 anos e, em caso de igualdade, o trabalhador que tiver mais idade e, 

mantendo-se a igualdade, aquele que tiver mais habilitações; 

 

2 Trabalhadores escolhidos de acordo com os critérios fixados para a escolha do 

presidente e do secretário (um mais antigo, outro mais recente na empresa), 

salvo tratando-se de uma micro ou de uma pequena empresa. 

 

1 Representante de cada lista 
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Cada um dos membros da Comissão 

Eleitoral deve emitir uma Declaração 

de Aceitação.  

 

Importa assegurar  a  celer idade 

deste processo de aceitação para 

membro da Comissão E le itoral ,  

isto  porque os  membros 

escolhidos –  pres idente,  

secretár io,  e  os  2  trabalhadores  escolhidos segundo os  mesmos cr itér ios  -  devem 

emit ir  a  Declaração de Aceitação no praz o de 5 

dias  a  contar  da publ icação em BTE.   

Os  Representantes  das l istas  integram a 

Comissão E le itoral ,  após declaração  de 

aceitação,  no dia  subsequente à  decisão  de 

admissão das l istas.  

IMPORTANTE: 

 Em caso de recusa de alguns dos 

constituintes para parti cipação na 

Comissão Eleitoral ,  é real izada uma nova 

escolha,  de acordo com os cr itérios 

previstos no quadro 1.   

 

Declaração 
de Aceitação 

• Art.º 29.º da Lei 102/2009 

Para efeitos de Declaração de 

Aceitação para membro da Comissão 

Eleitoral pode ser utilizado o Formulário 4 

– Declaração de Aceitação para Membro da 

Comissão Eleitoral 

É necessário respeitar estes 

prazos, sob pena da 

Comissão Eleitoral ficar 

constituída de forma irregular 

e posteriormente, incorrer-se 

numa situação de ser alvo de 

impugnação judicial. 
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Não obstante a legislação nada referir sobre a 

obrigatoriedade de se proceder à publicação 

da constituição da Comissão Eleitoral, em 

nome da transparência do processo eleitoral, 

considera-se pertinente a sua afixação em 

local apropriado, para conhecimento de todos 

os interessados. 

Uma vez escolhidos os vários elementos que vão integrar a Comissão Eleitoral, e na posse das 

referidas Declarações de Aceitação, a sua composição deverá ser comunicada à entidade patronal no 

prazo de 48 horas a contar da emissão de tais declarações.  

 

 

 

 

 

 

Juntamente a este Formulário devem ser anexadas as declarações de aceitação dos membros que 

integram a Comissão Eleitoral, para que não haja qualquer dúvida sobre a devida legitimidade da sua 

constituição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para efeitos de Comunicação à Entidade Patronal 

sobre a designação do presidente, do secretário e da 

constituição da Comissão Eleitoral, pode ser utilizado 

Formulário 5- Comunicação da Composição da Comissão 

Eleitoral 
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Quadro 2 

Importa ter em consideração os princípios de competência e funcionamento 

da Comissão Eleitoral, previstos no artigo 30º da lei n.º 102/ 2009: 

A primeira tarefa do presidente da CE é a afixação da comunicação para 

apresentação das listas, que deve observar os seguintes termos: 

 O presidente da CE deve afixar a comunicação para apresentação das 

listas, em local apropriado na empresa ou estabelecimento; 

 A comunicação afixada deve referir as datas de início e fim para a 

apresentação das listas eleitorais; 

 O prazo para a apresentação das listas não pode ser, nem inferior a 5, nem 

superior a 15 dias; 

 A CE delibera por maioria (o presidente tem voto de qualidade) e deve dirigir 

o procedimento eleitoral nos temos do número 2 do artigo 30.º da Lei 102/ 

2009, sendo as funções da CE, as seguintes: 

 

a) Receber as listas de candidaturas; 

 b) Verificar a regularidade das listas, em especial no que respeita aos 

proponentes, número de candidatos e a sua qualidade de trabalhadores da 

empresa; 

c) Afixar as listas na empresa e no estabelecimento; 

d) Fixar o período durante o qual as listas candidatas podem afixar 

comunicados nos locais apropriados na empresa e no estabelecimento; 

e) Fixar o número e a localização das seções de voto; 

f) Realizar o apuramento global do ato eleitoral; 

g) Proclamar os resultados; 

h) Comunicar os resultados da eleição ao organismo competente do 

ministério responsável pela área laboral; 

i) Resolver dúvidas e omissões do procedimento da eleição. 
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O empregador deve entregar à Comissão Eleitoral, no prazo de 48 horas após a receção da 

comunicação da sua constituição, o Caderno Eleitoral. 

 

A Comissão deve proceder à imediata afixação na empresa e 

estabelecimento.  

 

O caderno eleitoral deve conter o nome dos trabalhadores 

da empresa e, sendo caso disso, devem ser identificados por 

estabelecimento. 

 

Após afixação do Caderno Eleitoral, os trabalhadores têm 5 

dias para apresentar eventuais reclamações a erros ou 

omissões. A Comissão Eleitoral tem no máximo 10 dias para 

afixar novamente o caderno eleitoral, com as alterações 

introduzidas, de acordo com o artigo 32.º da Lei nº 102/ 

2009.  

 

Caderno 
Eleitoral 

• Art.º 31.º da Lei 102/2009 

Para a afixação da Comunicação sobre o prazo para 

apresentação de candidaturas pode ser utilizado o 

Formulário 7 – Comunicação sobre o Prazo para Apresentação de 

Candidaturas 

 

Após receção da 

Comunicação sobre a 

composição da Comissão 

Eleitoral, a entidade patronal 

tem 48 Horas para entregar o 

caderno eleitoral, contendo o 

nome dos trabalhadores à 

data da marcação do ato 

eleitoral e identificados por 

estabelecimento, se for esse 

o caso. 
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Constitui contraordenação muito grave imputável à empresa a violação do dever de 

entrega do caderno eleitoral. 

 

 

A partir do momento em que se procede à convocatória da eleição, o Sindicato deve iniciar o processo 

da constituição da lista eleitoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para tal importa ter presente o número de Representantes dos Trabalhadores para a SST a serem 

eleitos, tendo em conta o número total de trabalhadores. 

 

 

 

 

 

Constituição e 
Apresentação  de 

Listas 

• Art.º 33.º. da Lei 102/2009 

Assim sendo, caso a empresa não proceda à sua entrega, deve a CE solicitar 

formalmente e por escrito essa obrigatoriedade, podendo para o efeito utilizar o 

Formulário 6 - Solicitação de Caderno Eleitoral 

Para efeitos de declaração de aceitação do trabalhador candidato a 

representante dos trabalhadores para a SST, pode ser utilizado o Formulário 9- 

Termo Individual de Aceitação de Candidatura e, Formulário 11 – Termo de 

Aceitação para Representante da Lista  
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Não esquecer que cada lista deve conter um número de efetivos e suplentes iguais ao número de 

lugares elegíveis; 

 

O Sindicato deve entregar a lista eleitoral ao presidente da Comissão Eleitoral. Esta deve ser 

acompanhada das declarações de aceitação dos trabalhadores candidatos e do representante da lista.  

A Comissão Eleitoral decide sobre a admissão das listas apresentadas, tendo nos 5 dias seguintes ao 

termo do período de apresentação das mesmas para tomar um dos seguintes procedimentos: 

                                                           
1
 Em caso de aceitação, deve atribuir-lhe uma letra do alfabeto de acordo com a ordem de 

apresentação e proceder à sua afixação em local apropriado para que todos os interessados 

possam tomar conhecimento sobre os candidatos. 
2 Após a receção das candidaturas, o presidente, ao optar por recusá-las, deve, para tal, 

explicitar sempre os motivos da recusa. 

 

Aceita a lista, sendo imediatamente 

afixada1 
Aceitando a Lista, a Comissão Eleitoral 

deve emitir recibo, para o que se deverá 

utilizar o Formulário 12 – Impresso de Aceitação 

da Lista pela Comissão Eleitoral 

 

Não aceita a lista 2  e solicita a sua 

reformulação, tendo os seus proponentes 

– sindicato ou trabalhadores - 48 horas 

para o fazer. 

 

Não aceitando a Lista, a Comissão 

Eleitoral deve pedir a sua reformulação, 

utilizando o Formulário 13 – Impresso para 

Rejeição da Lista pela Comissão Eleitoral 

 

IMPORTANTE: Após a decisão de aceitação de cada uma das listas, o presidente da Comissão Eleitoral 

atribui uma letra do alfabeto, de acordo com a ordem de apresentação, devendo afixar de imediato 

cada uma delas, em local apropriado, na empresa e estabelecimentos (se for o caso).  

Para efeitos de apresentação de lista de candidatura podem ser usados os Formulário 8 - 

Apresentação de Lista Candidata e Formulário 10 – Lista de Candidatura / Identificação dos 

Elementos da Lista. 
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É da competência da Comissão Eleitoral proceder à fixação do período durante o qual as listas 

concorrentes podem afixar comunicados de campanha nos locais apropriados, podendo para esse 

efeitos ser utilizado o Formulário 14 – Período da Campanha 

 

E, igualmente, da sua competência a fixação de todas as deliberações consideradas necessárias, como 

sendo o regulamento do processo eleitoral, a fixação do número e a localização das seções de voto. Para 

os devidos efeitos pode ser utilizado o Formulário 16 - Deliberações da Comissão Eleitoral 

 

Por seu lado as Listas candidatas devem, com a devida legitimidade e em observação pela transparência, 

clareza e diálogo, apresentar os seus objetivos de campanha, bem como os elementos que a compõem. 

Para esse efeito pode ser utilizado o Formulário 15 – Apresentação de Equipa e Objetivos 

 

 

 

Após a fase preparatória estar devidamente organizada a Comissão Eleitoral deve proceder à 

preparação do ato eleitoral propriamente dito. 

 

Nesta fase, a Comissão Eleitoral deve desenvolver os seguintes procedimentos: 

 

A-  Conceção e Reprodução dos Boletins de Voto 

 Elaboração e reprodução dos boletins eleitorais nos 15 dias anteriores à data fixada para o ato 

eleitoral; 

 

 Os boletins devem conter as listas concorrentes por ordem alfabética de admissão (por 

exemplo: 1.º Lista A; 2º Lista B; 3º Lista C); 

Organização 
da Eleição 

• Art.º 34.º, 35.º e 36.º da Lei 102/2009 
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 A Comissão Eleitoral deve, ainda, providenciar as urnas de voto, assegurando a segurança dos 

boletins depois de reproduzidos.  

 

B-  Seções de Voto 

 

 Em cada estabelecimento com um mínimo de 10 trabalhadores deve existir, pelo menos, uma 

seção de voto; 

 A cada seção de voto não podem corresponder mais de 500 eleitores; 

 

C- Mesas de Voto 

 De acordo com o n.º 3 do artigo n.º 3 da Lei 102/ 2009, cada mesa de voto é constituída por: 

 

 1 Presidente que dirige a votação 

 1 Secretário 

 1 Representante de cada lista 

 É o presidente da Comissão Eleitoral que escolhe os elementos3 de cada mesa de voto. 

 

 

 

 

 Os membros de cada mesa de voto encontram-se dispensados da prestação de trabalho, 

constituindo uma contraordenação grave a violação desta disposição. 

 

                                                           
3 Os membros de cada mesa são escolhidos de acordo com os critérios do Artigo 29º 

da Lei nº 102/2009, os mesmos critérios de escolha dos membros da Comissão Eleitoral 

(presidente, secretário, o trabalhador com mais antiguidade, etc.). 

17 

 

Os membros selecionados devem, igualmente, assinar um termo de 

aceitação. 

Para o efeito pode ser utilizado o Formulário 17 – Termo de Aceitação para 

Membro de Mesa Eleitoral 
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D- Preparação do Ato Eleitoral  

Encontrando-se as seções de voto e mesas de voto devidamente organizadas, segue-se a fase de 

organização do ato eleitoral propriamente dito.  

 

Assim, tendo em conta o disposto no artigo n.º 36º da Lei 102/ 2009, as regras estabelecidas são as 

seguintes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- As urnas devem ser distribuídas pelos locais de trabalho, de modo a permitir que todos os 

trabalhadores possam exercer o seu direito ao voto, sem que prejudiquem o normal 

funcionamento da empresa; 

- A votação é efectuada no local e durante as horas de trabalho. Cada trabalhador vota 

no seu horário de trabalho, dispondo do tempo necessário para o efeito; 

- A votação deve ter a duração mínima de 3 horas e máxima de 5 horas. O horário de 

funcionamento é fixado pela CE, 5 dias antes da data do ato eleitoral; 

- O encerramento não pode ocorrer depois das 21h; 

- No caso de trabalho por turnos ou de horários diferenciados na empresa, o ato eleitoral do 

turno da noite deve preceder o do turno de dia; 

- Nas empresas com estabelecimentos geograficamente dispersos, o ato eleitoral deve ser 

realizado em todos no mesmo dia, no mesmo horário e nos mesmos termos 

- Os votantes devem ser identificados e registados em documento próprio, com termo de 

abertura e encerramento, assinado e rubricado em todas as folhas pela mesa eleitoral. 
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Após a preparação do ato eleitoral estar completa, procede-se na data respetiva, à realização do ato 

eleitoral propriamente dito. 

Para o efeito, cada mesa de voto deverá estar munida dos 

seguintes documentos essenciais: 

1- Boletins de voto já reproduzidos e selados; 

2 - Urna para votação; 

3 - Documento de abertura da mesa de votação; 

4 - Documento para registo dos trabalhadores votantes; 

5 - Termo de encerramento da mesa de voto; 

6- Ata de apuramento parcial referente a cada mesa de voto. 

 

                                                           
4
 Todos os trabalhadores têm direito ao voto, podendo votar no seu horário de trabalho, para o 

que cada um dispõe do tempo indispensável para o efeito. Constitui contra – ordenação 

grave a violação desta disposição.   

 
5

 No caso das empresas que não têm trabalho por turnos, mas que têm vários 

estabelecimentos, o horário e o dia de votação são os mesmos para todos os 

estabelecimentos. 

Realização do 
Ato Eleitoral 

• Art.º 36.º da Lei 102/2009 

Exemplo de Organização dos Turnos para Votação4 

Turno5 Abertura Encerramento 

24.00 – 8.00  

6.00 

 

9.00 8.00 – 16.00 

16.00- 24.00 16.00 21.00 
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Depois de constituída a mesa de voto composta por todos os seus elementos e documentos 

necessários, procede-se à abertura da mesma e ao registo dos votantes. Para o efeito poderá ser 

utilizado o Formulário n.º 18. 

Caso haja mais que uma mesa, proceder de igual forma, para todas as mesas de voto. 

 

 

 

 

Após a votação que termina no horário fixado para o seu funcionamento, o próximo passo é proceder 

ao encerramento da votação, sendo necessário proceder-se ao seu encerramento formal - termo de 

encerramento. 

Caso haja mais que uma mesa, proceder de igual forma, para todas as mesas de voto. 

 

 

 
O apuramento do ato eleitoral deve ser realizado imediatamente após o encerramento das urnas; 

Encerramento 
do Ato Eleitoral 

• Art.º 37.º da Lei 102/2009 

Apuramento  
Parcial do Ato 

Eleitoral 

• Art.º 37.º da Lei 102/2009 

Para se proceder ao encerramento do ato eleitoral, pode 

ser utilizado o Formulário 15 – Apresentação de Equipa e 

Objetivos 
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Assim, após o encerramento das urnas, procede-se à sua abertura para contagem e apuramento 

parcial de cada urna; 

Após efetuada a contagem e o respectivo apuramento parcial das votações, procede-se ao registo na 

ata de apuramento parcial. 

O próximo passo é, após se proceder à ata de apuramento 

parcial, anexar a esta ata o documento de abertura, registo 

dos votantes e documento de encerramento. 

O presidente da mesa deverá remeter todos os 

documentos mencionados para a CE, para se proceder ao 

apuramento final. 

No caso de apenas existir uma mesa de voto, o 

procedimento é mais simples, apenas sendo feito o 

apuramento global e a respetiva ata de apuramento global. 

 

 

 

 

 

O documento de 
abertura, documento 
de registo e termo de 
encerramento, bem 
como a ata parcial, 

devem ser assinados 
e rubricados, em 

todas as folhas, por 
todos os elementos 

da mesa. 

 

Para se proceder ao apuramento parcial do ato 

eleitoral, pode ser utilizado o Formulário 20 - Acta de 

Apuramento Parcial dos Resultados da Eleição 
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Encontrando-se a Comissão Eleitoral munida de todos os documentos e resultados do apuramento 

parcial de cada mesa de voto, procede-se ao apuramento global do ato eleitoral.  

Após o apuramento dos resultados, segundo o método de Hondt, deve a Comissão Eleitoral proceder 

ao registo da Ata de Apuramento Global. 

 

 

 

 

 

Apuramento Global 
do Ato Eleitoral 

• Art.º 37.º e 38.º da 
Lei 102/2009 

Para se proceder à Ata de Apuramento Global pode 

ser utilizado o Formulário 21 - Ata de Apuramento 

Global dos Resultados da Eleição 
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Após o apuramento final do ato eleitoral, a Comissão Eleitoral deve, proceder às seguintes acções: 

 

1 - Afixar no local ou locais de trabalho em que decorreu a eleição os elementos de 

identificação dos Representantes dos trabalhadores que foram eleitos. 

2 - Afixar a cópia da acta de apuramento global da eleição. 

 

 

 

 

Esta informação deve encontrar-se afixada durante 15 dias a contar da data de apuramento. 

Deve, igualmente, no prazo de 15 dias a contar da data de apuramento, remeter estes elementos à 

DGERT.  

Deve enviar no mesmo prazo, os elementos enunciados aos órgãos de gestão da empresa. 

 

 

 

 

 

 

A 

 

Publicidade 

do Ato Eleitoral 

• Art.º 39.º da Lei 
102/2009 

Para efeitos de publicitação dos resultados nos 

locais de trabalho pode ser utilizado o Formulário 

24 – Divulgação dos Resultados/Locais de Trabalho 

Para efeitos de envio dos elementos à DGERT pode ser utilizado o Formulário 22 – 

Comunicação dos Resultados ao Ministério; 

 

Para efeitos de envio dos elementos à empresa pode ser utilizado o Formulário 23 – 

Comunicação dos Resultados à Empresa 



27 
 

 

DGERT após receção dos elementos acima indicados, regista o resultado da eleição e procede à sua 

publicação imediata em BTE. 

 

Só após a publicação do resultado eleitoral em BTE é que o RT’S SST pode assumir a sua função 

representativa.

Início da 
Atividade 

• Art.º 40.º da Lei 102/2009 

Importante 

 

O mandato dos RT’S SST tem a duração de 3 anos. 

Verificando-se a necessidade de proceder-se à substituição dos Representantes 

eleitos, a Lei prevê esta possibilidade nos seguintes casos concretos: 

1 – No caso de renúncia do representante eleito; 

2 - No caso de impedimento definitivo do representante eleito. 

Nestes casos os RT’S SST serão substituídos pelos candidatos efetivos e suplentes 

pela ordem indicada na respetiva lista. 

Por Convenção Coletiva podem, ainda, ser criadas comissões de segurança e saúde 

no trabalho, de composição paritária, constituídas pelos Representantes dos 

trabalhadores para a segurança e saúde no trabalho, de acordo com a 

proporcionalidade dos resultados das eleição. 
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4 - Fluxograma do Processo Eleitoral
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5- Formulários 
 

 

 

Encontram-se, nesta secção, dispostos os vários Formulários que podem ser 

utilizados no decorrer do processo eleitoral, com vista a formalizar devidamente 

e por escrito, todos os atos que lhe estão inerentes. 

 

 

Aconselha-se que os formulários sejam impressos em papel timbrado do Sindicato. 
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Formulário 1- Convocatória a enviar à DGERT 
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Direção Geral das Relações de Trabalho  

DGERT 

 

 

_______________ , _____de ___________de ______ 

 

Assunto: Comunicação de realização de ato eleitoral para a Eleição de 

Representantes dos Trabalhadores para a Segurança e Saúde no Trabalho. 

 

Exs. Senhores, 

Serve a presente comunicação enviada com a antecedência exigida no nº3 

do artigo 27º da Lei nº102/2009 de 10 Setembro, para informar que no dia_____ 

de ___________de _________será realizado na empresa abaixo identificada, o 

ato eleitoral com vista à eleição dos Representantes dos Trabalhadores para 

a Segurança e Saúde no Trabalho, conforme disposto nos Artigos 21º, 26º e 

seguintes da Lei nº102/2009, de 10 de Setembro. 

 

Identificação da empresa:______________________________ 

Morada:_______________________________________________ 

N.º Contribuinte: _______________________________________ 

Cae: _________________________________________________ 

Solicita-se, conforme disposto na alínea a) do Artigo 28º da Lei nº102/2009, de 

10 de Setembro, a publicação desta comunicação no Boletim do Trabalho e 

Emprego. 

Sem outro assunto, apresentamos os melhores cumprimentos, 

 

A Direção 
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Formulário 2 – Convocatória a enviar à Empresa 
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À Direção da Empresa 

 

____________________ 

 Morada 

_______________, _____de ___________de ________ 

 

 

Assunto: Comunicação de realização de ato eleitoral para a Eleição de 

Representantes dos Trabalhadores para a Segurança e Saúde no Trabalho. 

 

Exmºs Senhores, 

 

Serve a presente comunicação, enviada com a antecedência exigida no nº3 

do artigo 27º da Lei nº102/2009 de 10 Setembro, para informar que no dia ____ 

de___________ de _________o Sindicato_______________vai proceder à eleição 

dos Representantes dos Trabalhadores para a Segurança e Saúde no 

Trabalho, de acordo com o disposto no nos artigos 21.º, 26.º e seguintes da Lei 

nº102/2009, solicitando-se para o efeito a devida publicidade deste ato 

eleitoral, nos termos da alínea b) do número 1 do artigo 28.º, da referida Lei 

nº102/2009. 

 

 

Sem outro assunto, apresentamos os melhores cumprimentos, 

 

A Direção 
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Formulário 3 – Solicitação de Informação para Constituição da Comissão Eleitoral 
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À Direção da Empresa 

 

____________________ 

 Morada 

_____________, _____ de ___________ de _________ 

 

Assunto: Solicitação de informação para constituição da Comissão Eleitoral 

 

Exmºs Senhores, 

 

O sindicato__________________vem por este meio solicitar a V.Ex.ªs, ao abrigo 

do disposto na Lei nº102/2009, de 10 de Setembro que sejam facultadas todas 

as informações necessárias para a constituição da Comissão Eleitoral, nos 

termos da legislação supra referida, para que se proceda à eleição dos 

Representantes dos Trabalhadores para a Segurança e Saúde no Trabalho, 

cuja eleição se realiza em ....../....../......, concretamente: 

 

- Os 4 trabalhadores com mais antiguidade na empresa 

- Os 4 trabalhadores com menos antiguidade na empresa 

 

 

Sem outro assunto, apresentamos os melhores cumprimentos, 

 

A Direção 
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Formulário 4 – Declaração de Aceitação para Membro da Comissão Eleitoral 
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Declaração de Aceitação 

Para Membro da Comissão Eleitoral 

 

 

 

Nos termos do disposto no artigo n.º 21º e do nº3 e n.º 4 do artigo n.º 29º da Lei 

nº102/2009, de 10 de Setembro eu, ...................................................., venho por 

este meio declarar que aceito de minha livre vontade, fazer parte da 

Comissão Eleitoral constituída para a realização da eleição dos 

Representantes dos Trabalhadores em matéria de Segurança e Saúde no 

Trabalho da empresa___________________ e cujo ato eleitoral decorrerá no dia 

...... de ........................ de .......  

 

Nome: _________________________________________ 

Morada: _____________________________________________ 

BI/CC nº ___________________ Emitido em ___/___/___ pelo Arquivo de 

Identificação de _____________________ 

 

Data: ___________________   ___/___/___ 

 

 

Assinatura 

 

_________________ 
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Formulário 5- Comunicação da Composição da Comissão Eleitoral  
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À Direção da Empresa 

  _________________ 

 Morada 

Assunto: Comunicação da Composição da Comissão Eleitoral  

 

Exmºs Senhores, 

 

De acordo com os termos do artigo 29.º da Lei nº102/2009, de 10 de 

Setembro, vimos por este meio comunicar que a composição da Comissão 

Eleitoral para a eleição dos Representantes dos Trabalhadores para a 

Segurança e Saúde no Trabalho nesta empresa, que se realiza no dia _____de 

_______de _______ é a seguinte: 

 

Presidente: ____________________________(n.º de trabalhador) 

Secretário:_____________________________ (n.º de trabalhador) 

1.º Vogal:______________________________ (n.º de trabalhador) 

2.º Vogal: ______________________________ (n.º de trabalhador) 

 

Comunicações futuras passam assim a ser da responsabilidade da Comissão 

Eleitoral, a quem competirá o acompanhamento e fiscalização de todo o 

processo eleitoral. 

 

Apresentando os melhores cumprimentos 

 

A Direção 
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Formulário 6 - Solicitação de Caderno Eleitoral 
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À Direção da Empresa 

 

____________________ 

 Morada 

...................... , ..... de ..................... de ............ 

 

 

Assunto: Solicitação de Caderno Eleitoral para efeitos de Eleição dos 

Representantes dos Trabalhadores para a SST 

 

Exmºs Senhores, 

 

Nos termos do artigo 31º da Lei nº102/2009, de 10 de Setembro, a Comissão 

Eleitoral constituída nos termos do artigo 29.º e para efeitos do ato eleitoral a 

realizar-se no dia _____de _______de _______, solicita V. Exas. uma listagem dos 

trabalhadores da empresa à data da marcação deste ato eleitoral, para a 

constituição do Caderno Eleitoral. 

 

 

Com os nossos cumprimentos 

 

 

 

A Comissão Eleitoral 

(Identificação dos membros e qualidade) 
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Formulário 7 – Comunicação sobre o Prazo para Apresentação de Candidaturas 
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Empresa___________________ 

 

ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DOS 

TRABALHADORES PARA  

SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO 

 

Prazo para Apresentação de Candidaturas 

 

 

Nos termos e para os efeitos do n.º 1 do artigo 30º da Lei nº102/2009, de 10 de 

Setembro, comunica-se que se encontra aberto o prazo para apresentação 

de listas de candidatura até às ______do dia_______________de __________, 

junto da Comissão Eleitoral. 

 

 

Mais se acrescenta que as listas candidatas devem seguir o disposto no artigo 

33º da Lei nº102/2009, de 10 de Setembro. 

 

Lembramos que quaisquer dúvidas podem ser colocadas junto desta 

Comissão Eleitoral ou enviadas para a caixa de correio eletrónico com o 

endereço___________________________. 

 

 

A Comissão Eleitoral 

 

(Identificação dos membros e qualidade) 
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Formulário 8 - Apresentação de Lista Candidata 
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                                                                   À Comissão Eleitoral 

                                                                               Eleição dos Representantes  

                                                                                 dos Trabalhadores para a SST  

  na empresa__________________ 

 

..................... , ..... de ..................... de ...... 

 

Assunto: Apresentação de Lista Candidata à Eleição 

 

Exmºs Senhores, 

 

Nos termos consagrados no artigo 33º da Lei nº102/2009, de 10 de Setembro, 

junto se remete lista de candidatura ao ato eleitoral para os Representantes 

dos Trabalhadores em Segurança e Saúde no Trabalho, a realizar-se no dia 

____ de__________de_________, nesta empresa. 

 

 

A nossa candidatura será desenvolvida com o lema “____________________ 

na____________( nome da empresa)”. 

 

Junto se envia, em anexo, Lista de Candidatura, Termo de Aceitação de 

cada membro e termo de Aceitação de Representante da Lista. 

 

Sem outro assunto, apresentamos os melhores cumprimentos, 

 

O Representante da Lista 
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Formulário 9- Termo Individual de Aceitação de Candidatura 
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Declaração de Aceitação 

Para Membro da Lista  

 

 

Nos termos do disposto no número 1 do artigo n.º 33.º da Lei nº102/2009, de 10 

de Setembro eu, ...................................................., venho por este meio declarar 

que aceito de minha livre vontade, integrar a Lista de Candidatura  à 

realização da eleição dos Representantes dos Trabalhadores em matéria de 

Segurança e Saúde no Trabalho da empresa___________________ sob o lema: 

“_______________________________na____________( nome da empresa)” e cujo 

ato eleitoral decorrerá no dia ...... de ........................ de ........ 

 

Nome: _________________________________________ 

N.º de trabalhador:__________________ 

Morada: _____________________________________________ 

BI/CC nº ___________________ Emitido em ___/___/___ pelo Arquivo de 

_____________________ 

 

 

 

Data: ___________________   ___/___/___ 

 

 

 

Assinatura 

 

______________________________ 
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Formulário 10 – Lista de Candidatura / Identificação dos Elementos da Lista 
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Identificação dos Candidatos da Lista 

 

Nos termos e para os efeitos referidos do artigo n.º 33.º da Lei n.º 1027 2009, de 

10 de Setembro, os abaixo identificados subscrevem a lista infra de 

candidatos efetivos e suplentes à eleição dos Representantes dos 

Trabalhadores para a SST na empresa ___________________ para, no triénio 

_______/_________, integrarem esta lista que se identifica pelo lema: 

        ______________________________________________________,  apresentada 

pelo Sindicato______________________. 

(identificação do lema e sindicato) 

 

Efetivos 

 

Nome 

 

N.º trabalhador 

 

N.º BI/ CC 

 

Assinatura 

    

    

    

    

 

Suplentes 

 

Nome 

 

N.º trabalhador 

 

N.º BI/ CC 

 

Assinatura 
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Formulário 11 – Termo de Aceitação para Representante da Lista  
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Declaração de Aceitação 

para Representante da Lista  

 

________________________________________ 

(Identificação do Lema) 

 

Nos termos do disposto no número 1 do artigo n.º 33.º da Lei nº102/2009, de 10 

de Setembro eu, ...................................................., aceito de minha live vontade 

ser o representante da Lista de Candidatura  à realização da eleição dos 

Representantes dos Trabalhadores em matéria de Segurança e Saúde no 

Trabalho da empresa___________________ sob o lema: “___________________ 

na____________( nome da empresa)” e cujo ato eleitoral decorrerá no dia ...... 

de ........................ de ........ 

 

Nome: _________________________________________ 

N.º de trabalhador:__________________ 

Morada: _____________________________________________ 

BI/CC nº ___________________ Emitido em ___/___/___ pelo Arquivo de 

_____________________ 

 

 

Data: ___________________   ___/___/___ 

 

Assinatura______________________ 
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Formulário 12 – Impresso de Aceitação da Lista pela Comissão Eleitoral 
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Aceitação da Lista candidata do Sindicato _____________________ ____ para a 

Eleição dos Representantes dos Trabalhadores para a Segurança e Saúde no 

Trabalho a decorrer no dia _____de ______________de 20__ 

na (empresa _________________________) 

 

 

Vem a Comissão Eleitoral comunicar, nos termos e para os efeitos dos 

números 4 e 5 do artigo n.º 33 da Lei nº102/2009, de 10 de Setembro, que a 

Lista recebida sob o lema “Juntos pela Segurança e Saúde 

na____________(nome da empresa)”, apresentada a esta Comissão no dia 

____ de ______, pelas _____horas, se encontra em conformidade com a 

legislação, tendo sido aceite pelos membros que compõe esta Comissão 

Eleitoral. 

 

A Lista é composta pelos abaixo identificados elementos: 

 

Efetivos: 

 

 

Suplentes: 

 

 

Representada por: ______________________ 

 

Após a necessária validação da regularidade da candidatura, foi atribuída à 

lista a letra “____”, tendo sido integrado na Comissão Eleitoral o seu 

representante. 

A Comissão Eleitoral 

(identificação e qualidade dos membros) 
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Formulário 13 – Impresso para Rejeição da Lista pela Comissão Eleitoral 
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Comunicação 

 

 

Vem a Comissão Eleitoral comunicar, nos termos e para os efeitos do número 

3 do artigo n.º 33 da Lei nº102/2009, de 10 de Setembro, que a Lista recebida 

sob o lema “__________________” apresentada no dia ____/_____/_____ pelas 

_____horas, não se encontra em conformidade com a legislação, tendo sido 

rejeitada pelos membros que compõe esta Comissão Eleitoral, pelos motivos 

abaixo designados: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Mais se informa que os proponentes da Lista, em conformidade como o 

número 3 do artigo referido, podem sanar todas as irregularidades 

referenciadas acima, tendo 48 horas a contar desta data para esse efeito. 

 

________________,_____de _________de_______. 

 

A Comissão Eleitoral 

(identificação e qualidade dos membros) 
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Formulário 14 – Período da Campanha 
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Eleição dos Representantes dos trabalhadores para a Segurança e Saúde no Trabalho, 

da empresa__________________, para o triénio 20___/20___ 

 

 

Período de Campanha 

 

Dando cumprimento ao artigo n.º 30 da Lei nº102/2009, de 10 de Setembro, a 

Comissão Eleitoral deliberou que o período de campanha para a eleição dos 

RT’S SST, que se realiza no em ____/_____/_____, ocorra durante ______dias úteis, 

com início no dia ___/_____/____ e fim em _____/_____/_____. 

 

Lembramos que quaisquer dúvidas podem ser colocadas junto desta 

Comissão Eleitoral ou utilizando a caixa de correio eletrónico, com o 

endereço________________________________. 

 

 

___/___/___ 

 

A Comissão Eleitoral 

(identificação e qualidade dos membros) 
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Formulário 15 – Apresentação de Equipa e Objetivos 
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Lista “__” – Lema da campanha 

 

_________________________________________________ 

 

A Equipa e o Programa 

 

Realiza-se no dia ____/_____/_____ o ato eleitoral para o primeiro mandato dos Representantes 

dos Trabalhadores para a Segurança e Saúde no Trabalho, ao abrigo da Lei nº102/2009, de 10 

de Setembro que regulamenta o Regime Jurídico da Segurança e Saúde no Trabalho. 

 

Tendo em conta a importância das questões relativas à Segurança e Saúde no Trabalho, a 

acção desta equipa é norteada pelos seguintes princípios fundamentais: 

 Forte motivação na área da segurança e saúde no trabalho; 

 Formação específica em SST; 

 Disponibilidade para o exercício das funções de RT’S SST  

 Diálogo com todas as partes interessadas 

 Coesão em torno da defesa dos direitos dos trabalhadores em matéria de SST; 

 ….. 

Conheça, nominalmente, os trabalhadores que compõem a Lista “__”, bem como as 

qualificações que os habilitam para as tarefas de representação em SST: 

 

Identificação  

Nota curricular de relevância no domínio da SST 

 

Afirmamos o nosso Compromisso em trabalhar em prol da melhoria contínua das condições de 

segurança e saúde no trabalho, certos que podemos contar com a confiança de todos os 

nossos colegas. 

 

Pretendemos desenvolver o nosso mandato, conferindo especial atenção aos seguintes aspetos: 

 

 Resolução de irregularidades no âmbito da SST; 

 Levantamento de riscos profissionais através da ministração de um questionário; 

 Divulgação de material informativo e de sensibilização sobre prevenção de riscos 

profissionais; 

 Promover na empresa a análise contínua das situações de risco; 

 ……. 

 

Encontramo-nos empenhados na promoção do bem-estar nos locais de trabalho. 

 

Não deixe de Votar no dia ___/____/______ 

 

Vote na Lista “__” 

 

LEMA da CAMPANHA 
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Formulário 16 - Deliberações da Comissão Eleitoral 
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Eleição dos Representantes dos Trabalhadores para a Segurança e Saúde no 

Trabalho, da empresa__________________, para o triénio 20___/20___ 

 

 

Deliberações 

 

 

Dando cumprimento aos artigos n.º 35.º e 36.º da Lei 102/2009, de 10 de 

Setembro, vem a Comissão Eleitoral informar das seguintes deliberações: 

 

1 – A eleição decorrerá em todas as secções de voto durante o período que 

decorre entre as___horas e as ______horas do dia ___/____/________; 

2 – A comunicação do resultado de cada mesa de voto deve ser efetuada 

no próprio dia até às ----horas; 

3 – Cada seção de voto deve constituir uma mesa com_____trabalhadores, 

aos quais competirá fiscalizar e validar o ato eleitoral dessa mesa; 

4 – Todo o material necessário à votação será enviado por correio interno 

para cada local de trabalho; 

5 – Serão anuladas as mesas de voto cujo processo eleitoral não seja 

rececionado na Comissão Eleitoral até ao dia ___/___/______. 

6 -... 

 

 

___/___/____ 

 

A Comissão Eleitoral 
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Formulário 17 – Termo de Aceitação para Membro de Mesa Eleitoral 
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Declaração de Aceitação 

Para Membro da Mesa Eleitoral 

 

 

Eu, ..............................................................., venho por este meio declarar que aceito de 

minha livre vontade, fazer parte na qualidade de _________________________ da Mesa 

Eleitoral constituída de acordo com o disposto no artigo n.º 35º, nº3 da Lei nº102/2009, 

de 10 de Setembro da empresa___________________ e cujo ato eleitoral decorrerá no 

dia ...... de ........................ de .......  

 

Nome: _________________________________________ 

Morada: _____________________________________________ 

BI/CC nº ___________________ Emitido em ___/___/___ pelo Arquivo de Identificação de 

_____________________ 

 

Data: ___________________   ___/___/___ 

 

 

Assinatura 

 

_________________ 
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Formulário 18 – Termo de Abertura e Registo de Presenças  
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Eleição dos Representantes dos Trabalhadores para a Segurança e 

Saúde no Trabalho, da empresa__________________, para o triénio 

2012/2015 

 

Secção de Voto n.º __________sita em___________________ 

 

Termo de Abertura 

 

É aberto o REGISTO DE PRESENÇAS, na votação, para a eleição dos Representantes 

dos Trabalhadores para a Segurança e Saúde no Trabalho, da empresa_________, 

para o triénio 2012/2015 da mesa correspondente 

____________________(estabelecimento), sito em ________________(designação do 

local), assinando e numerando-se todas as páginas. 

A mesa é constituída por: 

 

Presidente:___________________________________________ 

Secretário:___________________________________________ 

Representante:_______________________________________ 

 

 N.º    

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

 



66 
 

 

 

 

 

 

  

Eleição dos Representantes dos Trabalhadores para a Segurança e Saúde no 

Trabalho, da empresa___________________________, para o triénio 20___/20___ 

 

Registo de Presenças: 

 

 N.º    
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Formulário 19 – Termo de Encerramento 
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Eleição dos Representantes dos Trabalhadores para a Segurança e Saúde no 

Trabalho, da empresa__________________, para o triénio 20___/20___ 

 

Secção de Voto n.º __________sita em___________________ 

 

__________________Termo de Encerramento_____________________ 

 

Dá-se por encerrado o REGISTO DE PRESENÇAS, na votação, para a eleição 

dos Representantes dos Trabalhadores para a Segurança e Saúde no 

Trabalho, da empresa_________, para o triénio 20___/20___ da mesa 

correspondente ____________________(estabelecimento),sito em 

________________(designação do local), o qual contém ____________páginas 

(total de páginas, incluindo esta e os anexos a este registo) e regista no final 

_______________presenças. 

 

 

 

Presidente:___________________________________________ 

Secretário:___________________________________________ 

Representante:_______________________________________ 

Data ___/___/___ 

 

__________________________________ 

 

Nota Importante: 

 

O termo de abertura, registo de presenças e termo de encerramento deve ser 

assinado e rubricado em todas as folhas por todos os membros da mesa 

eleitoral.  
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Formulário 20 - Acta de Apuramento Parcial dos Resultados da Eleição 
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Eleição dos Representantes dos Trabalhadores para a Segurança e Saúde no 

Trabalho, da empresa________________________________________________, para 

o triénio 20___/20___ 

 

 

 

Acta de Apuramento Parcial dos Resultados da Eleição 

 

 

SECÇÃO DE VOTO N.º ______ - sita em ____________________________________ 

Aos _____de _______________de_____________, realizou-se 

_________________(estabelecimento), sito 

em____________________________________________________(designação do 

local) a votação para a eleição dos Representantes dos Trabalhadores para 

a Segurança e Saúde no Trabalho, da empresa__________________, para o 

triénio 2012/2015. -----------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Mesa foi constituída nos termos do artigo 35.ª da lei n.º 102/2009, de 10 de 

Setembro, sendo constituída pelos seguintes trabalhadores (nomes completos, 

seguidos do número de trabalhador): -----------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTE: ________________________________________________________  

SECRETÁRIO:________________________________________________________  

REPRESENTANTE: ____________________________________________________  

 

A votação decorreu entre as _______ e as ________, tendo sido apurados os 

seguintes resultados: 
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 Número Extenso 

VOTOS LISTA “A”   

VOTOS BRANCOS   

VOTOS NULOS   

TOTAL DE VOTOS   

 

Ocorrência (s) registada (s):  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

E nada mais havendo a referir vai esta ACTA ser encerrada depois de lida em 

voz alta, aprovada e assinada por todos os membros da Mesa (assinaturas 

completas):---------------------- 

O PRESIDENTE: ______________________________________________________________ 

O SECRETÁRIO:______________________________________________________________ 

REPRESENTANTE:___________________________________________________________ 

 

Data _______________________________________ 

 



72 
 

 

 

Formulário 21 - Ata de Apuramento Global dos Resultados da Eleição 
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Eleição dos Representantes dos Trabalhadores para a Segurança e 

Saúde no Trabalho, da empresa_______________, para o triénio 20__/20__ 

 

Acta de Apuramento Global dos Resultados da Eleição 

 

A Comissão Eleitoral, reunida em ____/______/_____, deu por terminado o 

processo de apuramento dos resultados finais globais da eleição para os 

Representantes dos Trabalhadores para a Segurança e Saúde no Trabalho da 

empresa_______________, realizada em _____/_____/_______. 

Dando cumprimento ao disposto no Artigo 38º da Lei 102/2009, a Comissão 

Eleitoral, com base nas actas das mesas de voto, apurou os seguintes 

resultados: 

MESAS APURADAS:   

TOTAL DE VOTANTES  

VOTOS NA LISTA "__"  

VOTOS NA LISTA "__" 
 

 

VOTOS BRANCOS  

VOTOS NULOS  

 

Encontravam-se inscritos no Caderno Eleitoral ________ trabalhadores. 

Foram ainda anuladas _____ mesas de voto, devido a irregularidades que não 

foi possível sanar, num total de _______ votantes. 

A relação dos trabalhadores eleitos e suplentes como Representantes dos 

Trabalhadores para a Segurança e Saúde no Trabalho da 

empresa________________, é a seguinte: 
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EFETIVOS 

Nome                                                                                                  N.ºtrabalhador 

_______________________________                                                _______________ 

_______________________________                                                _______________ 

_______________________________                                                _______________ 

_______________________________                                                _______________ 

SUPLENTES 

_______________________________                                                _______________ 

_______________________________                                                _______________ 

_______________________________                                                _______________ 

_______________________________                                                _______________ 

 

E nada mais havendo a referir vai esta acta ser encerrada, depois de lida em 

voz alta, aprovada e assinada por todos os membros da Comissão Eleitoral. ---

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O resultado desta Eleição, nos termos da legislação vigente, vai ser 

comunicado ao Ministério da Economia e do Emprego para publicação no 

Boletim do Trabalho e Emprego, bem como ao Conselho de Administração / 

Direcção da Empresa_______________________. 

Data________________________________________ 

 

A Comissão Eleitoral 

 

(identificação dos membros e qualidade) 
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Formulário 22 – Comunicação dos Resultados ao Ministério 
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 Ao 

Ministério da Economia e do Emprego 

 Rua da Horta Seca, n.º 15 

 1200-221 Lisboa  

 

 ________________________, _____/_______/________ 

 

 

Assunto: Pedido de Publicação no Boletim do Trabalho e Emprego dos 

resultados da Eleição para os Representantes dos Trabalhadores para a 

Segurança e Saúde no Trabalho da empresa__________realizada em 

___/____/______. 

 

Exmos. Senhores, 

 

A Comissão Eleitoral da Eleição supra mencionada, vem junto de V. Exas. 

solicitar,nos termos do artigo 39.º da lei n.º 102/ 2009, de 10 de Setembro, a 

publicação da relação dos trabalhadores eleitos e suplentes como 

Representantes dos Trabalhadores para a Segurança e Saúde no Trabalho da 

empresa_______________, para o triénio 20___/20___: 

 

Efetivos: 

Nome N.º trab. N. CC/BI 
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Suplentes: 

Nome N.º trab. N. CC/BI 

   

   

   

   

 

 

Para o devido efeito são anexadas cópias da Acta de Apuramento Global, 

das Actas de Apuramento das Mesas de Voto, bem como dos Registos de 

Presença com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento. 

 

O resultado desta Eleição, nos termos da legislação vigente, foi nesta data 

também comunicado ao Conselho de Administração/ Direcção da 

empresa______________ . 

 

 

Desde já agradecemos a atenção dada à nossa solicitação. 

 

A Comissão Eleitoral  

 

(identificação dos membros e qualidade) 
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Formulário 23 – Comunicação dos Resultados à Empresa 
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                                                     À Direção da empresa_____________________ 

 

 

 ____________________, _____/_______/________ 

 

 

Assunto: Comunicação dos resultados da Eleição para os Representantes dos 

Trabalhadores para a Segurança e Saúde no Trabalho da 

empresa__________realizada em ___/____/______. 

 

 

Exmos. Senhores, 

 

A Comissão Eleitoral da Eleição supra mencionada, vem comunicar, a 

publicação da relação dos trabalhadores eleitos e suplentes como 

Representantes dos Trabalhadores para a Segurança e Saúde no Trabalho da 

empresa______________________________,  para o triénio 20___/20____: 

 

Efetivos: 

 

Nome N.º trab. N. CC/BI 
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Suplentes: 

Nome N.º trab. N. CC/BI 

   

   

   

   

 

 

Para o devido efeito são anexadas cópias da Acta de Apuramento Global, 

das Actas de Apuramento das Mesas de Voto, bem como dos Registos de 

Presença com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento. 

 

 

A Comissão Eleitoral  

 

(identificação dos membros e qualidade) 
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Formulário 24 – Divulgação dos Resultados/Locais de Trabalho 
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Eleição dos Representantes dos Trabalhadores para a Segurança e Saúde no 

Trabalho, da empresa__________________, para o triénio 20___/20___ 

 

 Resultados da Eleição 

Dando cumprimento ao disposto no Artigo 39º da Lei 102/2009, de 10 de 

Setembro, a Comissão Eleitoral, vem por este meio publicitar, para os devidos 

efeitos, a relação dos trabalhadores eleitos e suplentes como Representantes 

dos Trabalhadores para a Segurança e Saúde no Trabalho da 

empresa________________: 

 

EFETIVOS 

        

  

Nome N.º Trabalhador 

  

  

                                                                                           

SUPLENTES 

                                        

Nome N.º Trabalhador 

  

  

 

 

 

Data ---/----/---- 
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União Geral de Trabalhadores 

 

Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho 

 

Abril de 2012 

 

 

 

 


