
 

O maior sindicato do NORTE 

Somos a FORÇA que conta! 
 

 

Ficha de sindicalização — Instruções 

 
Ensino não Superior: 

 SPN – formulário não superior –> preencher os campos necessários à sua identificação pessoal e 
profissional; 

 SPN – formulário quotização –> indicar qual a opção pretendida para o pagamento da quotização; 
 
Ensino Superior: 

 SPN – formulário superior –> preencher os campos necessários à sua identificação pessoal e 
profissional; 

 SPN – formulário quotização –> indicar qual a opção pretendida para o pagamento da quotização. 
 
Para concluir o seu pedido de sindicalização é necessário assinar os documentos, garantindo dessa forma a 
validade dos dados e instruções indicadas. Para esse efeito tem as seguintes opções: 
 

1. Imprimir os formulários PDF preenchidos para que os possa assinar, digitalizar as cópias assinadas e 
enviá-las por correio eletrónico para o endereço e-mail servicos@spn.pt 

2. Enviar os formulários PDF preenchidos por correio eletrónico para o endereço e-mail servicos@spn.pt, 
sendo posteriormente enviado para a morada que indicou as versões impressas desses 
formulários, acompanhadas de um envelope RSF, para que os possa assinar e devolver aos serviços do 
SPN; 

3. Assinatura eletrónica qualificada através da Chave Móvel Digital  
Caso opte pela assinatura eletrónica qualificada através da Chave Móvel Digital, deverá assinar ambos 
os documentos assinalando  que deseja qua a assinatura esteja visível no documento e escolher 
a posição 18 para aplicar a assinatura; 
 

 
 
Se escolheu o método de pagamento da quotização por Autorização de Débito Direto e não é o titular da 
conta, a assinatura a aplicar no SPN formulário quotização deverá ser a do titular da conta. 
Se optou pela assinatura eletrónica qualificada, o titular da conta deverá aplicar a assinatura na posição 12.

 
NOTA: Tendo em conta que as instalações do SPN estão encerradas devido às restrições em vigor, a opção de 
pagamento da quotização em numerário não está de momento disponível. 

https://www.spn.pt/Media/Default/Info/0/800/30/7/spn_formulario_n%C3%A3o_superior.pdf
https://www.spn.pt/Media/Default/Info/0/800/30/7/spn_formulario_quotizacao.pdf
https://www.spn.pt/Media/Default/Info/0/800/30/7/spn_formulario_superior.pdf
https://www.spn.pt/Media/Default/Info/0/800/30/7/spn_formulario_quotizacao.pdf
mailto:servicos@spn.pt
mailto:servicos@spn.pt
https://cmd.autenticacao.gov.pt/Ama.Authentication.Frontend/Processes/DigitalSignature/DigitalSignatureIntro.aspx
https://cmd.autenticacao.gov.pt/Ama.Authentication.Frontend/Processes/DigitalSignature/DigitalSignatureIntro.aspx

