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CONDIÇÃO TÉCNICA DO ASSOCIADO

Todas as empresas candidatas a associadas ficam vin-
culadas à obrigatoriedade de ter pelo menos um membro 
ou funcionário que cumpra os seguintes requisitos:

REQUISITOS MINIMOS DE TÉCNICO DE CHAVES

I NÍVEL

TÉCNICO DE BANCADA
Saber:

a) Fazer uma chave através de um canhão ou cilindro
b) Trocar um segredo numa fechadura de segurança 

(tipo “Cisa”)
c) Pequena reparação numa fechadura ou trocar um 

canhão 

TÉCNICO DE DOMICÍLIO
Saber:

a) Montar uma fechadura de segurança com trancas
b) Abrir uma fechadura no trinco
c) Abertura técnica de um cilindro ou um canhão de 

uma fechadura

REGULAMENTO INTERNO PROVISÓRIO

1. Todas as empresas candidatas para que vejam a sua 
candidatura aceite nesta associação, têm que cum-
prir a condição anteriormente referida. Para isso, 
aquando da inscrição é necessário ter bem presente 
esta norma e assumir o compromisso de que reúne e 
manterá a dita condição.

2. A empresa deverá indicar: nome completo, nº BI e nº 
Contribuinte, do técnico ou técnicos que executam 
estes trabalhos (inclusive o do próprio empresário se 
for técnico). 

3. O requisito anteriormente referido, também servirá 
para que a Associação possa credenciar a empresa 
de e os seus profissionais de acordo com os níveis 
por esta conferidos.

REGULAMENTOS DE ADMISSÃO E MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO DE ASSOCIADOS

4. A avaliação dos requisitos técnicos anteriormente re-
feridos será nos seguintes moldes: 

a) Este exame será baseado em pontos e requisitos 
previamente pré-concebidos para o efeito.

b) O método a utilizar pode ir desde o simples diag-
nóstico verbal até ao pedido de um exame práti-
co, referente a cada um dos serviços enunciados 
nos requisitos. 

c) A avaliação será feita por uma comissão de pro-
fissionais idóneos detentores da categoria de téc-
nicos, nomeados pela Direcção, a qual será com-
posta por um número nunca inferior a três.

d) Em caso de persistência de dúvidas, a admissão 
fica suspensa e a empresa é convidada a facultar 
a um dos seus elementos um curso de formação 
habilitante para esta categoria, de forma a poder 
formalizar a sua admissão nesta associação. 

5. Manter, pelo menos, um profissional qualificado como 
técnico em actividade nos quadros da empresa.

6. Em caso de perda do técnico adstrito, tem a empresa 
obrigação de comunicar essa perda nos 30 dias sub-
sequentes, devendo substituí-lo no prazo máximo de 
6 meses, contados da falta, sob pena de perder a sua 
condição de associado.

PAGAMENTO

Após a aprovação da respectiva candidatura por parte da 
direcção, haverá lugar ao pagamento de uma jóia de ins-
crição de 250€ (com a possibilidade de fraccionar em 2 
pagamentos) e um custo mensal de 25€ para pagamento 
de quotas.

Aprovado na Assembleia Geral de 18 de Abril de 2009 
A Mesa da Assembleia Geral
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