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de trabalhadores e, no plano económico, promove a
aproximação das condições de concorrência entre
empresas do mesmo sector.
Foi publicado o aviso relativo à presente extensão
no Boletim do Trabalho e Emprego, 1.a série, n.o 1, de
8 de Janeiro de 2006, ao qual não foi deduzida oposição
por parte de interessados.
Assim:
Ao abrigo dos n.os 1 e 3 do artigo 575.o do Código
do Trabalho, manda o Governo, pelo Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social, o seguinte:
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2 — Não são objecto de extensão as disposições contrárias a normas legais imperativas.
Artigo 2.o
A presente portaria entra em vigor no 5.o dia após
a sua publicação no Diário da República.
O Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social,
José António Fonseca Vieira da Silva, em 9 de Março
de 2006.

Artigo 1.o
1 — As condições de trabalho constantes das alterações dos contratos colectivos de trabalho entre a Associação dos Industriais de Ourivesaria e Relojoaria do
Norte e outras e a FEQUIMETAL — Federação Intersindical da Metalurgia, Metalomecânica, Minas, Química, Farmacêutica, Petróleo e Gás e entre as mesmas
associações de empregadores e o SINDEL — Sindicato
Nacional da Indústria e da Energia, publicadas, respectivamente, no Boletim do Trabalho e Emprego, 1.a série,
n.os 25, de 8 de Julho, e 27, de 22 de Julho, ambos
de 2005, são estendidas, nos distritos de Aveiro, Braga,
Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Porto,
Viana do Castelo, Vila Real e Viseu:
a) Às relações de trabalho entre empregadores não
filiados nas associações de empregadores outorgantes que exerçam a actividade de fabricação
de joalharia, ourivesaria, medalhística, artigos
similares e relógios e trabalhadores ao seu serviço das profissões e categorias profissionais
nelas previstas;
b) Às relações de trabalho entre empregadores
filiados nas associações de empregadores outorgantes que exerçam a actividade económica
mencionada na alínea anterior e trabalhadores
ao seu serviço das aludidas profissões e categorias profissionais não representados pelas
associações sindicais outorgantes.

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Assembleia Legislativa
Resolução da Assembleia Legislativa
da Região Autónoma dos Açores n.o 4/2006/A
Gripe das aves — Medida de protecção de saúde pública

A Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos
Açores resolve, nos termos estatutários e regimentais,
recomendar ao Governo Regional dos Açores a apresentação pública e parlamentar de relatórios informativos, indicando quais as medidas de protecção de saúde
pública e de escrutínio que estão a ser adoptadas para
controlar os riscos do vírus da gripe das aves na avicultura de produção, transformação e lúdica na Região
Autónoma dos Açores.
Aprovada pela Assembleia Legislativa da Região
Autónoma dos Açores, na Horta, em 23 de
Fevereiro de 2006.
O Presidente da Assembleia Legislativa, Fernando
Manuel Machado Menezes.

