
 

N/REF. 143/10                                               Angra do Heroísmo, Outubro de 2010 

 

Assunto: PORTARIA DE EXTENSÃO DO CCT ENTRE A ANCEVE – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS COMERCIANTES 

E EXPORTADORES DE VINHO E BEBIDAS ESPIRITUOSAS E OUTRA E O SINDICATO NACIONAL DOS 

TRABALHADORES DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO, BEBIDAS E AFINS E OUTRO (ARMAZÉNS). 

 

Caro Associado, 

 

Leva-se ao seu conhecimento a publicação, no Jornal Oficial, II Série, n.º 184, de 23 de Setembro de 2010, 

do Regulamento de Extensão das alterações ao Contrato Colectivo de Trabalho mencionado em epígrafe, 

para que proceda às necessárias adaptações na sua empresa. 

 

O regulamento de extensão das alterações ao CCT supra mencionado é extensível no território da Região 

Autónoma dos Açores 

 

a)  Às relações de trabalho entre empregadores não filiados nas associações de empregadores 

outorgantes, excluindo as adegas cooperativas, que se dediquem à actividade da produção e 

comercialização de vinhos, seus derivados e bebidas espirituosas em geral, e trabalhadores ao seu serviço 

das profissões e categorias profissionais nesta prevista; 

b) Às relações de trabalho entre empregadores filiados nas associações de empregadores 

outorgantes, excluindo as adegas cooperativas, que exerçam a actividade referida na alínea anterior e 

trabalhadores ao seu serviço, das mesmas profissões e categorias profissionais, não representados pelas 

associações sindicais outorgantes. 

 

Sem prejuízo do disposto no artigo 1.º, nos termos do artigo 3.º, do Decreto Legislativo Regional n.º 

8/2002/A, de 10 de Abril, é aplicável a remuneração mínima mensal garantida nos níveis salariais que 

contemplem valores retributivos inferiores. 

 

Não são objecto de extensão as cláusulas contrárias a normas legais imperativas. 

 

A presente portaria de extensão entra em vigor no dia 1 de Outubro de 2010. 

 



 

A presente circular não dispensa a leitura do referido diploma legal, que pode ser consultado em 

www.dre.pt ou no site desta câmara do Comércio, através do link: 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1285960488.pdf. 

 

Para mais informação contacte com o nosso Departamento Jurídico. 

 

Com os melhores cumprimentos,  

A Direcção. 


