
 

 

N/Ref. 45/15                             Angra do Heroísmo, abril de 2015 

 

Assunto: PUBLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES AO CONTRATO COLETIVO DE TRABALHO (CCT) – 

SETOR DE HOTELARIA E SIMILARES – ALTERAÇÃO SALARIAL E OUTRAS.  

 

Caro Associado, 

 

Leva-se ao seu conhecimento a publicação do Contrato Coletivo de Trabalho celebrado entre a 

Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo e o Sindicato dos Profissionais dos Transportes, 

Turismo e Outros Serviços Angra do Heroísmo – Setor de Hotelaria e Similares – Alteração 

salarial e outras, no Jornal Oficial, II Série, N.º 60, de 26 de Março de 2015. 

 

Pelo exposto, as alterações ao presente Contrato Coletivo de Trabalho foram as seguintes: 

 

Âmbito e vigência do contrato 

 O presente contrato coletivo de trabalho entra em vigor a partir da sua publicação no 

Jornal Oficial e vigorará pelo período de um ano, sucessivamente renovável, se não for 

denunciado por qualquer das partes contratantes. 

 As tabelas salariais produzirão efeitos a partir da publicação do presente contrato 

coletivo de trabalho no Jornal Oficial. 

 

Trabalho Noturno 

 O pagamento do trabalho noturno por acordo entre entidade empregadora e 

trabalhador, poderá ser substituído por uma das seguintes situações: 

a) Redução equivalente do período normal de trabalho; 

b) Aumento fixo da retribuição base, desde que não importe tratamento menos 

favorável para o trabalhador 

 No caso de ser celebrado o acordo referido no número anterior, deve o mesmo ser 

dado ao conhecimento da associação sindical outorgante do presente contrato 

coletivo de trabalho, no prazo de 30 dias a contar da sua celebração. 

 Ressalvam-se dos números anteriores os contratos de trabalhos celebrados antes da 

entrada em vigor do presente contrato coletivo de trabalho, em que se mantêm os 

direitos já adquiridos, se forem mais favoráveis para o trabalhador. 



 

 

 

Trabalho em dia de descanso semanal 

O trabalho suplementar prestado em dia de descanso semanal, obrigatório ou complementar, 

e em dia feriado confere ao trabalhador o direito a um acréscimo de 80% da retribuição, por 

cada hora de trabalho efetuado. 

 

Trabalho suplementar em dia útil 

O trabalho suplementar prestado em dia útil confere ao trabalhador o direito a um acréscimo 

de 80% da retribuição, por cada hora de trabalho efetuado. 

 

Pagamento do trabalho suplementar 

 Por acordo entre entidade empregadora e trabalhador, o pagamento do trabalho 

suplementar pode ser efetuado em redução equivalente do tempo de trabalho, em 

substituição de dinheiro, ou em ambas as modalidades.  

 No caso de ser celebrado o acordo referido no número anterior, deve o mesmo ser 

dado ao conhecimento da associação sindical outorgante do presente contrato 

coletivo de trabalho, no prazo de 30 dias a contar da sua celebração. 

 

Férias 

 Mediante acordo com a entidade patronal será possível, ao trabalhador, gozar férias 

em qualquer altura do ano, sendo que, na falta de acordo, aplicar-se-á o regime legal 

em vigor. 

 Os trabalhadores abrangidos por este contrato terão direito em cada ano civil a vinte e 

dois dias úteis de férias, no entanto pode o trabalhador renunciar parcialmente ao 

direito a férias, recebendo a retribuição e o subsídio respectivos, sem prejuízo de ser 

assegurado o gozo efetivo de 20 dias úteis de férias. 

 O direito a férias adquire-se com a celebração do contrato de trabalho e vence-se no 

dia 1 de Janeiro de cada ano civil, salvo o disposto no número seguinte. 

 Quando o início do exercício de funções por força do contrato de trabalho ocorra no 

1.º semestre do ano civil, o trabalhador terá direito, após o decurso do período 

experimental, a um período de férias de 2 dias úteis por cada mês de duração do 

contrato até a um máximo de 20 dias úteis. 



 

 

 No caso de sobrevir o termo do ano civil antes de decorrido o prazo referido no 

número anterior ou antes de gozado o direito a férias, pode o trabalhador usufruí-lo 

até 30 de Junho do ano civil subsequente, no entanto da aplicação desse regime não 

pode resultar para o trabalhador, no mesmo ano civil, do gozo de um período de férias 

superior a 30 dias úteis. 

 O trabalhador admitido com contrato cuja duração total não atinja seis meses tem 

direito a gozar dois dias úteis de férias por cada mês completo de duração do contrato. 

 A duração do período de férias é aumentada no caso de o trabalhador não ter faltado 

ou na eventualidade de ter apenas faltas justificadas, no ano a que as férias se 

reportam, nos seguintes termos: 

a) Três dias de férias até ao máximo de uma falta ou dois meios-dias; 

b) Dois dias de férias até ao máximo de duas faltas ou de quatro meios-dias; 

c) Um dia de férias até ao máximo de três faltas ou seis meios-dias. 

 São equiparados às faltas os dias de suspensão do contrato de trabalho por facto 

respeitante ao trabalhador.  

 

Retribuição 

 

Cláusula 17.º 

(Valor Pecuniário da Alimentação) 

1. Para todos os efeitos deste contrato, o valor da alimentação, que não é dedutível da 

parte pecuniária da remuneração, é o constante da seguinte tabela: 

  Hotéis e Similares Restaurantes e Similares 

a) Refeições completas 

(mês) €.: 41,41 €.: 38,80 

b) Avulsas   

Pequeno-Almoço €.: 1,55 €.: 1,55 

Almoço, Jantar ou Ceia 

Completa €.: 3,31 €.: 2,48 

Ceia simples €.: 2,22 €.: 2,07 

 

CLÁUSULA 18.º  



 

 

(Diuturnidades) 

1- Todos os trabalhadores abrangidos pelo presente Contrato Coletivo de Trabalho têm 

direito a uma diuturnidade de € 11,42 por cada cinco anos de serviço, até ao limite de 

cinco diuturnidades. 

 

ANEXO III 

Categorias Profissionais Grupo I Grupo II 

Diretor de Hotel € 596,00 € 568,40 

Diretor de Restaurante € 571,50 € 551,00 

Outros Diretores de 

Restauração e Hotelaria 

€ 567,40 € 551,00 

Gerente € 571,50 € 551,00 

Assistente de Direção  € 571,50 € 551,00 

Encarregado € 555,40 € 551,00 

Pessoal: 

Chefe de Pessoal € 551,00 € 551,00 

Recepção 

Chefe de recepção € 551,00 € 551,00 

Recepcionista: 

De 1.ª € 551,00 € 551,00 

De 2.ª € 546,00 € 546,00 

De 3.ª € 530,25 € 530,25 

Praticante € 424,20 € 424,20 

Portaria: 

Chefe de Portaria € 551,00 € 551,00 

Porteiro: 

De 1.ª € 551,00 € 551,00 

De 2.ª € 546,00 € 546,00 

De 3.ª € 530,25 € 530,25 

Trintanário € 530,25 € 530,25 

Andares/Limpeza/Roup./Lav.: 

Governante € 551,00 € 551,00 



 

 

Encarregado de andares € 530,25 € 530,25 

Empregado de Limpeza € 530,25 € 530,25 

Emp. de Andares/Quarto € 530,25 € 530,25 

Chefe de rouparia/lavandaria € 551,00 € 551,00 

Empregado de lavandaria € 530,25 € 530,25 

Roupeiro/Costureiro € 530,25 € 530,25 

Praticante € 424,25 € 424,25 

Bar: 

Chefe de Bar € 551,00 € 551,00 

Barman/Barmaid: 

De 1.ª € 551,00 € 551,00 

De 2.ª € 546,00 € 546,00 

De 3.ª € 530,25 € 530,25 

Praticante € 424,25 € 424,25 

Mesa: 

Chefe de Mesa € 551,00 € 551,00 

Chefe de Vinhos (Escanção) € 551,00 € 551,00 

Emp.(a) de mesa e Emp.(a) de Balcão/Mesa: 

De 1.ª € 551,00 € 551,00 

De 2.ª € 546,00 € 546,00 

De 3.ª € 530,25 € 530,25 

Praticante € 424,20 €424,20 

Cozinha: 

Chefe de Cozinha € 551,00 € 551,00 

Cozinheiro: 

De 1.ª € 551,00 € 551,00 

De 2.ª € 546,00 € 546,00 

De 3.ª € 530,25 € 530,25 

Praticante € 424,20 € 424,20 

Pastelaria: 

Chefe de Pastelaria € 551,00 € 551,00 

Pasteleiro   



 

 

De 1.ª € 551,00 € 551,00 

De 2.ª € 546,00 € 546,00 

De 3.ª € 530,25 € 530,25 

Praticante € 424,20 € 424,20 

Copa:   

Cafeteiro € 530,25 € 530,25 

Copeiro € 530,25 € 530,25 

Praticante € 424,20 € 424,20 

Despensa:   

Ecónomo/Despenseiro € 530,25 € 530,25 

Serviços Diversos: 

Jardineiro € 530,25 € 530,25 

Mandarete € 530,25 € 530,25 

Supervisor e Caixa € 530,25 € 530,25 

Preparador € 530,25 € 530,25 

Auxiliares de Limpeza, 

Quartos, Cozinha e Pastelaria 

€ 530,25 € 530,25 

Praticante € 424,20 € 424,20 

 

DOS RESTAURANTES, CAFÉS, PASTELARIAS E SIMILARES 

Categorias Profissionais Grupo I Grupo II 

Chefe de Mesa: € 551,00 € 551,00 

Chefe de Balcão e Mesa € 551,00 € 551,00 

Chefe de Cozinha € 551,00 € 551,00 

Chefe de Bar € 551,00 € 551,00 

Chefe de Pastelaria € 551,00 € 551,00 

Barman/Barmaid: 

De 1.ª € 551,00 € 551,00 

De 2.ª € 546,00 € 546,00 

De 3.ª € 530,25 € 530,25 

Praticante € 424,20 € 424,20 

Emp. Mesa/Balcão e Mesa: 



 

 

De 1.ª € 551,00 € 551,00 

De 2.ª € 546,00 € 546,00 

De 3.ª € 530,25 € 530,25 

Praticante € 424,20 € 424,20 

Cozinheiro/Pasteleiro: 

De 1.ª € 551,00 € 551,00 

De 2.ª € 546,00 € 546,00 

De 3.ª € 530,25 € 530,25 

Praticante € 424,20 € 424,20 

Serviços Diversos: 

Auxiliares de Limpeza, 

Cozinha e Pastelaria 

€ 530,25 € 530,25 

Supervisor e Caixa € 530,25 € 530,25 

Guarda Vestíbulos e Lavabos € 530,25 € 530,25 

 

A presente circular não dispensa a leitura do referido Contrato Coletivo de Trabalho que pode 

consultar em www.azores.gov.pt/JO ou no site desta Câmara do Comércio através do link: 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1428937189.pdf . 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 

http://www.azores.gov.pt/JO
http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1428937189.pdf

