
 

 

N/Ref.10/20                   Angra do Heroísmo, Fevereiro de 2020 

 
Assunto: PEDIDO DE CONTRIBUTO AOS ASSOCIADOS - CONSEQUÊNCIAS DA 
CADUCIDADE DO CONTRATO COLETIVO DE TRABALHO (CCT) – SETOR DE ESCRITÓRIO 
E COMÉRCIO – SOLUÇÕES FUTURAS PARA O SETOR DE ACTIVIDADE.  
 
Caro Associado, 
 
Na reunião tida com os Associados no passado dia 29 de janeiro de 2020,  procedeu-se ao 
esclarecimento de dúvidas acerca da caducidade do Contrato Coletivo de Trabalho celebrado 
entre a Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo e o Sindicato dos Trabalhadores de 
Escritório e Comércio de Angra do Heroísmo – Setor de Escritório e Comércio, e foram 
apresentadas as soluções futuras a fim de determinar qual deverá o passo seguinte após a sua 
caducidade. 
 
As hipóteses que foram apresentadas aos associados foram as seguintes: 
 

1. O sector de atividade passar a ser regulamentado apenas pelo Código de 
Trabalho a partir da data da caducidade indicada na publicação de Jornal Oficial 
ainda a ocorrer; 

2. A CCAH negociar um novo Contrato Coletivo de Trabalho; 
3. A CCAH solicitar um pedido de portaria de extensão do Contrato Coletivo de 

Trabalho entre Câmara do Comércio e Industria de Ponta Delgada e o 
SINDESCOM, caso seja do interesse dos associados; 

4. Possibilidade de o  Governo Regional emitir um projeto de portaria de extensão 
do CCT identificado no ponto anterior, sem que a CCAH tenha requerido, por 
entender que o setor de Escritório e Comércio não deverá ser uma zona em 
branco. 

 
Para debater estas hipóteses foram apresentado as principais diferenças entre o Contrato 
Coletivo de Trabalho da Câmara do Comércio e Industria de Ponta Delgada e o SINDESCOM; o 
Contrato Coletivo entre a Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo e o Sindicato dos 
Trabalhadores de Escritório e Comércio agora caducado, e o Código de Trabalho, cujo 
documento de apoio enviamos em anexo. 

Para que possamos agir em conformidade com os interesses do tecido empresarial 
necessitamos do vosso contributo acerca de que medida deverá ser tomada. Assim, poderá 
enviar a sua resposta até ao próximo dia 18 de fevereiro, para o email juridico@ccah.eu 

Em caso de dúvida contacte o nosso Departamento Jurídico, através do telefone 295 204 810 
ou do email acima referido. 

A sua opinião é muito importante para nós! 

Com os melhores cumprimentos, 
A Direção. 
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