
 

 

N/Ref. 34/2021                             Angra do Heroísmo, Agosto 2021 
 

 
Assunto: AVISO DE PORTARIA DE EXTENSÃO DO CONTRATO COLETIVO DE TRABALHO 

- SECTORES DE ESCRITÓRIO E COMÉRCIO.  

 

 

Caro Associado, 

 

Na sequência do aviso de portaria de extensão do Contrato Coletivo de Trabalho, entre a 

Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada e o SINDESCOM – Sindicato dos Profissionais 

de Escritório, Comércio, Indústria, Serviços e Correlativos da Região Autónoma dos Açores 

(Sectores de comércio por grosso e comércio a retalho, mediação e avaliação imobiliária, 

actividades de contabilidade, auditoria e consultadoria fiscal e publicidade), n.º 8/2021, 

publicada em Jornal Oficinal no dia 13 de agosto de 2021, cabe-me informar a V.Exa. que temos 

um prazo de 15 dias (até 27 de agosto) para, deduzir, por escrito, oposição fundamentada ao 

referido projeto. 

 

Com a portaria de extensão, o Contrato Coletivo anteriormente referido é tornado extensivo 

nas ilhas Terceira, São Jorge e Graciosa para as relações de trabalho entre empregadores que 

prossigam atividades económicas previstas na convenção e trabalhadores ao seu serviço, das 

profissões e categorias profissionais previstas, uns e outros representados ou não pelas 

associações signatárias. 

 

Temos conhecimento da preocupação de alguns dos nossos associados em relação a este tema, 

pelo que pretendemos informar que iremos deduzir oposição ao respectivo aviso de portaria de 

extensão, de modo a que esta não seja aplicada na nossa área de abrangência, bem como que 

iniciamos o processo de negociação como sindicado dos Trabalhadores de Escritório e Comércio 

de Angra do Heroísmo. 

 

Para que possamos agir em conformidade com os interesses do tecido empresarial 

necessitamos do vosso contributo acerta da proposta que querem ver ser debatida com o 

sindicato. Assim, poderá enviar a sua resposta para o email juridico@ccah.eu.  

 

mailto:juridico@ccah.eu


 

 

Segue em anexo o Contrato Coletivo de Trabalho e o Aviso de Portaria de Extensão, para que 

possa analisar detalhadamente. 

 

Alguma questão não hesite em contatar-nos! 

 
 
 
Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 


