
 

N/REF. 52/11                                                     Angra do Heroísmo, Abril de 2011 

 

Assunto:  PORTARIA DE EXTENSÃO DAS ALTERAÇÕES DOS CCT ENTRE A APAC - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA 

DE ANALISTAS CLÍNICOS E A FEPCES – FEDERAÇÃO PORTUGUESA DOS SINDICATOS DO COMÉRCIO, 

ESCRITÓRIOS E SERVIÇOS E OUTRO, E ENTRE A MESMA ASSOCIAÇAO DE EMPREGADORES E A FETESE – 

FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DOS TRABALHADORES DE SERVIÇOS. 

 

 

Caro Associado, 

 

Fique informado sobre esta Portaria de Extensão! 

 

Trazemos ao seu conhecimento a publicação, no Jornal Oficial, II Série, n.º 55, de 18 de Março de 2011, da 

Portaria de Extensão do Contrato Colectivo de Trabalho mencionado em epígrafe, para que proceda às 

necessárias adaptações na sua empresa. 

 

Os CCT supra mencionados são tornados extensivos, na Região Autónoma dos Açores: 

 

a) Às relações de trabalho entre empregadores não filiados na associação de empregadores 

outorgante que exerçam a actividade de análises clínicas/patologia clínica e de investigação 

biológica ou farmacêutica, e trabalhadores ao seu serviço, das profissões e categorias profissionais 

nelas previstas; 

b) Às relações de trabalho entre empregadores filiados na associação de empregadores outorgante 

que exerçam a actividade referida na alínea anterior e trabalhadores ao seu serviço, das mesmas 

profissões e categorias profissionais, não filiados nas associações sindicais outorgantes. 

 

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

 

A presente portaria de extensão entra em vigor no dia 1199  ddee  MMaarrççoo  ddee  22001111, e pode ser consultada no 

site da CCAH, através do link: http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1301586434.pdf. 

 

As tabelas salariais (Anexo III) e cláusulas de expressão pecuniária produzem efeitos a partir de 1 de 

Janeiro de 2010. 

 

Os encargos resultantes da retroactividade podem ser satisfeitos em prestações mensais de igual 

valor, com início no mês seguinte ao da entrada em vigor da presente portaria, correspondendo cada 

prestação a dois meses de retroactividade ou fracção até ao limite de seis. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção. 


