
 

 

N/Ref. 05/20                                          Angra do Heroísmo, Janeiro de 2020 

 
Assunto: Caducidade do Contrato Coletivo de Trabalho – Escritório e Comércio 
 
Caro Associado, 
 
A pedido das empresas associadas, esta Câmara do Comércio procedeu, em 2017, à denúncia 
por caducidade do Contrato Coletivo de Trabalho celebrado entre a nossa Instituição e o 
Sindicato dos Trabalhadores de Escritório e Comércio de Angra do Heroísmo, tendo em conta 
que já há alguns anos não tem sido possível negociar com o Sindicato algumas normas do CCT 
que prejudicam seriamente as empresas, como sejam as diuturnidades. 
 
Nestes termos, informamos que o processo de denúncia da caducidade do CCT em causa 
encontra-se no seu término, pelo que o CCT de Escritório e Comércio irá caducar a partir do dia 
18 de Janeiro de 2020.  
 
Chamamos a atenção que a produção de efeitos da caducidade só é eficaz após a sua 
publicação em Jornal Oficial da Região Autónoma dos Açores, nos termos do artigo 502.º do 
Código do Trabalho, que deverá ocorrer brevemente. Nesse sentido iremos informar logo que 
a mesma ocorra. 
 
Com a publicação da caducidade do CCT, que deverá reportar efeitos a 18 de Janeiro de 2020, 
as empresas passaram a reger-se pelas normas do Código do Trabalho, deixando de ser 
aplicável o CCT em causa. 
 
Mais informamos que a caducidade do CCT não afeta todos os direitos que sejam adquiridos 
pelos trabalhadores até ao dia 17 de Janeiro de 2020, que deverão manter-se sempre 
enquanto durar a relação laboral, nomeadamente diuturnidades; categorias profissionais; 
retribuição, entre outras normas previstas no CCT. 
 
Brevemente irá ser convocada uma reunião com os associados acerca deste assunto com o 
objetivo de discutir dúvidas que tenham e deliberar soluções futuras quanto a relações 
laborais deste setor de atividade. 
 
Para mais informações por favor não hesite em contactar o nosso Departamento Jurídico 
através do telefone 295 204 810 ou por email para juridico@ccah.eu. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
A Direção. 
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