
CCT para os sectores de Transportes, Oficinas de Reparação e Pintura, Estações de 

Serviço e Postos de Abastecimento de Combustíveis, Escolas de Condução e Aluguer 

de Automóveis sem condutor – Processo de negociação para revisão da convenção 

 

Memorando 

 

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

Transportes, Turismo e outros Serviços das ilhas de S. Miguel e Santa Maria são partes 

outorgantes do CCT que abrange os setores Sectores de Transportes, Oficinas de 

Reparação e Pintura, Estações de Serviço e Postos de Abastecimento de Combustíveis, 

Escolas de Condução e Aluguer de Automóveis sem condutor. 

1. Em 19 de janeiro de 2016, o referido Sindicato apresentou uma proposta de revisão 

do CCT, de onde constava uma atualização média da tabela salarial e cláusulas de 

expressão pecuniária de 6%, com exceção do subsídio de alimentação para o qual se 

propunha o valor de € 50,00 (atualmente € 38,00). A iniciativa sindical tendente à 

revisão global da convenção coincidiu com a denúncia da convenção coletiva vigente.  

2. Na resposta de 25 de fevereiro de 2016, a CCIPD contrapropôs com 1% de aumento 

na tabela salarial e outras cláusulas de expressão pecuniária, com exceção do subsídio 

de refeição para o qual propôs o valor de € 42,50. 

3. Não tendo havido acordo, passou-se à fase de conciliação, requerida em conjunto 

pelas partes e com reuniões realizadas a 15 e 22 de abril de 2016, não tendo sido 

possível obter o acordo, ainda que tenha existido uma ligeira aproximação das 

pretensões. 

4. Face à situação descrita no ponto anterior, em requerimento de 30 de junho de 

2016, a Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada, nos termos e para os 

efeitos previstos na alínea b) do n.º 3 do artigo 526º do Código do Trabalho, requereu 

o início da mediação no processo, tendo por objeto a revisão da tabela salarial e 

cláusulas pecuniárias existentes. 

5. Seguidamente, o mediador, no que concerne à atualização dos mínimos salariais 

ponderados em termos gradativos, entendeu propor que a evolução média das 

retribuições na convenção não devesse exceder os 1,72 p.p. – balizada com acréscimos 

entre 1,46% e 4,09% – superior à inflação registada na RAA em 2016, depois de 

refletida a obrigatória atualização do salário mínimo garantido em vigor desde janeiro 

de 2016. 

 



6. A proposta do mediador (governamental) considerava ainda que: 

a) as eventuais atualizações na tabela salarial entrassem em vigor a partir de 1 

de janeiro de 2017, i.e. com efeitos retroativos; 

b) o valor mensal do subsídio de alimentação de mais € 7,00, para um valor 

mensal de € 45,00, também com efeitos a 1 de janeiro de 2017; 

b) as demais prestações pecuniárias previstas na convenção – abonos nas 

pequenas e grandes deslocações, e diuturnidades – seriam atualizadas em 

conformidade com o acréscimo médio de 3,17 p.p. que resulta do proposto 

para a tabela salarial com inclusão da atualização da RMMG na RAA. 

7. A proposta do mediador foi aceite pela Câmara do Comércio e Indústria de Ponta 

Delgada e recusada pelo Sindicato. 

8. A CCIPD, por ofício datado de 13/03/2017, propôs ao Sindicato a submissão do 

litígio ao mecanismo da arbitragem voluntária. 

9. Tal proposta foi, novamente, recusada pelo Sindicato. 

10. Face a tal situação requereu a CCIPD, junto da Vice-Presidência do Governo 

Regional, a arbitragem obrigatória que necessita do parecer favorável da Comissão 

Permanente de Concertação Social. 

11. A referida Comissão reuniu-se com o Vice-Presidente do Governo Regional, no dia 

31 de Agosto, tendo votado favoravelmente, por maioria, pelo início de procedimento 

de arbitragem obrigatória. 

12. Pelo que, seguidamente irão ser nomeados os árbitros que decidirão o litígio, após 

audição das partes envolvidas, evitando assim a caducidade da convenção colectiva.  

 

 

 

 


