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Considerando que a convenção atualiza a tabela salarial 
e que importa ter em conta os seus efeitos no emprego e 
na competitividade das empresas do setor, procedeu -se 
ao estudo de avaliação do impacto da extensão da tabela 
salarial. Segundo os Quadros de Pessoal de 2014, a atuali-
zação das retribuições efetivas dos trabalhadores por conta 
de outrem abrangidos pela presente extensão representa 
um acréscimo nominal de 0,7 % na massa salarial do to-
tal dos trabalhadores por conta de outrem abrangidos.

Considerando que a convenção abrange a atividade de 
cabeleireiro e institutos de beleza e que existe convenção 
coletiva celebrada por associação de empregadores que 
representa ao nível nacional esta atividade, cujas exten-
sões se aplicam no distrito de Setúbal, a presente portaria 
abrange neste âmbito de atividade apenas as empresas 
filiadas nas associações de empregadores outorgantes e os 
trabalhadores ao seu serviço, das categorias profissionais 
previstas na convenção, não representados pelas associa-
ções sindicais outorgantes.

À semelhança das anteriores extensões, a presente por-
taria não abrange as relações de trabalho em que sejam 
parte empregadores não filiados nas associações de empre-
gadores outorgantes com atividade em estabelecimentos 
qualificados como unidades comerciais de dimensão re-
levante, segundo os critérios então definidos pelo Decreto-
-Lei n.º 218/97, de 20 de agosto, as quais são abrangidas 
pelo contrato coletivo entre a APED — Associação Portu-
guesa de Empresas de Distribuição e diversas associações 
sindicais e pelas respetivas portarias de extensão. Conside-
rando que a referida qualificação é adequada e não susci-
tou a oposição dos interessados nas anteriores extensões, 
mantém -se os critérios de distinção entre pequeno/médio 
comércio a retalho e a grande distribuição.

Foi publicado o aviso relativo ao projeto da presente 
extensão no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 2, de 
15 de janeiro de 2017, ao qual não foi deduzida oposição 
por parte dos interessados.

Ponderadas as circunstâncias sociais e económicas 
justificativas da extensão, nos termos do n.º 2 do ar-
tigo 514.º do Código do Trabalho e observados os cri-
térios necessários para o alargamento das condições de 
trabalho previstas em convenção coletiva, inscritos no 
n.º 1 da RCM, promove -se a extensão das alterações do 
contrato coletivo em causa.

Assim,
Manda o Governo, pelo Secretário de Estado do Em-

prego, no uso da competência delegada pelo Despacho 
n.º 1300/2016, de 13 de janeiro de 2016, do Ministro do 
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 18, de 27 de janeiro de 
2016, ao abrigo do artigo 514.º e do n.º 1 do artigo 516.º 
do Código do Trabalho e da Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 90/2012, publicada no Diário da República, 
1.ª série, n.º 211, de 31 de outubro, alterada pela Resolu-
ção do Conselho de Ministros n.º 43/2014, publicada no 
Diário da República, 1.ª série, n.º 122, de 27 de junho de 
2014, o seguinte:

Artigo 1.º

1 — As condições de trabalho constantes das alterações 
do contrato coletivo entre a Associação do Comércio, In-
dústria, Serviços e Turismo do Distrito de Setúbal e outra 
e o CESP — Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, 
Escritórios e Serviços de Portugal e outro, publicadas no 

Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 28, de 29 de julho de 
2016, são estendidas no distrito de Setúbal:

a) Às relações de trabalho entre empregadores não fi-
liados nas associações de empregadores outorgantes que 
exerçam as atividades económicas abrangidas pela con-
venção, com exceção dos empregadores que se dediquem 
à atividade de serviços pessoais de penteado e estética, e 
trabalhadores ao seu serviço, das profissões e categorias 
profissionais nela previstas;

b) Às relações de trabalho entre empregadores filiados 
nas associações de empregadores outorgantes que exerçam 
as atividades económicas abrangidas pela convenção e 
trabalhadores ao seu serviço, das profissões e categorias 
profissionais nela previstas, não representados pelas as-
sociações sindicais outorgantes.

2 — A presente extensão não se aplica a empregadores 
não filiados nas associações de empregadores outorgan-
tes desde que se verifique uma das seguintes condições:

a) Sendo a atividade de comércio a retalho alimentar 
ou misto, disponham de uma área de venda contínua de 
comércio a retalho alimentar igual ou superior a 2000 m2;

b) Sendo a atividade de comércio a retalho não alimen-
tar, disponham de uma área de venda contínua igual ou 
superior a 4000 m2;

c) Sendo a atividade de comércio a retalho alimentar ou 
misto, pertencente a empresa ou grupo de empresas que 
tenha, a nível nacional, uma área de venda acumulada de 
comércio a retalho alimentar igual ou superior a 15 000 m2;

d) Sendo a atividade de comércio a retalho alimentar, per-
tencente a empresa ou grupo de empresas que tenha, a nível 
nacional, uma área de venda acumulada igual ou superior a 
25 000 m2.

Artigo 2.º

1 — A presente portaria entra em vigor no quinto dia 
após a sua publicação no Diário da República.

2 — A tabela salarial e cláusulas de natureza pecuniá-
ria previstas na convenção produzem efeitos a partir do 
primeiro dia do mês da publicação da presente portaria.

O Secretário de Estado do Emprego, Miguel Filipe Par-
dal Cabrita, em 22 de fevereiro de 2017. 

 REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Assembleia Legislativa

Resolução da Assembleia Legislativa da Região 
Autónoma dos Açores n.º 4/2017/A

Cria a Comissão Eventual para a Reforma
da Autonomia (CEVERA)

Considerando que as várias forças políticas representa-
das neste Parlamento, no âmbito de um processo comum-
mente referido como de reforma da Autonomia, diagnosti-
caram, em tempo, um conjunto de situações, entre outras, 
jurídico -institucionais, atinentes ao concreto exercício da 
participação político -eleitoral, do sistema de governo, das 
relações intrapoderes, nos âmbitos das organizações polí-
tica e territorial, bem como ainda do aperfeiçoamento de 
competências e consolidação do Adquirido Autonómico;
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Considerando que essas forças políticas mantiveram 
conversações preliminares em que consensualizaram a 
necessidade de um novo ímpeto reformista acerca da arqui-
tetura jus -constitucional e estatutária da nossa Autonomia, 
de sua natureza gradual e dinâmica, e inseriram nas suas 
propostas eleitorais objetivos concretos atinentes a esse 
desiderato, garantindo assim um acréscimo de legitimação 
democrática e a correlativa obrigação política de meios de 
tudo fazer para o efetivar;

Considerando que é a própria Autonomia que, na sua 
dinâmica e interação com as novas realidades, impõe novas 
ambições e reclama redefinição de competências, como 
é manifestamente o caso da consagração do conceito de 
«gestão partilhada» do nosso Mar, consagrada na terceira 
revisão do Estatuto Político -Administrativo da Região 
Autónoma dos Açores;

Considerando que a primacial importância e ambição 
duma reforma autonómica a todos convoca e responsabi-
liza, numa postura de máximo sentido institucional, visão 
de regime e priorização autonómica, e que os objetivos 
a alcançar só serão possíveis mediante um complexo e 
elevado trabalho de consensualização, técnica e política, 
em que o consenso porventura alcançado será o melhor 
argumento e mais uma vez prova da nossa maturidade 
democrática e autonómica;

Considerando que esta magna tarefa deve ter como 
preocupação impostergável, ao nível procedimental, a 
facilitação e promoção da participação da sociedade ci-
vil ao nível das soluções a consensualizar nesta reforma 
autonómica;

Assim, a Assembleia Legislativa da Região Autónoma 
dos Açores, nos termos do artigo 43.º do Regimento da 
Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores e 
do n.º 1 do artigo 73.º do Estatuto Político -Administrativo 
da Região Autónoma dos Açores, resolve o seguinte:

Artigo 1.º
É constituída a Comissão Eventual para a Reforma da 

Autonomia (CEVERA).

Artigo 2.º
A Comissão tem por objeto:
a) O levantamento, diagnóstico, sistematização e consen-

sualização, dum conjunto de medidas jurídico -normativas 
e político -institucionais, designadamente nos âmbitos da 

organização política/sistema de governo; do sistema elei-
toral e da participação cívica e política; da organização 
territorial e das relações intrapoderes e na consolidação e 
reforço do Adquirido Autonómico;

b) A determinação e priorização das soluções possíveis, 
atento o disposto na alínea anterior;

c) A apresentação de uma proposta a esta Assembleia 
Legislativa que, na sequência do estipulado na alínea ante-
rior, identifique as principais matérias e normas que devam 
ser objeto de intervenção política.

Artigo 3.º

Na prossecução dos seus objetivos, a Comissão deve, 
entre outros:

a) Fomentar o debate público e a auscultação das en-
tidades públicas e privadas que possam contribuir para a 
realização dos seus objetivos;

b) Deliberar sobre o pedido de contributos técnicos a 
entidades públicas ou privadas de reconhecida idoneidade;

c) Analisar e debater os contributos técnicos provenien-
tes de entidades públicas ou privadas que possam colaborar 
na realização dos seus objetivos.

Artigo 4.º

1 — A Comissão é composta por treze deputados, sendo 
sete do PS, dois do PSD, um do CDS/PP, um do BE, um 
do PCP e um do PPM.

2 — A Comissão pode funcionar em Subcomissão, de-
signadamente ao nível da prossecução de tarefas mais 
técnicas, ou quando deslocada da Região por motivo de 
serviço.

Artigo 5.º

1 — No prazo de um ano, a contar da data da sua cons-
tituição, a Comissão apresenta ao Plenário o respetivo 
relatório.

2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, a 
Comissão pode apresentar ao mesmo Plenário relatórios 
intercalares, sempre que o entenda necessário ou conve-
niente.

Aprovada pela Assembleia Legislativa da Região Au-
tónoma dos Açores, na Horta, em 19 de janeiro de 2017.

A Presidente da Assembleia Legislativa, Ana Luísa Luís. 
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