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SINTTAV CONTINUA A LUTA PELA
REPOSIÇÃO DAS DIUTURNIDADES
REUNIÃO COM A PARPÚBLICA
INFORMAÇÃO AOS TRABALHADORES DA INCM
O SINTTAV, interpretando o sentimento dos trabalhadores da INCM, considera que a reposição
das Diuturnidades é uma das reivindicações mais urgentes.
Assim, o SINTTAV tem desenvolvido várias iniciativas junto das entidades que considera
poderem ter influência/decisão neste processo, entre elas, solicitação de uma reunião à
PARPÚBLICA, a qual se realizou no passado dia 27 de Julho e dos resultados da mesma
transmitimos o que consideramos mais relevante.

PARTICIPAÇÃO
Na reunião, pela parte do SINTTAV, participaram dois Dirigentes nacionais e dois Delegados
Sindicais da INCM e pela parte da PARPÚBLICA participaram as Dras. Clara e Paula, Advogadas,
na medida em que o Administrador Dr. Carlos Manuel da Conceição, estava ocupado com outra
reunião.

REUNIÃO EM SI
Como o objectivo da reunião era o processo das Diuturnidades, o SINTTAV, pela sua parte
conduziu a reunião em torno das principais questões:

 Objectivos da reunião.
 Preocupação quanto à situação de instabilidade laboral resultante deste processo.
 Entendimento que o SINTTAV retirou da reunião com a Adm. da INCM realizada a 27 de
Maio quanto a este processo.
 Jurisprudência já existente relativa a uma situação análoga.
 Recurso aos Tribunais implica mais custos à INCM do que o valor que está em causa.

 O SINTTAV só recorre à via do Tribunal em último recurso, mas quando já não resta outro
caminho não deixa de o fazer.
 Por tudo isto procurarmos uma solução de compromisso para se resolver este impasse.

Depois dos nosso argumentos, foi realizado um profundo debate sobre o tema, em que da
parte da PARPÚBLICA foi muito utilizado o argumento que não têm poder de decisão para
resolver a situação, tal depende de haver um despacho da Sec. de Estado do Tesouro, mas pela
parte da PARPÚBLICA existe todo o interesse em resolver o problema, o próprio Presidente da
INCM tem estado muito empenhado e envolvido neste processo no contexto em que o pode
fazer.
Por fim, pela parte da PARPÚBLICA foi afirmado e reafirmado que há todo o interesse em
encontrar uma solução para esta situação, que não se aplique só à INCM, mas às restantes
Empresas ligadas a esta entidade e que têm semelhante situação.

PERSPECTIVAS:
Face à insistência de SINTTAV quanto a existir uma posição da PARPÚBLICA em relação ao
assunto, foi-nos comunicado que até final de Agosto é possível existir uma posição.

BALANÇO GLOBAL DA REUNIÃO
Como balanço global, podemos tirar duas conclusões:

 Uma, que o Processo não está encerrado.
 Outra, que existe empenho da PARPÚBLICA para o resolver.

OUTRAS INICIATIVAS DO SINTTAV
Face à injustiça que a esta situação representa para os trabalhadores da INCM, o SINTTAV
continua a sua luta pela reposição das Diuturnidades e desenvolverá todos os esforços nesse
sentido, assim, estão outras iniciativas em curso e à medida que existam dados sobre o
resultado das mesmas, estes serão transmitidos aos trabalhadores.

A HISTÓRIA MOSTRA, QUE SÓ VENCE E CONSEGUE OS SEUS OBJECTIVOS,
QUEM NÃO CEDE NOS SEUS PRINCÍPIOS.
A SINDICALIZAÇÃO SEMPRE FOI MUITO IMPORTANTE, ELA É MESMO
DETERMINANTE PARA O REFORÇO DA FERRAMENTA DE DEFESA DOS
TRABALHADORES, O SEU SINDICATO.

SEMEAR IDEIAS, PARA GERAR CONSCIÊNCIAS, É DEVER SINDICAL
SINTTAV, O SINDICATO QUE TE DEFENDE.
SINDICALIZA-TE NO SINTTAV.
Consulte a nossa página em www.sinttav.org

