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INFORMAÇÃO AOS TRABALHADORES DA INCM

NEGOCIAÇÕES DO AE DA INCM
PROSSEGUIRAM A RITMO NORMAL EM TAIS PROCESSOS.
REUNIÃO DE DIA 18 DE OUTUBRO
Nesta reunião prosseguiu a discussão do clausulado, a INCM sugeriu que se discutissem as cláusulas da
7ª à 17ª e obviamente os Sindicatos estiveram de acordo, porque o objectivo é naturalmente negociar.

RESULTADOS DA DISCUSSÃO DO CLAUSULADO
A discussão das cláusulas referidas atrás continuou a um ritmo normal nestes processos, algumas
ficaram acordadas no todo ou em parte e outras suspensas, principalmente na matéria que se
relaciona com as Carreiras.

DIFICULDADES ACRESCIDAS
Em todas as sessões negociais e nesta não fugiu à regra, a INCM fala na sua Proposta de Carreiras e na
importância que tem para si a negociação desta matéria tendo por base tal Proposta.
Na resposta, o SINTTAV evocou uma dificuldade acrescida para o processo negocial, que resulta da
aprovação da Lei do Orçamento de Estado, na medida em que o mesmo parece apontar ainda para o
congelamento dos salários e das carreiras em 2017.
São dificuldades acrescidas, que não resultam da Mesa Negocial, mas que existem na prática e têm
impacto directo na negociação do AE.
E o SINTTAV questionou e relembrou o que já tinha afirmado noutras sessões “sabemos todos que para
os trabalhadores os dois aspectos mais importantes da negociação de um AE, são os aumentos salariais
e os movimentos profissionais através dos mecanismos das Carreiras, porque são estas duas matérias
que permitem melhorar um pouco o seu poder de compra, pelo que se as mesmas ainda se
mantiverem congeladas em 2017, qual é para os trabalhadores o interesse desta negociação para já”?
Estes são argumentos imbatíveis, vamos ver o que consagra o OE depois de aprovado na especialidade
e que rumo irá tomar depois a negociação.

PRÓXIMAS SESSÕES
O dia protocolado para a próxima sessão coincide com o Feriado do dia 1 de Novembro, pelo que em

face disso, foi feito um novo agendamento e as duas próximas sessões serão nos dias 8 e 22 de
Novembro.

A SINDICALIZAÇÃO SEMPRE FOI MUITO IMPORTANTE, ELA É MESMO
DETERMINANTE PARA O REFORÇO DA FERRAMENTA DE DEFESA DOS
TRABALHADORES, O SEU SINDICATO.

Sindicaliza-te no SINTTAV para estares mais e melhor defendido.

