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INCM

1º MINISTRO VISITA INCM PARA COMEMORAR O 10º ANIVERSÁRIO DA
IMPLEMENTAÇÃO DO CARTÃO DE CIDADÃO, NO PASSADO DIA 7-12-2017.
MAS NÃO DEIXOU PRENDA DE NATAL QUANTO A:
- DESCONGELAMENTO INTEGRAL DAS CARREIRAS.
- LIBERDADE PARA SE NEGOCIAREM OS AUMENTOS SALARIAIS.

O SINTTAV, participou na comemoração do décimo aniversário da implementação do Cartão de
Cidadão, como sinal dos tempos em que foi criado o simplex, como forma de tornar menos
burocráticos e mais eficientes os serviços da Administração Pública, cujo evento contou com a
presença do Sr. Primeiro-Ministro Dr. António Costa.
O SINTTAV tinha como objectivo nesse evento poder ter a oportunidade de dialogar com o Sr. 1º
Ministro, para de forma objectiva o interpelar sobre o imperativo desbloqueamento das carreiras
profissionais e o aumento salarial a que os trabalhadores da INCM têm direito, porque tais matérias
não podem continuar congeladas, algumas delas desde 2009.
Porém, fomos recebidos por uma delegação chefiada pelo Sr. Sec. de Estado do Tesouro.
O SINTTAV, mesmo nessa situação, vincou bem claro ao Sr. Secretário de Estado, a imperatividade
do descongelamento das carreiras e dos aumento salariais, que tal não acontece há quase uma
década, quase tantos anos quantos tem o cartão de Cidadão, reforçando essa sua exigência com a
comparação de outras situações idênticas noutros sectores que já foram resolvidas.
O Sr. Secretário de Estado, disse conhecer bem a situação da INCM, mas que face à conjuntura
Nacional e Internacional, teceu diversas reticências no sentido do Governo poder responder de
forma positiva às questões colocadas, dando sinais de que só em 2019, poderiam vir a ser
ultrapassadas, argumentos que o SINTTAV não aceita e por isso irá continuar a luta contra tal
posição.
O SINTTAV, relembrou os proveitos anuais que a INCM tem obtido ao longo de muitos anos,
mormente durante a última década, que resultam muito do empenho e dedicação dos
trabalhadores, os quais não entendem o motivo pelo qual, a situação em empresas do Sector
Empresarial do Estado e dos Serviços tem sido tratada de forma diferenciada (CGD, INE, Metro-Lx,
entre outras).
Foi ainda dado destaque aos 200 anos de história e da actividade da INCM, pautando a sua
actividade, sempre com lucro e com uma matéria-prima inigualável em toda a Europa, que são os
seus trabalhadores, trabalhadores estes que o Governo tem a obrigação de não os deixar
desmotivar.

O Sr. Secretário de Estado do Tesouro, comprometeu-se em receber as Associações Sindicais e a
CT da INCM durante o próximo mês de Janeiro de 2018, de forma a podermos envidar esforços
para retomar as negociações, com o consequente descongelamento das matérias essências à
negociação: aumento salarial e carreiras.
O SINTTAV e os trabalhadores da INCM, seus associados vão dar o benefício da dúvida ao Sr. Sec.
Estado do Tesouro, mas não vão baixar os braços em relação à Luta pelas suas justas
reivindicações, enquanto estas não vierem a ser satisfeitas.

PRÉ-AVISO DE GREVE AO TRABALHO SUPLEMENTAR
O SINTTAV, dando seguimento à decisão dos seus associados, apresentou novo pré-aviso de
greve ao trabalho suplementar incluindo o trabalho em dias de descanso semanal obrigatório e
complementar e em dias feriados, com início em 1 de Janeiro de 2018, o qual se manterá

durante este ano enquanto as situações que estão na sua origem não forem resolvidas.

O SINTTAV, APROVEITA PARA DESEJAR
UM BOM NATAL E FELIZ ANO NOVO, À
ESTRUTURA DIRECTIVA DA INCM, A
TODOS OS TRABALHADORES
ESPECIALMENTE AOS SEUS
ASSOCIADOS E FAMILIARES, À CT E ÀS
OUTRAS ORGANIZAÇÕES
REPRESENTATIVAS DOS
TRABALHADORES.

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.

