
MOÇÃO 
 

Os trabalhadores da INCM, reunidos em plenário de trabalhadores para analisarem a situação das 

negociações da Proposta Reivindicativa para o ano 2018, consideram que: 

̶ É urgente a actualização dos salários, dado que estes não são revistos desde 2009. 

̶ Ao longo destes anos a empresa e o accionista (Estado) têm vindo a acumular milhões de 

euros, tendo em conta os resultados positivos que têm sido obtidos, fruto do esforço e 

dedicação dos trabalhadores. 

̶ A Lei do Orçamento de Estado para o ano 2018, no seu artigo 23º estabelece que, a partir de 1 

de Janeiro deverão ser aplicados todos os direitos consagrados na Contratação Colectiva (AE), 

nomeadamente a actualização da tabela salarial e a reposição integral das progressões das 

carreiras profissionais. 

̶ É chegado o momento de dizer basta a estas injustiças a que ao longo dos anos os 

trabalhadores têm sido sujeitos, penalizando fortemente as suas condições de vida e trabalho. 

Assim, os trabalhadores da INCM, reunidos em plenário no dia 12 de Abril de 2018, decidem: 

1. Exigir o cumprimento integral do artigo 23º da Lei DO Orçamento de Estado para o ano 2018. 

2. Exigir junto do governo e administração da empresa o aumento dos salários a partir de 1 de 

Janeiro de 2018, de forma a ser reposto o poder de compra perdido nos últimos 9 anos. 

3. Reclamar que a partir de 1 de Janeiro de 2018, cada trabalhador terá de ser reposicionado no 

nível ou escalão a que deveria ter ascendido se a normal evolução tivesse sido realizada. 

4. Face à intransigência do governo e da administração da empresa em não responder 

positivamente às justas reivindicações, acima referidas, mandatam o sindicato para emitir um 

pré-aviso de greve para os dias 26, 27 e 30 de Abril e dia 2 de Maio de 2018, de acordo com o 

seguinte calendário: 

 

TURNO DAS 00H00 ÀS 08H00 

• Paralisação das 00h00 às 2h00 e das 6h00 às 8h00  

TURNO NORMAL E TURNO DAS 8H00 ÀS 16H00 

• Paralisação das 9h30 às 11h30 e das 13h30 às 15h30  

TURNO DAS 16H00 ÀS 24H00 

• Paralisação das 17h30 às 19h30 e das 22h00 às 24h00 

 

PELO AUMENTO DOS SALÁRIOS! 

PELA PROGRESSÃO DAS CARREIRAS PROFISSIONAIS! 

A LUTA CONTINUA! 
 

 

Lisboa, 12 de Abril de 2018            O Plenário de Trabalhadores 


