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INCM

INFORMAÇÃO AOS TRABALHADORES DA

INCM
PROCESSO NEGOCIAL PARA 2020
O tempo passa depressa e já estamos na fase de se poder iniciar a revisão do AE da INCM para 2020, para
cujos efeitos o SINTTAV elaborou o seu Projecto para discussão e aprovação pelos trabalhadores, porque
são estes os destinatários dos resultados das negociações.
A nossa proposta, em termos de Tabelas salariais e outras matérias de expressão pecuniária, tem em conta
o poder de compra perdido pelos trabalhadores desde 2010.
Em relação a outras matérias, tem como objectivo adaptar o AE à realidade laboral actual da INCM, assim:
1. Clausulado. A vida laboral nas Empresas não é estática, estas vão-se adaptando às realidades em cada
momento e os Instrumentos de Contratação Colectiva também não podem ser estáticos, devem reflectir
o suporte dos direitos dos trabalhadores adaptados à realidade empresarial.
Assim, deve ser retomada a discussão do clausulado que foi interrompida em 2016, mantendo as
alterações que já tinham sido consensualizadas e adaptando as restantes matérias que o justifiquem.
Para esta matéria, o SINTTAV mantém como válida a sua Proposta apresentada na altura que serviu de
base para a referida negociação iniciada em 2016.
2. Avaliação do Desempenho. As regras que suportam o Modelo de Avaliação do Desempenho
vigente, devem ser alteradas nos aspectos que o venham a justificar, retirando a este toda a carga
subjectiva possível, tornando-o mais justo e transparente, para que os trabalhadores se possam rever
nele.
3. Turnos. É necessário negociar a regulamentação dos Turnos, para que este regime possa ser também
um meio de estabilidade laboral.
4. Horário de Trabalho. O SINTTAV considera que o Horário de trabalho na INCM deve ser uniformizado
para 35 horas semanais sem perda de renumeração.
Relembramos que a Luta pelas 40 horas do horário de trabalho, começou há mais de 133 anos com os
“Mártires de Chicago” e hoje, passado mais de um século é legítimo e justo que os trabalhadores
reivindiquem 35 horas semanais.
A forma como a sociedade está estruturada, o desgaste com os transportes, a pressão nos locais de
trabalho, tudo isto, aliado ao facto dos trabalhadores, face à introdução das novas tecnologias,
produzirem muito mais em menos tempo, justifica perfeitamente a redução e uniformização do horário
de trabalho.
Também devem ser tidas em conta as recomendações de várias entidades, incluindo a Comissão
Europeia, da necessidade de se conciliar a vida profissional com a vida familiar, factor que não pode ser
dissociado do horário de trabalho.

Assim, o SINTTAV propõe a uniformização do horário de trabalho na INCM para as 35
horas semanais sem perda de renumeração.
A redução do horário de trabalho deve ser visto como um factor estimulante para um aumento da
produção em qualidade e quantidade e não deve se visto apenas pela parte económica de menos horas
de trabalho corresponderem a mais despesa.
5. Tabelas salariais. O SINTTAV propõe aumento de 90€ para todos os salários, cuja proposta se insere
na reivindicação geral da CGTP para 2020.
6. Subsidio de Alimentação

8€

7. Subsidio de Pequeno Almoço

3€

8. Subsidio de Ceia

8€

9. Abono para falhas

30€

10. Subsidio de Trabalho Gravoso

60€

11. Pré-diuturnidade

15€

12. 1ª Diuturnidade

50€

13. 2ª Diuturnidade

80€

14. 3ª Diuturnidade

110€

15. 4ª Diuturnidade

140€

16. 5ª Diuturnidade

170€

17. 6ª Diuturnidade

205€

18. 7ª Diuturnidade, atingida aos 31 anos de serviço

250 €

19. Subsidio de Turno, cujos serviços laborem em 3 turnos

33,5%

20. Subsidio de Turno, cujos serviços laborem em 2 turnos

20%

21. Outros subsídios/Abonos

5%

22. Atribuição do Passe Social, no valor de

40€

23. Efeitos. Os efeitos serão reportados a 1 de Janeiro de 2020.

PLENÁRIO - CONVOCATÓRIA
O SINTTAV VAI REALIZAR UM PLENÁRIO DE TRABALHADORES,
COM INÍCIO ÀS 15 HORAS DO PRÓXIMO DIA 29, NO REFEITÓRIO
DA CASA DA MOEDA, PARA CUJO EFEITO ESTA INFORMAÇÃO
SERVE DE CONVOCATÓRIA.
TRABALHADOR, COMPARECE, PARTICIPA,
NÃO DEIXES SÓ AOS OUTROS O QUE TAMBÉM A TI TE DIZ RESPEITO.

