
  
MENSAGEM AOS TRABALHADORES DA INCM 

COVID-19 

TODAS AS MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA SÃO POUCAS 

 * PRIMEIRO A SAÚDE, SÓ DEPOIS OS LUCROS * 
 

Perante a epidemia do Covid-19, a INCM procedeu previamente ao encerramento de vários serviços, com 
excepção de serviços mínimos, em linha com os critérios definidos. 

O SINTTAV apelou a todas as empresas onde tem associados, que implementassem ao máximo possível o 
Teletrabalho, porque hoje, com as ferramentas informáticas disponíveis, este é implementado sem 
dificuldades. 

Nessa linha de pensamento, na INCM, sempre que possível o teletrabalho tem sido o meio privilegiado, que 
o SINTTAV valoriza, e nos casos em que tal não é exequível, os trabalhadores têm sido mandados para casa 
e terão o seu vencimento assegurado, uma medida bastante positiva para quem todos os dias tem 
assegurado o cumprimento dos objectivos da INCM, da mesma forma como devem ter assegurado o direito 
ao subsídio de alimentação, porque se trata de uma deslocação do seu posto habitual de trabalho, sem 
possibilidade de utilizarem o Refeitório. 

Perante esta situação absolutamente inesperada da COVID-19, que põe em causa a saúde e até a vida dos 
trabalhadores, o SINTTAV exige que a empresa continue a criar todas as medidas possíveis para que os 
trabalhadores que estão a laborar possam estar protegidos e assim proteger os seus, colocando acima de 
tudo a saúde dos trabalhadores e só depois o lucro. 

A todas estas situações iremos estar atentos, no sentido de que sejam cumpridas as disposições legais em 
vigor, assim como as disposições que vão sendo decididas pelo governo à medida da evolução da 
pandemia, sendo por isso prematuro fazer qualquer análise sobre estas neste momento. 

Estamos assim disponíveis para analisar todas as situações que nos sejam comunicadas, porque nesta 
situação da Pandemia, não há dois lados da barricada, estamos todos do mesmo lado, fazendo todos os 
possíveis para podermos minimizar as consequências da COVID-19. 

Esta situação é bastante sensível e requer da parte de todos um esforço acrescido, a bem da preservação 
da sua saúde, da saúde dos seus familiares, amigos, colegas, num espírito de prevenção, colaboração e 
entreajuda com quem partilhamos o nosso local de trabalho diariamente, porque todos devemos ter 
presente, que a saúde não tem preço. 

Devemos registar que entre o SINTTAV e a INCM tem havido uma partilha de informação em relação ao 
Plano de Contingência necessário para uma Empresa que tem funções especiais na sociedade.   

ESTA É A MENSAGEM DO SINTTAV AOS TRABALHADORES DA INCM. 

ESTA É A AVALIAÇÃO QUE O SINTTAV FAZ AO PLANO DE CONTINGÊNCIA INPLEMENTADO E 

ACTUALIZADO PELA INCM APÓS O ESTADO DE EMERGÊNCIA.  
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SEMEAR IDEIAS, PARA GERAR 
CONSCIÊNCIAS, É DEVER SINDICAL 


