
 Célula da INCM do Sector de Empresas da Cidade de Lisboa

Aos trabalhadores da 

IMPRENSA NACIONAL – CASA DA MOEDA

Dia 05 de Junho - todos à Manifestação Nacional!

O protesto de 5 de Junho convocado pela CGTP-IN será a expressão directa do 
descontentamento dos trabalhadores e de todos os portugueses. 

BASTA DE EXPLORAÇÃO  

As  alterações  ao  Código  do  Trabalho que  o  Governo  PS/Sócrates  pretende 
implementar representam a concretização das aspirações mais ambiciosas do patronato, 
fazendo regredir as relações de trabalho à   exploração   pura e simples.  
O Governo PS tem tentado camuflar as suas reais intenções com o anúncio de medidas 
propagandísticas  sem  qualquer  fundo  de  verdade.  E,  afinal,  o  que  é  que  está 
verdadeiramente em causa?

 A legalização dos despedimentos sem justa causa com a criação da figura da 
“inadaptação funcional”, assente em critérios subjectivos dependentes da vontade 
e conveniência da entidade patronal.

 A  caducidade das Convenções Colectivas e o fim do princípio do tratamento 
mais favorável ao trabalhador, actualmente previsto na Lei Geral.

 A  flexibilização  da  duração  diária  e  semanal  do  trabalho,  alargando  a  sua 
duração e reduzindo os salários.

 A criação de um “banco de horas”, abrindo portas ao patronato para não pagar o 
trabalho suplementar.

 Legaliza  a precariedade e aumenta-a   ao estipular  o  pagamento  à Segurança 
Social, de 5% para os recibos verdes e 3% para os contratos a prazo, ao invés dos 
23,75% que pagaria por um contrato efectivo.

As alterações ao Código do Trabalho não podem passar!

Os trabalhadores da INCM têm muitas e boas razões para protestar. Só com a luta 
se defendem direitos 

 Contra a atribuição de subsídios escandalosos às hierarquias;
 Contra os prémios como incentivo à repressão sobre os trabalhadores; 
 Contra a insegurança e instabilidade   perseguição e discriminação no local de 

trabalho.
 Contra os ataques aos Serviços Sociais;
 Pela  defesa do nosso AE. (O nosso A.E. pode caducar se ao fim de 18 meses 

não existir acordo entre as partes).
 Pela reposição do poder de compra, contra o esbanjamento de recursos em 

indemnizações e destruição de postos de trabalho;
 Contra as pressões exercidas para a rescisão de contratos e antecipação de 

reformas;

Participa neste Protesto Geral! Defende os teus direitos!

Adere ao PCP!
Reforça a célula da INCM
pcp.incm@gmail.com

Dia 05 de Junho 15H Marquês de Pombal - Restauradores
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