
 

 

 AOS TRABALHADORES DA INCM 

 

Nós, trabalhadores da INCM, somos a força motora 

da empresa, tendo-a conduzido aos resultados 

positivos de milhões de euros de lucro ao longo dos 

anos. Trabalhadores que temos vindo a ser atacados 

ciclicamente com imposições travestidas de 

propostas, particularmente em relação aos Serviços 

Sociais. Propostas estas que têm como principal 

objetivo a diminuição de direitos e tornar os 

Serviços Sociais mais apetecíveis para as 

seguradoras num futuro próximo, a que não é alheio 

o facto de nos quererem impingir as tabelas de 

plafonamento que vão restringir o direito dos 

beneficiários. 

 

Cabe-nos a nós trabalhadores unirmo-nos pela 

defesa dos direitos essenciais dos nossos Serviços 

Sociais! 

 

Acordo de Empresa 

 

Temos assistido a vários atropelos ao nosso Acordo 

de Empresa, desde a forçada mobilidade entre 

edifícios às tentativas de polivalência de funções, 

passando pela coação para a realização de horas 

extraordinárias, entre outros. Houve até ameaças de 

despedimento aos trabalhadores que não aceitassem 

a sua mudança de horário (Livraria do Porto), onde 

um Director vociferou que o Acordo de Empresa 

estava obsoleto – respondemos nós que obsoletas 

estão as relações de trabalho que se baseiam na 

instauração de processos disciplinares e punições 

aos trabalhadores como forma de coação e 

intimidação. 

Na unidade está a força dos trabalhadores! 

 

Sindicalizados somos mais fortes e organizados na 

defesa dos nossos direitos e interesses, 

principalmente do nosso posto de trabalho. 

Constata-se que o divisionismo não trouxe 

quaisquer resultados para os trabalhadores, bem 

pelo contrário, alguns, iludidos por falsas 

promessas, já regressaram ao seio de quem os 

efetivamente defende com coragem e verdade – o 

SITE. 

 

PCP na INCM – o Partido junto dos 

trabalhadores! 

 

A célula do PCP da INCM vem saudar os 

trabalhadores pela forma calorosa como acolheram 

as visitas do nosso deputado Miguel Tiago e do 

nosso candidato a Presidente da República, Edgar 

Silva – em ambas as visitas demonstraram todo o 

interesse sobre a situação laboral e social da 

empresa, interagindo com os trabalhadores e 

ouvindo as suas opiniões. Estes contactos servirão 

para o seu trabalho futuro e para as lutas que vierem 

a ser travadas. 

 

Edgar Silva – Afirmar Abril 

 

Dia 24 de Janeiro vamos ter eleições presidenciais. 

Eleições que assumem uma importância redobrada, 

depois das alterações verificadas, em resultado da 

derrota do PSD e do CDS.  

A candidatura de Edgar Silva assume, neste quadro, 

uma importância decisiva, pela afirmação e 

concretização de um projecto de democracia, 

desenvolvimento, justiça social e soberania nacional 

que a Constituição da República Portuguesa 

consagra. 

Uma candidatura alicerçada nas mais profundas 

aspirações dos trabalhadores e do povo a uma vida 

melhor, única no seu projecto, sem 

comprometimentos ou cumplicidades com a 

política de direita, presente e solidária com a 

luta dos trabalhadores. 

 

 

 

O nosso voto está nas nossas mãos  

 

CONTA-FIOS 
Boletim da Célula do     da INCM, SA 

         


