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Boletim do PCP
 na INCM

Ano Novo, mesma Luta!

É do conhecimento dos trabalhadores a 
insistência do CA, Conselho de Administração, 
em não querer atribuir, a nós, trabalhadores da 
INCM, aumentos justos e dignos. 
Os valores apresentados nem de perto nem de 
longe foram suficientes face à taxa de inflação 
e aos aumentos constantes do custo de vida 
verificados nos últimos anos.

Só no ano de 2022, a taxa média de inflação 
fixou-se em 7,8%, a mais elevada desde 1992, e 
não tendo os nossos salários acompanhado estes 
valores, sofremos ainda uma grande e brutal 
desvalorização salarial, não se vislumbrando do 
CA preocupação para inverter esta realidade.

Para uma empresa que regista todos os anos 
milhões de lucros, os nossos ordenados têm de 
refletir a riqueza produzida com o nosso trabalho, 
pois esses lucros só são atingidos pelo trabalho e 
dedicação de todos nós, trabalhadores da INCM.

Relembramos que os salários mais baixos da INCM 
já foram “engolidos” pelo Salário Mínimo Nacional 
(760 euros!!!), reflexo da insistência nesta política de 
gestão caracterizada por baixos salários e aumentos 
injustos e indignos.

Só a luta dos trabalhadores, em unidade com as 
organizações sindicais que lutam pelo aumento 
e valorização dos salários dos trabalhadores, fará 
com que o CA reconheça a justiça e a urgência do 
cumprimento das nossas reivindicações!

Unidos pelo aumento do salário!
Unidos pelo fim do recurso abusivo ao trabalho 
temporário!
Unidos contra a gestão danosa da empresa, com 
quebras acentuadas na produção e o recurso abusivo 
a subcontratações!

Viva a Unidade dos Trabalhadores!

Viva a Luta dos Trabalhadores pela Defesa dos Seus 
Direitos!

Salários dignos para uma vida Digna!



A CGTP-IN convocou para 
dia 9 de Fevereiro um dia 
nacional de indgnição e 
luta!
O PCP apela a todos quanto 
querem um futuro melhor para que 
participem nesta acção, porque ela 
é uma oportunidade de juntarmos 
todas as nossas lutas, todas as 
nossas vozes e forças numa mesma 
luta por soluções para a vida dos 
trabalhadores e do país.
Está marcada uma acção 
convergente às 15h do Largo 
Camões para a Assembleia da 
República

Se pretendes aderir ou colaborar com o PCP envia estes dados para o 
email dorlpcp@dorl.pcp.pt ou pelo formulário em pcp.pt/adere

Este é o teu partido!


