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COMUNICADO 

 

AOS TRABALHADORES DOS HF 
 

INÍCIO DO PROCESSO NEGOCIAL 
 

Como todos os Trabalhadores dos HF sabem, o SNM apresentou uma proposta à Empresa para a 

criação de um AE (Acordo de Empresa) que vise a defesa dos Direitos de quem Trabalha. 
 

Realizou-se ontem, dia 13 de Dezembro, uma reunião protocolar que abre formalmente o Processo 

Negocial entre as partes ou seja, entre o SNM e os HF.  
 

O SNM lamenta que a Administração dos HF não tenha tido disponibilidade para realizar essa 

reunião de forma mais rápida, mas de qualquer forma, o importante a registar é que se está a fazer 

História nos Horários do Funchal, pois pelo que foi dado a conhecer ao SNM, nunca existiu um 

Acordo de Empresa que salvaguardasse os interesses e Direitos dos Trabalhadores dos HF. 

 

É com orgulho que presentemente o SNM pode afirmar que, por sua causa, foram pagos os 

Descansos Compensatórios a todos os Trabalhadores dos HF, inclusive àqueles que não eram  

Associados no SNM. 
 

Foram também resolvidas outras questões particulares de trabalhadores que se arrastavam há 

demasiado tempo. 
 

Tudo este trabalho só foi possível realizar, porque os Motoristas dos HF depositaram a sua confiança 

no SNM.  

 

O SNM não assinará nenhum Acordo sem a autorização dos Motoristas e, quando chegar essa 

altura, o SNM irá convocar um plenário de trabalhadores e irá apresentar o seu trabalho. 

 

O SNM gostaria de informar que o AE que porventura assinar com a Empresa só será aplicável aos 

Associados do SNM e a mais ninguém.  
 

Um AE (Acordo de Empresa) é hierarquicamente superior a um CCT, ou seja, o que irá regular as 

relações de trabalho entre os Associados do SNM e a Empresa será sempre o AE e nunca o CCT. 

 

O SNM não tem duvidas que se já existisse um AE nos HF, os Direitos dos Trabalhadores seriam 

outros (para melhor) e estariam mais aproximados dos Motoristas que fazem serviço no Continente. 
 

Para o SNM não existem Motoristas de 1ª nem de 2ª. Para o SNM são todos iguais e serão sempre 

tratados de igual forma. 

 

O SNM DESEJA A TODOS OS TRABALHADORES  

UMAS BOAS-FESTAS 
 

   

SNM, 14 de Dezembro de 2017 

 


