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COMUNICADO 

AOS TRABALHADORES DOS HF 
PLENÁRIO DE TRABALHADORES – 26 de junho 

Como todos os Trabalhadores sabem, os HF ainda não procederam a quaisquer atualizações salariais 

em 2019. 

O SNM tem vindo ao longo do tempo a encetar um conjunto de diligências (formais e informais) no 

sentido de conseguir que sejam feitas as atualizações salariais que os Motoristas merecem e 

entendem ser mais que justas. 

Como todos sabem o SNM, perante a imobilidade dos HF, decidiu juntamente com os Motoristas 

marcar um Plenário para o dia 26 de Junho e uma Greve para os dias 28, 29 e 30 de Julho.   

É chegada a hora de TODOS OS TRABLAHADORES DOS HF (independentemente da sua 

filiação Sindical) se unirem em torno desta reivindicação que é mais que justa, e mostrarem assim 

o seu descontentamento.

Está marcado um plenário para todos os Trabalhadores dos HF, independentemente da sua 

Categoria Profissional para o próximo dia 26 de Junho entre as 15 horas e as 18 horas.  

O SNM informa todos os trabalhadores em geral e os Motoristas em particular que não são 

obrigados a informarem os HF se vão ou não ao Plenário. O tempo do Plenário é pago e conta 

como Tempo de Trabalho. 

O SNM pede a todos os Motoristas que preparem as suas viaturas de modo a que possam dar entrada 

na Estação dos HF na Fundoa às 15 horas. 

No Continente o SNM tem conseguido chegar a entendimentos com as entidades patronais que se 

traduzem em mais-valias para quem trabalha, porque os Motoristas estão unidos independentemente 

do Sindicato a que pertencem. 

O SNM não tem quaisquer dúvidas de que, com o apoio dos trabalhadores também irá conseguir 

obter um entendimento em benefício de quem trabalha. 

O SNM endereçou um convite à CT dos HF e ao STRAMM para estarem também presentes no 

Plenário. Infelizmente apenas a CT mostrou disponibilidade em estar presente e ao lado dos 

trabalhadores, pois o STRAMM até ao momento ainda não respondeu ao convite endereçado pelo 

SNM. 

ESTA LUTA É DOS TRABALHADORES E NÃO DO SINDICATO A OU B 

CONTAMOS COM TODOS 

SNM, 23 de Junho de 2019 
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