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COMUNICADO 

   

A TODOS OS TRABALHADORES DOS HF 
 

EMPRESA SEM DINHEIRO PARA ORDENADOS 
 

Como todos os Trabalhadores dos Horários do Funchal bem sabem, o SNM desde 2016 tem exigido 

ao poder Político que defina as suas posições quanto ao futuro dos HF e as torne claras, tanto para 

os seus Trabalhadores como para os Funchalenses. 

 

O SNM não irá admitir que os Trabalhadores dos HF sejam utilizados como arma de arremesso em 

disputas político-partidárias. 
 

O SNM não pretende (longe disso), influenciar ou entrar em disputas Partidárias. Não existimos 

para isso, mas jamais deixaremos de atuar sempre que se mostre oportuno.  

 

O SNM, em Dezembro de 2016, desafiou publicamente a Câmara Municipal do Funchal a decidir-

se quanto à sua responsabilidade sobre os HF até ao final desse ano, conforme legislação em vigor. 

Lamentavelmente, até à presente data, o executivo Camarário ainda não se dignou pronunciar-se 

sobre se assume ou não a responsabilidade de gerir os HF, criando desta forma as condições para 

que a Empresa entre em rutura financeira por falta do pagamento devido, a título de indeminizações 

compensatórias. Pois, salvo melhor opinião, está criado um vazio legal sobre quem incide a 

responsabilidade desse pagamento. 

 

Nem os Trabalhadores dos HF nem os Funchalenses podem ser vitimas das incompetências alheias. 

Será que a Câmara do Funchal ainda não conseguiu arranjar tempo para se pronunciar sobre se quer 

ou não assumir a responsabilidade de gerir os HF? Afinal o que quer e o que pretende fazer?  

 

Os Horários do Funchal desde o início de 2017 que não recebem quaisquer indeminizações 

compensatórias sobre o serviço prestado à população, ou seja, há cerca de 9 meses. 
 

Caso os HF não consigam pagar os ordenados aos seus Trabalhadores o que lhes acontecerá? Quem 

assumirá as responsabilidades, nomeadamente dos incumprimentos contratuais que os 

Trabalhadores assumiram?  

 

No caso de rutura financeira, como será que os Funchalenses se irão fazer transportar sem os 

Horários do Funchal? Será que a Câmara está a criar condições para que a empresa possa ser 

privatizada ou possa falir? Quem beneficia com estas situações? Não serão com certeza os seus 

Trabalhadores nem os Funchalenses.  

 

O SNM espera não ter que desenvolver acções de luta para preservar a subsistência dos Horários do 

Funchal mas, se tal for necessário, o SNM irá mobilizar todos os Trabalhadores dos HF e irá pedir 

ajuda aos Funchalenses para que, todos em conjunto, possamos defender o transporte que todos 

merecem.  
 

PELA PRESERVAÇÃO DOS HORÁRIOS DO FUNCHAL  

E DOS DIREITOS DE QUEM TRABALHA 
   

SNM, 26 de Setembro de 2017 

 


