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COMUNICADO 

   

A TODOS OS TRABALHADORES DOS HF 
 
 

TEMPOS DE DESLOCAÇÃO 
 

Serve a presente para informar todos os Motoristas dos HF que o SNM já enviou ao Conselho de 

Administração, um ofício a chamar a atenção para o facto de não estar incluído no Horário Normal 

de Trabalho dos seus Motoristas o tempo de deslocação necessário entre o local de inicio do serviço 

e o seu fim. 

 

Os Motoristas têm que sair no mesmo local onde iniciaram o seu serviço. Caso o fim do serviço não 

coincida com o local do seu início, a Empresa tem que incluir no Horário de Trabalho o tempo 

necessário para efeitos de deslocação entre o sítio onde o Motorista acabou o serviço e o sítio onde 

o iniciou. 

 

O SNM já enviou para a empresa um conjunto de exemplos, onde se demonstra a falta da inclusão 

do tempo para efeitos de deslocações. 

 

Lamentavelmente, até à data de hoje, ninguém se preocupou em defender os Direitos dos 

Trabalhadores, à semelhança do que aconteceu com os Descansos Compensatórios. Parece que só 

têm habilidade para dizer mal do trabalho alheio. 

 

O mais certo é alguém vir dizer agora que já sabiam e que já estavam a trabalhar neste assunto. É o 

costume.  

 

 

Chama-se a atenção para o facto de a resolução deste problema ser extensiva a todos os Motoristas 

da Companhia de Carros de São Gonçalo. 

 

 

 

 
 

PELA PRESERVAÇÃO DOS HORÁRIOS DO FUNCHAL  

E DOS DIREITOS DE QUEM TRABALHA 

 

 

 
   

SNM, 04 de Outubro de 2017 

 


