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COMUNICADO 
 

AOS MOTORISTAS DOS HF 
 

PLENÁRIO DE MOTORISTAS  
 

Vem o SNM por este meio informar todos os Motoristas em Geral e os seus 

Associados em particular, que irá realizar um plenário de Motoristas na próxima 

quinta-feira (dia 21 de Junho) das 13 às 16 horas. 

 

O plenário irá realizar-se na sala de conferências que está localizada no 5º andar 

 

O SNM informa que o tempo do plenário não será descontado, à semelhança do que 

aconteceu com o plenário marcado aquando dos Descansos Compensatórios.  

Todos os Motoristas receberão como se estivessem a trabalhar. 

 

Os Motoristas devem de preparar os seus Autocarros de forma a que possam 

recolher às 13 horas na Estação dos Horários do Funchal sito na Fundoa. 

 

O SNM irá esclarecer as eventuais dúvidas que os Motoristas possam ter e irá 

apresentar o seu trabalho perante estes, nomeadamente a proposta de Acordo que 

apresentou à Administração dos HF e a qual se encontra a negociar. 

 

O SNM aproveita desde já para endereçar um convite à Comissão de Trabalhadores e 

ao STRAMM para estarem também presentes neste plenário para que possam, 

querendo, participar no mesmo. 

 

O SNM não tem dúvidas de que, com a união dos Motoristas, irá conseguir acordar 

um conjunto de regras que irá beneficiar quem trabalha. 

 

O SNM já conseguiu negociar o pagamento dos Descansos Compensatórios que era 

um Direito dos trabalhadores, já conseguiu (através dos tribunais) resolver um 

conjunto de problemas antigos que alguns Motoristas tinham. 

 

O SNM já fez e continua a fazer História na Madeira ao conseguir abrir um 

processo negocial que tem em vista a obtenção de um AE (Acordo de Empresa), à 

semelhança do que tem feito no Continente.   

 
 

O SNM APENAS NECESSITA DO APOIO DE TODOS OS MOTORISTAS 
 

     

SNM, 17 de Junho de 2018 

 


