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COMUNICADO 

 

AOS TRABALHADORES DOS HF 
 

PROCESSO NEGOCIAL HISTÓRICO 
 

O SNM está a fazer história na Madeira. É a primeira vez na História dos HF que se está a negociar 

um Acordo de Empresa. Nunca no passado houve quem tivesse a competência necessária para 

propor a criação de um AE - Acordo de Empresa, às Administrações que passaram pelos HF.  

 

Assim, e no cumprimento escrupuloso do compromisso assumido por este Sindicato, realizou-se no 

passado dia 16 de Março mais uma reunião entre o SNM e a Administração dos HF no âmbito do 

processo negocial que visa a obtenção de um Acordo de Empresa. 

 

O SNM relembra todos os Trabalhadores que um Acordo de Empresa é, por definição, melhor para 

os trabalhadores que qualquer CCT (Contrato Colectivo de Trabalho), pois um AE sobrepõe-se 

legalmente a um CCT. 

 

Após alguns considerandos o SNM apresentou uma proposta à Empresa no sentido de integrar o 

Subsídio de Agente Único dos Motoristas no seu Vencimento Base. A Administração ficou de 

analisar tal proposta e de tomar uma posição perante o SNM. 

 

O SNM pode desde já afirmar que já conseguiu chegar a um entendimento na CARRIS sobre a 

integração do Sub. de Agente Único na Tabela Salarial, acordo esse que teve a concordância de 

todos os sindicatos presentes incluindo-se nestes, o Sindicato afecto à FECTRANS e à CGTP. 
 

O SNM pergunta: Porque é que se anda a dizer aos Motoristas da Madeira que não há qualquer 

vantagem em se negociar um Acordo de Empresa, porque é que se diz que não existe qualquer 

vantagem na integração do Sub. de Agente Único na Tabela Salarial. Porque é que pretendem fazer 

crer que isto é verdade na Madeira, sendo certo que é mentira no Continente? 
 

Os Trabalhadores ficam à espera que esse esclarecimento seja feito. 

 

Consideramos ser inadmissível que os Trabalhadores na Madeira sejam “defendidos” de uma forma 

e os do Continente sejam defendidos de forma diferente. Para o SNM todos os Motoristas são 

iguais, merecem igual tratamento e são defendidos de igual forma. 

 

O SNM considera que os Sindicatos deveriam ter a mesma postura e rigor, independentemente da 

área geográfica em que representam trabalhadores. O SNM assumiu um compromisso perante os 

Motoristas e vai cumpri-lo.  

 

O SNM já informou e já resolveu mais problemas no pouco tempo em que representa trabalhadores 

na Madeira que outros durante a sua longa existência.  

 

ESTE É O TEU SINDICATO INDEPENDENTE 
   

SNM, 20 de Março de 2018 

 


