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COMUNICADO 
 AOS MOTORISTAS DOS HF 

 

STRAMM TRAI VERGONHOSAMENTE OS MOTORISTAS   

Vem o SNM por este meio lamentar profundamente o facto de o STRAMM ter TRAÍDO os Motoristas 
dos HF e ter assinado um Acordo nas suas costas e contrário aos seus interesses. Conforme o noticiado. 
 

O STRAMM não teve a coragem de enfrentar os Motoristas no Plenário do dia 16, e não teve a coragem 
de os informar que se preparavam para assinar um Acordo à revelia dos seus interesses.  
Afinal representam quem? 
 
O STRAMM afirmou perante todos os Motoristas, no Plenário realizado durante a Greve, que nunca 
assinaria nada sem ser a integração do Sub. de Agente Único na Tabela. 
 
Este é um dia triste para o movimento Sindical, o STRAMM envergonha o movimento Sindical sério 
e honesto. Será que existia ou existe algumas dividas entre o STRAMM e a Administração dos HF? 
 

O SNM apenas representa Trabalhadores, não representa Administrações nem se deixa vender.  
 

A LUTA CONTINUA 
 
O facto de o STRAMM ter TRAÍDO os Motoristas, não impede a Luta de continuar.  
 

O SNM não precisa do STRAMM para nada nem nunca precisou, apenas precisa é da união de todos 
os Motoristas, sejam ou não Associados no SNM.  
 

O facto de o STRAMM ter “chegado a acordo” não quer dizer que a nossa Luta tenha acabado, pelo 
contrário. Os Motoristas exigiram (e muito bem) serem respeitados pela Administração e exigem 
também que sejam respeitados pelo STRAMM.  
 
É chegada a hora dos Motoristas darem “um murro na mesa” e dizerem BASTA ao STRAMM.  
 
Pedimos a todos os Motoristas que deem ainda mais força ao SNM, para que o tal “acordo” seja apenas 
um papel sem qualquer significado prático. 
 
O SNM sempre deu a cara e nunca se escondeu de ninguém. Sempre falou com os Motoristas de forma 
franca e frontal e sempre assumiu o que disse, nomeadamente através de Comunicados, da 
Comunicação Social e através das Redes Sociais. 
 
O SNM já enviou um ofício ao Exmo. Sr. Secretário da Economia, a solicitar uma reunião, em 
conformidade com o resultado da última reunião.  
 
 

SINDICALIZA-TE NO SNM 
DÁ MAIS FORÇA A QUEM TE RESPEITA   

 

SNM, 24 de Setembro de 2020 
  


