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COMUNICADO 
AOS MOTORISTAS DOS HF 

CORTE DO AGENTE ÚNICO 
Vem o SNM por este meio informar todos os Motoristas dos Horários do Funchal que lamenta 
profundamente que a Empresa tenha, de forma unilateral, deixado de pagar o Sub. de Agente Único. 
O SNM considera uma falta de respeito por TODOS os Motoristas que sempre deram a cara pela 
Empresa, com o risco da sua própria saúde. 

É lamentável que venha agora a Empresa à pressa (24-abril-2020) emitir uma informação aos 
Trabalhadores, a qual não é verdadeira e que só serve para tentar semear a discórdia entre Motoristas. 
Não fosse o SNM a fazer as denúncias que fez na Comunicação Social e a Empresa ainda estaria 
impávida e serena. Não contem connosco para isso. 

A Empresa aparenta nem saber o que assinou com o SNM, pois se soubesse, saberia que o Sub. de 
Agente Único não é de 18% mas que tem um valor fixo (em 2020) de 200€/mês, o qual corresponde 
a uma percentagem diferente consoante a soma da retribuição-base e diuturnidades vencidas a 
cada Motorista.  
Também não assiste razão à Empresa na sua tese de que o Agente Único não é vencido pelo motivo 
dos Motoristas não venderem tarifas de bordo. Desculpando-se desta forma com as medidas 
adotadas pelo Governo Regional no combate à Pandemia. 

O SNM enviou à Empresa ainda ontem, dia 24, a resposta merecida face à sua informação emitida. 

O SNM desafia desde já a Empresa a provar tudo o que disse perante os seus Trabalhadores, 
nomeadamente quanto à data, forma e conteúdo do envio da alegada proposta a este Sindicato. 
Para o efeito, o SNM dá desde já a sua autorização (para todos os efeitos legais) que os HF tornem 
público o envio dessa informação. 
O SNM não existe para enganar quem quer que seja. Apenas existimos para representar 
Trabalhadores e para os defender. 

É chegada a hora dos Motoristas se unirem contra este tipo de comportamento e de se insurgirem 
contra a falta de respeito por quem Trabalha. 
O SNM irá convidar a Comissão de Trabalhadores e o STRAMM para estarem também presentes 
no Plenário que o SNM irá realizar para se discutirem formas de Luta, caso a Empresa não 
devolva o que tirou abusivamente aos Motoristas. Esta é a hora da união de todos e não o contrário. 

O SNM deu um prazo à empresa de cerca de 15 dias para responder. 

Esperamos que essa resposta vá de encontro aos anseios legítimos dos Motoristas. Caso contrário 
cá estaremos para nos fazermos ouvir. 

 A LIBERDADE E O RESPEITO CONQUISTAM-SE NO DIA-A-DIA 

SNM, 25 de Abril de 2020 


