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COMUNICADO 
 

AOS MOTORISTAS DOS HF 
 

PROCESSO NEGOCIAL 2018 
 

Vem o SNM por este meio informar todos os Motoristas em Geral e os seus Associados em particular, que já 

conseguiu acordar com a Administração dos Horários do Funchal e de São Gonçalo um conjunto de cláusulas 

que irão compor o Acordo que se encontra neste momento em fase de negociação, a saber: 

• Garantias de trabalho em caso de reestruturação de serviço;  

• Direito à atividade sindical na empresa;  

• Instalações da comissão sindical;  

• Reuniões com órgãos da administração da empresa;  

• Quotização sindical;  

• Admissões;  

• Categorias profissionais;  

• Quadro Pessoal;  

• Antiguidade dos aprendizes;  

• Pré-oficiais;  

• Estagiários;  

• Acesso a níveis superiores;  

• Densidade;  

• Contratos a termo;  

• Isenção de horário de trabalho;  

• Agente Único;  

• Subsídio de isenção de horário de trabalho;  

• Casos especiais de duração do período de férias;  

• Proibição do exercício de outra atividade durante as férias;  

• Constituição da Comissão Paritária;  

• Poder disciplinar;  

• Sanções Disciplinares;  

• Modos de Cessação do Contrato de Trabalho;  

• Cessação do Contrato de Trabalho por Mútuo Acordo;  

• Cessação do Contrato de Trabalho por Despedimento com justa causa; 

• Comunicações entre as partes;  

•  Casos omissos;  

• Favorabilidade global.  

 

Já se consegue apresentar ver trabalho feito em prol da defesa de quem Trabalha, pois para o SNM todos os 

trabalhadores merecem o mesmo respeito e consideração.  

Este foi um dos compromissos assumidos perante os Trabalhadores e o qual está a ser honrado. 

 

O SNM considera que estão reunidas as condições para que seja possível fazer história nos HF e SG através 

da criação do primeiro Acordo a ser aplicado exclusivamente a estas Empresas.   

 
 

O SNM APENAS NECESSITA DO APOIO DE TODOS OS MOTORISTAS 
 

     

SNM, 26 de Setembro de 2018 

 


