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COMUNICADO 
 AOS MOTORISTAS DOS H.F. 

 
OBRIGATORIEDADE DO USO DE MÁSCARA  

 
Caros colegas de profissão, como todos sabem, existem alguns conflitos entre o SNM e a Administração dos HF 
pelos motivos sobejamente conhecidos. Mas tal, não impede nem nunca impedirá o SNM de dizer o que tem 
para dizer, com a independência e honestidade que o caracteriza. 
 

Se houve já momentos em que o SNM se viu na obrigação de criticar a Administração dos HF por esta ter 
adotado medidas contrárias aos interesses dos Trabalhadores, neste caso em concreto, o SNM não pode criticar 
tal medida, pelo contrário, tal medida vai ao encontro da defesa de quem trabalha e de quem se faz transportar 
nos autocarros dos HF. 
 
Como todos sabemos, as máscaras comunitárias e de fabrico caseiro não estão homologadas e, como tal, não 
oferecem uma proteção fiável a quem as usa, dando apenas uma sensação de segurança, mas nada mais que isso. 
 

O SNM pede a todos os Trabalhadores que respeitem a determinação da Empresa quanto ao uso de máscaras 
devidamente homologadas, como é o caso das máscaras KN95, FFP2 ou as FFP3 constantes na Informação 
emitida pelos HF em 27/01/2021. 
 
Como é sobejamente conhecido, no Continente a Pandemia está descontrolada. Na Madeira, apesar de existirem 
um aumento significativo de casos, a Pandemia encontra-se ainda controlada. 
 
O SNM faz um apelo a todos os Trabalhadores dos HF e a todos os Madeirenses: 
 

• Não baixem a guarda,  
• Mantenham-se devidamente protegidos,  
• Não partam do princípio que é só no Continente que as coisas estão mal e que na Madeira as coisas não 

irão piorar mais, 
• Estamos a viver um momento crítico, mantenham sff a Madeira fora desta realidade. Para tal, só é 

necessário que todos façam a sua parte, e é tão pouco, basta que usem devidamente a máscara, lavem as 
mãos com a frequência possível e mantenham o devido distanciamento social. 

• Por vós, pelas vossas famílias e por todos. 
 
São estas medidas simples e ao alcance da cada um, que irão determinar o sucesso desta Guerra com a Pandemia. 
 
O SNM considera que 30 máscaras/mês a distribuir por trabalhador não são suficientes pelo facto de estas 
não poderem ser reutilizadas. As KN95, nomeadamente, podem ser usadas até ao limite de 8 horas seguidas, 
mas não podem ser retiradas para a refeição (por exemplo) e voltarem a ser novamente utilizadas. O SNM vai 
enviar um ofício à Administração dos HF para a sensibilizar para esta situação e solicitar o reforço da distribuição 
das máscaras em número suficiente, de modo a que a segurança seja efetiva.  
 
  
 
 

PELA SAÚDE DE TODOS NÓS 
   

 

SNM, 30 de Janeiro de 2020 
  


