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COMUNICADO 
 

AOS MOTORISTAS DOS H.F. 
 

ADMINISTRAÇÃO MENTIU AO SNM E AOS MOTORISTAS 
 
Vem o SNM por este meio lamentar profundamente o facto de a Administração dos HF, na pessoa do Sr. 
Presidente, ter mentido ao SNM e aos Motoristas. 
 

Não é a primeira vez que o Sr. Presidente mente ao SNM e aos Trabalhadores dos HF, já o tinha feito em 
2019 quando afirmou que a Empresa tinha esgotado a sua capacidade negocial quanto aos aumentos salariais. 
Para depois junto dos “Amigos” fazer a sua negociata por forma a que os Motoristas deixassem o SNM. 
 
Agora vem o Sr. Presidente dos HF mentir descaradamente a todos os Motoristas, quando afirma que não irá 
proceder ao pagamento dos salários de forma igual à que acordou com os “Amigalhaços”.  
 

Esse Sr. sem Palavra assumiu o compromisso perante o SNM de que iria pagar a todos os Motoristas (sejam 
Associados no SNM ou não) os salários de forma igual. Originando o envio de um SMS a todos os Associados 
a dar conta do sucedido. 
 
Agora, vem mentir de forma descarada e sem vergonha, ao afirmar que não o pode fazer por imperativo Legal. 
Nada mais falso. Aos Sócios do STRAMM o Sr. sem Palavra paga conforme acordou, e aos Motoristas que 
ainda não estão Sindicalizados? Paga como? Com os Valores do STRAMM ou do SNM? 
Tenha vergonha na cara Sr. Presidente e aprenda a honrar os compromissos que assumiu. Um Homem sem 
Palavra pouco ou nada vale. Não queira ficar na História dos HF como o Presidente que MENTIU e tentou 
ENGANAR os Trabalhadores e que Não Sabe Honrar a Palavra Dada.  
Ou também já se esqueceu do que disse nos “Plenários” que fez com os Motoristas? 
 

O Sr. Presidente parece ainda não ter reparado que se encontra em Portugal e que, neste País, para além de ser 
um Estado Democrático, também é um Estado de Direito. Se não sabe qual é o significado de “Acto de Gestão” 
pergunte, que o SNM responde. Agora NÃO MINTA A QUEM TRABALHA. 
 

Se o Sr. Sem Palavra fosse intelectualmente honesto, teria pedido (nos Plenários que fez) desculpa a TODOS 
OS MOTORISTAS por não lhes ter pago voluntariamente os Descansos Compensatórios que lhes era devido. 
Foi preciso o SNM o “convidar” a fazê-lo. 
 

Se o Sr. Sem Palavra fosse intelectualmente honesto, teria reconhecido que ainda devia dinheiro aos Motoristas 
na ordem dos 10 mil euros em média a cada um. Mas isso o Sr. Presidente não foi capaz de dizer, pois não? 
 
O SNM irá realizar um Plenário Geral de Motoristas no próximo mês de Janeiro porque, no mês de Dezembro, 
existe o Estado de Emergência e o SNM irá respeitar as medidas de contenção implementadas. Pedimos a todos 
a melhor compreensão.  
 

O SNM não tem dúvidas de que os Motoristas irão, mais uma vez, mostrar de que são feitos. Não irão tolerar 
serem enganados. Irão estar massivamente presentes no Plenário e irão dizer de sua Justiça. O tempo de os 
Motoristas não terem ninguém que os defenda ACABOU. 
 
Sem prejuízo da realização do Plenário que o SNM irá realizar, também irá desenvolver as diligências que 
considera serem necessárias no sentido de se repor a Credibilidade que um Concelho de Administração tem que 
ter. Ao Governo e à Tutela que superintende os HF, é chegada a hora de se assumirem e de se pronunciarem 
publicamente. Se estão solidários com este tipo de comportamento ou não.  
 

PELO RESPEITO QUE MERECEMOS 
   

 

SNM, 04 de Dezembro de 2020 
  


