
Na úl�ma reunião do CESP com os 

representantes da DHL no mês de Abril, 

foi colocado em debate o conjunto das 

reivindicações dos Trabalhadores. 

 

O CESP salienta desde já que todas as 

conquistas ob�das só foram possíveis 

com a luta dos Trabalhadores da DHL. 

 

Assim temos a salientar: 

 

Actualização das tabelas salariais: 

Defendendo sempre a importância do 

aumento dos salários e da diferenciação 

salarial pelas funções exercem, 

especialização e experiência adquirida dos 

Operadores de Armazém; 

- Os trabalhadores que auferiam o salário 

de 530€ a Janeiro de 2017 passaram para 

os 557€ (SMN – salário mínimo nacional), 

sendo que a diferença na actualização 

destes nunca poderá ser inferior aos 

1,5%; 

- Os salários base dos trabalhadores sem 

actualização por via do SMN terão um 

aumento em 1.5% com efeitos a 1 de 

Abril de 2017; 

 

Subsídio de refeição: 

Aumento em 1.5%, passando para os 

6.36€/dia para todos os trabalhadores; 

Aumento dos prémios: 

Abertura para expandir para outras 

operações, mas ainda não foi alcançado, 

mantendo-se a reivindicação; 

 

Categorias: 

Serão iden�ficadas todas as categorias que 

por Lei obriguem a uma requalificação do 

Trabalhador para as funções 

desempenhadas, sendo enquadrada na 

tabela de categorias existente na empresa. 

Todos os trabalhadores que exerçam 

funções de categoria superior deverão 

receber o respec�vo pagamento inerente á 

função durante o tempo que a 

desempenha; 

 

Passagem de Trabalhadores a Efec�vos: 

A persistência do sindicato de classe (CESP) 

permi�u a passagem de dezenas de 

trabalhadores ao quadro da empresa, bem 

como a integração de mais de uma centena 

de trabalhadores temporários de empresas 

de outsourcing a contrato com a DHL. 

Devido á união e luta dos trabalhadores, a 

DHL assumiu o compromisso de redução a 

curto prazo de uma grande percentagem 

de trabalhadores com vínculo de trabalho 

precário. 

Con�nua -> 

AS CONQUISTAS ALCANÇADAS SÃO 
FRUTO DA LUTA DOS 

TRABALHADORES!  
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Pagamento de Trabalho Suplementar: 

O pagamento do trabalho suplementar 

realizados em dias de descanso e feriados passou 

de 50% para os 100%; 

 

Saúde e Higiene no Trabalho: 

Mantém-se o problema iden�ficado da elevada 

temperatura no Armazém de Alverca. A empresa 

vai voltar a analisar a questão iden�ficada, para 

poder responder em conformidade. O CESP não 

desarma e pede a denúncia dos trabalhadores 

junto do seu delegado; 

Seguro de saúde: 

Melhoramento das condições abrangidas com 

efeitos retroac�vos a 1 de Janeiro de 2017, 

sendo em duas das mais u�lizadas: 

- Aquisição de óculos/lentes devido a alteração 

de graduação - a cobertura passou de 87,5€ 

para 250€/anuais por cada segurado; 

- Estomatologia (den�sta) - o plafond anual por 

pessoa passou de 200€ para 350€; 

 

Todas as reivindicações dos trabalhadores se mantém em cima da mesa. 

 

A LUTA É A NOSSA ARMA! 
 

É fundamental prosseguir e intensificar a luta que respeitem o direito à conciliação 

entre a vida profissional e pessoal. 
 

O CESP apela a que todos os trabalhadores da DHL se unam e lutem organizados no 

seu sindicato de classe, o CESP. 

Dia Nacional de Luta 

Unidos pela valorização do Trabalho e dos TrabalhadoresUnidos pela valorização do Trabalho e dos TrabalhadoresUnidos pela valorização do Trabalho e dos TrabalhadoresUnidos pela valorização do Trabalho e dos Trabalhadores    

3 de Junho, 15h 

Lisboa 

Marquês de Pombal 

Porto 

Campo 24 de Agosto 

A luta con�nua, não podemos ficar parados! 

Par�cipa! 


