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ADMINISTRAÇÃO DA DHL SUPPLY CHAIN 
IGNORA AS REIVINDICAÇÕES DOS 

TRABALHADORES! 
EXIGIMOS O JUSTO AUMENTO DOS 

SALÁRIOS! 

Após a reunião dia 20 de Abril com os 

Recursos Humanos, con�nua a 

verificar-se a falta de abertura da 

empresa para a resposta às 

reivindicações dos trabalhadores. 

 

Os pequeninos aumentos já em Abril, só 

possível com a luta dos trabalhadores, são 

muito insuficientes, estão longe das reais 

condições da empresa e não desviam a 

atenção dos trabalhadores para a 

necessidade de uma resposta concreta e 

posi va a todas as restantes matérias em 

discussão. 

Os aumentos são discriminatórios, com base 

em avaliações de desempenho subjec vas e 

muito contestadas pelos trabalhadores, em 

vez de se aumentar os salários de todos os 

trabalhadores e de garan r a diferenciação 

pela an guidade. 

Em suma, os Recursos Humanos e a 

Administração fazem ouvidos de mercador à 

voz de quem todos os dias dá o melhor ao 

seu serviço. 

Na reunião, a empresa manifestou 

disponibilidade para: 

 

• Aumentar os salários base dos 

trabalhadores com mais de um ano de 

casa e avaliação posi va em 1,4%. Ou 

seja, a um ordenado de 580€ equivale 

apenas um aumento de 8€; 

• Aumentar em 1,4% o subsidio de 

refeição, o que equivale a 8 cên mos 

por dia de aumento; 

• Integrar trabalhadores de empresas de 

trabalho temporário a contrato com a 

DHL. 

• No seguro de saúde, acrescentar os 

problemas de pele, fisioterapia e 

problemas respiratórios. 

Valorizando estas matérias, que são 

importantes para os trabalhadores mas que, 

só por si, não dão resposta às questões de 

fundo. Verifica-se que a Administração 

con nua sem sa sfazer as reais 

reivindicações dos trabalhadores. 
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Até à data con�nua tudo igual no que respeita às principais reivindicações dos 

trabalhadores. É necessário con�nuar a luta pelos nossos direitos e aumento dos salários 

e subsídios. 

 

Desde 2011, só em poder de compra, os trabalhadores perdem anualmente o valor 

correspondente a um salário. Empobrecemos a trabalhar. 

 

Diariamente trabalhamos por 2 ou 3. Os ritmos de trabalho são extenuantes, as equipas 

estão reduzidas e a pressão, repressão e assédio são uma constante. 

 

Não aceitamos este comportamento da Administração da DHL SUPPLY CHAIN! 

 

Exigimos: 

 

• Actualização dos salários com aumento mínimo de 40€/mês para todos os 

trabalhadores; 

• Actualização do subsídio de alimentação em 1€/dia para todos os trabalhadores sem 

discriminações; 

• Passagem a efec�vos de todos os trabalhadores com vínculos precários a ocupar 

postos de trabalho permanentes. 

 

Os trabalhadores lutam pelo reconhecimento do valor do seu trabalho com os seus 

salários e carreiras melhorados. 


