TODAS AS CONQUISTAS
QUE CONSEGUIMOS
SÃO FRUTO DA
RESISTÊNCIA E
DA LUTA DOS
TRABALHADORES!

Folha Sindical - Trabalhadores da DHL

Na reunião com a DHL, em meados de Julho, foram debatidos vários
assuntos que dizem respeito ao conjunto das reivindicações apresentadas, a Comissão Sindical concluiu que, todas as conquistas conseguidas foram fruto da resistência e luta dos trabalhadores da DHL.
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- Sobre o tema da revisão salarial, houve algum
entendimento por parte da Direcção da DHL para
este tema, tendo a empresa mostrado abertura
para analisar prá cas diferentes das u lizadas à
data;
- Com a luta conseguimos que o trabalho suplementar, executado em dias feriados e de descanso complementar e obrigatório, passa-se a ser
remunerado de 50% para os 100%;
- Desde a apresentação da Moção, conseguimos
passar 43 trabalhadores das agências de trabalho
temporário para contrato com a DHL;
- Foi conseguido mais uma pessoa para o armazém de Alverca a ﬁm de se conseguir um reforço
na limpeza das bancadas de trabalho, armazém,
sanitários etc... de modo a minorar, entre outras
situações, a existência de poeiras na zona da Produção;
- À muito que reivindicamos iluminação no armazém de Alverca, já existe neste momento um orçamento para a colocação de Leds, especialmente
para a área da Produção e mais tapetes an fadiga
para os postos de trabalho ﬁxos;
- Conseguimos aplicação das regras legais da alteração de horários de trabalho, nomeadamente
quanto à obrigatoriedade de aﬁxação das alterações com, pelo menos, uma antecedência de 7
dias, e a um período de descanso de, pelo menos,
onze horas seguidas entre dois períodos diários de
trabalho consecu vos e aplicação das regras legais à mudança de turnos;

- Pela persistência e pela luta conseguimos que em
todos os horários de trabalho dos trabalhadores
Administra vos, fosse colocado nos mesmos a
menção do instrumento de regulamentação colec va de trabalho pela aplicação da PRT;
. Técnico Administra vo - 691€;
. Administra vo de 1.ª - 620€;
. Diuturnidades - 18,60€ (até um máximo de 5
diuturnidades)
- Vão ser tomadas providências no sen do de esclarecer melhor os trabalhadores de Azambuja, quanto aos critérios de pagamento do prémio de produção, pra cado neste armazém;
- Rela vamente à formação de máquinas, no que se
refere à escolha das pessoas a formar, aos conteúdos da formação, à duração da mesma e ao prazo
para renovação da formação, é da responsabilidade
da DHL, esta questão está validada pela ANQEP, a
DHL como en dade acreditada pela DGERT tem a
obrigação legal de registar e emi r os cer ﬁcados
de formação proﬁssional no SIGO;
- Em relação à prá ca de in midação e repressão
sobre os trabalhadores, vão ser tomadas providências para analisar a veracidade desses casos.

CONTINUAREMOS A LUTA PELO AUMENTO
DOS SALÁRIOS, PELA VALORIZAÇÃO DO TRABALHO
E DIGNIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES!

Mantém-se as reivindicações:
• O aumento geral do salário mínimo na empresa para os 600€;
• Pagamento de um suplemento aos trabalhadores que prestam serviço

em regime de turnos rota vos;
• O combate à precariedade laboral, a cada posto de trabalho permanente,

deve corresponder um vínculo de trabalho efec vo;
• Condições dignas de trabalho, nomeadamente no que respeita à saúde,

higiene e segurança;
• Pôr ﬁm à desregulamentação dos horários de trabalho de forma a

conciliar o trabalho com a vida pessoal e familiar;
• 25 dias úteis de férias;
• Respeito pela integridade Osica e moral dos trabalhadores, com o ﬁm da

pressão, repressão e assédio moral;
• Pelo direito à contratação colec va e ao principio do tratamento mais

favorável ao trabalhador.
Estas são reivindicações justas já que os trabalhadores são igualmente qualiﬁcados e
desenvolvem um trabalho fundamental para o sucesso de toda a distribuição na empresa e dos clientes.
A UNIDADE TORNA-NOS
MAIS FORTES!
JUNTA-TE AO TEU
SINDICATO NA DEFESA
DOS TEUS DIREITOS!
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