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No primeiro trimestre deste ano a DHL Aviation enviou aos seus trabalhadores uma proposta de 
Acordo de Empresa (AE), para que estes dessem o seu acordo. 
O SNTCT, ao ter conhecimento dessa proposta, uma vez que tem associados na empresa, solicitou 
uma reunião à DHL, manifestando o seu interesse em discutir este assunto. 
Dada a ausência de resposta por parte da DHL, o SNTCT com o objectivo de defender os direitos dos 
seus associados e dos restantes trabalhadores, solicitou a intervenção da DGERT (Direcção-Geral do 
Emprego e das Relações de Trabalho). 
Após duas reuniões realizadas nas instalações do organismo supracitado, com a mediação do mesmo, 
onde estiveram presentes os representantes dos trabalhadores e a DHL, ambas as partes acordaram 
iniciar negociações directas rumo à celebração de um AE para a DHL Aviation. 
A Empresa entregou a sua proposta na segunda reunião realizada ainda na DGERT. O SNTCT 
apresentou a sua contraproposta dentro dos prazos legais, tendo-se realizando a primeira reunião 
bilateral a 4 de Setembro. Nessa reunião chegou-se a acordo em relação à metodologia negocial. 
Após insistência das organizações sindicais, a DHL Aviation mostrou-se disponível para analisar 
eventuais aumentos salariais que reponham o poder de compra perdido pelos trabalhadores em 
2012, independentemente das negociações, ficando de dar uma resposta no dia 1 de Outubro.  
As próximas reuniões negociais realizar-se-ão diariamente de 1 a 4 de Outubro e o SNTCT irá manter 
os trabalhadores informados do decorrer do processo. 
Perante a actual conjuntura político-social que Portugal atravessa, e entre tantos ataques 
protagonizados pelo Governo PSD/CDS e patronato aos direitos e interesses de quem trabalha, 
nomeadamente à contratação colectiva, é de salientar o interesse demonstrado pela DHL Aviation na 
concretização de um Acordo de Empresa que regule as relações laborais na empresa, apesar de 
sabermos que o interesse da DHL Aviation tem também a ver com as normas europeias. 
 
 

Já depois desta reunião, o Governo deu a conhecer que vai aumentar em 7% o desconto para a 
taxa social única (TSU). Com esta medida os trabalhadores perderão centenas de euros por ano. 
É mais um roubo a juntar ao do trabalho extraordinário. O governo rouba aos trabalhadores 
para dar aos patrões. 
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