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BALANÇO DO ANO 2004 
DHL UMA EMPRESA DE FUTURO COM 

ALARGAMENTO DE HORIZONTE 
Os associados do SNTCT que trabalham na DHL assistiram com agrado no decorrer de 2004, ao alargamento das àreas de influência e das 
perspectivas de negócio que consagram em Portugal a visão do que esta empresa é em todo o mundo. 
Nós, trabalhadores desta grande empresa felicitamo-nos, pois, só numa empresa que prospera se pode aspirar a boas condições de trabalho 
incluindo  as salariais e a uma convivência mais próxima entre todos. 

VAMOS ESPERAR UM NOVO ANO COM CONTINUAÇÃO DE UMA VISÃO DE EXPANSÃO  QUE FAÇA 
DA DHL UMA FORÇA AINDA MAIOR PARA QUE OS SEUS TRABALHADORES CONTINUEM A SENTIR 
A CONFIANÇA ACTUAL DE MANUTENÇAO DO SEU EMPREGO COM PERSPECTIVAS DE 
BENEFÍCIOS PARA TODOS 
Nós, SNTCT, não escondemos as dificuldades que ainda temos no relacionamento com a gestão. Sabemos que as contradições entre os 
empregadores e os empregados, geram polos de conflito. Nada que, um espírito de abertura , compreensão e respeito pela posição do outro 
não possam ultrapassar. 
O SNTCT tem vindo a procurar um relacionamento com a gestão da DHL Nacional, que permita o esclarecimento das relações de trabalho. 

PACIENTEMENTE TEMOS ESPERADO UMA ABERTURA MAIS CLARA AO DIÁLOGO. PENSAMOS 
QUE VALE A PENA AINDA LUTAR POR UM RELACIONAMENTO CORDIAL E EFICAZ COM O QUAL 

TODOS TEREMOS A GANHAR. 
O SNTCT representa os trabalhadores em toda a àrea das Comunicações. Somos o Sindicato Maioritário em muitas empresas, e também na 
DHL. 
Aqui, temos associados a descontar na sua folha de vencimento e muitos que optam por descontar directamente. É preciso criar as condições 
de confiança, para que nenhum trabalhador tenha receio de que o seu desconto para o  sindicato se faça abertamente através dos serviços da 
empresa. Continuaremos e reforçaremos o esforço de relacionamento com esta Administração, para que as relações de trabalho acompanhem 
o progresso que se nota nesta casa. 
Continuaremos interessados em conferir a convenção de trabalho que já existe entre a DHL e ORT’S. É natural que queiramos melhorar essa 
convenção. A DHL e os seus trabalhadores, só têm a ganhar com isso.Tudo faremos para encontrar pontos de contacto que levem a um tão 
rápido quanto possivel acordo entre as partes. 
É claro que, quem conhece o SNTCT sabe que, não resultando o diálogo, as formas de luta dentro da legalidade podem vir a suprir essa lacuna. 
Nós temos uma proposta de AE para a DHL. Essa proposta é conhecida da Administração. Podemos negociar com base na nossa proposta, 
mas não engeitamos a negociação do que existe. 
Para já, rotulamos de mais urgente negociar os aumentos salariais para o ano de 2005. Não deve haver aumentos salariais impostos por 
ninguém. A negociação é que os deve determinar. O SNTCT está habituado a negociar salários em todo o sector das comunicações, com 
fundamentação económica e em clima de concertação entre os trabalhadores que representa e as entidades patronais. Não se justifica pois, 
qualquer receio em negociar  também por parte das entidades patronais. 
Os aumentos salariais na DHL não podem ser inferiores aos verificados no sector das comunicações. Há os acertos a fazer em relação às 
condições empresariais e aos atrasos verificados onde os houver. 
 

FAÇAMOS DE 2005 O ANO DA NEGOCIAÇÃO 
DA CONVENÇÃO COLECTIVA DE TRABALHO PARA A DHL 
SNTCT A FORÇA DE CONTINUARMOS JUNTOS! 

O Secretariado Nacional do SNTCT 
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