
 

 

 

 
FARO passa a ter só subcontratados na distribuição 
Todos sabíamos que após a integração teria que haver um processo de adaptação para se poder pôr 
toda a DHL a funcionar como uma e com a qualidade de serviço por todos reconhecida. 
Numa decisão autista esta administração decide passar a estação de Faro a 48h, ou seja uma 
encomenda ou carta Madrid-Algarve passa a demorar 48h, enquanto Lisboa-Frankfurt só demora 24h. 
Ainda compreendíamos que a estação de Faro tinha picos de  trabalho no verão  e que nesses meses 
se compreenderia a necessidade de se recorrer a contratação temporária, mas passar toda a 
distribuição para subcontratados e  despedir todos os couriers ... 
Para além de  toda a perca de “know how” que dai advém  é preciso não esquecer que a qualidade de 
serviço não é a mesma e que estes ensaios podem antever outros planos. 

Não é assim que se recupera a imagem e a marca DHL 
Esta mega fusão tão divulgada mediaticamente só tem trazido insatisfação a todos, ou quase todos. 
Se não vejamos, despede-se quem sempre vestiu a camisola, em vez de se nivelar os ordenados por 
cima, opta-se por manter desigualdades, de forma a fomentar a desunião e criar um clima de 
insatisfação, de maneira a que as pessoas se despeçam ou cometam erros, para poderem ser 
despedidas . 

Tribunal condena DHL 
Mais uma vez a DHL viu negada a sua pretensão, pelo Tribunal de Trabalho de Lisboa – 2º Juízo – 1ª 
Secção, de transferir o nosso dirigente Sindical, condenando a DHL a abster-se de mudá-lo de local de 
trabalho. 
Mais uma prova de que o gabinete jurídico do SNTCT. é competente e com um registo histórico e 
ímpar na defesa dos interesses dos trabalhadores do sector das comunicações. 

A importância de estar Sindicalizado 
Todos os trabalhadores devem estar sindicalizados de modo a que possam ver os seus interesses 
defendidos e para quando o azar tocar à porta, possam contar com um sindicato forte, um gabinete 
jurídico eficaz e competente. 
Não devem os trabalhadores procurar o Sindicato apenas quando tem problemas pois, nessa altura 
pode ser tarde de mais, pois o sindicato dá  prioridade ao disponibilizar recursos, aos que já são 
sindicalizados. 
Temos tentado  sempre ajudar todos os trabalhadores mas também precisamos da sua ajuda. 
Não devemos tomar tudo como certo e devemos acautelar o futuro. 
Nestes últimos Anos o SNTCT tem dado provas de que podem contar com ele, quer seja em caso 
aflição quer seja para esclarecer  duvidas ou para se aceder à Faculdade com condições vantajosas. 
Não importa o porquê o que importa reter é que o SNTCT teve e estará cá no futuro para apoiar os 
seus sócios. 
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