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Os trabalhadores da DHL perderam o seu Acordo de Empresa e diversas regalias. O trabalho 
suplementar está a ser pago por metade do seu valor. Em 2013 a empresa está a despedir 
trabalhadores sobre falsos pretextos e a coberto de um Código do Trabalho lesivo para os 
trabalhadores, os impostos e as despesas de saúde aumentaram. 
A DHL está a criar excedentes de postos de trabalho, através de uma política de deterioração do 
serviço e externalização de voltas para poder despedir trabalhadores.  
Aumenta a contestação da população em relação a estas políticas do Governo. 
O Governo, recorrendo à manipulação e intrujice, prepara o assalto às funções sociais do Estado, 
visando transformar em negócio, direitos elementares de milhões de cidadãos à segurança social, 
educação e à saúde. 
Querem entregar, depressa e mal e ao preço da chuva, ao capital estrangeiro, empresas do setor 
público que são uma mais-valia para o país, quando o que se impõe é que estas empresas, 
nomeadamente dos setores energético, financeiro, comunicações e transportes pela sua importância 
estratégica para o desenvolvimento do país, integrem o setor empresarial do Estado. 
A educação, a saúde e a segurança social não podem ser discutidas numa base de contabilidade feita 
à medida. As funções sociais do Estado têm o objetivo de proporcionar o bem-estar e a qualidade de 
vida, com a dignidade e possibilidade de desenvolvimento pessoal e com a promoção da igualdade 
entre os cidadãos. São uma garantia constitucional para toda a sociedade, um investimento no 
presente tendo em vista o futuro. Cabe aos trabalhadores, aos pensionistas, a todos os 
democratas, à população em geral, travar esta tentativa de ajuste de contas com as conquistas 
conseguidas em 25 de Abril. 
Toda esta situação é insustentável e vai obrigar os trabalhadores a adotar todas as formas de luta 
possíveis para defender os seus direitos, salários e postos de trabalho. 
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