
Partido Comunista dos Trabalhador€s Portugueaes (PCTP/MRPP)

REUNIÃO DO COMITÉ DO PARTIDO

PARA A MARÍNHA MERCANTE

Ã-c-Tã
E'CTF
De acordo con a decisão tonada na reunião do Conité do Pat'tido, reali-
zada no dia tl de Maio, plrosGeguiu nq dia 14 dê Maio, peLas 15 ho!'as ,na Sede Regional, a :reunião do Conitõ do Partido paÍ,a a Marinha lÍercan
te, para pnocedei ao balanço da Segunda Assenbleiá pl"enánj-a.

E6tiveraÍn presentes todos os camaradas,
gue não foi garantida a sua convocação,
horas.

à excepção do camarada Carlos
O canarada Paulo ehêgou a6 16

2. BALANÇO DA SEGUNDÂ ASSEMBLEIA: COMUNICADO FINAL E ACTA

Foi novanentê lida pana todo o Conj-tê a carta enviada pelo canarda §ê-
cretánio Gera1 quê ioi considerada como uma orientação- segura e nais
uma valiosa eoniribuição do canêr.ada Secretánio eerát panã o triabêLho
do nosso Conitê,

0 Conité prqeedeu a un balanço da Sêgunda Assenblêia que considelrou ÍEjs
um passo inDortantê Dara o tnabalho do Partido no Sectot, e Da?a a luta
dos- tr"abalhãdones do nan; forarn rêa1çada6 as inportantes r.àid.s .Í t9
nadasi e foi decidido que, de acordo com a deciãão havida, deveria ser-
refornulado o proiecto dê Cornuniêadô Fina] inicialnênte apne6entado à
neunião, bem côno-a nespectiva Acta.

EsseS docuÍnentos êêrãô apnesentedcg e ap?ovadcE na próxiltla reunião do
Co:nité.

3. A LUTA DOS TRABAL}IADORES DO MAR

Foi lida a aLtêração ao docunento de fundanentaeão do Caderno Reivindi
cativo, a entnegai ao Secretár,io de Estado da Márinha Mercante e Con I
selhos de Ger'ênãia das EmpreEas, pela conissão de Luta. 0 Conitá cons!
denou que a alteração feita proóurou ter en conta, no es6encia1,a6 de:
cisões e necornenciações da Segunda AsseÍnblêia sobre este a96unto.

0 Cornitá foi tanbên infornado do segui.nte:

- A neunião da cãlu1a da Conissão de Luta. oue deveria ter-se neaLiza-
do na 23 feira, dia ? de Maio, não se fé2,'pon não teren comparecido
os canaladas Salvadon e Mota.

- O Consel.ho de Gerência da CNN estaria di6poEto a T ecebêr, a Conissão
dê Lutai o ConSe1ho de Gerência da Soponata ter-se-ia nênifeEtado taIn
bám necáptivo ao caderno Reivindj-catiio; o Conselho de êenância dã
CTH fez àabe! que não podj-a receber oficialnente a coÍnis6ão' porquê
i66o tlaria problenaE õon a CT da cTM; e uma reunião infonnal que ti
nha sido marcada para hoje, dia 14, coÍr o Presidente da Àssenbleia de
Altíador'ês , foi adiada.

- A cT da cTI,Í fez Dublicar una notÍci-a nos jornais (por
rio Populan), ern quê dêsnentia a sua preaença ou do6
Plenário do6 Trabal-hadores do Mar do dia 26 de Abni!.

- os sindicatos têm vindo a deÊenvolver alguma acção a bordo dos navjc6
inforÍnando os trabalhadoneE de quê elea àstão contra a PRTi e que a
Conj-esão de Luta não pode negociar: nen teÍr credencial dos Sindicatos

. 'pana isso. Esta acção dos Si;dicato6 a bordo, foi decisão de un ple-
nário da FSM, apõs o Plenárío dos Trabalhadores do Mar.

exe4plorno Diá
6eus Írênbros no



Ao contr'ár'io do pcnto dê vista que, a pretexto de que.-o nosso trabalho é
no essencial positivo, tende a rÀenásprãzan os riscós.eioE efeitosr daq-
da dê tenDo e do que no nosso trabalho e henos positivo ou nêsmo negati-
vo, foi charnado ã-atenção parrê o facto de que, no que nespeita às tãne -
faé a cunorir oela Conissãà de Luta. nôs estarmos a atrasàr êdêc!.Ê6 Dúd
so contanuar a -Levar a serao en toclas ás carcunstancaas a onaentaçao oo
rêspeito escruDuloso Dêlas decisôes tonadas.

Acerca da importância que êê deve atribuir ao papel da célula na comis -
sãô de Luta e ao curnprírnento das orientaÇões quê a Segunda A6senbleia àà
foi aêentuado oue a Assembleia não r.ecornendou. nas decidiu con6tituir a
cêlu1a na Comiásão de Luta e que é fundê$entaÍ o paoel da cêlu1a e ã fun
danentaL que ê1a se atenha às 

-orienffipã
todas ás questões a decil

dir pela Comissão dê Luta, E é errado menosprezar o que diz respeito á
vida da cé}u]a e ac seu papeI. sob pretexto de que o que e prêciso e que
as coisas andên. As coisàs'ná'f,cd<ãó erda bern, e'sobrefudo não andanão bsn
por: muito tenpo, sê a célula não cumpr:in as suas tarefas de direcção e
não adoptar ou propuser a tenpo as nedidaS adequadas.
Acêrca do Plenário quê se dêveria realiza:r no dia 26 de Iaio,fci considê
nado não haven condições para o fazer precisamente nesse dia e que a Onr
dem de Trabalhos 6õ oportunanente poderia ser fixada. A este resPeito foi
conBiderado perigoso o adiarnênto e o facto de isso se dever a uIrI cêrto a
ttraso no trabalho da Comissão de Luta.

Considenando e analisandô e
dores do mar e à situação da
çou as seguintes orieniaeõês

situacão no oue resDeita à luta dos trabalha
Comissão de Lula e da c61ul"a, a neunião trã
e tomou as seguj.ntes deqi'sões:

a) Alertou para o perigo das manobras de adianento sucessivas pon pa!'te
do S.E.M.M. par:à nãó receber a Conissão de Luta e ganhar tqr0pg, tra -
qou cqno ôbjãctivo que a Conissão de Luta seja recêbida até 59 feÍrar
dia 17.

b) oonsidêrou que as negociaqões e contactos a fazer devem sen a nÍve1 o
ficial e conio Comissão de"Luta e não a tÍtu}ô particular sob quaLquei
fonma, 0s àontactog particulares s6 serão aceitáveis ra nedida qn que
preparem e abran caninho ã Conissão de Luta e de forna nBnhuma no Bên
tiaà ae a substituirem.

c) 0s pedidos da Comissão de Luta para sen recebida devem sêr leitos de
forura oficial e por eserito.

d) Inforrnação regular aos trabaLhadorês §obre tudo o quê se Passê quanto
. ao desênvolvihento desta 1uta.
e) 0 Comité decidiu apôntar a realização do Plenário até ao dia 31 de

Maio, porque isso i1ão constitui um-não cunprimento substancial do Pra
zo Drevisto de um mês. e porquê o dia ern que 6e completarÍa u[ nes nao
6 sãquer o iadicado pára à réatização do Plenário.

f) o conit6 decidiu que sê deveria fazer una conferência de imprensa ain
da esta semana\ oara divulgar as conclusões do Plenário e às diligêE
cias já feitas'juirto ao s,E:M,M.

g) Foi apontada a necesEidade dê divulgar aos trabalhadores os docunen -- tos aprovados no Ptenário do dia 2õ dê Abril.
h) foi decidido oue a céIula da Cornissão de Luta rêuniria na 33 feira ,

dia 15, às 8,3-0 honas, con a seguinte OrdeÍÂ de TrabaLhos I

1) constituição forÍnal da céluIai
2) Elelqao do Secreta!:rô
3) Princípios de actuação
4) TarefaÊ inediatas

i) Éoi decidido fazêr-se urna rêsposta acerca da posição da CTy'CTM di.vul-
gada na imprensa ern que nega quê alguns dos seus ,nenbros faça Parte da



j)

1)

Uarcar uma reunião da Comlssão de Luta para 39 feirar pana depois da
r:eunião da cá1ula, a fiat de discutir e tonar decisões sobr:e os pt'o -
blemas imediatos da sua actuação.
Foi sugenido quê o tel.ex enviado à cNN e soponata o fosse tanbám pa-
raa ôs trábalhâdorês da CTM.

n) foi decidido quê o corÀité neuniria na 39 feira, dia 15, às t8r3q ho-
nas, pana anaÍisar a situação e as decisões tomadas pela ComÍssáo de
Luta.

4. O SINDICATO ÚNICO

0 Cornité Dnocedeu ã constituiaão dô Grupo de Trabalho do Partido-Para o
sindicato-Único dos Trabalhadóres do l'Íar ' de acolido com as deciEoes 

'las;;;á- À"";rli.iá prànáti" do secton e iendo em conta as onientações p9
:.Í[icas e opiniões que o canarada Secretánio Geral tnansmitiu ao Conite
atnavÉs da 6ua carta de 11.5,79.

o cornitá decidiu que o Grupo teria a Sêguinte constituição: Miguel CTH),
Sertpi (cttt), Mota'(cTM), fi'edenico (CNN), Lanouco(CNN), Míguel (CNN).

O Conitá , cons iderou que o canarada Callo§ (CTt'Í), apesar da sua experiân
cia e das'yantagens qúe teria a sua integração no Grupo ' não poderia 4e-
le faze," pa"te-eÍn virtude de ir enbancan dentro de 3 dias'

Foi dêêidído oue o GruDo de Trabalho faria
dia )-6, +ê feina, às I horas' com a seguinte

1) Constituição fornal do Grupo

2) Eleição do Secretário
3) Discus6ão das tarêfa6 irÍIediatas que the caben e nedidas pala o seu

cumprimento.
Àáô.êã ílô 2Ç Dontô eleicão do Secnetánio - houvê dois pontos dê vista
iiã-õã.ltá, uro'oue consiáenava que não havia condições Para que-o Grupo
viesse a elegêr um Secretánio, Ponque o probleÍ\a do Sindicato onico con
centraria toãos os problênas áo'pà"'=ua9 à pon isso esses . 

prob lemas 
. 
irifr

vir novamente ao de cina. Por essa razáo este PontÔ cle v15!a oêrênoLa
q"ã ã""àti" Êer un camalada de fora do Grupo a coordenar o trabalho do
i"áooio c".loo, o oulro ponto ã.-"i"tà, rnàiãritário e defêndido tarnbân p9
ios' canaradàs 

- 
do Cornitá-que passararn a fazer pqrtê do Grupo- dê Trabalho'

entêndia quê o Grupo devia eieger o seu Secrêtár'ig, quê tinha condiçoes
pa:ra o faáer: e que erta mesmo a-via para a resolução colrrêcta e un a ur§

àe todos o" pnoÚI.t.s do Pantido no^Sector, tantó mais que idêntico pro
cedimênto e àecisão tinha já sido adoptada! sen contestaçao 6n relaçao
à céIul-a da Cornissão de Luta - cujo papel ê táo relevênte ê cleciEl-vo na
Ê;#;à; ã; il;ã;;"-õ"iãà-..'ã-á-aã-õ""pã áã r""uuri'o asona constituí
do.

A decisão de elegen o Secr:etário foi toreada pon rnaioria, con um voto con
ü.a,

Foi ainda decidido que ã leunião de constituiçãc do Grupo pnesidiria .o
canarada Miguel, do CcEité Central ê Responsavel PeIa darecçao oo uona-

O Conitã decidiu ainda apontar ao Grupo a.data de 25 de Maio cono objec
tivô Dara a aDnesentacão das suas concLusões sobre as tarefas que no i-
nediaio the eran atriúuÍdas.

5. VIDA DO PARTIDO

0 Cornitá analisou a questão das quotasl
a) Quotas

a sua prtnelra rêunaao no
or.'dêm de trabal"hos i



Foi anali.sada a situação de cada menrbt o do Coroité, sendo a situaqão a se
guinte:

Quotas em atrlago: Larouco e Jorge
Quotas inferiores a un dia de salário: Laroucor Jorge' Fredericot
zé, Miguê1.

Quotas supericres a um dia de salário: fernandes, Pau1o. Não vêen
condições- par.a aunêntar a quota no imêdiato: Lar.ouco, Jorge, Miguêl.
Passa a paga! quota a parti! dê l'laio: Salvador
Regulariza as quôtas a partir de l'taio: Larouêo.

o coÍÍlité apontou a6 seguintes orientações, sobre a questão das quotas:

- As cêtu1as deverão discutir estê aÊ§untô na sua pnineira reunião, ana-
LiEando a situação de eada canarada ca6o a caso e de acordo con as in-
Dortantes orieniacões e consideracóes cue são feita6 na carta do cama-
iada Secnetário Gãra1 sobre o pnoÉIema 

-politica da quota.

- Lutar pela actual"ização das quotas.
- Regularizari o seu pagamento a partir de Maio

- Eleger o tesouneilo da célula.
- Paganento das quotas na 13 sernana e na 13 r'eunião de cada mâs (se a

houver) .

0 Comité elegeu ainda, por unanimidade r o canarada fernandes PaÍ'a tesou-
reir.o do cornItá. comoátindo-Ihe controlar e centralizan, ao níve1 do co-
mitê, tudo o q,-,á aigà respeito a receitas e desPcsas do Conit6.

Os tesoureiros dae cé1u1as entr,esarão directanente o produtô dês quotas
na Comissão de FinaÍlças da Regiãó e informarão nênsafnente o tesourêino
do Comité da situação.

Lieboa, 14 de Maio de 1979

O COI,IITÉ DO PARTIDO
PARA A UARINHA },IERCANTE


