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o, a começar
dera ou nã.o
ecisiva do
política e

- cus-tog .,a. Çompreenden a uma grande parte do pantid
peIo,s nespinsáüeià (ã atguns camaradas ainàa-"ao-à"*preen
querem eomplggnder), o quanto e o ponquê da impontânôia att.abalho sindical- nas novas condições da actuai situaçãoda luta de classes.

A luta não tenr sido fáeif, mas os r"esultados são sensíveis.Conttarlamente ã opinião daqueles que passam a vida a remirar os cal-:
ca4haçeq' dos sapatôq; u. comiemplar 

-p*sêivamente 
ou atgurii",rlar irnpo-tentes- contra o revisionismo, iendo'social-fascistas ãm toaà à ráaã u

. fugindo.deles onde eles .verdáaeiramente atacain e duveÀ'sen-ão*oãiiáa*;
'contnariamente a todos os irapotentes, os venc.iclos, os "ápitüi;i;;-i;:'tas, os burocratas, os factoê mostram euer ta*uá*'rràrtá't'ã;*;;;';-;;;-so tnabalho gaShou em matui:idade e tem-avançacio.,l,lão tanto ão.no dê'via,ê cento. Nao .táo bem como seria-r+ecessário. li'{as.lemQs' avançado e ho jeo Partido na nossa nàgião tã; í; "*ã="i.a,expenaencr-a 

:;áãjãT;ã*Io.t auI.uta à estamos u* .o.,ãiçõe? áu'i.ráo: ã;;;á-I'ãi;IÉ;-ilr-'üà+ã';"'ãr*ã-siva na edificação do Pãr:tico Comuni'sta dos' Trabathad;;ã;=pãii"güãra" "

'za, ,bem eonscie-ntes rle que.o,Ç.àminÉo^ ã perco::ren não é aa iaciriaááarl-'a :luta vai ser duna; -o ,tos"o'Éanttào n-í 'i;"=A;; ã;; ;";;ortã-ã-iüi=
tq" problemas quê at6 aqui nos passavam por oim"" Trata-ãe, r,o rúnao,
da.Fnande lutareuÇr tambég aqui, vai ser necessáii.o travan contra a--queles que'pnef'eniam um cÍr-cülo de pnopaganda, em vez de um Pa::tido
Comunista.

,,, Õ' CÕNGR,ESSÕ &C5 S{il§tCarô5
e30
do.

- q congresso -dos sindicatos que se z-ealizou- r.;s dias zT rzg;2gde Jgneiq.g foi ocasião de uma intensa luta dentno do n-ossá Pánti
' ;'-*:"'t-*-"'

'" '.' , Defnont.o"*r-isê duas cone,epções, duas vias e d.uas classe§,", ''
?uT, 1?oo, .os cappeõe?.do.anti-"o"iàr-iáscis*o qr. or"i1;*-;;;;ãlo' ,a'"-querdismo g o dyeitismo(dois aspcctos dum mesrio desvio) e que nos momentos da I'uta fogem impotentes penante o inimieo e abandonám as maslsas. Essa linha defendia que não-devÍamos j.r'.ãs"neuniões dã -intertin-
dical: pÇrgue er?am social-'fascistaisã que "ãã á;"Í;;;-.=tã" 

""-õfr-õc )ponqqe.so 1á haúia social-fa'sci§tas'i que não .devían,os. in ao Congresso,
..porque iera o Congresso da fnte::sindicá}; que o carnj-nho era a t'Cãnta--Abqrtas! e os refe::endos, não compneendendd, que a sua drrecção oportu-hista tinha enve::edado pelo cornbãte ã democnacia' ,o o,àià à;; "pã"á"i.-o?, tentando colocan a onganização sindical dos tnabalhadores ão sen-
"19.9 

de-''um outro: sector' dã uurgúesia, alimentando assim:o'r,fi.r.rãq daeisáo.,centr:a:-revqrucionár.ia pràpanada, fomentada e agorra clàeÀtaaa,pe
Ia fnter : -.i. : ..t !-

Do outno lado estavam aqueles eue r c.ompreendendo a natureza- reaccionária. p bunguesa do revisionismo i "o*po"ãndendo 
que 'o' ne.,,iisior,ismo 

' é ul
ma Ídeologia t::aiçoej,nàrnente infiltrada'pela bünguesia no seio dbs o-perarl-os ; compreendendb guê, por isso-mesmo.? o .contnolo e a força do
r-evisionismo não aqsentaha onganização: no escla::ecimento e na defe-sa dos operánios, mas na sua aãsongariização, atrofiamento e tnaição;
compreendendo isto, esta: f.ihha, defendia e. defende que-o_ilimigo'lã"
deve sera menosDneza<lo e ignona<1o, mas ambãm que eie ã fnágil sobretu
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.barnos iaI-ç

.,do"hagúilo:,qrrç considena :s,ê? o-*iseu pr,óprio,.campcy^ .eontqnto g{e... o' sai
)amnq:,a+.l:.,ay'l ;^nm nnnnl.irnr'rlado o,nroeôi-são. rie fbndrare*êSc$aEecér os O;

rlúIlo:'quç considena :s,ê? o-*isgu. proprlo,'campcyl .eont:Q$co Qu€..' o s

iâtaãar:ltãom lopoitunidade e :pr.el§leão, db fbrftà\. a-Ê,,sctaÍlecdr- 9s
",ã, 

t, 'f'rí'rr. -;' i.*or i.,ânni a 'doq oner^ár^i'os "- - 
'1evá-Ios' a-tiran
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barnos iataear:l ôom opontunidade e ,pr.eêi
penánioãr'g faíar à' inteligência '9o"...-;,^ ...,-._..-i..- i )'a 

.'leüá_fOSelr-qencaa dos operaraos e e
as suas pr6pri4s .,concfusões . Pon - içsôr, def endia que
combater' neê gês, plenánios,

Lria desmasóanan-se mais rap'i.damente-aos olhos-do? o5ip,11nios Irnigo_ ilia desmascáuar-se mais rap,í.$Smente -aos olhos -do? op""fr1llo"
niá:nevelar que a origem da sua fnaqueza é a sue_proprfa,"13"f.ul9,7u

,1eionár:ia e bunguesâ: ê seria'mais -uüa vgz posta a prova e, Ç§lf.+l
nó'icampo da luia 'a justeza aa f ÍnúátlpolÍtiôa Qo nosso Part'ido. .

Esta foi a posição eue r no esessencial, venceu, e'os factô
mostna:nam que era a posi,çáo justa"

.-- 
':r 

a; i', -'L .: r '.::' ]
. , !r. :: ,.'i Uma delegação comunisla_], pequena'embo::á, 'porque constityiaa

apenas pon'9 camaradas (más en':1"975 esteve la 'apenas um :**3"?d.: J ?,àãtu". irã=dntu eomo üma'fonçia ortanizadq2 1,0.Cóngne-F 9+ inlensin$i
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Essa delegaçãor cuja coragem e finmeza consider"amos sen '. de' ':
in!eir:aj;;iiçus-üaá,,.*o"ioou-se-ãa1tunadatanefadifici1.é,,de.
no::me neãponsábilidade de q.ue foi ineumbida: defender intra4sÍqeh!é;I,i
mente r Do campo do inimigo f o pnograma do pnoletaniado revol'qcI'onat 1o.

As .vit6nias imediatas <1este Congresso, para a elaqse operá-
nia.e para o nosso Partido: decididas pela nossa jr.rsta p9lilica 99 P"l
ticipaiáo1'são já ae largo-âlcance, significado e impor:tância pofi!}r ,,

cas: .

O inimigo uniu-se. Revisionistas,,lçeci;r,",ev!sioniJlo" e.]oda
a casta de opontunístas deram-s:d aç.. mãgq pàlr-tüa ''ô 

brr-o-.9:rama 'do orol-eta
niado r"evo.luel;;ã;;;;-- 

**- :-- ': - ' r-iiri 
"-'j,-' -''. Í-:i'i- '- = -.-- i'-fj "-i 

- -:''
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- A linha "Luta - Unidade . ;Vi!ória'r afirrnorãiq.e.-§9ap La úntpa
altennativa, a única ôposição f irme :e cc'r:bente eont?a'tÔdôS'Ôs"pnogra
mas da bunguuãià ipal:a .àolrti.qlo .e ,e;xp}:Qr.aÇão.:rdos .o$Êraá::,íos4;,-,lr i.r

Revelou-se crarâmentê o estado ae ae-*jgiregàção '.m'qiue 'se' '

encontnam os gnupelho= ,l"ojrãvisionistas, e o gpolo õ ãonfiança cres-'''
centes que o nosso Partido ganha entre os. opena::ios:,, tendo o, programa
de ,'Lutá - Uiliaaae - Vit6r"iã" obtido o apoio: de sind.icatos raepres,en- .

tativos de' '$g.'O:Orô.'t:rabal-haclores, o que sã tr,àauziu, nüma significativa
"it6"i; soüne ot pnognama dos ôpártunistas aa''"u1'or;Pl'cP"(p)-6pttgpit'.'

cal, p*o" defender um poogru,i'ru. de"Luta, de.Unidade e de Vitóriar, con;-
tra'oã programas da conciliação e da tnaição.

A$ PERSPICTIV,ÀS' Da [rUTr-i
_ O pnograma PoiÍtico dos Si-ndicatos e o Manifesto Sindiàal .

sao armas que tod.os:os ÇâflIâfê,das, devem'estar: ern condições de.pocler em

punhan e manejan, pàra col,)h"iJ-- o. i.,imigo; esclanecer.] onganizan e di
rigin as massas; edif ica:: o Pai:tido ,:

0 Manifesto S|4:n,f,.iuo7 6 a síhtese clana e finme da política.-
aut§noma ao t""iuia"iàao- facq ãs 7 questões essenciais, que àe ,colocam
neste momentô, ã classe oper:ánia e ao movimento sindical: '':

a questão da democracia
- a questêo da unidade'
- a q-uestão da central s:indieal- única

a questão da cisão
- a questão do soci.alismo

a questãg da atitude face ao govetano' ..'
--.i'... ''



3
' Nenhum.eamaqada podená ignonan ou deixan de assimilan e em-punhan a po1Ítica aÍ definida: sÊ quisen senvin-o pantiao, senvip--opgYg: : estar em condições de esclár"ecelr ê nesolver con::eetamente asmúltip1as questões que as massas não deixarão de nos colocar, quantoa cada um desses Dontos

O P?og-rama Poíítico dos Sind.ieatos deve ser tnansformado na
arma pnática áe que todos os camaradas se devem servin p;;;-p;ã;";*
nesPonden eom clareza e fir-meza ãs diver"sas situações e questões que
ser'ão colocadas nas fábnieas , nas empl?esas , nas assemblêi;"; ",or Jirtdicatos

Questões funciamentais do prognama:
- as 1ições que a classe openár.ia deve tirar dos últimos dois

anos e meio de luta. A pnincipal lição.
a função dos sindicatos.
a luta pela libendade e pela demoer.acia. ' 

..

a1utaeont::aoimpenia1ismoe.osocia1-imperia1ismo
- as nacionalizações
- a reforma agnánia camponesa :

.;
os 6r.gãos da vontade populan.

- a contratação colectiva.
: - o desempnego.

- a greve

. - os saIánios.
o honánio de tnabalho

Todas q?,cáIu1as, todos os camanadas se devem empenhar empro-Pagandean, divulg?n e discutin, junto dos openánics e demais tna-baLhadones, estes dois documentoslfüncamentais'para o rnovirnento sin-dr-caI portugues.

As cálulas devem fazer comunieados acerca do que foi este Congresso, eharnando os openár-i-os a uninem-se em to::no do pnograma da L;:ta, da Unidade e da Vitônia, cono a única altennativa panã o nefonçoe desenvolvimento do movimento sindical.
TAREFAS IMEBINIAS
1. CoNTRATAÇÃo CoLECTTvA

A impontância panticulan da contratação colectiva no momêntoactual resulta do facto de os tnabalhador:es ãentinem hoje, "oào,r*{os. objectivos imediatos e principais da sua 1uta contr:a os ataquesda bunguesia, a necessidade-da luta pelo pão,
.1

- qYE NENHUM CONTRATC COLECTIVO SE REALIZE SEM QUE O PARTIDO
TOME PosrÇÃo

DAR r9P1-{.4lEryçao E rMPoRrÂNCrA-À coRRECTA FoRMULAÇAo s DE-
FESA DAS RErvrNDrcAÇoES-DE cARAcTER rcomÕúrõõ r-sõôrÀr,, pRgcugqNDg
UNIR A MAIORIA.

LUTAR PELA DIRECÇÂO DOS CONTRATOS COLECTIvOS, cABENDO PARTI
CULARMENTE A0S DELEGADOS SINDICAIS A TAREFA DE SE reÍrnEu Ér.Eein pn
RA AS COMTSSÕES DE REDACÇÃO E NEGOCIAÇÃO DOS CONTRAqOS. '-



i. 4.;
- I : A.:LUTA PELA DTRECÇÃO .DECIDE.SE] ATR,ÂVÉS DO COI'IiiECIMENTO. DOS

.MOMENTO§ APNAZADOS.PABA A DENÚ\TC]A E FEITURA DOS CONTRATOS E NAICÂ
,-PACtrDADE DE TOMAR A. T}ÍICIATIVA. i : :i"

CADA CAMARADA TEM DE ESTAR À Ei,TUNq OT DIRIGIR A ELABORAÇÃO
DE UM CONTRATO COLECTIVO OU IJ}4 CADEF}iO REIVÍI{DICATIVO, E ISSO PASSA
PELO CONHECIMENTO DO SEU PRÕPRIO CCXITRA.TêCO COi,ECTIVO-E BELA APREEN.SÃ0.D0ESSENcIALDAESTRUTURADEU1},ICONTRAT0.

,:
I : Á EiranonaÇÃo DE uM coNTRaTo coLECTrvo DEvE sER pREcEDTDA DE
UM AMPLO T ÔUTOAOó INOUÉRITO JUNTO DOS TRABALHADORES: CONHECER'OS:
SEUS PROBLEMAS E REIVINDICAÇÕES i"iAIS SENTID,AS, FORMULÃ.LA.S CORRECTA
I"IENTE EM TERMOS SIMPLES E CLAROS

:.
ÍNTERESSAR AS MASSAS NA,,PREPARAÇÃO E DISCUSSÂO DO CONTRATO

COLECTTVO, MÂNTENDO SEMPRE VIVA Â NECESSIDA.DE DE VIGILF'NCI"A SCIBRE
TODO O PROCESSO E TASES DA SIJA NEGOCIAÇÃo, A FIl{ DE GARANTIR A DETE
SA DAS PROPOSTAS .APROVA,DAS PELOS TRABALFIADORES..

Lista dos contratos Íros, quais se :deve, d'e rimediato, concen-
tnar".a atenção, seguindo a polÍtica de conc,çntr:ar forças nos 35 pnirl
cipais sindicatos:

ELECTRICISTAS : FABRTCANTES DE MATERIAL ELÉCTR]CO(CCT VCT: :' : : tical 'e nácional. , ein f ase <1e conciliaçã-õ)
CEL-CAT (ACT . En pgeoaração a contrapno-
posta a apresentar.'ã,,entrÍdáde'patnonal) .

. ' DIRfGIR A ILUTA DE
tÓRIAS.

- EPAL:

BANCÃRIOS: C.?nlra$.o Colectivo r1e-, TnaLralho.

AJUDAXITES DE DESPACHê\ITE :

:,,: .,;., : ^ ii,t. r.' i ^ 
. : ' '- :

Contr.at.o Cglectivc, de fnaqatno.
a preparaçáo de uma proposta.. de
Contr,ãto áe,;lmp"nto nãdíôfral- "i :r.,

rORMA ,A 'QUE.OS TRABAI,HADORES OBTENHAM VI

CTT ( ACT nacional'. Em fase de negocia-
çoes ) .

'Contrrato Colec:tivo 'li ereia-1 e nr.cional. Em
f ase de negociaçã.o). i': l

{,,i.-y11Eiap
rev]-sao.

ACT a aguardan o 1,níçio das negoeiações.

TRANSPORTES: CARRIS (ACT. Em fase de neqociação).
TELECOMUNICAÇÕES: TLP (ACT. llegociações ia inicia:' bneve-

mente).

, r : ' .r . ..,-1 .,i-ll

METALÚRGIC0S: CCT vertieal e nacioàa1.
..i-".,::CONSTRUÇÃ0CIVIL:CCTvc::ticaIe.nacionai.
j., , , i. ,,,.,1i :: .1" ' . : .: . : :r-

Os, contratos;dos }letalúrgicos e da Construção Civi.i:rqu. s. arrastam
h.í mais de dois anos, tãnnaram-s i> )â exemiios vivoá "ao traÍção re-
visior,ista, senticlos pelos openários . 0s nossos carna::aCas, rlestes sin
dicatos deúem dan-Ihãs osp"ãir1 atenção, lançando uma intensa e or=
ganizada campanha a ta1 respeito, tendo em vista o r.eaniman da luta
e.a exPulsão dos,sqcial-fascistas. desses sindicatos nas pn6ximas e-
leiçõeã'.

r. i-., , i i..-'. . .: " ,r, ::i . i.
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2. PARTICIPAR EM TODAS AS 5I,EIÇõES. SINDICAIS.

-Na constituiçãq das 1i"iá", deve-se persistin,pa luta pela a
prlcaçao da lust3 pórÍtica da frente ãnic-a no- seio das nassas, como
ioima 

-de garánt ir'r - nas ãq1,aiçõgs ootíticas .. aetuais , a vitór:ia das
fonças democnáticas e a expulsão dos Éocial-fascistas dos sindica-
tos" ,l'i,r; 

:

Aplicarrem todas as ci::cunstâncias, o pnincÍpio de unidade e

1y!., coio fqnáa de BeforÇêF ,a frente q,de sãlvaguardar aÍ a nossa
autonomia e dinecção

Nas actuaiq condiçõeç da situação potÍtica, , devel.cuidan-se
de +-sseguran'a constituÍção de listaã pró-lrias, de godo eue,sêrnPrle
êstejamos em condições ge co?corrérra.todas as eleiçõese III€sroo ,no§
casos em que a freÀte:nãp- seja Fog,sÍve1 ou seja nompida petros,'ralia-
dos a qualquer momentô"

O Manifesto Sindical, o ,programâ Polític-o dos Sind:.catos, e o
conheciment:o das ::eivindicações mais sentirias rlos trabalhadonesr^.d9
ven constituir: os instr"ume.rios =base de- :trabalho pâra a elabor"ação-
dos nossps piognam+s Êlndiça+.s:, -,, ,i, : , - ': . ,,.,. i:

' i:,: ç;,:-i;':- i:.:1 . '. .: j'iÍ;ilil', li:.ii.:::-: j...:- .' i r' :'

Seguin<lo o pr:iqeí$ie ae eonce,ntrar 'f.or^ças 
,nos. 3,5 pnincipais

sindic.atos , , devemo,§ .mob.i] ízàr intens-amente "toga'q 
. es ,.,feÉça's.c ,,e:: desde

jãrpana concorren ãs eleições nos seguintes siqd+,eê-tÇS !,;. .. :ci:i:(-

DOS QUÍI'íI'CoS :' entrega da'lista itá ao diaJi' Fev.
. -. :. 

. ^!,.,1 ! : r 
", 

... ::.r _, .--':,..; '...-'--

DOS BANCÃRfOS: entrega da lista atã ao clia 10 Fev'

DOS GRÃFICOS : entreEa:em'Fevêrei?ou embona se não
'-'':,::::'-.conheEaffiâse1e1ç8*".

Ei

.. ' SINDICATO

SlNDICATO
,. iSTND.I'CATO

r ' :'--, . -'1, .-,i .1...

srND. Dos cORREr0s 'E TEI,Ecoüurvtiaç"'""i'-niitü'it' 
'' 'ii'ir: rr :rj

Fim do mandato em 29"9,77
SIND. D0S TRANSPORTES COLECTIVOS I"TRBAIIQS-.,D8 "LISB0A (TUL).r,

Fim do mandato em 4,10.77
SIND. DOS METAN..ÚRGICOS DE LISBOA: FiM dO MANdAIO CM 11 .L0.77
SIND. DOS TEXTETS : Fim do mandato em 25.10.77
SIND. DOS ELECTRICISTAS D0 SUL E ILHAS: Fim do mandato em

2A.L2.77

0 cumpnimento deste plano implica a constituição imediata de núe1e-
os pana a ccntnatação colectiva e Dara prepanan as eleições rnos Sin
dicatos neferidos r corn base nos delegados e activistas sindicais -
-_tanefa a que o Depantamento SindicàI da Região daná toda a aten-
Çao.

3" PARTICIPAR ACTIVAME}ITE EM TODA A VIDA SINDICAL

- Prepargr.a pa1ticipação organizada em todas as
e plenários sindicais 

"

Frequentan o sindica,to; necol-her:
da a infornação e documentação aÍ produzidas;
sobre todas as questões que digam ::,espeito ao
aos problemas dás massas, fazendo infonmaçães
t:abalhadores acerca rle todas as questoes maÍs
ou a qualquer título exemplanes.

assembleias

e analisan to
informan-se
sindica -c e

aos
impcrtantes



Ê

^

Consolider os delcgados sindieais já conquistados; suscitan
eleições de detegados sindicais onde não existamg travar a
Iutg parq. substitui:: os clelegados opontunistas, quando eles
estão suficiente-mente desmascarados junto das magsas; ousarl' propor-se para delegado sindical

4. II. COLECTTVO DE ACTTVISTAS SINDICAIS

Coleetivo, a nealizar bi:evementeo . 
,

Este II Coleetivo deverã contar: eoÍn um nefonço da composição
pnoletár:ia dos .que nele partiqipanãor eÍn.relação ao I Colectivo, de
vendo qep dada especial atenção e que nele estejam presentes ca-
mar"adas de todos e de cad4 um dos 35 pnincipais sindicatos.

cõrlre nÊrrlcrA srNDrcel óo' ra3rioo

- A impontâncfa de tão,,,gr:p.nde ac.ontec.imento pêra.o <lesenvolvi
mentb Uo tnão-ifÊo sinaiõáf dãi.Paptido, impõe que a- Reqião ae Lisboã
se mobilize intens.a;nênb e de forrna entusiasta, desde járpana que tr:
da a expeniênoiâ aa'quirida Dossa 'ser sin,uet'tízacar. aprofl+ndadá e
t"q.4nsmitida a todo o Partido, e o nosso tnabalho sindical na Regiáo
pos'sa ''dar" um bodersóso Dasso em frerite co:n a. Iinha de orientação es-
pecifica'que ãí,ser,ã aeriniaa e -q'r* pur*itirã' a todo oliPartiào man-
ehatr,-soÔ urra1gçien{aSão únlca.4o,trq}qflr?.iilti"1l: 

.,:r,:,r .:

'Comó tárefa.imediatar dqqem os responsáveis Oas..ôãlulas pro-
eeder êo recenseamento de todos os cama::adas dele§adôs'4sindicais e
infonmar o Depántamento Sindical da Região. ' '- : '::; .

Lisboa. 6 de Feveneiro de Lg77..,,-,..,,.

.íi J -a:r '

_ r ii


