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DESENVOLVER UM AMPLO IIOVIMENTO

DE i{AS5A DE ESTUDO E APLICACÃO
a

DA POLiTICA SINDICAL D O PA R TIDO
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CONCLU§OE§

fle acordo corn o P1ano pa!:a Àbril*titai-c - /iS 3 AATA'LIIAS f AS 3 [Afl-
PAI\IHAS - que apOnta Ê{lmc urna das nossits tar:efas, para a direcção das
lutas da classe opêrãria e do pcvrr i

"ürganiza:: sclrcãT1*n-!-s.: fracçãn r:inclicai cle cacJa um
. dos -i5 11 inuicatr:s, nof-irÇ;u' rl rÉsDr-lrisáve1; normêlizar a

virja regular rie cada 'Frai:çãc; instil-r.:ir ;: reLr niáo nsr
saL dús l',5 rfspcin;ãvt::"s ili:s it-o;;;;;;'u; P.;l'r;;

realizcu*se nÇ dia 25 cle Ã]:ri1 a I R§UNrÃO DE RiISPONSÃ,VEIS DOS 35 SIN-
DIÇÂrOS PRII{CIpÃ,I§ DÀ RtrGIÃCI DE LtrSBOl\, convocada pela Secretariado do
Comi.tô Regicnal ê p*1o Departam*nlo §indical R*gir:nal, e gue teve a
partÍcipação de 28 cam.aredas.

Realieada 1og* apóç a. I Conferânçia Na.ci.onal do Particlo soi:re o
Trabalho sindical; Oiiiqida'para o estudo e ap.licaçãs da polÍtica âÍ qg
finida na seqr:ôncia ,1os üocumentes do ConEresso da Fr:ndação do Partido
e das Resoluções do I Plenurrr oo Cr:mitô Central; a reunião decorreu num
elevaclo espÍi:-to de 1:arti-cipação *: inLeresse, e r:onstj-tuiu um inrportan
te'pass* *",rrnr'vi:ó::ia q,r* i*iâ c.:nseguônciaá assinaláveis para õ aesâ
volvi-mentc da nose* 'Lratralho sindlcal-,

De salientar {is iilp*rianLe* ensinamentos recothidos atrav6s dos
rios relatãrrios e da dj. scussãc; travade em Larno de cada um deles,

J\lguns Çaritârada.i t.i=/cr,r:n mesmo r": r-=r-ri.daci.o de apresentar os seus re
latôrioã por e$ü]:it"o * o q1-1Ê ci:nst:ituj- uar bom exemplo a seguir, um rná:
tedo c*rrãctc ?üra me-l-hor: sint*:ti^za:: e analisar as experiências, e'lra
duz a exj-stênc.ia rle r:m Lrai:alho aivançado"

por oste m*Lirro, e sr:m d*ixar de chamar a atenção para as lnsufi-
ciâncias d.e a1çuns dess*s retralõríoso foj- decidido, por unanimidarSerqte
tais relatôriçs fossem consrcLer:aldos clocur:enlr:s da reunião, devendo, no
entanto, a sua clr*ulaçãr: ser restrj.ta ac Camité Regional, aos re§pon-
sáveis dos 35 §indi*atr:s, a*s respectlvos sectores profissionais, e um
exemplar af ixar}o na Sede gsqioncr-l,

Crurrindo e ,anal.tsaildo aten'ramente os relatários de cada um dos res
ponsáveis pr<:sentes, a reuniã* âpr:ovou irnport.antes nesrrluções para *a-
da Sindicatü.

C*rnr: foÍ fris:icc no LraianÇ* fii:al cla reunÍão, a aplÍcaçãg; dessas
ResoS.uções ê conclrçã,:) íàeressã::ia Elara ilfi significalivo passo em frente
no nosso tralrali:c Êr na er:ifÍcnçã* do P.rrticto.

Precis.rclas a .i#iit-]:âdÇ.=. para cecia caso, os r:l:jectivos Ê tarefas i
mediatas, rnais C-if{cil se'i-orãa ã linha que:re opõã ã aplicação da po:
lítj-*a.ro g:orgàr,lc* si:b o Íalsç pr'*lext* de q*e"não se sabe por onde a'
vaÍlç.ir'nrcc;i:rt.i*r-ra.z. e *ccc-;h:::ir:*se; e rnaÍs fácil se torna ã linha que §e
quei rledicar r,:oiil sn1:r:siasmc e: afinco ã::e=ah.ição d+s proi:lernas do povo
e à eaiS:icaçãc r1c Êart-.i-d*, cl*te*t"r:: * isolar os por:tos Ce vista erra--
dos e anti*trartido, *l uni:: * itrart:ido para a luta

A Í-mpoqtân*ra, cltsta l-a" ::*n*iã* ç r: es,píritn de ParLidr: gue a ela
presidiu, rrac rieixol: que pâs§*trssem em cla.ro as fal-t"as d* alguns respon
sáveis que f*::arn de-;ir{anrente c*nvofrar1*s.

va
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À reunião consLderÕu partÍcularrnente grêvê.s as faltas dos camara-
das responsávels peJ-a fracção do §lndÍcato.do,s tiUÍMICo§, .I{0TELÀRIA e
dos AJüDANT§S e FI1ATICANTE§ DU Dfl§PACllAl'lTE. ,Os Êq,Ês prÍmelros, pela lg
p«rrtância de que ês,ses sÍndÍratos sÊ reve$tem no conjunto do movlmento
sLndical e pela necessÍdade de se cÕnsÕiídar e desenvolver um trabalho
Çlüe, com a partlcipação nas recenles eleiçõesr crlou condições favorá-
vel"s para avânç:armosi o tercelr*, porque se lrata dum slndicato eÍn'
{üêr Lendo camáraáas na dírecÇão, o Partido não ltqm tldo qualquêr con-
irolor ê o resultado á a políiÍca «lúb:"a e l-noperâupia gue tem caracte-
rizado esse sindicato, polÍLíca que não serve üs traballiadoresr nêm e§
tá de acordo ccm a justa po}-Ítica do nosso Part,ld,oi

DecidLu aind.a a reunlão recomenflar ao Departamento $lndj-cal que sdÊ

j.am tomadas as medídas adequadas para caáa c*ãcr, a f lm de que tamlêm aí
o nossô trabalho se pCIssâ desenvolver e correspünder ao apoío de que o
PartÍdo goza nestes sectores.

í:

Oúanto ãs restantes situações, serão lgualmente tomadas rne.dLdas no
sentido de que a prôxima reunÍão possa contar já com a presença de to*-
âos os responsãveis dos 35 Sinçlícatos do pl,Àl{CI Regíonal. :

F.lnalmente. a retrnlão tornou alnda a lmportantp dbclsão de Õônvocar

I COLECTIVO DE DELEGADOS SINDICAIS :

para o dj.a 21 de Mal"o, sábadç, ãâ 15 i{r rê §ede R.egipnal.
: A Ímportâncla que assu$re o delegado sindícal en{uàhto dlrÍgente da

mâssa, as-lmpeirtantes târefas a cumpilr, e o jâ ei-evaáo nünero de cama-
radas nclssos que são delegados sindÍcais, devem levar 'os camaradas rês-
ponsâve1-s a rnõbilizar, deáOe jâ, todas as forçase paÍa que essa reunião
ãeja'uma grande vtt6ria, eontando cÕm a presença de todÕs'ors delegados

SINDTCATOS PRESENTES ' NA REUNhO I

§IND.
§IND.

SIND.

SIND-

§IND.
SIND.

§IND.
§IND.
STND.

STND.

sÍl{D.
SIND.

STNE.

SIND.

SIND.

SIND.

SlND.

ST}ID.

dos MEtLLüne:CoS

dos ELÉCTRICÍ§T,E.S

dOs TEXTEIS

da CÕNSTRUÇÃO CrV:r"

d.os BANCItr'n:os

dos TELEF'ONISTA§

dos CORREIO§ {SNTCTi

dos F§R§OVItr\RIOS I

da ruNÇÃo P{iBLrcA

dos cR.ÂrrCoS

dos TRÀBALHâDOnE§ DA }4ÂRINHA MERCANTETÀERONAVIIC'AçÃO E PE§CA

d,os §EGUROS

das MADEÍRÀS

doS PROFESSORES

dos fRABÃLHÂ,DüRES NA IMPR.EN§A

áos ÉlrpngcAnos nE cÂMARA, i{§§TtrtAI{ÇÀ E !*ARTNHAGEM

doS TRABATHA.DORES DE FORTÂ.ftÍA E T,Í},lPEZÂ

da CÂI'{Ã,RA I,IÚNICIPAL DE LI§§OA



--Ir

SIND. dOs üURTVES

SIND. dos OrIÜIAT-S HÂOLi;t{f5?r!$ DÀ }'L1í{IN}-IA MERCANTE

SIND. dos MÂRII{}IEIROÍj i"lERCÃ§1li:lS DEI P{)itTtlü;\L

(Og 4 últimosrna qua}-i.dadr: ce convirJaclos â reunião, por esLarem
na dj-recÇão au terem eleiçtic; b::evet'nente) .

FALTARAM A REUNtrAO:

SIND. das QUÍI,ITCOS

§IND. da HCtELARIA

SIND. dos AJL]DANTE§ § PEATICAi{THS DE D§§P;ICI{ANTII

SIND. d.O CÜMÉRC].O

SIND. dOS RODOVíJIF.IOS

SÍND. dos TRAI'{SPORTIIS COLECTIVOS tJF.B,l'rNCS Dll LfSBOA {TUL)

SINI}. dOS TÉC}1ICO§ I]E D§SEN!{Ü

iiIND" da DOÇÀRIÂ

SIND. dos ENF,ERM-trIRÜ§

SIND. dos CERÃMICC}S

SIND. dos JORNALIST}\S

uÃo rÊr.r AINDA RgspoNsÁvel N0i.{8400:

slND. da rNnÚsvR:a s c(}t4f,R.cr0 r'Ãff{àcÊuTrüü
§IND. das GAR,'1.GENS

§IND. das CELüLO§E§, pÃpEL E CÂRfüt{AGilN§

§IND. d.a raUrFrCnçÃO

SIND. d.os §.CGUEIRCIS DH MAR E TERRÂ

SIND. dA ÀÜTIVINADS CINEMATOGRÁT-'IC,II

Foi instÍtuld.a a reunÍãc, mensal dos respansãveis dos 35 Sindica-
tos principais constantes do PLANü Regian.rl, sendo a próxima reunião
no dÍa dc I CCILECtiVO DB DELEcADog SINDICAI§, dia 2I de Maio, sábado
ãs 15 horas.
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REffiLUÇAü pARA O SíNDICATO

DOS METALURGICOS

1. A questão principai ô â concrataçã*. ilenunciar t: desmascarar a traÍ
ção revísionista, fiês f áLiri.cas e nas assBíni:leiae. Lutar contra ;
Portaria gÊverfiônlentaI en prnpa::açãc e defender o Contrato.

2" Organizar a pal:ticipaçã* actj-va e çistemãt.ica nos plenários e assêm
bleias. Fezer balanÇ§i ci e toCas el-as.

Constitui..r c §e;reLa-riaria c1a iracção sindical" Esse SecretarÍaclo re
urrirá samí3nalmen'le, àE; rjextas-feiras, Írã Sede Regíonal {Liica) e rel
rá constituicl r:, pôrô J;, Gom 11 cômaracl as, das segLrintes empresãs:
rIAüur, FUtüt-lIÇÂ0 Df íir:IftAS, uJ'rü, rIA"t, ilAt"sutÍ, 'iAp, 11ElR0poLIl'AN0 ,
SÜRh"TAÍIT, PRTL/1I-}EruTi., I'1E3SA, ]-1"1, TREI=ILÂRIA.

Criar nücleos de Metahir"giccs nos ccncelhosr Dâ base dos d.elegados
sindicais. I'Jo *Êsü cl e granrles fãbricas oncje não tenhamos delegados
sindl-cals, pcderá Íle;'Ejscolhido outro camaracJa. Cabe Ê cada conce-
tho estabelecer fis nürmas parô essas cornissões.

Preparar e planear descie já a lista para as elelções" ü mandato cJa

actual iiirecçãa sacial-fascisia termine em üutubrs.

(r. Fica instituido o Celectil,o mensal- de Ftet'alürgicos, parâ todos o§
mi-lÍtantes, simpatízantes * aderentes"
ü I Coieçt1vn de l'l aterlúr'giccs f ica rnarcadn parâ o dia 13 de Maio,[ia.
'f eira, às 27 hüi:Ês, n& 3,e-Je Reg:.cna1 { Bica j .

RESOLUÇAÜ PARA ü SINÜICATO
DO§ ELECTR ICI§TAS

0 ohjectivo central ã derrubar a d,irecçãc social-faÉcista.
1. Reforça:: e consoiidar âs nüssas posições nos delegados sindicais.

ParticipâÇão activa e çriária n;r vida síndical. Participar, de for-
ma orgônizada, Bm trdas ãs ri?5niôe s de rJelegari os. Levar a e$sas re*
unÍôes cuiros Lra!:alhadcrss, a fÍm de que püssú'lm verificar comú a-
ctuam e il que cJizem §s sr:ria1-f ascistas.

Reforçar e consolirlar o §ecietariado da fracção sindical, eup -Flca-
rá nüíistltuidn por urÍi cilmÉlrarla de carJa uri'iê das Éeguintes empresas;
ITT , ÂIJTCItVIÁTIiJA, E!'AC[ü, S1P, }lT TRilPOLI'TAI\Ü, t]. 5ANTCIS, ENI, GULBEN
KIAN -:

0 Secret'a.r'iada rer:nirá qui"rr:,Énfilinenie, às sextas-"Feiras, na sede Re
glonal {Bica}.- àl 2} trar.:s,

4. O I Cols:c'bivo de lllectric-i-stas da Região de í,isboa será no dia 13
de Maio, sext.a*f,ei-ra, ãe 27 horasr ser Sede Regional.

4.

5.

2.

3"



3 RESOLUÇÀo pARA C SINDICATO

DOS GRAFICOS

t, Reforçar a ttôssê- inf tuô*cía juntr: d*s traberliiadores Gráficosntencto
Cúnü úat;; r: Cor:t,r'aLc et sÊ l-..;;'n!-:islnas reL,-ic-lrir.:ijas com e reestrutUra
çãc der Imp:'ensa "

Z" Mobiliear i:odas as forças pã-ra in{ligir derotas ao InimiEo, Ilas as
sembleÍas da §indicato.

3. Desencade*r o rnovimento slas 5ü aciesães atã aô fim de Maio.

Constituição do Secreta::iad* c1a fracçãc sindÍcal", cüm basB ncs de*
legaCos *indicaLs e iiüs elementns inais avfinçadcs. Desse Secretar'1-
ado f arão pari.e ufit c;;riararJa rip rada Lrina rias se guinies empresâs i l"l I
RÂNüÊLÁ, CAPITAL, PÂPfLAiilÊ, l=i:--Rl\r1füÜE§, Gl?i5, F[[lNANÜES E TERCE]RO,
e mais 5 camararJas a pi-üpoy pei.o caiÍrÊrada l:espünsáve1.

0 Secnel-ar.iadc rÊunj.rã quinzÊftalmente, às quórtas-+,'eiras, ãs 21 lto-
rã5, na 5e,-le Regis*41 ii-l ical.

5. Reforçar a polÍtica da Frente f;nj"ca coilt elementos sem Partido.

6, O I Colect.ivo cie Gráf icas da Regiã* de Lisb,oa serã nÕ dia LZ da de
lr,taic, quinta*feira, ãs Zl i:orasr 11ã sede ReEional.

L RESOLUÇAO PARA 0 SINDICATO

DOS rÊxr E tS

A questãc principal á a que*tão da fracção sindical-

l. Organizaçãa da fracção. A fracção r:eun1iá sÊmanalmente, às quintas
f elras, ná 'Secl e liegionel ou Em lul oscavlde, ãs 2l l-r or&s.

À tarefa prÍncipal são as eleiçães para o sindicatore que terão 1!
gar, eíÍi prlncípir, em i.lutuiira,

propaganda. Fazer *me arnpla propôganda põra a ma§sa dos trabalha-
rJorr:s iexteis, LCm vista à prsparaçãn das condiçôeri' para a§ eleir*
çàer:. Anpla Civu igaçã:r: Ce um c-cmuni"cadü mensal "

4. O I Colectivo d.os texLeis da Região C.e Lisbça será nÔ dia 20
Maio, sexLa-f*Lra, ãs 2L hcrasr 11â Deteqação de l4oscavide.

.qIF

de



PARA O SINDICATO5 RESOLUÇAO
DA CONSTRUÇAO CIVIL

Dadas as características de que §e reve§te e aB possihilidades de Conta-

cto com os trahalhadores nos §eu§ locais de trabálho, o problema central
neste sêcror não ê um prüblema de organÍ"ãfa",-l-a;. a'definlção de uma

iáctica a6equaài e a a-pticação de uma correcta linha de massas'

]. FaZer Uma ampla propAgancla, tomandÚ como base as seguintes frentes de

luta: o Contrato Cnlectivoi as dmintervençôes e a luta psl:_!::iona-
lir.ção e pelo controlo operário, Qantra o regrssso dos patroes; o

probi"*u do desemprego a do trabalhs eventuel'

2. Elaborar de imedlato u}n Projecto de §statutos "Luta - Unidade - Vitô
ria,', a ser amplamente d.ivuigado aos tiabalhadores, e subordinado ãs

seguinte" tui.rrtas rle ordem: "PüÊ Uí'l SINLtItA'lü oPERÃRI0", ': l'P0R Ull

SINÜICATÚ Di CLASSE".

3. Desencadeôr um êmÊ)lÕ movimento ê tomar a iniciativa pela eleição de

del.egados sindicais. Us actuals delegados sindicaÍs devem ser pc§i--

tos em causa na base dos factos que mostrem Úom clareza a 5ua tralção
desinteressepelosprob}emas.dostraLralhadores.

4. Organi-zação da fracçãortend0 com0 base as 2S adesões Já exístentes'

A fracção reunlrã semanalmente, ãs sextas-feÍras, na Seda Reglonal '

5. O I Colectivo da Construção Civil §erá no dia 20 de !{aio' sexta-fei-
râr ãs 21 horas, [â Sede Regional'

6 RESOLUÇAO PARA O SINDICATO

DOS BANCARIOS

I. Ter como alvo principal o social-fascismo e atacar o nôvo oportunls
mo social-democratâ..

2. Lutar pela contrataÇão, encarandü essa luta côIRo uma luta de massas.
Essa luta 6eve sEr àt"igida contra a direcção do Sindicatü que 5s i
rá opor ã defesa do contrato.

Intensificar a propâganda, melhorãndo;a

4. Lutar pela revisão dos §statutos, apresent.ando urn Projecto de Esta*
tutos i'Luta - unidade - vitória".

5. Consolidar ê alargar as nôssas pgsições nos delegados sindicaisrna§
Comissões sindicai§ e na§ Comissões Distrit'ais'

6. Lançar o moviment,o das IOO adesões e reforçarr as células de l:ase do
Partido

7. Instituír a reunião mensal do Secretariado da fracção sindical.

B. O I Colectivo da fr:acção sindical da Reçíãe de Lisboa será no
20 de Maio, ãs 2L horas r Dâ Sede Regi*na-'. -

dia



? R ESOLUÇÃ SINDICATO
DOS TEL§

o objectivc central ê â recÕnqr:ista da <li'recçac

l. Acordo Colecti.vo de Trabalho dos TLI?: "r iL:te dsv
sentíijü tje übtBr vj-tór-i-es 8' le:;ta fcr-rna, iloieir
demon$tr'sr a sxistÊncia de 6uas Linha= quani;o à

ctiva.

O PARA CI

TONISTAS
d.o §i-ndicato.

E si:r orientada no
c Í'üvislanlsms e

cant:-a'bação cale-*

3.

4.

q

Impulsionar ú mi)?irnent$ pcla eleição de deleEad*s sindicaÍs'

A fracção sindical deve, aeste casÚr ser ccnÍitituida por todos os
áetegaá*s sindicaisn pcd*ndoo entãon c6nstiluir*se entre eles. um

Secretariado.
Â fracçãa deve sar Círlgida pg}1a célula dr:} Partlds"

PrOpaganda. Deve ssr dacJa maior at*nção à propagarrda, nãs sends de

retarclnr, For mals ierRpc, i:: saida do Boletlm "Luta - Unldade - Vi*
tórla", parô r: qual dev*r-á sa:' aÉsBtI L,radê umâ periodicidacle mensal '

O I Calectivo da fracção sr.ndícal $Êrã nü dia 11 de ltlaior Íl& Sede
Regi.r:nal.

RE SOLU ÇÃCI PAR A 0 s. N.r c. T.

À reunião consÍderüu gue o relatôrio apresentada pelo camarada^prg
§ente na reunião traduzia e resuínie um cor:junto de erros que têm ca
racterizadô Õ nossü i:rabal-ho sindical neste irnportante sindicato t

onde as condiçõee parê <> nssso tra"bai-ho são muito boas. e acerrtuou
â nêÇessidade cle os nússôs camaradas s:e elfipenhar:*m a sêrio no cum-
primento do plano apreivada e no reforço do ecpírito de ParLid.o-

1. Lubar Conlrã a rli::ecçãa vendj-da e * oportunismo em geral.

A. Lutar peto À"C.T., contra a pürtaría e cÕntrâ a d.irecçãs vendida.

3. Eleições.: {iriação 'je ilín n:*vime nt.ú irârü PÍ:üm{f,vtJr e def ender uma di-

"n*çào 
da classe, A iisba iieve rbt:dÊDer ílüs ue guinies crÍLárÍos:

unir elemci'rli:s ssrT, par-r. 1e1 c e Êsr rapÍ'ssentaiiva das diverÍjos eectÚ*
res e regiões üu cl istr j-tc*.

Í'azer propagande "

[,'aeer a nôssa prÕpâganda na base da u*i<lade dos CTT. Por urn Sindicq
to rSnico dos C*rrej-os. A nosÉia pÕ1ítÍca quanto ao SII'iTEL deve ser;
unlrmo-ncs aosi *urãtiailiaci ürss do SINTTL e ur:ir üB trabalhadores do
Sit"'ITEL e do Sli lC-l entre si..

I

+.

5.

't,

6. Reforçar
legados
sa.

â nossit or:ganieaçãO de deiegad*s s j-ndicai§, com base nos
sein Par:ticj o e outrcs çlsrneni:os hcnestos e combativos da

dç
mes

tr:Lâr po_r infl"uencíar ã§ d-Lrecçoes

Criar uma fracção sÍndíçal- nacional

reqàonaisw

9. Reforçar c trabalho de Partido, cono
balho si,ndi-cal- "

que reuna de Sols em dois mêses

condição clo alargamento do trq

l-O. prcmoyer uma campanha: cle sÍndicalização os cet:ca de 1Ü.UÜD traba-"
thariores { cercô iiE 3i)t; ilç t-i:ta1 ilcri traballr.:rJcres dos C1T.} não sin-

dicalizado-c.

11. O f Col-ecti.r,,c do §NTCT da Região de Lisi:oa será no elia 15 de Maio.
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I Rffi0USet RARA OS|I$IC§O
DGFEffi

Ptano elaborado pela Cétula, pâra o môs de Malo)

A questão prl-nclpal, at6 ao fÍm de lt'ralo, ê a passâgem ría CP a em-
presa púUltca sltuaçâo quÊ Lrá te:, reflexos no Â"C;T. e de qual
os §ocÍa1*fasclstas ss procur*r'ãs êprüveltar para conquÍstar algum
apolo dos ferrovlári-os parô as próxlmas slelções.

Ele1ções:

- Arranjar os 4 elementos que faltam pãra a ll"sta, até I d.e Malo"

- Contactos a reallzar para completar a }Ísta: 1 operárlo e 1
condutor do fntroncamentot 1 guarda de PÍ! ou auxll1ar adminls
trativa da linha de CasüoÍs; 1 electrlcista de $anta frj"a; Í
lnspect,orr l operárlo d*s ofÍclnas de Sta. Apolónla;1 aux111
ar ds ertação.

- Contactar trabalhadores socialistas e outros trabalhad.ores de
mocratas, no sentido de ainda se formar uma lista de frente il
nLcâ.

- Lançar umâ campanha de sindicalÍ-zação,
- Elaborar o Manifesto Eleltoral atá áü dla I de lialo, parê que

as âsslnatúrê5 posssm sÊÍ- Já recolhldas na base da dlstrlL:ul-
ção dn t4anif esto.

- Elaborar ô Programa da lista até ao dia 15 de F{a!o.

{ern norne dum grupo de trabalha
sobra sindi**Írrãção aeleiçôeã
srbr"e os Estatutos da emprssê

- Fazer dols comunicados da lista
dores e delegad.os síndicals; um
(a sair cjÍa 4 de l'la1r: J , e outro
e o,A.[.T. (no dla L7 de MalnJ.

- Recolher fundos pãra a l1sta atravês dos comunLcadÕs. Conseguír
'uma base econômila que permlta â lista realizar a campanha, nô
caso dos socíaI*iasclstas recôrrerem ao bolcote ecCIn6mico,
Formar grupos de apoir: à llstar êrrl todos os locals onde houver
um elemento que apôie"

- Centralizar todos eis materlais necessários parô ã propagancla
(papel, ttnt.as, papel de cenário, pano parâ falxas, etc,) - o
quê já começou a ser'felto.

3. Dar uma grande atençâo ã conquísta dos delegados sindlcaLs.

4. PartlcS-par organl-zadamente e activament€ nos plenárlos locals ê gê-
raisl 'ê, 11â resolução dos problemas concretos dos trabalhadores.

5. O I Colectlvo da fracção sindLcal serâ no dla 14 de Maior sábadü,
na Sede Reglonal (Bica).



3.

p. Rsor.uÇÃo PÀRÀ o sti§tcÂTo
D6 E5CRÍÍ"ÔROS

1. Íntenslflcrr e organlza! o movimento de adêsão entxe os tÍabalhadô-
res de escritório. Organirar as grandês emprêsas de escrÍt.ôrlos,'

2, Organizar o SecreLariaalo da iracção, com reuniõês quinzênalg.

E&penhar-se na luta pela contratação colectiva, concentrando forçôs
nos contrêtcs dd Prêv.1-dôr,ü1ô, almentos, e ComÉrclo Automóve1.
Nê 1utâ pê10! contral ce,as nossos cômarêdês devem llgar-s€ aos carnarô
dês opsrár1.i c à s : . I v I n d j c a t o e 5 ooq opBrár1os, procurando uma uni
dade entre ôs aeJvlndiciç6És dos operár1os s as dos trabalhadores -
dê escritórlos, nos p1ênár1os, ô.sêmbtelôs e outras rsunlôes qúB d1s
cutdÍ co'-li.rar (]c _ _ 1unc,

Consolidar e reforçôr,ls nossas posições nos dê1egôdos slndlcals,
com a eL.içào ale camôraalrs e outros elementos alemocratas.

Preparar, desde já, as elelçôes dô sindlcato que se realizarão, em
prlncípjo, en Jênelro de 19?8. Efêborar um p1áno que tenha como ob-
Jectlvosr tumar poslÇÂo sotrre o:r prtncipô1s problemas que afectam
os trêba1hêdo:.es de escrltório; de+ender a unldêde e combêter a c1-
sãoi unlr em tcrno dír nosso programa trêbê1hêdores democrêtôs dou-
tros partldo5 ou sem irartldo r faml1lôrlzêr os camâ,.ôdas que poderão
constitrlr ê l:!stê, com ê6 quâslões slndlcê1s e os problemas do sln-
dtcãto.

4.

6. Rea1i2ar reuniões côm os caÍúaÍaalas e aderentes, sob plano e con o-
bjectlvos preclsos e mobilizaalores.

7. O I eoIêctivo da fracção sindlcal será no dla 13 de t4aio, 6a. fei-
ra, na SeCc nêq1ona1 lBlca),

11. RESC,UJ R'l.RÀ O Slf\&ÇAm
DOS SmU'1tg

5.

1.

3

Reforçar o tràba1ho e a viria regulàr ale Pàrttdo, pala o corrêcto dê
senvol-vlmento do nosgo trabalho sindical.
ConstLtul,r o Secretariado da fracção sinlical e norlnalizêr a sua v!
da rêgular, ccm reunlões qulnzenals.

Deseirvolver una anpla campanha de propag.rnda, tênalo corllô base as se
guintes frentes de luta: a luta pelo contl'ôto colectlvo e contrê a
portêria governamÊnta1, os problemôs llgados com a reestruturação
da êctlvldadê segLrradorê.

Elaboraf u plano pa.ra a conquista dê novos delegados sindtcals rdg
fendendo o raétodc (te e1êição que, em caáa caso, melhor slrva este
obJectlvo. Nào ú compreenslúe1 que tenhêmos apenas um delegêdo sln'1cdI, n-n .rr r1 êlo o .de já Í atlve-ro§ ra dlrecção.

O Í Cofec lvo cia fracção slndi-cal será no .lia 11 de l,lalo, na sede
Re( tonal (BIca ) .
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?. RESOTUÇÂO PARA O STND]CATO

DA Fur{çÃo ptrucl
De acordo can o Rêl"ató.lo aprêsentaalo, foi elaborada a
1ução para â FunÇão Pública:

1. Àctua11zação alas guotas e sindlcalização deflnitlva
ticô á de quê os trabalhôdores deveÍn tomôr os seus
corrôÇêr deles os 5 o c 1 a 1 _ f e s c I s t d s . Se o pêgamento
ttt!1 Írma condlção pêra qúe os trdbalhadores poss6m
Eldlr dentro do:rêu s1ndi.êto. nós devemos tomar a

vlmênto de slní11ca1tzação, expllcando co.r€ctamente
re5 a sua rFccsqldêde e j.npoÍ1;r)Ll,l'
o movlmento de .j e s s 1 n d 1 c a I 1 z a ç ã o , a quelquer pretexto, sá pode ser
vL1' aos írescadores de ágrâ s turvês e f êut orE s da cítão do mo v llnent o

sindical, selam eles os s o c 1 a I - f ê s c 1 s t a s oú os plurê115tas da 'Cêr-
ta Abertô".

2. Í,uta contra o aunento do hôrário dê trabalho.

3. Delegados slndicais. Promover eleiçôes ondp quer que o§ nossos cômô
aôdas ou elementos hssestos e democratas possam v1r ê ser elel'tos
delegôdos slndícê1s. Aproveitar todês ô! oportunldôdes e tralÇôês ,
parê proÍnover a destitUlção dcs delegados slndlcals vendidos. 0.9ê-
nlzar os delegados §1ndicê1s deinoEratÊs para umê actuação Eoncertô'
da nas rÉün1ôes e plenários sindlcais.

l. Têr u& plano clalo pãra a luta em torno da§ reclassifiêaçõês.
OrganLzar e mobillzar os trabalhadores na luta contÍa a ameaça de
desêmprego e as suas dlversas fases prepaÍat6rias dos tipo dos quá
drôs dê adlalôs.

5. Preparar desde já a lula pela revlsão 6a1ar1al (Junho).

6. Tê! un plano de luta contra ô "novo" Estatuto da Função Públlca.
Defender a contratação colectlva.

7. Lutar pela dêfesa da or.ganização sindlcal dos trabalhadores da Eug
Ção Púb1ica.

8. Ter uma vlda regular dentr:o do slndicato. AconPanhar toda a activi-
alade sindlcal. aprêsênta! plopostas Para tuilo o que lnterêsse aos
trabalhadores, estat alentrô do S{ndlcato e organlzar-se no Slndlcg
to.

con lniclatlva e sob üm plano, pela crlação de secçõês do sln
fora de Llsboa e ondê possamos Ler lnfluencla.

IL o I Golectlvo da fracção slndlcal será
-fê1râ, na Sede Regional (B.lcal .

sêctoÍ, a fracção sintlical dg
slhdicai §.

no dtà 12 de MaIo, qulnta--

gegulnte Resg

. A nossa poll'
slndicatús e es
das qr.lotas conã
lntervlf ê de'

dlrecção do mo-
ôos trabô1hêdo

9. r,uta!,
allcato

10, Dadas
ver ia

as caracte!Ístlcas êspecials alo
ser corstrtulda pêlos dêlegados



€ RESOI.UCÃO MRA O SINDICATO

DA MAR.MERC.AERON. E PESCA

1. Rêgularlzar a vlda do partido ê agir 6ob a flrne dirêeção do par-
ttdo.

2. Todôs os camaradas Aevem fazera vi.ia Legular no slnallcato, integrart. do ôu dlriglndô todos os grupos (culiurais ou outros) e constltulído, sob várlos pretêxtos, grupos de apoio à dlrecção.
3. Dlrtg1r todâ a contração colect.lva, procuxando 1evaÍ os trabalhadores a obter vltórias €, por esse neiô, aflrmat a existência de dutras llnhas slndlcdls quanLo à contratação.

4. Reforçar as nossas fileirâs com uma arnpla cahpanha de adesão ao par
tl do.

5. Cohêçar, desde já, a prêparar as êleições de 1979.

6. Pêrslstlr no rêfoÍÇo dâ Frente única no seio das $assas.

7. Àctuar de forma a manter a direcção atã flnal do mandato, e as nos-
sas poslções saiam reforçadas peiante os elenentos honestos nêla e-xistentes e perante as massas.

8. partlclpar nas'reuniões da Ín{Esindtcal e desmascalar pêrante ashassas toalas as suas decisõês ê manobras reacclonáriasl
9. Dêfender a unidaale e combater a cisão. Denarcar-se tânto da Inter-slndical sôcl"a1-fascista, como alos plu!alistas da ,'Carta Àberta,r.

IO. Reforçar as nossas poslções nos d,eiegaalôs slndicais e iniêntlvar as
ê-Lêlçôes dê delegados no §entiCo ale afastar alessês postos os soclal:Íasclstas.

11. Perslstir rrã denúnc1â clara e oportuna de toclas as medidas g:ovêrna-
nentals contra os trabalhaalores. Dênunclar e combater todos os côÍlp!or01ssos dos opottunlstas quanto.ao "pacto soclal,'.

12. fa?er bâLanços alas assenblêias, das lutas e de todas as questões 1mportantes.

13. o I Colectivo da fracção Elndical será no dia 1I dê Maior quarta-
-fe1ra, nd Sede Rcgio;al (BIca).

14 RESOLUÇAO PARA O SIND|CÂTO
DAS MADEIRAS

I.

2.

3.

A tarêfa principal é a organização da fracção slndlcal e a organi-
zaçao.das grandes êmpresas de madeiras.

Às rêunlõêir da fracção seráo quj,nzenais e ãs sextâs-felras.
Fa?er propaganala con base na dêfesa alo Contrato Colectlvo. Oênuneiar
ês trê1Ções da direcçáo slndlcô1.

Preparar as assêmblelas e plenárlos; partlcipar em todos ê1es; fa-
zer balanços dessa pêrtlclpação.

4,
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6.

5. Lutar para que os nôssos camaradas sejam efeitos delegados sindÍca1s.
Desencadear ê dir:igir un movlmênto de sindicatização dos trabalhado-res.

13 de Maio, sexta-fei-

culdar de informaÍ,
todas as nossas po

Lisboa será no dia

7. o Í Colectlvo da fracção siidical seLá no d1ara, na Sêde Reglonal {Bica).

rs RESCILUÇÀo pane o stNotcATo
DOS PROFESSORES

1, À tarefa centlal 1nêdlata são as eleições. Fêzêr dê cêmpanhê eLeÍ_torêl u$a ocastão Íle organtzeqÀo e ooÉt1izaçao de todas ês forçasexlstentes, ãp11cando um nétodo corre.to de utj,tizaçã! ae toaai asforÇês, e alnda de rec.utêmento rle novâs forçês ê Oe ttgução uosprofessores dôs dlversôs escolês onde não tenhamos camêrêdês conhêc1doe
2. Às êlelçóes devem sa1da.-se numa vltória para o movj.mento de adesão.

4-

3. Intenslflcar e melhorar a nossa propaganala, tendo como base a afir_maçao dã nossa poslqÀo face à contrãtãçâo e ao chariàà ustacuto aoproressor, contrd o desemprego, e Íêce do enslno.
Defênder o stndieato e a organlzação sindical dos professo!ês.
Pàrticlpar êrn todas as actlvldadeÀ sindicais. iei uÃá-vtaa requfarno Slndlcato.

5. Regularlzar a !,ida do Secretariaalô da flacção eunir e mobllizar tôdos os camaÍadas em torio desaÇoe§ e proposlas.

6, O Secretarlado deverá }Élnlr quinzenalnente.
7. 9.I-Colectlvo,da tracção sjndical do DistrlLo det4 Oe }Ialo, sabâdo, na Sede Rêgional (Bjci).

16

DOS TRABALHACIOR

PARA o
ES

SINDICATO
NA IMPRENSA

I. Organj.zar a fracção slndical.
Rêun1õês rêgu1arês ê mensais da fracção slndical.
Propaganda, dê denúncia da dlrêcção, llgando êssa denüncla ã luta pe_1(, contlato colectlvo.
Prepararno_nos Fara as futuras etelções, que poderão ser próxirnas, e
tomaÍ a lniclatlva nas denüncias da direcção_

9,L:?l:.lirg.da frucção sindicat dos Trabâlhadorês na Impren6a, doolstrlro de Llsboa, será no alia 14 de t4alo, na Sede Reglo;a1 (Bica).

RESOLUçÀO

2.

3,

4.

5.



r7 RESOLT§AO PARA OS SINDICATOS
DO MAR
Para além das frentês dê luta especlficas ale caala l.rlrl desLê6 sindí:catos,
ôs nossos camaradas devêriar& elabol:ar um plano de conjunto para os Sín-
dlêatos quê fazelo parte da federação alôs sindlcâtos do Mar, tals como:

SIND. DOS OEIC]A1S MAQUlNISTÀS DÀ MÀRINHÀ MNRCÀNTE
SIND. DOS EMPREGÀDOS DE CÂMÀRA, MEST. E MARINHAGÉM DA MÀR.MERC.
SIND. DOS MÀRIN}IEIROS MEBCANTES DE PORTUGAL
SIND. DOS CAPÍTÂÉS, OP.PILOTÔS, COMIS.E RÀDIOT,DA MÀR. MERCÀNTE

O Objectl-vo desse plano de conjunto deverá ser a toÍiada de posições na
Federação dos SlndÍcatos do Mar,

Sindicqto dos Empregode de Câmoro,
Mest. ê Morinhogem do Mqr Merc.
1. Preparar llsta parâ o Sindicato, nuna fÍênte ale camaradas do PartÍalo

com elenenlos das massas.

2. Tomar poslção, no sentido de dirigj". a luta pêla contratação.

Sirdicoto dos Morinheiro Mercontes
de Portugot
1. Tômar em nãos a luta pelo contrato colectivo.
2. Criar as condiçôes-que nos pernitJm assrrr,tlr ô direcção do SLndicato

nas proxlmas.elelçoes, ou antes,se âs clrcunsLâncias se propolciong
rêm e o exig lrêm.

Sindicoto dos OÍ iciois
do Morinho Merconte

Preparação das próximas
qulsta dô Sindlcato r na

18 RESOLUçAO PARA

DE PORTARIA E LI

SINDICATO
EZA

Mdqu inistos

r'leições {em AgosLo), tendo em vista a coh-
bdse dumd listd de [!êntê únicd.

O I Colectivê das fracÇões slndicais
de cadà lxn dêstes sindlcalos será no
dia 13 de Mato, 6a. feira, na B1ca,

o
MP

l-. constitulção da fracção sindical que deverá rêunlr qulnzenalmente,
às qulntás,-fêlras.

2. ToÍnar posição em todos os contraLos que digam respelLo a sectÔres-og
rle tenhamoá camarailas (ex' Índ. Adubelra, l4etalúrgicôs, TLP) 'sequln-do com atenção as poslções da direeção sindical.

3. Dêdlcar particulaÍ atenção ao ACT das Àdubel"ra§, oldê têmos um cama-
.' raala no grupo ile trabalho.
4, o I colectivo da fracção será no dia 19 dê MaIo, 5a.feira, na Bica.


