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o fSROGRAM/{ E A POLíTICA D/\ CLASSE
PERARTA PARA A, CCNTRATÁ\çÀO CCLÉCTTVA

l.LutúL pelo eonl.,Ld,tu coLectivoá que eonÁíiÍuaút uíid. d.Lno" Lo LuÍL.
contrLd..o .det.empte-go L coftttLo, q- co,tLe| Íia da. vid.e, e pelo \elotlço
do. uníd-q-d.e d.oÁ t nob o,lho"d.o nza .

0Á Áindlc1"ÍoÁ doÁ ÍtLa,b 0.l,hdd o,Le^ por.Íugue^e^, (o.co- ãt tabotagena
cn-íddo.ó pelo6 patnõea e petoa goueanoZ, aat-ieitan a necettiâo.d.e
dor tu-bal-hadoneá Lutdtlen áLnnenenÍe pelo^ ÁeL^ coLtnaÍo' a. o -
poe-fi-óe dô t-a-i-Á que visqn anten6zn-Ln nd cont,Lqto.ção co(.ectiva,
bem como línlÍã- Ía pa'Ld o 

^ecton 
píbeico e no"c ío io.t-Lzotl.o .

A aíco, expeti?ncia adquiLid,a peld cL-|"ôóc opeLâ"iía e deno,Ló àec-
toneá do povo tnd.bo"Lhado,L nz-tte| 32 eÁeÁ de LLtd noÁtnd ct-d,,La-
flentQ- que a ínico. qa-tLanÍia do6 conl4o"Í}6 co (-ectLvoó neáulta ape
naá d.a dete,L Lnaçào d,e Luta/- po.na inpôt à buttguetla, em cad.a mõ
rnenÍl, o tLeÁpeito daa conquíatdà nel-ea alcançàd.at e pato. avan:
ç0"'1" pd.tld novo.A vitotLids.

2.Íanbô.n ne6te campo,d lnte,Lsindicdl e a"t dLteccõed ôind ícd,íà o -
po,LluniÁtd[ Í0-n cunpaid.o plendneÍÍe o tzu papô.L de boicotadotL
d.at teivíndicaçõeá e tiquidad,otLdó d.dÁ conquistaó do^ tttd,bd,l-had,o
ne6, d.eânobiLizand,o-ot da Lutd e tnans60Lnando a. negocíação doT
conÍ.,La,toô coLo.ctívoÁ e. ô irítp I-zÁ gue,Lnithdó d" gabíneteÁ oq ptle
tzxto da- cho.nÍagei, de que oa tttabalhadorea não obtô,n qualquei'
benedÍcio Á Lqnlii cq.tívà.
Logo a 

^eguí,1 
a,o 25 de Ab,LíL, a Letq pelo" coyltrtoÍ.agAo coLectivo,

60í o pleLexto de quz o- 7 nte.r"Áind.íco"L 
^e 

óerLvíu pd,La heçLíqh e
t,La,íl a nevoLtd cdrtpone|a noá cdnpoà e o dvq"nco ingetuo.ao do. Re
[ozno" Agtânia caÁponeál. pela Líqqldação doô t-âtíluidLot, atd.n -
d.e td,ió contrlato^ ÍQ-rle-m conaÍítuído a conaagdaçãõ d,e una nalon
expl-ona9ã,0 doL d,á^dX. Lia,doÁ )LurLo,Lá, inpondo- alííto-nÍea cond.içõet
da. tfta.bdlho.

3.TodoÁ q,s íluaõea te pqgan caio, uno. vez conqui|tado uÍt cont,La.to
cot-ecLjua, nao ae áegue que ele 6ejd aa_ápeítado petot paÍtõet.
Un contia.to nio tigni[ica nait do que q Lq"duçAo de uno" d.ete,L-
rn..fiada. -c(tLieX0,ç0,0 de óo,Lço^ e,xiatefiÍe, nuu da.d.o no$ento, enÍ,Le
d.uo.\ cedÁ6eá opoÁtdt e LyLLníoaÁ: a bulqueaia e o prLo leta.rlio.d.o .
Logo que eata connel-açã,o de Tot1u óejA alte,Lad.a_, tud.o aenâ no-
vanehte poáto efi co.uÁa, d.e acotldo con e4 nova,[ cônd.icõet da lu-td de clqÁ-âe6, e..o! tdíó LnÍtdnÁLgenteá deÁenáo'Le^ d.it .t_eL eá-
4uece- l-a- ao ined.íatarien.to.
PenÁah-aequc a LmpotLção -dz urr, conttlo.Ío lavotavet a,oá tt.d.ha tha_-
dorLeÁ e und queáta.o d.e tecníco5, de buaocta"taa, ou d.e, a,|-teá d.ebon negocía.dott a- conclLLq"d,ott, p_ não uma quesiãô d,e f-utq. diia;'
p,s-nó qrl-.a e .que a. d^áíndtuta. d.e um contLa"to gq.tLante q poadibiÍ-L-
dd"de da. d-dohnecel, con4í&nÍe na apt Lcação dót ptíncÍplot acoad,a
do6..poa.60açd, da l-eL, ou d.ot ôtgàot d.o'a,panelho de esÍado e d,oT
Í,tt-b,un a,LÁ da buagueáid., 

^igníóLco, 
po"t-tih dei\ot0-d.0,oá 6dctoá a.i Q_6to.o _paaa o denonttJlan: todo6 os diaá o6 p0, LõeÁ

Á,e ,Lzcuádn q cunprlitt pa4te (ju a" Í.ot.aLid"a,de do,s eontLo"toi attind,
d,oÁ, e^o Govetno.6d.bnLca d,ec,Leto^ po.JLq, d.nuLorl conquitta.t impol7.t0.á pe,Lo6 l:tLdb aeho"do,Leá no^ óeu' co kÍlld,to ô coÍ.eetivo., con duta.d
Luta..L. E nã.o ,Le^Ían díLvídat de que o Áq"z ern àpoiàaõt- na conÁÍiÍ.uiçã0, a q.ue a. IntalLáíndieat pneienda. à^",r,t"i'ái iiàt"tt 

"aonui 
-

cono t o.nd.o d".lua naíorL dzlJe^d e caninho tegutto parLa. o Áocial-iáno.



4.0t chan aC,o,s coylt,Ltli:oÁ ver-Íícaít, i4to ã,, a.quQ.Le| qtle abtLangLn
n&m ne,^mo Q. Ar,;-co conl:,LaÍa ciLvuLL o-Á cLtatet c caaqdat de elqt-
áe t,Lcb Lr-haCc ,Ldá 

" Lõ.0 umil caí6a" boa, Áe \erLvctn pa\a JLzóor,çqlL a.

unidadz de dívut|qL À?etolLZ^ d.o Poúo trLaba,Lbd.dotl áob a. |in a.

illna.cçAa d,ot px-LncÍp.Lo,t _0. dd l1.LLÍÍítc do i)LoLqÍa,LLddo nevol-ucí
ona»Lo i tact uÍtq co.atq ntã, qucLndo ui^o.n LLuditL o.t dive-ngô.nciat i.
dí{a.tlokça^ etiL Íe:nie^ Q- p)Lo cLolart d.Áogerl na teia dL\Á conttLz.di -
cãaa de cLatte não netoLvid.ct' ou it co )LrLecídmente Írla"ía"do"^ qa
ieívír-d"Lcaçõet, a L('Íc r a cíLnccçao do pr"o!.eto.,Lia.J.a, cono 6 o
cqt o dot cont:rô-Ítt t' e-r.t.íea. L,. [eiÍoa tob a ô-gid,e d,a botitLcd d,o

^ 
zcrLetd/Liedo d"o, 'l LÍ e/L^ Ltl di c 0,1- .

5,LLtdrL, fiabll!ízaz a.t í;ã..\ 
^aÁ 

pq:1d a Luta pe|o. concluit ta. o. deóa.ôa
doâ aeu.t ccni,LatcÀ cale!Íivo| ô. o itico c jutto caninho que ot
aindLcala.t ilev cn ,seqti,t, p("tta p,LeàelvLn a-6 conquLátd^ alcanga-
dLL pa.[)^ tne,b c.Lh.Lio h,e^ L avcLnçatL parLa nov1,Á víÍôh-Ld,^.

([iÂÀlÍFESid S]ilrlCÁ1. Janei,Lo de. 197 11 - exÍ,Lqto do PrLo-
g,La,n.L Politico doó aíntlLcatoÁ LUTÁ - uv'loy'.DE - UfiAWAi
ld,i eõc/" ôa,r.lJ i.?c .'c'Lneli-al

z\, guerro entr? os duos clesses, os duos políticos
a üS duos \/ios tCmllérrl S? i.t-crvG Í1o corínfio l?Ç01

t. A claase operiria, p..': i.r.',.- e oefenoer contra a burguesia os con
tratos'Colàc'ciço;'iir: the pernitam iielhoraÍ, as suas cãndições de íi
da, satistazer .1i sur necessidades inediatas, àir.igir as Àuas lutaã
económica_ .o c:-rlnho da ú_ ic.: soluqão correccd ê pôasivêl dê todos
os sêus problenàsr- a conquista do loder politico : tem de travar
a luta ên .dois careo:j: ccntra as feis:, os tribunais e as po1Ícias
do aparelha dê Estadô bupgucs; e en primeirô 1ugar, têm de alcan-
çar a viLóri.a jê sê dir. bà aqê- d.rs pêias do -evis;-onismo e escor-
rasar os . oc;a1..::sc:.:ês dc todos os lostos de d.'.recção nomeadamen
te os Sinclcatoe,
Os íltimos aios tên siCo f6rteis en ensinainentos, e pernitiran de-
marcar, tan-bÉ:.r no,.ue rcs:,.ira ã :on_-raraÇào co1éctiva, duds vias
antagóÁicas. r via-rev-siànis:a, cas ilusães iegalisaas, dos proces
sos bur:ocráticos, <ia divisão dos operários êntre si e entre os r.esl
tantês trabalhadôÍ,es assalaÍ,iados, a via da traição e da dêrrota; e
a via Marxista-leninisia Co caninho da luta, da autonomia da classe
oper:ãr'ia, da unid,aCe e oês aliônças na base dos principios.

DO CONLUIO FASC ISTÀ-I,.EVI SION]: STA AO
SOCIAT FASClSMO NOS SIIi)TCATO S

Para tentar doninar e luclibr,ian os operários, o. regime fascista con
tava, para alãm dos mecánismas represÀivos do apar"elho dê Estado, -
con os Sindicatos coltí,o1ados pela PIDÉ e todo o apareJ-ho eorpora-
tivo,
As suas coz,porações encarregavam-6e de "conciliartt os inter.êgses dos
explor.r.los corl 09 cios e).plorêdor:s e as homoiogaqões ministeriaj_s a
cdudvam de ajus,,ar ôs rrccniratos,t de exploração dos operãrios às nã
cessidêdês di r ore.-lro .a bur.r.esi..
Com o agudizar d;. cnise, a bureuesia cotonial-fascis-la chama os Í,ê-visionistrs a pan-j1hà!e.t a-Lguna 5indicatos, onde levantêram cleroa-gogicarente a bar.lejr-,, Cas rãivi,,dicações operárjas, tão dêpressa
cómo os 'iconciliêvarn", ,'art,itravam" e-vendiãm nos cánciliábi1os col
Dôr'Í i vl'i



Mas, mesmo assim, nào êr,a fáci1 conter as reivindicaçõês do prole-
tariado so por esse Íneio. I a burguesia começa a sentir necessida-
dê de re.f,or,çar o êparêIho das "justificaqões'i legais para novos a:-
taques sobre o povo. Publica o Dec-Lei lS6/72, inpondo urn prazo de
vingencla n1n1ma dê \ ênos para os contr,atos e 2 anos para as tabe
tas salariais, como fonma Cã ,'combater a inflacção,,.

3. Após o golpe nilitar de 25 de Abril,
incapacidade de goveÍ,na!., enquanto o.
vigor na destru-iÇão ods pejas côm que
penoaces o amarravam.

a burguesia tenta Eupêrar a sua
proletariado avança con novo
o Estado burguea e os seus a

As Conissões de Tnaba-naclores fordm os orsãos dirisêntês dessas 1u
tas expontâneas cL.]as reivindicaqões eram-expressaã em cadernos rãÍ

. vindicativos imposios à margcn ou mesno contia os Sindicatos revisio
nlstas, transfornádos êm orgãos de policiamento e contenção do eo- -
vinento dê ras sas .
Apenas o |{RPP lêvantou a justa bandêira da semana das I+0 horas, da
defesa das Comissões de Trabalhadores, da expu16ão dos social-iascis
tas- do-s Sindicatos, da Luta pela nelhór.ia aas conaiçõàs aé "iaã ã =
trabalho, e da imperiosa necessidade de unir esse vagoroso movLJnen
to de nassas expontâneo_ sob uma direcção única e juãta para que §e
des envolves se e aRevo-Luqão avan?asse.
Ê no calor dessas lutaÊ que a Intersindical forja o Dec.-Lei 39217r+,
de 21 de Agosto, que estabelece os prã-avisos, os refêns, a protec-
.ção aos anarelos e a proibição da grevê, bern como a per:nissãô do
Look:out, êm nonê da ridemocr:aciaí ê do 'rsocialismo" - é a 1êi anti-
- g'ne ve.
A cornpleta ineficãcia desse ataque ao novimênto grevista levou ã
fabr:icação de outro decreto igualmente neaccionáiio - o Dec-Lei
63'?/74, de 20 dê Novênbra (requisição.civi1 dê dêtêÍ'ninados secto-
res a quem êra expressamente pro'ib'da a grevc) e que aplicar.âm dês-
de logo na repr.essão arnada sobre os operários da TAP.

fn 1de OutubÍ'o Vasco Conçalves promolgêva o Dec-Lei 505/?r+, de a-
taque ãs 40 horas, proioiído ,s ã1tern{õ.s nos horários vingêntes a
prêtexto de remêtêr o assunto para uma comissão de horário de tra-
bê1ho Naêional, de I'morálização,' dos honánios.
Quatro dias depois promovê a inauguração oficial da "bêraLha de Dro
duçãoi' decretando o c6lebre ',dia de trabalho para a nação',. Enquà--
drado na nesÍ'ra batdlha de recuperação capitalista, sai-em jI dé De
zêmb)io o Dec-Lei 783,/74 que regulamenta os despedinentos colectivõs
para pernitir a"r,ecuperação socialista das enpiesas em crisetr.

4. O reforço do ataque ao prolêtariado na frente legislativa e sindi-
caI., dinigido pelos revisionistas, continuava a encontÍ,ar una fir-
ne resistência, materializada na consolidação dos orgãos de vonta-
dê popul-af e da sua influencaa.
A nanifestaçãg das. Comissões de Trabalhadorês de feverej-ro_de 19?S,fol a expr.essão dessa força, ainda que por vezes esses orgaos se en
contnássem sob uma dirccção errada e oportunista.
Após o ]1 de Ma}"ço, os social-fascistas plocuram assegur"ar e refop
çar o seu ccntiólo scbre o aparelho sindical con os dec-Ieis 215-Ã//75, de 30 de Abril -(consagrãção oficial da fntêrsindical e da Unj.-
cidadê) e o 2L5B/']'5, da meãn,a-data (1ei das AssociaEões Sindicais),
ondê estabelecêm as gdr rntias ê regalias dos caciques social-fascistas e atacam o contt?o1o e poder dos operários sobie os Sindicatos ã
solrr.e a organização sindicã1 .r"" u*poàs-".



Entra-se no periodo do auge do dominio social-fascista caracteriza-
do, do ponto de vista das or.ganizações e lutas dos trabalhadones,
pgr um êtêqLe.cer-ado aos orgãos_de-vôntade popu.lar procurando n-i-
na-los e desvlrtua-los para os f Lqu-Ldan como orgaos autonomos e pe-
1a intêilsificaaão da intoxicação propagandÍstica con vista a sabotar
as lutas, a organização e a âútonomia da cfasse operánia - que teve
o ponto alto, :nas t a-nl:ém o princÍpio da queda, no I Congresso da In
tersindical em Junho de 1975.
Para levar por diênte o seu Plano, o inimigo traçou e executou un
ataquê de g:randes propo:rções ao MRPP - a cábeça que era necessário
esmagar. Ioi o ataque de 28 de Maio.
Mais urna vez, neste pêriodô a tática que os revisionistas seguiran
para inpedir o desenvolvimento das lutas en torno da Contrataçáo Co
Lêctiva, praticanente paralisada desde o 25 de Abril, foi a de torna
ren a íniciativa, para não perdereÍn a dfi.ecção do novimento de nas-
sas e contrôIê - 1o.

Os contratos-tipo da Intersindical (Táxteis-Março, l,letaIúrgicos e
Construção Civit-Maio) continuan a atacar as 40-hÁras; a cistorcer
o sentiáo do Controlo operário transformando-o en controlo regula-
nentado dos oper,ários; a introduzir na Contratação Coleativa uma por
mênorizada regr.ilanentação sobre a orgênizgção sindical nas êinpresas,
caracterizada pelos prevj.légios e protecções para os caciques e li-
quidação da liberdade sindical para os operár'ios (reservam, por exern
plo o dir:eito de distr.ibuir e fàzer p::opàganda, aos Delegados Sin- -
dicais); e esses contratos pretenden-se verticais por rarno dê acti-
vidade e nacionais, com o objectivo de atacarem a autononia das Í'ei
vindicações da c1aóse op"rária e dê pcralisarem a Contnêtação atra:
vás da óentralizaqão do'controlo dos diversos Contratos e Ãcordos
pana cuja revisão os trabalhadores se xnobifizavam.
0s chamados CC1V sursem assir. rão como Doderosas frentes de 1utê
unitárias di.jgidas icla polÍíica da c1aÀse operária, mas como pd-

Eacêiarquê visa impedir, os trabalhadot es de lutar, e pretexto para
a sua propaganda dernag6gica de atacarem deidivisionistas" todos a-
quelês que não se subnetian a esse controlo social-fascista cêntra-
lizado.
0 resultadc dessa demagogiê da forÇa "unitária" dos CCTV está agora
a vista: nen un desses contratos trouxe qualquêr beneficio para os
trabalhadores, todos f or,am t ênêtidos para Por'tar,ias govêrnamentais
pedidas ê exigidas pê1as direcções sindicais, ta1 cono o foraÍn logo
a seguir" aô 25 de Abril 06 que se encontr,avam em curso.
Paralelámente, a legislação deste periodo ataca o salário mínj.no de
6.000$00 e os 30 dias de férias jã inpostos pelos oper'ár,ios em mui-
tas enpresas. o Dec-Iei 292/'15, de 16 de JunÀo fixa o sa1ário mÍni-
no ên 4.000$00 e os per.iodos nrinimos obrigat6rios de fórias em.15
dias "a caminho de um socialismo portuguêãtr! como se 1ê no preãmbu
10. E não existe sequer nenhuna càntr"aãição 

-entre esta legiàIação-e
aquilo quê eles se viarn ôbrigados a incluir nalgumas propostas de
Crjntratós e nalgumas Portariãs, cono o sa1ário íÍnimo'aoã 6.000$00,
porque fogo,a sãguir-jntroduzián essa inovadora c1áusula q,,e permi:
tia a ieduçáo de salãr,ios nas elipresas "em dificuldêdes,'.
O Dêc-Lei 312-A/'15, de 16 de Junho lega1i.za e facilita os despedi-
nêntos apontando um rô1 de motivos que constituiam (e constituen)
"justa cau6a[, desde a "desobediência ilegitima", atá aos rracto6 le
sivos da economia nacionalÚ, passando pelá "provocação repetida de-
conflitos con os camaradas de trabalhor!. E6te decreto conpleta o do§
despedinento colectivos, de 31 de Dezênbro de 1974 (Dec-Lei 783),
ao instituil" o chamado rtilotivo atendÍve1,r para despedimento, e que



5,

era assim definidg: qualquer ,facto , áituação ou eircuostância o-
bjectiva, ligada ã pássoá do trabalhador ou ã empreoa, qge? dentlg
dos condi cionalisnos da ecônonia da enpresã, torne contrarao -aos an
têr"esses desta e aos interesses globais da economia a ,nanutençao
da relação de tra.balho'i (Dec-Lei, 372-A/75,art9 149, n9 1)'
O Deê-Lei r+63/75, de 27 de Agosto baptíza as Comissões corporativas
(oue tinham sido ,consêrvadasl mantenào inclusivé durante rnuito tem-

"ã à."" frente ai mesmas Deésoas como um tal cosEà Santos da Comis
ãào o"po.utirru dos l'leaalíÍ'àicos), de conisões-de conciliação,t Ju1] ,
ga.mentô, ádaptando-as ã nova estrLturê burocratica clo controlo socaal
- fas cis ta.
As Portarias publicadas nesaa fase pe-Ios social-fascistas, para irem
ernpatando os õontratos e criêndo ilusões nos operários acerca da na-
i;[r; á. i"taà" ut-r"g,.rês, consagrám 2 tabelas dê salários confonme

" ià"i""i.ã" à"" .^oi."ué (o critário dos fascislas era a contribui-
cáo indusiriai); introduzem a possibilidade de os patrões baixaren
ã; 

-ri;i;ã;-;;;iiui""ir""i" estãbelecidos, ''as empr'êsas onde se r'êsis
tou ê "intervencão ou assistência do Estado, Por motivos de dificul
dades económicaé ou financeiras", pêna o que contavam com o acordo
ããã-ãtrããããâ.-";'ãi.;i;-i;;i;-ie'a' iortaria dos ráxteis, dos Metalúr
gicos, doi Gráficos, etc) a que chanavam a aplicação do "controlo or
ganizado da produçãor'.

Àçe3ea do que seja essê i'contÍ'o1o organizado da produção, Pê1as.Co-.lrlssões 5ir'r6i.ais, citarenos duas péquenas passagens ( êntrê muitas )
do projecto dê 1êi da Inter'sindicê1 elaborado nessa ePoca:

- Racionalização do sisteÍna, inpôn o cumprimento dos progranras
e das leis do Governo (artq 59);

- íGarantir ao nivel dô sector ou da enprêsa o cumPrinento das
medidas de austeridade econ6mica que o Govêrno adopta" (atrg 59, a-

Exêmp1o de outra via aplicada neste Periodo para a Contratação Co1-e-

ctivà fci o caderno reivindicativo do Sindicato dos Telefonistas de
Lisboa para os TLP iropondo a consagração de inportantês reivihdica-
cões aoi trabal'radorea, conrrê os êtaques dos revísi9nÍsta§(no Go-
üã"no á"ot §inà:'catos) e do copcon, e-sobre a direcção do nosso Par
tido então no Si ndicato.
Oltrcrs. exênp1os fonêm os ACT§ do MetnoPol-itano e da Carris em eujas-
DroDostas dã revisão a Do]Ítjca do nossô Partido assegurou a direcçâo

.à que foran ocasião de àuas iinportantes l-utas coltra as manobraa
doi revisionistas pêra recuperã""^ u s,ru. dinecção e os craÍrem - o
que não conseguirá sem antãs sêrem corridôs dós Plenários, atacados
á es"orraçadoã pela Co:nissão de preparação das Propostas de revisão
eEcolhida pelos tlabalhadores e sern têrêrn de .recorrer ao terror e a
aberta repiessão social-fascista sobre à úniia airecção qúe os tra-
balhadoreã rêcDrüeciam e exigian - a do nosso Partido.

DO AVANCO DA ERLNTE ÚI\]CA
À coNTú-coRRxNTE RTACCT oNÃRrA

Soble a justa poIítica da lrente Única definida pelo nosso Partido,
os sociat-fascistas são expulsos da direcção de importanteê'Sriurdica
tos e crian-se condições pana novas vitórías.
0 inimigo passa então a um outro tipo de tática. A ccntratação por
etes atá aí contida, 6 usada pelos social-fascista como prêtexto pa
!'a utilizarem as massês como tropa de choque Paaa os seus objecti-
vos coDtra-revolucionár'ios - o que fazem sobretudg a Partir da quê-
da do V Governo.

6,
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A viEorosa manifeÊtaqão dos operários da Construção Civil Pela impo
siqãõ ao seu Contrató, e que fez trêmer a buÍ'guesja acoitada na Cons
tii;i"iã ã 

-ã" -r""is i",il"tás qrle dirigiam a nà.ãifes tação, . 
á o. exenp16

acabado dê cono a cIêsse openária, sein o seu Partido a-dirigi-la'
por mais for.ça que tenhá nem u-m sinples contrato obtê!'a.

O 25 DE NOVE}IBRO É ÁS 'ÍLUSÕES
DA DEMOCRACTA BURCUESA

?. Lograndô isolar o Prôieta?iado e ilibar os revisioni§tas r a burgue- 
siá em nome da salvaguafda da [ordenrt ê da I'democracia" decreta o
congelêr.ento da Contiatação Colectiva logo a seguir ao 25 de Novem-
brô.
No novo pelricdÕ que então se abr^e r. e que sê caracteriza por-um des_
vio no cülso do desenvovirnento da'Revolução, a..burguesia vai tentar
iludir o prôletariado -con a legalidade e a deÍnocracia.:burguêsas, corn

.as vastas'campanhas -de propagaãda quê foraÍn as eleiçõeá parlamênta-

0§ revisionistas desenpenharam majs uma vez o paPel de Principais
agente.s de se:near ilusões acerca da possivel solução dos problenas
do povo e partir dos orgãos do fstado burgues.
Encolhendô-se ap6s o 25 de N?venbro para deixarem passar a tempêsta
de.não fosse caso que viessern a ser inadvertidamente apanhaalos. no
ataque dirigido cotitnu . clasqe operária, reaparecem então a des-
via; a luta-da6 ,nas6as da nua para o ParlaÍento. f o periodo'dàs ca:n
panhas de apoio ã estafada poIÍtica da "maioria de esquerda", hoje
5á abandonaãa pela euperma!Àr:ia'dê aliança co,n todos, -inclúindo os
fascistas do CDS.

Apenas o nosso Partido lse dernar.cava, chasando a classe operária a
não ter ilusões no parllmento e nos orgãos do apâreIho de Estado
burguês, e a unir_se e lutar sob a jrlsta palavra de ordêÍn itlevante-
mo-ios cont::a a fone,,a rnisária e o desemPrego'r.

{ nanifestação dê .ranêiro-de 1976 tÍ'âduziu o apoio que essa poliii
ca rnér.eceu da classe operária e do Povo.

8. Na têntativa fx'ustada de conciliêr o Trabal-ho com o capital, o go
vêrnô da pequena-burguesia desata em 1976 a fabricar decretos que
aperfeiçoam a estafaàa legislação fascista e social-fascista sobrê

O facto desses decretos sê reDetirem em sussecivos aperfe iQoane ntos
derônstra, por um 1ado, o ""6r,i.u incapaciQade de fa7ê-1os-apIicar,
ê por outro 1ado, a cedência continuada ãs exigências creseentes do

rês e presidenciais.

grande capital.
o Dec-Lei 84/?6, de 28 de Janeiro, aperféiçoa a 1ei dos despedinen-
tos social-fas.istê (dêc-]ei 372-A/75) :
En fevereiaô, não podendo nanter pora nais tenpo o congelanento da
Contratação, o Governo publica o dec-lei 164-À/76' dê 28 de feverei
ro que z,égulanenta o proces60 e os condicionalisnos da Contratêção-
Colãctl:va, inpondo um- apêrtado processo burocrático, e rêstaurando
abertarnenie oi roecanisnàs corpoi.ativos -da conciliaeão, mediação e
arbitragen obrigat6ria, e as õoroissões paritárias áe interpr:étação;
institu;ionalizjas Poriar.iaê e impõe o irazo nínimo de vingênciá de
12 mesês.

No últiríro trimestre desse.ano, jã com a A.R. en funcionarento ê a
quem os revisi.nistas p.ssrram á pedir a revogação da IegislêÇão
ánti-operária por e1ês feita ou sancionada, sob o prêtexto .de'rin-
constitucionalidade",o Governo constitucional, suprindo a mofosidade
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do parlat6rio de S. Bento,6 ainda o instnumento escolhido Pela bur
À""ãià p""" 1ançar- tÀais una sárie de decÍ'êtos reaccionãrios conpre-
nentar:es dos àntêrl-orês.
O Dec-Lei 787/':6, Ae 28 de Outubro, institucionaliza os Contratos a

pnazo, renováveis atá três anos.

O Dec-Lei 8t 1-Cl76, de ? de Dezembro, que. aIém de üêgalizar o sang
am;rito dos fascistás, acre§centa nai§ 7 "justa§ êausas'r a? 6 detana
í"À "o 

:lZ-eZfS, pará despedir' os trabalhàdoLes ' Entre e1a6: "o se
questr'9 e ern geral crixnes coDtr'a a liberdadêrt dos corpos soclals e

Éntidade oatroiaf .seus delegados ou reprêsentantesi as "rêduçoes.a-
;;iiá;;-ã. ';;;;;ãuiaua" dã trabarhadàn"; 'ts fattas injustificadas
sêguidas ou'lo intênpoladas no pêriodo de ] ano"'

o Dec-Lei 874/'..6, de 28 de Dezembro' revoga inperativamente nuitas

""ii"aã" contratúáis em vigor e favoráveis aos trabalhêdores' rela-
íii"J"á- rã"]:á" I 

-iã"i 
uao. "-fu1tu"; rêduz Para trâs faltas injustiÍi

ãáaãs ""ã";aas'ou 
6 interPoladás nq perioào dê um ano o nqtivo paua

despêdinento co!ít "justa causat'.

O Dec-Lel 887/?6, de 29 de Dczembro, "aperfeiçoa" o Dec-Lei 16q-A176,
*iaiito à contrátação co-Lectiva, nomeadamente nos seguintes Pontos:
passa a definir que a nêgulaÍenração de trabalho I'Podê ta[úên ser
i.iià """ via adúinistraiiva'r; os côntraros rinão podem contrariar
iàiJ -iiià"àii"ã;;; ;ã; ;;à";ãó 'iestabelecer benefieios complêmenla; ..
res das' instituiçães de-previdência; impõe a uarbitragem 

- 
obrÍgêtor1a"

Dara toalos os casos. e que no Dec-Lei 164-A/75 a burguesia ainda so
iinha sentido nec"séidaáe dc impôr forÍnalmente Para as empresas pu
blicas ou nacionalizadas i alargà o prazo nÍnimo de vingência dos Con

tr.atos Dara I8 mesesi e exc lui -os 'funcicriár i ds públiêos*e da6 ins-
tiiuiçõàs de previdêÁcia do regime de Contratação Geral e eremete
pa"a i1.i- ."pà.ial"; e determiía a aplicação."côn reseY'vâs, destê
rnesno regane as enpresas pô;;;;" -"-;;iáiáiir"a"" ; torna ob'igat6-
rio a ".ãit-cão da'decisãà arbitral - que atá êo monênto ainda dizl
an estar sujéita ã ratificáção final dos interessados.
En 197?, o Governo congela a contratação Colectiva em-vesPeras de.
pílii""éa" do cabaz d,a loÍne (25/2/17), com a Püb1icação co Dec-Lei
ís-etll , de 12 de levereiro que proibia aunentos salaríais alen de
159 dê encangos globais,
1al dec?eto seviu una vez nais de pretexto à Ilter'5lndical - que com

e1e conqordava - pa?a desviar as atençõeg e as lutas dos oPerarios
oela imposicão de nefholes Contratos Colectivos, para o fal§o pro-
Ltena dã nevogaqão do decreto.
D.i mesma: fÕrna quê o anúncio e a Prlopaganda do decreto veio-a éati-?.
fazeÍ' a reivindicação dos revisioáisia; - revogandó o referido 49-A/
/'15 - foi confiado aos fantochés da carta Aberta, Pàra delr(aP nâl-s
uma vez a6.mãas livres aos revisionistas para poderen coltinuar a.
senean ilusães dizendo quê não ena ben aquilo o qüe eles querian''
O.que a parti! de aÍ se passorr 6 que a Contratação continuôu coligê-
iaáa. os'Contratos continuaran a áair todos sob Portarias, as PorltC
rias'saem con os salánios oue os revisionistas tinhôm incluido nas
àuas pr:opostas 2 anos antes e que ainda se arrástavam sen que eles-
in."iàioiristasl tênham esboaadá qualqlier tentativa pé1á actualização
dos valores dos salários enião pàaiaós. De salientar o facto dê qua
se todôs as nais recentes Portarias (Metalúrgicos, Construção civil
- salários) trazerern salánios nalguns ca§os superiones ao6 das pró-
prias propostas revisionistas - sé]n que isso altere o facto de neÊ-
ilo ""si. ãainem "aumentos" de 5o$(io,:500$00 etc. para "compensar"
a subida do custo de vi.da durante os últinos 2 anos!
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0 recán-saido "pacote 2" contempla novos ataques contra os t'abalha
dor,ês. Drevendo- a suspensão dos Contrêtos, os despedimentos t a ne-
ãíõáã'aã"-uãiiáiiãiãi i:onceaiaos pela previdôncia, etc'

9. Entretantô, e enquanto Ôs ataques sobre.os trabalhadores se intensi
fioão. a rntersindieal ;;";;ü;-á curnprir o papel quê tern cr]rnpricoT
ã;;;ià.*. ;i;;;áo á"" op""â"i.,s para. à iscut irem-e. par ticipareÍ\ cong
iíi,.rãiã"ãr*"n.É na e:.alãràtão dai teis reaccionárias que a A'R' ia
ài"ou""ãã-<""r" lei anti-lreve, nova 1ci anti-sindi-ca1' lei conrra
;í'ààiliiãaàI-á. riàu"ir.'.ã.iãt , éo.t"u a ReIorma Agrária carnponesa

e pelo aunento dos horários)'
A nanifestaÇão de 22 de Junho é a ultina graode nanobna Para inpe-
ãii-ã-ããú,iüíáõaà aà rorçu" e desviar a revolta acumulada 9i,"--'i:"='
oara as ilus,rJs dÔ parlamento. Chamar Ôs operaraos a rua Para os-re
íi;;.-á"-il;-;- itp.ãit-qr. eles irnpusessern- aquifo por que lutam fo-
rêm os objectivos dê ta1 manifestaçao'
A rnanifestacão dos Metalúrgicos do dia 26 de Maio e.ê Balavra de or
dem reaccioíária aÍ gritada "por uma Portêria-lusta",.ê mals una ma

nifestacão da funcão e da po1Ítica neaccionarl-a e tralçoe1ra oos rê
visioniãtas: liqujdar a fôrça la classe oPerariê e amarra-ra aos 1n

teressês e aos ditânes da burguesia' 
:

Só OS TRABALHADORES PODEM

VENCER A CRI SE

À0. A luta que ôs tÍ'abalhadores travam êm torro dos seus ContratÔs Co---' i.;ii;.;, contra as leis l"eacciônárias da bu!'guesia e contra as leis'
á; 

";;r;;i";"; -iouiiaã" -á"ã ::ãvisionistas nos §indicatos, ã una par-
ie da luta entre aã duas classes, os dois Poderes, as duas so'Ltrçoes
para a crise existentê.
os fascistas não resolverarn nem i4pediram o agravanento da cr:ise,
nã* iág".r", dob?ar a classe oper'ária, decretando os contnatos e
repriÍÉndo as lutas '
Os sociaL-fascistas que os rendeLan, sá intens ificaran. o acêlarar e

o aDrofundar dê crisê, aô Procurdrem alnarrar os operaraos as suàs

"ba'talhas da producão'l ' reprimindo e caluniando as lutas, e aumen-
tando a fome, a nLiéãria e o desemprego para o povo'

o Governo da Dequena bunguesia vê-se engolido pela tempestade de
leis reacionáiiás que a burguêsia the encomenda, sL'cedendo-se e re-
vàgando-se urnas ãs_outnas, seÍn êonseguir com isso outros efeitos
quã não sejan os de preparar violentos confrontoB de classe que a

irofundidaáe oa crisã irá desencadear; e ao mêsm2 tempo sêrvir oe
Éiotnro a fascistas e social-fascistas pana se prepararem e annaretn
oára se alrterem sobre a classe oper"ária e o povo a quem a sua po-
iítica continua a impelir para a miséria e para a revo.Lta.

Mas a crise tern una soluqão. E essa solução tem apenas um caltlinho'
É a solução e o canninho qr-r. o nosso Partido - o-PCTP - insistente-
nente tem apontalo: a unidade da classe pela aplicação do CÔntrolo
Oper'ár"io a ioda a produção.e consulno; PeLa defesa da Reforma Agrà-
ria Caraponesa; petã defãsa aas 40 horas; contla o inperialisno e o
social-imperiá1ismo i contr"a as desintênvenções e as desnacionaliza-
ções; eonina os despedirnentos e o desemprego; contra a ca?estia e
pelo aumênto de salarios.
Uma solução que passa pela firme disposição dos coÍlunistas de Úôu-

sar" ser á direccão das 1utas" de I'difigir cada f!'ente ê cada 6ectorl
e de itunir todaé as 1utás num caudal únicô"' col'n. urn nesno sentido
- a luta pela tornada do poder pela classe operanla e pelo povÔ.

I1 Rêunião de Responsáveis dos
pfincipais Sj ndicatos da organiza
çao Begaonal de Ll sDoa.

Lisboa, 3 de Setenbro de 1977


