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1. reat izos-se no dia
tificação eÍn cursol
nité Regional e os
dÔ dos 14 iectores

12 ilê Sêten0bro, iÍttêgrâda ao êctua1 Movimento
urna reunião de ttabalho eotre o secreta!iado

s.ci.tãrio" e .riie-secretãrios dos comiE6s ào
Profissioneis.

dê Rec
do co-
Parti-

os secqoreq Profissionais foÍmán uma massa revolucionãria de Bâis de

3OO.Q0O trstalhãilo!ês !rê capital e conôtiEuem urÊ aliado seguro do Prolê
tariaitê ía actuá1 fase da Revolução Denrocrãtica PoPulax'

,'t\ios íltinos 3 anosr'eü todos e6tes sectoiês travara!r-se iÍ0PortaoÉêB lu-
tã" pofili...", 

"urráo 
or" Parte ilelas, di!igidas ou-irf1uênciadâ§ dirêc-

;;;";i;-p;i; iosso rartidã] ãã"ã" à"'g'"u"ã da harinhê Mercante-ã 1u!a
dos Cai.xãiros, ila luEa nos llospitais ã IslPrensa, das noviúeDtêçoes dos

iiãt"it.ã"iàr'l;;"ã.i;" aos iu,,ciooários iúbri"o", das 1utâ§ dâ PÍevi-
ilância aos Professore s.

Eoi ío trabalho sindical e no coÍnbatê por ex?u!sát os social_fascistas
dos sioilicatos ou" ." otgárrir.çã"" ao"'Secto-ie-s Profissionáis obtiveraú
Ii""iàiill'iii;;i;";".;;:i;;;;'ià;âã; i,oteii"iãiriãades e er<ivàaa.canscl;
itacte alê coobaEe. Oô Secrores Profig§ió4aiq'dêrà00, gÍàodF.â- qÔhtTlb.tl199S:\
i "riacão" alatgameÍrEo e enraizame'nto -dí 1íhhâ siodicê1 ''-Lu t e:u n 1d ad e -
-vi;ã;i;';; a- juJta politice dqíTrehteÍúicá no tooviúeÀÉl':siáflc4'1f ? ao

desenvolvinettto do nosso Partidi-Co uÀiEE4-.- -

' '11'oÁ 14 sectotêâ ?totissionais ioÍiqtrí'§táÉos 8 direcçães 6lndicâis (Escr!
.iã;lã"'-i.""àiios,. Jortatistás, sá[urós" Tr&ba1hâdt!ês'de loPrêr6â':Ad-
rainistiatiwos da I'tarioha i'lercante Ã..oo"'"gtção e Pêacas, Eoferloeiro6 e

o""pa"ftã"t""1 e apresentános oe6tes 3 aoos Listas sindicai6 a Eodos os

resiaútês sector;s (Fun;ão Púb1ica, Profês6orê6, I{otê1aria, crãficos e

ã"rat"i.l. o oue Íe.vela úna íqtir*e, !igê{ão àe.'+sea9t cêpacidâde Po}1t!

"u " oi*âiirriiLá ê ;m áorÍêêto e:'justo trabâ1ho sindicel'

»"t .oa"" as 8 direccõei iioãicai", merecê uraa referância de destâque' a

ai."ccão dos Escritários" pelo catácter avaÍrçâdo dê 1üta travada coÁt!a

' ;-;;;i;i-;;;.i;;;-;;;;i;;"à. Íresse siiiaicatc e Pê1á firúêzs po'1ítica e

ia"ii""-t""àiiàa o.s ..1"çõ"s con o êIiâilo e, a direcção doô Àdministtê
tivos'da M.{ereaote A. ê PêBcas pelas i!0ênsas 1utás e 8Íêvês vatorlosas
ern quase clois anos de direcção siodical revoluciorãiia'

Waturgiíenie, o§.§ecto!es ProÍissionêis I veÍan uÚ deaêflvolvioêoto de_
sigual no clecurso'ilestes 3 atlos, üÍ0ê Pe4!e de§êÍrvolvêu_ae e coÍrsolidou-
-6;, outÍa ilêu alguns Pa§sos, Des eÉEagnou no seu ctescioeoto-ê, uÉa ou

trâ !ârte, revelâ bastàntês áebilidades po1íticas e organizalivas para
gaÍhár es têbilidade e conôbI{deçao. '

os tectoree ?rofis6ionais foram márcsilos por 
'lois 

grêodêÉ período§ pri4
cipêis. o primeiro, o PeÍÍodo il3 sua cons'tituição e grande trabalho -de
mâàsas e' à segundo, que conreça coEr !t-suâ iEtegraçáÔ nô coocê1ho dê Lrs
boa, eh setemblo de 1976, 

-"q.tàrrao 
da formação ãas 

-.otganizaçães disttil
tsiB.

o ;!imeiro Dêt'Íotlo represeÍ1t'a uE peÍÍodo de desàttvolvimênto e alargauêo
io'i" i"tfuà""ia dos conuniistas sobre lafga§'Íiá'à6âs dê5ses tÍabâ1hado -
;;"-; ã;-i;;;ã;eis vit6rias" o sesundo Íepre6en!a una fase de corsorida
;ã; ; ;;";i.;i"na'rização', roáà iguát*"nt", de enfreiuêcioento, Páral ize-
iãá à .."uo de ..ns qr.,áncás seetores, devialo a êtros e desvios iÍteroos'
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às condi cãe s co
dlrecçao, ãpo1o

1Íticas .,e,:à
e con t ro 1e

basê social dê c1âsse e aindar a una falta de
)ncelhiâ.rêguIâres de organtz,açao c(

A sitúação dôs. sêctores Proiissionais no sêu coíJ'u&to ten vindo a egrl-
var_se ; ooale_'sê coícluir qoe os fêctores rêgácivos têE-se acumulado,6in
toma6 de cagitulação ertre a1gúÍls quadios dirigelltê§-ã uxna situaçao-rea1
e alguúas orgânizações. sofrerâD percas e recuos cqnsiderãveis nos ú1ti_
Ítlos teúpos. .

Áo Íeeliaar êsta rêunião, o 'secÍetariaalo do conirã negionai manifesta -.
confiançá na im3Êsa maioria dos quádlo§ e oâ Ínaioria dos orgauisÍôs díri
gentês ;, eepera iniciar, uo 3e terÍodo Da vida dos seato!es Pràfi§6io -
ãais. aa-tase da rectificação, ràvolueionatização, con§o1idação e alarga
úento ê com o qbjectivo de obter novas vit6lias,.

2.A5 /. ORIENTAÇôES BÁSICAS.

À teunião travou viva discussão ao rêdot
orientêções bãsicas para. os 14 sectotes,
fortes,:capeâes e bro, Iigádas às eassas

PARA OS SECTORES PROFISSIONAIS

te.

do cooteíd o
co. vist3 à

o!gao1zêçoe 6

e do alcarlce da6 4
§ua êd1!1CAçeO COmO

.tô Lâr E1(1o tomunra_

:, ,.

I.r\ nqcessidocle dumo yisÕo pbtítico ompto
Os probleinás priocipais quê âfectam a6 ío6sas organizações -de sec-
tor. são ae orã", poiíti.r e ideol6gica, de prograDâ e dê táctica
de Partido,

'Ttata-§e, pa!a aê oossas or:ganizaçoes de fazereE_uoa vasEa ProPaga!
da da con-epgão proletãria do mupdo, da Revolução Dêúocrãtica Popu
1ar, dá á?licação da linha fund4nen!a1 do Partido ãs coodiçóes e
aos ?lobleeas de. cada sector econõmico ou de, ectivídade'
TEata-se dê dêfiÍri! uree lilha po1Ítica específíca fla ba§ê de litha
gerâI do Partido e âp1icá-1â coro fitmeza, de une forDê persisteIIte
ã profunda criando as condições pat4''Íaze.j &essa ?olíticâ ê dê6§ê
prograna, a politica e o pr'o6irama 'da maiotia das úassas de ceda
gector.
Tet uma visão politica arupla é colocar-se nunâ posigão dê classe e

ate!-se ao prog!ana dos couunistas.
Tretâ-se peÍs o sector bancário, dê lstaÍ pê1o Bânco Nacional Úni-'áo e do cãntrole da Bdnca peta c1a6;ároperãria;, lata a Prevídôncia
da luta pê1o Coirtrole dos ilinhei.ros'de PÍêvidêaêia; pera a }iatiDha
ilercante, da aplicação do contiolo Opêrário ao Sec!or, êtc, traçâL
para cada sector âs tarêfa6 po1íticas principais.

o dêêvio principal que se manifesta três Âosses direcções de sectoE
ã-una,,visão estreita das suag talefas e uÍn rebeixemento do taaba -
tho.polÍtico" rovolucionãrio e comutriste eotre âF massás de Éaabe-

r.lhadores dâ pequeÍrá.hurguesi-a. Este desvio à liahê fu4daoeÀta1 prê
viligia o. trabalbo econ6nico ê Â actividade sindical cono centro
de giavidade da acção aô rariiao, ao iovãs de coiocar a po1ítica
do Pertído e a táctica do Pêrtido, eo prineiro lugêr ê no posto de
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O traL'a1ho sindicâ1 r'!c.j 14 Sectores deve intensificaÍ-sê e atinBir
oovos aleservolvimeÀtcs" mas â .ondíção bísíca 2ara umâ actividâde
§indical estáve1, constante ê âcerEada está numa Íorte e influeo-
tê orEánizacào conunista" nr direccão e contro'le Co trabalho sin-
dicâ1. pela árganiração cár.,ni stu e 

-nuna ,ísão po1Ílicá anPla das
tarêfas para cada organização do !artido nos 14 Sectores Profissi
onai s,

lJ. A necessidode cJc llecti{ícoçõo
nos Secl'orÇs Pi-ofissionois

vistas âs coisas no seu coniunEo " o6 êFpectos positivos constitu:
eo 602 dâ situação âcEua1 e os Íactores ÊeBatívos forÍdam 402 do
tota1. 1lá que não substinrar oo et!:os, os desvios e as insuficiên-
cias que constituem o aspecto dê coítra- corrêcte e as nanifesta-
ções da capitulaqão e do I iqüidacionismo nas Ãossâs fileíras ' l4as
hã igualmente que ter em 3oÊta os asPectcs e os factores positi -
vos, a capacidade de .süpeÍar a situação actua:, tendo en conta a
natüreza das nor:sae C.ificuldaCes. os Sectores Profissionais pos-
suen em prineitô luger une ime:'râ e rica experiêocia práticarcria
ram ioeosos 1aços coro âs aDplas !râ5sos trabêlhadoras" dispoem dun
conjunto de quadros boÍ1s cu re1âti.rêmenEe bons, coÍsolidatam e

ctiaran un bom nímer:o de orEanizacões, de cá1uias e de coÍrtactos
en inúrneros 1ocâis de tiêbâ1.ho, e a icrênsâ maioria quer servir o
povo, 1nt?r ?a1o ParEido c Íczet a tevolução.

A Rêctificação deve pâiiir dum balauço da situação de cadâ sector
e dos principaiÍ! errose desvios ê problênas â, resolver. Deve-se
encoÀtrâr as formas, os ::rôiodos e os neios 9arê proceder: à Recti-
ficação tendo em coÍrta as condiçães e.Íi pârticularidades de cadá
orgaoizaçao de sector.

A Rectificâção ten de pertir dos priacípios e orien!ações estabe-
lecidas no P1aÍro Regionâ1 de que ã ua aovioento feito a partir dê

forÇo do coÍrtÊo1e sobre toda a vida des cãlutas, organizaçoes e
quadros, veri ficaçáo dos ?! ?:1os traç3.;os e Ca suâ aplicaçao, pres
taçáo de coítas, b.1arIco, ;er_lõjicr,c do rrabê1ho; reforqo da dis-
ciolina no seio d) p-.rido, ciscillin: ce fe:.'o, discipliÍIa volun
tària, discipline conscier'-te e nccessaria a p'.epâraçao de todâs

I-ideTldâ-cc "-,iZãT;:ç;o i Rcvoluçio r I crcss.. ooerãria, 10 pêrri-

1i
-b
es

cima ê dê "eima para b;rixo", pelo reforqo do centralis+o; gglg_rg

do CoIIünista e ao irarxisrno_1e:ri-nismo, pelo dêsenvolvimento das
quêIiCades de trâ'Da1ho, de vida dtra, dê peírsêBeítos e1êvados, pe
1â cagacidade de câda quadro conunista fundiri os seus intêrêsse6
pessoais com os da causf do Conunisno e do Pâr:tido.

III.r\ revotucioncrizüçõo do niicleo ciirigente
oobj.ectivo da n-ectificação nos sectores é colocat es direcções
dos conitãs do ?arcido Das nãos da 1ínhâ Íundar0ênta1 do Partido;
dê quadros firmes, activos, áedlcados e provadosi afâstâr os hesi
tanEes, os c e p i t u i a c i o n i s t a s ,ê os dcscr!orcs [rascarados de postoã
de ditecçã^ e elei/âr o níve1 e z câpacidade dc núcleo dirigente.
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s fi1êir:es para ôs duros corobatês que se aviz
o dê disciFliÊe dê ?artido irtrplica una guerra
o enfraquecineÍ,tc dâ vida iÃtêrfiê, à concilia
a, ãs coacepções deDccÍatiêt3s ê legalistas;
de Par:tid., !a1ê, eCocaÇâc co:r.'.iliste dos quad
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Depois ile Íesolvidâs as questões da l-inha po1Ítica e idel6gica,os
Courités do ?artiCo, ou sejâ, os quêdro6, decidên de tudo, A !êvo_
lucionarização dos Conités do Partido se!á una aguda luta êítte
as duas 1inúâs e as duas clasaes, po!quê se cenEra rro núc1eo diri
gente as respon6abiLidades priocipais pê1a situaçao dos sectore6
e porque é ao nÍvel da direcção que:e expririeú e afirEan de uma
úâaeirâ oais clara as diversag ,oÊíçoes, co[cepçoes, Pontos de
vistâ e, portalrto, a6 duas linhas.

PaÍa se revolucionatizaten, os Ítíc1eos diritentê6 deveDo coneçar
por ater-sê à linha fundamentã1 do Pârtido e ã linha específica
pa!a os ôêus êêêtorês dê t!âba1ho e fazêrem o balaúço sério e pro
fundo da sua aplicaçao,

Pa!a 6ê revolucionarizarem, os Cooités do Pa!tido devên âplicar
alê foroa criadora e eatusiástica o§ ?1aôos Begionsi6, nârêar objec
tivos avârçaalos, pôr todas âs forças etrl tensãoe aobilizar a imeq-
so energia-ilos i"àarou, encoútrar um ritmo dê Pattido adequado ãã
forçá6 e às condíções da organização, saber en cada P1aÍo Regio _

nâ1 consolidâr as vit6rias e os avaoçost

Peia 6e revolucionaÍizarem, os núc1eog dirigentês deveE dar irEê
grande ateação aos mãtodos dê trabalho e de direcção. E1âborsr
plaÍro6 para dilersas têrêfas ê campânhasi apÍeseÍtar aos quadros
e aos organisrnos superiores relatôrios regulares da sua êctivida-
dêe garticularÍüêntê no finel de cada Plaao Regioía1 ou de cada
campaoha po1ítica; esludar a forea de Iazer boas reuniãê6; daÍ a-
tenção ao estilo dê trabelho, ã discipliÍrá" ao pagar:rêoto dês quo_
tas, ã vida de Pârtido.

IV. Cuidqr dos cétutos de bose
Àô cé1u1as de base são a art6lia vital do Partido oo douÍnio da
orSanlzaçao.

Â situação da araioria dâs cá1u1âs de base não é boa, oo uão tân
uua vids regulêr, ou tân vinalo a defiohêr seru perspectivaa ner! o-
rientaçoes aem apoio, Âem controle das suâs aetividades e tarefas.

Duua forma gera1" os SectoÍes Profissioasis não cuidam das célu -
1á6 dê base, nem târ un p1aÍro para a criação coastênte dê novas
cãLu1as em todos os lugâxes e locêi6 dê trabslho.

Assume-grande inportâacia nas cé1uIas de bâ6e, o apoio, educação,
direcção e coatrole do secretário da céluIa.

Não se poderão rêsolver os problenas dos Secto!es Profis6ionais
serq dar u&a cuidada atenção às cá1u1as de bêse do Pârtido.

3. /\S MEDIDAS IMEDIATAS

1. Entende o Sêc!etariado do Comitã Regional que as

CAS PARÀ OS SECTORES PROFISSIO§ÀIS'r são a chave
nêj ar nas actuais condiçães.

"4 oRÍENTAçõEs BÃs r-
que iÍnporta saber ma-



.,

3. EnteÀde o secrêtâÍiailo do comité Regiooal corÍecto íomeât u:n callalada

responsáve1 pelos 11t sectores Profi§siooais '

4. Entenalê ainila, o secretaliâilo do Conitê Rêgionâ1 oportuÍro iístitucio
aalizar uma 8.eunião menssl rêgu1êr entre o responsáveI pelos secto -
!ês Profi§siorais e o Sectetário ou o Comitá do Partido de cada sec_

tot,

Lisboá, 12 de setenbro de 1977

ô secretariâilo do Comité Regional

Eotenile o secreta!iado do Comité Regíona1

deitar mãos ã obrâ, trêvâr á lute êdtre as

xo a luiia ale elasse6 e as 4 orieniações e

TRAL de acordo cotrl o V pLANO REGIONAL ê as

ganiz ação de cada sector.

que os 14 sectole§ deviam

dua6 linhas teÍtdo coÍBo ei
elaboÍar Ul,í PLANo TRIIÍES -
condiçães de luta e ale o!


