
cr *,- G

nEumf,o D0 criltTÉ
8oilcErHo rE Ll§B0t

lhtuho lt

PLANO TX TRABALI{O

DE

I,trTIr



para poder.mos eornpneender a actual situação politica ideológiea
e oneanizativa do Concelho de Lisboa temos de ten como onientação o

;";;Í#iã*àã"uç Plano negioná:. e o balanãã a* acesa ruta entr:e as du

as linhas dur-ante o actual ttà','imento de f,ectificação Geral'

Esta luta teve o seu ponto alto na IV Reunião de Dinigentll-^.9"
oog"r,íãàãaã-nãli;;;i ãã r,i"u"a onde fo,am detectadas as divergencr'as
e isolados e ci:mbatid.os ou'pã,-rtos de ',risia àpoptunistas e capitulaci
onistas .* *u.iÉo;;-ã;-ápri"ããâg-ã"-ri"hra pol-i1iea.do pa,tido e de or
ganização. 0 p::incipar ne+ó;X;á";i ;;il-.ãig-ãr-situaçãã ao sen des I
mascanado e isolado tentou'á,todo o-custo, impedir a luta e manter: a

iituacão que se vinha ê'agr.âvâ:l a pouco e Pouco'

Ta1 como o balanço do IV Plano Regional indicatro Movimento' de

rectiiiã"ãáã-eã";i ;"à dinigido- cont::a:a1guám". Era contra aquela pe-

d;;;;-;i;à;i"-áã_ãi"igentes regionais gse mostnam sintomas crescen-
ies de capituráõa,ãlliãI;;-ã*- ã3,',r:.*"çl;; iüh;?ünaamental do Panti
do e na classe operar:ar r-,à r,'"rxismol1e"i"iã*ã e no futuno da nevotE

ção pontuguesa. "

0 conjunto de medidtas tomada.ê pelo 'Coroitã Rêgional l" "E1 YI Rg

união roúoá o Concelho cle lisboa, dãsde a§ tomadas em lrelacçao ao-ex
-Secretá::io atã"ã-ãf;;oiúçãã-á" áecretaniado Concelhio são o nesultg
do duma duna luta entr:e as duas linhas gue se vinha a tt'avar na or-
ganização concelhiar.luta ""uã-q"ã 

ãüf*i"ou na nepnováç|o do Relatói
r.io ideafistal-mãiãiiãi." ã-"ã"i":-onista aPresentãdo Pe19 ex-Secreta
r^io na IV Reunião de Dinigentes da Cnganizàção Regional de Lisboa'

do ex-Secretário do Concelho de Lisbo3 deve se:: in -
o resultado de umA vltor-ra do actual Movimento.{e Rg

e da linha gánãf-nevolucionária do nosso Partido.
A desenção

tenoretada como
ctii:icação Geral

A.situação no concelho de Lisbqa vinha.prgÇrg:sivamente a agra-
var-se e a acumulal:em-se os problernas e contradl-çoes '

0 isolamento em que caiu o Sec:retaniado Concelhio oue Se afas
tou da massa dos quadnos , "ii"ia;";il'ãã"t"áai;ã. ià* o'comitá de con

eelho e originando o seu afastamento dos á"ãa"ã", dal massas e das-
suas_ lutas, g"i ,devido ;; .pIi;üáq-ã.-ú*" "linha á::nada' oue defendia
e aprr.cava *.iáaà" de aiouããáã-ã-á"-ors*;ii;dã; ãã"i"áóiót ã linha
politica do Pantido.

A posição assumida pela maior"ia dos quad::os do Secretaniado Con

celhio ,o"tooí ;;"i\i-;.;"í;à; ã-õi;isã"i"á q"u no essencial seguiafr
a linha errada aplicada pelo ex-Secnetario'
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DaÍ oue
análise dás
la situação

esta ::eunião tivesse sido de
erros e palra o isolamento dos
existente no Concelho.

extr"ema impontância Pana a
pnincipais responsavej.s Pg

Comit6 Regional devem si-
trabalho futuno. Tnabalho
pnoblemas existente§, e

As rrredidas tomadas pela VI Reunião do
gnifiean um podenoso estímulo pana o nosso
õu. tem que sen vinado para a nesoluçáo dos
pana a dir:ecção da luta das massas.

TARETA CEI\TRAL

TaI como o V P1ano Regional indica
tral no nosso tr:abalho a Campanha I'So os
ããi'sett, sendo o seu ponto chave. a luta
das.

devemos ten como ta:refa ,cen-
tnabalhado::es Podem vencell
nas emprresas intenvenciona-

A LUTA NA5 [MPRI:S/\S INTERVEI{CICNU\DAS

A SITUAÇÃO

As desintenvencões são uma exigôncia do gnande capital pnivado e
Uur.ocíãtí;,-; ã p;i;-rro, ao gove::nó conciliaãor e traidon aô On. Mli
nio Soares que e1e aplica a sua po1ítica como fonma de necuperala aE
enpresas e rrnpedir a- nacionalizaêão para. numa segunda fase Passar a
de-Énaeionalizãn. Esta á uma das-éxigêlcias fundamentais para o gran-
de capital pnivado poden investin em fonça no nosso país

Por. outr.o lado o capital monopolista de Estado já na Posse de
algtrrnas posiqões chave ná nossa ec6nomia tenta por todos os meios mar
i;;;;-pãÀiõ8.À-já area"f"à"s neÍlr que isso custe o aumento da fome ã
da nis6i;ia ão poúo, e os-despeCimeítos em massa. Este sector: do caP!
ta1 lidenado pêlos revisioniôtas e a soldo do social-impenialismo, t
tem que manten a todo o cust'o os lugares dos seus homens de mão e la
calos revaslonistas, nos concelhos ãe gestão nas administnações comã
fonma 6s. pneserlvar importantes fatias da nova economia. Nisto se con
ãubstancià a política- tnaidora dos nevisionistas vendendo a cl-asse ã
penãnia por um prato de lentilhas, encetando acordo$ nas costaa dos
tnabalhadones, estabelecendo o pacto social com o governo, abandonan
ã;;q-ôl:sããr-4" Vontade Populan antes das desinteríenções, eeneandã
ilusões Iegal-istas e constitucionalistas entne oS operanios.
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0 que canacter:íza a luta das massas nas empfesas inte::venciona-
das á uria g::ande tesietência e combatividade,-uma gi"arÍde vontade de
lutar: contna toda a sonte de medidas neaccionãnias do govenng. Easa
nesistência tem-se nevelado nas greves, oeupações, panalisações r- no
impedin a entnada dos capitalistãs privados na§-emPresas €tc... Isto
teir levado a que o governo tenha de- utilizan meios violentos e toda
a sorte de meáidas [.na poden passêr-ã prátiea as suas leis ánti'ope

"a"tã"-"-á"ti.lpopu1ãnes.- 
Esta àituação ãonjugada-corn a tnâição nevi:

sionista cnia ãxãelentes condições fara.a actuação dos-comunistasrdo
nosso Pantido. Os openánios quénem e_exigem uma dinecçáo é necessarjo
te:r a iniciativa, ousar sel? a dinecçáo, e pne_qiso ten um Plano 'Pana

cadafábr:ica e um plano pa:ra o conjunto das fabnicas'

No Concelho de Lisboa estamos atnasados quanto ao nosgo tnaba -
nag empresas intervencionadas, tanefas urgenles se nos colocam, a }u
ta no Pão de Açucanr flâ Guáqinr Dâ Sirnões 1t9., l'Íaiombe, entne oubnas
os despedimentós em massa iá efectuados ou a efectuan na impnensarnos
funcionár"ios pübticos, nos texteis r Dâ con-stnução e-ivil,, na Ca::ris s:
tne outnos, a eneragia-e a combatividade demcr.atraCa pelos trabalha-
dones dessas empresas e sectones eiigem que o losso Partido no Conce
Iho tnace, as *ãdidr", o" planos e as onientações necessánias parã
podenmos exencer a nosea direcção.

OS OBJECTIVOS

L- A dinecçãoipofítica.das lutas
2- A preparação:"-de úna'::maRifêstação das empreaas interven-

cionadas
. ,r' I

. AS TAREFAS

1- A intensificação
2- A onganizaçãp Qe

3- A eonstituição"do

da'pnopaganda
Comi.ssàes de Luta
Comitá Concelhio do Pantido

TJTA CONTRA
OS DESPIJOS

Faz pante integnante da política da bunguesia a desocupação das ca -
sas ocupadas pelo povo.

0s neeentes decnetos apnovados pelo governo eonciliadon e tnaidon do
Dr. Mário Soanes, vão àniginan üm atãque sem precedentes ãs casas o-
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cupadas. Esta luta vai-se centra::
integnalmente ocupados e na pante
tas casas desocupadas. i

pnincipalmente nos gnandes bai::r'os
velha ãa cidade onde existiam mui-

A.s medidas tomadas pela lr,trgueoiá- vão-se ::ef letir: num -aglraYgttlegto da vida do povo que serao fonçados a inem par?a bain::os de lata'."'E
esta a politicã da iguafdade da democracia que g govellno tem.para oà
fenecen- ao povo. Devémos erguer um podenoso movimento de ::esrtencia
contna as dãsocupações e coãtinuan ãcm -o bom t::abalho r:ealizado em

Canni.de, Che1as o- Bóavista, Rel6gio e Mántines .

OBJECTIVOS

1- Dirigir" as lutas
2- Onganizan a resis tência dos. ocupantes

TARETAS

1- A criação de Comissões de Luta, : .

2- A cniação de uma Associação legal
3- A constituição da-'Comisqão Concelhia do Pantido

A CAI?.ESTIA DE V1DA
O agllavamento da crise do modo de pnoducção capitalista, a necessida
de {ue a bunguesia tem de atenuan à uai*ã tendãncia} da taxa de lu I
cro e de venóen a c::ise a-s custas e expensas das massas populanes t
oniginam um aumento dos p::eços dos pnodutos essenciais, dos tnanspon
tesl das t-endas de casasl etc. Esta situação leva a um agravamentã &
vida do povor âo auiqento da misánia e.da fome, ã falta de pnodutos ,
ã pnolifenação dos espeguladores de ,toda a or.dem. Esta frente de lu-
ta diz panticulanmentâ -r"espei.to ãs- c'á191as de fneguesia e ao Comitã
das Mulhenes do Concelho. ""

:..:t-..'l'' " .

OBJECTIVOS

1- A mobilização das massas

2- A dinecção das lutas
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.-: ', feBnfÀS

1- Intensifican a Propaganda
2- Onganizall cooperativas de consumo

3- Constituin o Comitá das {ulhe::es

Tal como o V Plano Regional aponta, cÔIocam-se ao'C'onoelho 10 tarefas

:

TJ.

TR/\BALHO SINDICÊ\L

TAREFAS

1- Ater:-se escnuputrosêmente aos planos do Depa:rtamento sin
dical

'2; Pnepanar activamentê :.ôs: eleições Para os seguintes Sin-
dicatos:
1) Metalúngicos de Lisboa

2) Electnicistas
3) Esc::itSrios l ';' .-ii i ''

4) Constnução Civil
5 ) Ajudantes de Fa::mácia

6 ) Adminj-st::ativos da Maninha Me::cante Aeronavegaçao e

Pescas :

7) Maninheinos
3- Constituin a Corqissão .Sind.igal do Concelho

:-..-.
..-.1 r. I t. ,

:
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CRGAO CENTRÂ\L

TARETAS

1- 0 pagamento integnal
2- Elabo::agão.de.rim pIa1x,gom o Depantamento do Luta Popu-

lan Pana- liquidEr: a divi.da
3- 0 alangamentô da-':node"-" .i
4- Intensificar a venda militante
5- Intensificar a Propaganda
6- Pnosseguin nas assinatunas.para'1/3 dos adenentes.

'.;.-),l:,"

,,'' PFTO,PÁTGANDA
'; I

TABEqas

f- oupiicar a proPaganda e genenalizá-1a
?r Preparação de todo o Concelho para'participar activamen

te iras' óampanhas. distritais l

r':l j: 
'

ADESÃC .; :, :

A" CONSOLIDACÃO 
.,

DOS COT4ITES DO PARTIDO

TAREFAS

1- Pnosseguir na Rectificaçáo



2-

3-

Aplican as Resoluções:

'rAs or:ganizações, locais da or'g-artlzaçã9' Regional de
Lisboart

t,pôr a potítica no comando e eonsolidan as 14 organiza'
ções dãs Secto::es' Pnofissionais"

Aplicar: as §ePo1uções :

a) do I colectivo dos Bancánios e aglican ? Pl3oglâama 
dcs

comunistas , Re,rolucionaniza::) o núeleo dinigente, co!
solidan as orSlanizaçôes de base

b) do I Colecti-vg- dos Segu::.os I i

lc) do I Colectivo da 
jPr"evidência ' 1'

d) 'tCombaten o capitulacionismo, isolar o liberalismo'
esmagari o liquidacj-onismot' "

rrpnepãrê:r a I "Àssembleia dg Organização" pa,la a grga
nizâção Comunista da Funçáo Publica

ESI UDO

TARETAS

1-

2-

As cálulas devem ten como obnas
Itsobne a Pr"áticatt
ttA,Hist6ria do Partido Comunista

0s orgãos intenmádios devem ten

"A Hist6ria do Pantido Comunista

"Sobne a Contnadição"
ttsobre os Comit6s do Pantidorr
trAcerca dos met6dos de direcção
dos Comitás do Pantido'r

de estudo:

Bolchevique da URSS"

como obnas de estudo:
Bolchêvique da URSS'i

e estilo de tnabalho

ALÁ\ RG,qME NTO DAS FILEIR,AS

TARETAS :

todo o Concelho 300 novos recrutamentosemI - Fazer'
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ASSE I"IBL E IA 5 DO PARTIDO

TAREFAS

,1r Realizãn as Assembleias dos ÇTT, do .Metno, da cP, ê da
.' Pretue§'iâ de Manvila i

O 1O ANIVERSÁNN ÚO CONGRESSO

1- Ppepanar:mo-nos activamente para as nealizações a efectu-
an ftesta data hist6nica

2- Cumpnin escnupulosamqnte as,-'indieações centrais

ANUAL

TAREPAS

, 1; Aten-se ãs indicações 'e directivas 66 Comitô- Regional
2- Pr:eparar em todO o ,concelho 'a realização do balanço
3- Mobilizarmo-nos activamente paná'a pantieipação militan-

te nas sessões a nealizarr ',

COMBATER O CAPITULACIONISMOI

COMBATER O LIQUIDACIONISMO !

COMBATER OS DESERTORESI,

ousAR sER A DIRECçÂo{ it li '1', ', ' .:"1:: : 
'" 

i' r'i ''"i ."1 ,,' 
"' ' )'

ANDAR MAIS, MELHOR E MAIS DEPRESSA!

' o B/\LANÇO DO PI-ANO

Lisboa, I de 0utubno de L977

o Comitá de Coneelho
de Lisboa


