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ABANO

DAR UM §ALTO oUALITATIVO :

rR L HO SINDICAL

o Consresso da Fundacão do Partido e as Orientações do I P1enum

ao comiiá õ"ntrr1 d"""r,"rãeaturn urnu intensa I'uta no §eio do Partido
;; a;áã a Região, acerca da questão sindical , do lugar qge o traba.-
lho sindical deve ocupar no conjunto da estTateSla, da tâctlca e oa
ofensiva Politica e naificação do Partido.

A lilha de desDrezo Delo trabalho sindical, até então doninante,l
era a 

-1i;ii;:d; 
càpiiutaçãà face ãs tarefas de direcção politica das

nassas, a linha qüe se ópunha à politica definida:
ttltlcotlqtl o Pq,LÍido rlo Lntir'o da ct-ataz, Lança.n t6Líd"ad epa

íunddÁ haizeá no teio do povo, encabeçq'L ouLqdenztxÍe \do u

i,à ien nuitat, naa a naiottia da á àuaá luttá, otlganiza'L qto
doô ot nlvzld'oa anpl'l,á naa^a4 tJLdh o'lhddo tLeÁ "

I I PLenun do Comít6- c e\Í.hql-l

O DeDartanento Silldical desenpenhou, na direcção dessa luta en-
tre as duàs linhas, un inportante e decisivo papel-que têve como con
iãáuàn"ia uma aceniuada ,üaâ"iã-á"-.iii"àã ae'giã"ae parte do Parti:
á;';;-;;i";á; ào trabarho sináical e um rude gõlpe nos pontos de vis
ta reaccioiários da capitulação e da impotência.

A I Conferência da Organização Regio[a1 de Lisboa ftz o balanço
do trabalho realizado, que-foi cónsiderado no essencial justo e avan
cado. e tracou clararnende o caninho c seguir: inpunha-se a8ora dar
iri"iàrir-q"àritàiioo-"o nosso trabalho sindicaL : o que pressuponha
a correcta conpreensao e aplicação das seguintes questões:

t'y'. teteie poLLíLcL bã"tica quz se devla pzopôn ao Íoá5o t)Le'
baLho Áíndie.al ra RegLào- àta-a quettão do conÁoLidoçAo daá

,õií.õnt alco'ncadq; \q"tó- então e dat paaa d'ío'n'te') '
Ã;i;-;;; à-íõnicíô-ncLa cld'La de que o tndbo'Ího 

'Ledt"izo'do. náo aLqni4Lcq"va nait que QL paLt'e+{,á P0'5àoÁ 2 que 
"'La 

tLe-

" 
es tânio áonbdter" aÁ iluàoeá da6 exitos dlca'n)ad-oL '

O t,robotho tindical ô inpo,Ltdhte-e er' detetLrí'Lnadqá cL'LcunÁ
tãnclat pode 6e,L deciÁitto, n46 nao e tudo, nefi Seque'L e .0
iiiá" e"'tai no cotiunto d'â o"ctLuidade potitíctr da ?o^tido
âi''i-i,:ii'à'ã- ti^"áâ 'ai ióauo poLLtLco peLa clatte opeLânLq .-! objsetlvo que o tLabo"L[Lo aLndical devQ ÁQ\")t-h 2 d' que de

ue óub o,Ldlnet- 4 e,
Ãaoitoi ur" aÍLtude noduLa (ace à quettão da unLdade e da
;i;r.;; ii .inonquente +eetittututaião áíAdLcat' sendo a 9i
re.o un Áo.cto. aL'ta,.eÁe' que te colocan aoL coúuii\tca aLo
áo- aã 

"àã- 
pnitto col. o àitãó, nat tanbân d.e não q cho'tqn ou

iene,n e da.' ptlep L L o un'i"dâd"e e pent'í'L dq titu&çAo 'LZat- 
de

d.iv i6A0" .

O salto qualitativo que se exigia que devia corresponder ao IV
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Plano Regional não foi dado e a activiciade-sindical conheceu mesno,
nestes úÍtinos 4 nes'es, wn relativo afrôuxaneito. Nd eBtânto estao
criadas as condicões. os instrum€ntos tácticos e a direcção para a
consolidação, esiabilidade e progÍesso do nosso trabalho entle o mo

vimento siÍrdica1. . ., .r , ,., : r.i/l
Do ponto de vista do inimigo, s situaçâo á excelente para g sen

desüascaiamento na base dos factos' A existência. a natureza e as
;o;;;;;ê;.i.r do Dâcto social sâô caàa' vez" níal§' etlôêÍtes' riiats'-dlhos
ã;-;;;;;;i;; ã-aã"tããb"-""irálárÀààó'é§';'nànieíôârirerte'atrâvé's'dag'r.
tr.i"de. dos revisionistas à Iuta contra as desintervenções s o'Íe -'

"".r'J aáÀ-"áirãÀl " à uoicot. sistemático ã contratação colectiva-,'
Eã.ió qúà u'riióiiu alcançada con a receíte ltrpõsição-ilo s.cT 'doeTLP 'pela fdrça das massas e em virtude de uma poliiica-e-táctica adequg
das. acaba de realcar ao al€narcar claramente a exlste cla oe cu-
ái roiiiiã"", ãuas'vias e duas soluçôes para c contratação colecti-
va:'â dos revisionistas e denais oportunistas , e a 'dos conunistas. '.

jt . no';ooto dé.vista das íoassas o que caracteriza a s'itüação é a
degradaçio progressiva e constante dás suas cond.ições de vida, odeg
coítentãmenio érescente e general.izado, a convicção de que "as coi-
sas já não vão a ben" contiarianente às ilusões parlamentaristas que
os rãvisionistas procuram incutir sempre sob novas formas' a resis-
tência activa e a disposi!ão para a luta.

i .o eleirádo núnero de eleições sindicai.s que se irão'realizaÍ a-
té final do.ano'(cerc4 de 12)l e os numerosôs processos de'contrata
iáo ioru.iiuo ér'.u.to, a1ém'áe muitos casos qüe se irão levaotar -
ãn virtude da aplicação pelas eÍnpresas da Jei que autoriza a suspen
são dos Contratôs Colectivos - constituer0 faôtores favoràveis parao
saltq, qualitativo-que pode 99r.dado se cumprirtos as nossas tarefas
ê trebalhar mos afincadamente.

.., Do ponto de visia do Paftido, estão-criâdas' as condições par4 I

oue o De;artamento Sindical , como direcção politica para o trabalhq
iindicat'na Resião, g.nhe estabilidade e se imponha ã confiança-de
tado o Paltido como trlra direcção "apaz, de acordo corn a Resoluçao
,caÍaa a9,,i. iolectivo ôos Depaitâmentos Regionais; e o 'trabalho da-rno

bilização em torno do projeêto de Estatutos para o Sindicato dos |''{e

ta1úrgicos de Lisboa, Prova que

"0. gno.íd,e, aa-íotlia doA clué' o:indo nã"o pottiLci:ptur' o-ctieanzlLte
na- actiir-dd.de tLndLcai, Áazert-no poicque a iosta dÜtecção
6. inóuóLciente. se- o Cítnitd do Pa,Ltiào l'14çdh pl44oô, ti'
ve,t, unà acçãa paognonàdo- e o óize,L ckegoa'o |ndcçq.o, nelÁ. v Q.lL Un& a.cç0.0 plLognenaoe e o b,Lze,L ctiLgqtL's. t4s.cau.o, $u.LÃ

d.e 952 dod'noaioÁ dpoiantzá e ade4Qnteó (e, evidentementq
dos nossos car,raradas) vaL cornpaLece'L er' Í.oddá a6 

'Leo"l-iz1 
-

çõet pana qLLe o Pa.)Ltido 1a nan.le :compatLs.c 
.e'L't ,' 

.

. 
lcdna.4ada. 

^. 
Matoa, na 1 Conlenôn '

cia da 1dganízaçãô P,eg. de Li|boal,.:

Ao Depêrtanento Sindical compete preparar-se cuidâdosamênte e

.o, ulinãã'pàiá iurrprir às tareÊas'de dircàção quc the cabem, Saran-
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tindo as orieDtações necessárias e assegurando o controle sobre todo
o trabalho sindical na RcSião. Isso passa, necessáriamente, pela cri
ação dos orgãos po-tit.icos-e sindicai; ao nivel dos Concelhos'(Conisl
sões sindicais), e a preparcção dos delegados sindicais, 0 Departa -
mento Sindícal-ierá dâ aêtuai cada vez mãis como uma direcção-politi
ca e táctica, e substituindo-se nenos ãs várias organizações do
Partido na resolução dos problenas prãticos e quotidianos - facto qtE
resultará do correcto cuÍnprilrento das tarefas d.e direcção que Lhe ca
bem. I

Os Conit6s ou secretariádos das fracções deven preparar-se para
curnprir igualmente,. e ao seu nivel , as tarefas de direcção politica
e táctica, traçando' planos. informando, escLarecendo e Ílobilizando
toda a fracção sindical, e travando a luta no interior do Partido pe
1a aplicaçãõ da politica def i.nida.

As diyersas orsanizacões do Partido (concelhias. Iocais e céIu-
1as de fábrioô e- em!resa)'deverâo atcr-sc'ãs orientações traçadas pa
ra o trabalho sindical , cunprl-1os com elevado- espirito de disciplina
e ôe Partido, aplicando-as de forma criadora às suas situações con -
cret as .

Assune particular inportância para o salto qualitativo no traba
tho sindical que este 5e Pl.ano Regiõnal deve assinalar, o trabalho ã
desenvolver e os cuidados I ter com a preparação c mobilização dos
âdêientes. 0s aderentes são a força de reiervà do Par:ti.do con quen
deve ser nantido un contacto regular; cleven ser informados da nossa
táctica; deven ser-Ihes dadas a conhecer orientaÇôes precisas e cIa-
rsa para cada caso, assim como deverão ter conheêimenio dos balanços
das lutas travadas, afirn de que, por seu interrn6d.io, a j.nfl.uência da
nossa politica se multipllque e o Partido clesça e se desenvolva.

Deve aer dada una atenção nuito particular, no trabalho sindi -
cal , ã inteasificação da luta contra ó revisioui.smo e o oportunismo.

Às coodições en que o trabalho sindical se ten de desenvolver ,
as caracteÍisticas especificas de que se reveste e os objectivos que
se deve propôr, exigeir da parte dos nossos canaradas uira grande fir-
meza na iolitica, mãteab;.tidaderna táctica e profundo coníecinento
dos problêmas.

Éssa vigilância e esse conbate têm de ser constantes e aleven ser
intensificados quando o ininigo parece estar nais fraco ou finge con
portar-se coÍro. "tolerante" "compreensivo" ",lberto ao dialogo" e "de:
fensor das justas reivindicações dos trabalhadores".

Mas devemos actuar tendô semDre como obiectivo convencer os oDê
rários da justeza das nosscs posiiões atrav6; da firme:a e aa persüã
são, e proêurando inspÍrar-1hãs cónfiança através da contraposiçâo -
da nossa politica e dàs nossas propostas à politica e às propostas
do lnimigo.

Á ú1tina Assenbleia dos netalúrgicos 6 mai.s uma prova de cono
cada vez nai.s o nosso Partido aparecé aos olhos do opãrários cono a
única.oposição ao revisionisÍro ê a única alternativa para a classe ó
peTaT 14.
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Trata-se de nos preDararnos conscienciosarnente para estarmos
à art"rã,-"Ã-riirãiá iãritl.u. en naturidade táctica,- coÍr conhecineg
to Drofundo dos problêmas e actuando de forma disciplinada como eLlo
priô de um Partião Comunista, para poderrnos ser a dlrecçao que as

massas esperan.

CENTRAL

codosoostco es

conco ecoÍ

C![CGN

confion

Matos na Conferên -
trabalho que 5e ca-

TA RÉFA

ConsoIidor os

Avq n com sagura

A 1ê. etapa de desenvolvinento do nosso tlabalho sindical teve

"oro ""otro 
é iar"fu (uase exclusiva a aplesentação de listas para

as eleições s.indicais.

Foi uma tare.[a em que se alcançaran ilnportaotes vit6rias '- que re
forÇou a confiança no Pártido, despertou novas forças ê cÍtou boÉ15

conáições para se avançar no trabalho.

No entanto, e cono disse o canarada AÍnq1do
cia aã-oi[ánirãêãó negionur de Lisboa, esse 6 urn

racteriza por l

"nobilízat a^ e.kQ'tlgla^ po)L !.Ln cu'LLo pe')Lío.do e terh qxq'cta" '
;;;i;; peotgõ az'aem'obíLlzat at LnetLgLl^ pon un l-ongo
perliodo",

. lnpunha-se passar - ê utna ngva etaPa: a de organizar e consoli-
dar naoirilo en qü" s" ia avançando. Isto é, ilpunirl-se parar para-3-
varrear, co*pr""nder que os pa5§os dados eran apenas o começo'-No-rug
do,'a questão para qúe se ex.ige seja dada-u:n: resposta e se nos te -
;;; ;p;;;-;"'ii"irà i i"ai"rr "aut6íona e justa, oú se essa linha sin
àicai'constitui de facto unà direcção capâz d'e obter e consolida! vi
t6Íias e de organizar e dlrigir as massas'

São alsumas das tarefas correspondentes a essa etapa gue terão
de ser curnpiidas no decurso deste plano' Uma etapa que tera de cons-
iit"ii ã"iíiãiã- aa 

-nãvá iase de deienvolvimento ão nosso trabalho sj4
dica1.
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DO TRDESENVOLVIMENTO

BALHO SINDICAL
1. REFO AR A DI REC CENTMLIZÀDA DO DEPARTAMFINTO SOBRE TODO O TRA'

BALHO STNOTCAL tl,q alctÃ0.

A Dolitica dos 4 reforços - reforço do CentJlí.lirrno, reforço do

ContnoLe (verificacão dos planos e sua ap!icaçaoJ, reiorço da u'LÃcL'
nl.i,ra e rÀforco da'E5pi'tito de PTr-tido - ê uma exrgencla dês larclas
ã"ã'iu*oi ãÀ êuroprir, da situação politica do Ínoncnto, mas tanbem do

iàtto. quatitati.và q.,é o oosso Írabã-lho sind.ical tcm de registar' pa-
ra quê'ete assente menos cm acções dispersa§. e nais em.,acções planca
ãàs'c ae conjunto - isto ó, paia que a linha sindical ''Luta - Unrda-
derVÉt6Íiai.'.seafi,rmego{-lpl'14.tsd,1Iççç.19capÍl?.l':jl,^l:.;|

r:1.;ll.r il, .., :tr, - '. .: .l:Ii.-,.::., : ,jj ir?.i , -, t:_': r-."' 1

.. 1 Medidas Dara'rcÊorcar a Jrrccçâb centl4llqql-4gif4lllg !}
cal e

l.Constituicão Jcs Comissões Sindicais Concelhías que ficl- iiã.àU o'controI. politico directo do Departamento sin-
diial .

2.os seÇretários dzs Conissões Sindicais Concelhias gassam
a ser menblos do Departanento Sindícal cujo plenarlo
reunirá pelo menos 1 vez Por nes'
0s restantes úembros das Conissões Sindicais deveÍo partl
ci per tambén nessas rcuniões'

3.Reunião mensal dos Responsãveis dos 35 SiÍrdicatos'! Para
discutir a 5itulÇão poiitico-sindical, aprofundar o co -

. : ,,he.imento dos pioblàmcs específicos do Trabalho Sindi -
, ca1 e di scutlT dôcument o s e orientações que o Departa'nen-

to Sindlcal entende dever propor a Reunllo'

4.Organizar os Delegados-sindicêis' cujo Colectivo deve
rêünir, en principio, de 2 eÍ Z neses'

2. ÉLE]ÇÓES S INDÍCÂI S

A luta que 5e trava en tornc de una eleição-sindical é senpre
,rrnu f"tã-é"tiu 2 Çlasses, pela disputa da dirécção politica das nas-
5a5.

É nesta pcrspectiva que devem ser preparadas. e. travadas as-batg
rrr^s ãai elciiài's'sindicais, sob a ori.ntalão politica directa do De

;;;i;;;t;'iiiã;;.Í';-;;;-õ;*iiõ'-" ãigu"ià"çõàs do Partido' de modo

à qu" o Partido 'im cadl uma delas se reforçc. sc eduque, cresça em
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núrnero e en influência, e
politicas.

,t

se prepare melho:: para as grandes bâtalhas

ptL,Lncipa-L^ ala nossa partic ipa
sucesso nessa mat6ria, do cuT
das LeguinÍeL tq.neío,ó:

Disputar a direcçãc das lutas concretês das nassâs - ê ulil aspec
to central da táctlca a seguir na batalha das eleições sindicais e o
único processo de podermos"conquistar a legltinidaáe de sernos e1ej"-

o PÍograma teÍn de ser a tradução dos problenas das nassas derlar
cando-se dõs progranas oportunistai pela cõrrecta e clara formulaçãõ
ilás aspirações inedi.atas e das maís profundas,de acordo colr a politj.
câ dos conunistas acerce do Trabalhc Slndical"

Devem:se conbater os pontos de vista ê as manifestações que vi-
sem fazer das campanhas e1êitorais una questão pacifica, parlanentar,
onde existisse denocracj.a e igualdade de oportuniilades.

O trabalho eÍ! torno das eleíções sindicais deve corresponder a
u! periodo-de intensa actividade e.propaganda .vari3das para a obtzL
ç0.0 de v.rÍotlldó, para a conquLsta" dq dL4ecç40 daL qÁô0.1, e pêra 0
,Le6orL9o e üLQ-Acine-nta do Pa")Ltíd,o, abrindo o caminho e urna vasta can-
panha de novos recrutanentos e novas adesões para o Partido.

Estes são cs objeel:Lvo.t poLíÍicoá
ção nas cleições, dependendo o grau dc
dado que fôr dispensado ao cumprimcnto

1. Àsseguiar una direcção politica firmê pâra e êanpanha :
Tareia que dcvc ser cu,irprida p"-los Comités das fracções
sob a orlentação do Departanento sindical .

. lt
2. Planêar tudo e a'te$po, fixandc prazcs.€,cóilrti'ÕLàndo o

cunprineí,to des sss pldnosr antes dcs, prazos - 1 ift lLês r, De -
vem ser planeados: a canpanha de recolha de assinaturas
que deve scr encaroda como urila tarefa de grande impor -
tância e dc gr:nde slgnificado polÍtico; a campanhà der
desenvà1vimênto do !rãgtanà e dô Mánife'sto'Eleiüôrh1 -
que deven constituii dõcúnentôs fundaiher,.tàis e 6uidado,s
da canrpanhe; a prêiâràção'da lista de acordo con a poli
tica de constituicão de uma fr..nt( fmDla na base de prin
cípios justos; fixação prévia do dia-da entrega das- 1lE
tas: a ãefinícão dos teflàs eentTâis € dâs frênte§rdea 1{r-
ta prlÍlcipais - 

eqn r qu€r êe devem sei €oireentradas forças'-
durante a campanha; o cumprinento cuidadoso das exigên,
cias burocráticas (estatutár'ias e legais) lx0postas

. P_e1-o ininigo. . .. ..,. - .,

3. Mantê1,uniáas ti)ôâs as'foreas da 1ista, através da in-'
formação e cânsulta frequentes, de formas de direcção
co,leciiva e da nobi.lizaião de iodos de acordo com asres
pectivãs condiqões <ie cãda menbro"

4. Dar particular atenção'e agoiar-se nos grúPos e indivÍl
duos que se rnostran dispostos ê apoiar-nos, cuidando de



5. Que as organizações concel"hias e locaj's e as cé1ulas de
iáftiea oü ernprãsa lcian c discutam atentanente as oricn
tàçõéi traçaaàs e as cunpran escru pulo samen te , apl icanilo
-as de forrna criadora e ajustada a cada situaçáo ile acor
alo con a po1Ítica deflni-ía.

os Objectivos inediatos parê os pr6xinos 3 neses:

AsseguraÍ ê apresentação de listas e a real"ização das respecti
vas canpanhas eleitoràis, de acordo ccm as caracteristicas especifl
cas de cada caso,,nos seguintes Sindicatos:

l,íETALÚRGle os (enirega da lista até ao final de outubro);
: ELECTRICISTAS; ESCRITÚRIOS; SNTCT (Já foi entregue 4 1ista,

E há ç5 liStAS); TRABALHADORES DA MARINHA }'íERCANTE ' ÀERONA
VECACÃO E PESCÁ; AJUDANTES DE FAtu/trCIA; TELECOI,ÍUII ICAÇoES -
(já ãntrcgámos lista en Junho e c processo encontra-se sus'ienso); éTAL lentregár:ros já lista'e há duas Iistas); TnÂãA
LFLADoRES NA IMPRENSA (e1eições dia 30/Novenbro) i oURIVESi
S INTE L.

çao, para a-tem das etelçoes.
7

3. CONTR,qTAÇÃO COLECTIVA

A trI Reunião de responsáveis
ra a Contratação Colectiva - o que

dos 35 Sindicatos qsteve virada Pa
constitui urn passo no sentido de

os documentos saídos dessa Reunião deven neÍecer o estudo e a
utilização pela s diversas orgrnizeções,

ancorar o nosso trabalho Sindlcal na dircccão da luta das massas.

lorar e reivindicar os êxitos obtidos

A vitória obtida con o AcT dos TLP - se ben que a experiência
já tenha provado suficienternentê que não podemos adornecer sobre os
êxitos, nem sequer se dcve pensar que essa luta-tenha sido levada a
t6 ao fin - dcve ser propagândeada como una vitória da Li.nha sindiãal
"LUTA-UNI DADE-VIToR IA" e como Drova da existêncÍa de duas linhas e
duas soluções para a Ccntrataçào Colect.iva.

Trata-se de saber e
déscansar ou iludi.r-se efe§.

A polÍtiéa que ten sj.do seguida pela lntersindical acrca da Con
tratacãô Coleçtiva - liqu-idacão-de toãos Js contratos e sua substitüi
ção pór regu'lamentaçâo governamental - 6 uma polÍtica planeada, sis--
iemíiica e resulta de um acordo entre tcda a burguesia ng seDtido de
aunentar os 1uÇros do capital e dininuir os gastós com a trabalho.É
necessário conpaeender claranente este problema, para que possanos
assunir, em todos os processos da Contratação, una atitude firme,
sen surpresas nem 6xiiações, sem nos iludiimos con as variações de
tática ito ininigo, e tràbalhando sob plancs próprios que não ignoren
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a 1lct"1,Êado inirÂi.go, nas que não sejam deterniÍrados pot e1a.

Á.s derlotas sucessivas dos CCTS (verticais e lacionais ou não),
tornrn inevitáveI que, tambén nesta matéria, a política reaccion3ria
dos revisionistas de irá revelcr cono princilll- factor da cisão e não
da unídade, contrariaÍiente i demogogia com que quiseram anarrar a si
os operários e os trabslhadores na base da"unidade" e da "forç4" dos
CCTV.

A classe operária nào poderá deixar de lutar contra a degradação
das suas condições de vidx e dc trahalho, contrJ o refoÍço da repres-
são e os despeáinentos, contra ês nedidas de aumento de horário de
trabalho, etê,, e, em Íluitos cesos, irá travar a 1uta, como já acot-
teceu a seguir ao 25 de Abri1, à margern e c')ntTa os Sindicatos Íevi-
sionistas, elaborando e iÍlpordo os seus ggggllg:,f:iIi44!Se!1I99. .

Compete ao nosso Partido, sabeÍ encabeçar todas as lutas e impri
nir-lhes una direcção cortecta, tanto, n4 d.efesa dos Contratos e Acor-
dos contra as Portárias " oi ritatutos sspeciais, coÍro.pela preparação
e ôefesa dos cadernos rôivindicativos o4ée isso colresponda as neces-
sidades e ao senti! das nassas.

Obj ectivos imediatos: .

Deve ser efaborado um Dlano de luta pelas respectivas organiza-
ções do Plrtido, sob a orienteçâo e direclão po1ítica e tãctié8dc De
partanento, pâra todos os procóssos de Contrataçãc onde lenhanos quais
quer possibilidades de intervir, e nomeadanente para os seguintês sec
tores e processos de Contratação Coloctiva:

METÀLÚRGICOS, MATERIAL ETECTRICO, CTT, BANCÃRIOS, FUNçÃO Pg
BLÍCA, PREVIDÊNCIA, TAP, I,ÍETROPOL]TANO E CARRIS, PROFESSO.
RÊS, COMÉRCIO RETALHISTÁ, MARINHA MERCANTE, RAMO AUTOMÓVEL,
MARCONI , AJUDANTES DE DESPACHANTE.

A nossa DolÍtica nesta nat6ria visa arner a classe operária com
os instrunentôs necessários. d. pcnt^ dc vista da sua organizrção dc
classe, para reforçar a sua capacidade de cônbate e salvaguardara
sua autononia face êos trabalhadorcs das outras canadas de classe com
quen se deve aliar na base de pri.ncÍpios, uras a cujos interesses e he
s'itaçõcs não pode alicnar e sujeitar'os cbiectivos- especÍfic:s da suã
luta nen a sua fi.rrneza de classe. Êssa politica aponta para a necessl
dade de una tLeeô t t\stuftdçAo e vetltlcaLização áind.íeal rld bl'^e do'Á cLL^
4LÁ e de glLa"nd"eÁ 

^ectotLeÁ 
de dcÍLvidadz.

Tambérn nesta natéria é necessário compreeniler que a cisão { um
facto e que o aparecinento de novos SiÍldicàtos Íaz fatte da po1Íti.ca
dos vár'ios scctóres da burgues ic, no sentidô de espartilhar a orgilni
zação dos operários c colocã-Ia sob o scu controle.
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Ter en conta- as cinliç:es da ,1uta c que,

't ptovaveL que a, noóá0. po6Lçao 
^eja., 

naa actuaía condi
çõet, d.z pftàgqt no deó2'Lto. 0ta. oé cofiuniát4á 

-de-u 
efi p'te

gan no deaenlo l. . .l e ctu.t o-h' -t ett o- nínonla ale uLtutoÁ 4
.lett a maíonía uw d-ía, l,lat-, tneáuo a^^Lrl, e pnecLÁo bebet
dgua patla nao fiolLtlQ'Ltnot) a ôcde, E uúa vez quc o ininigo
pôde vence.t e ínpôz a coúáÍituição de novoL óíndícatot
Louo el,e que.t, nít não devenot àeíxan d'e LutarL n 64eÁ
Lovo' aindlca,tot, não d,e"tz»toa deixd,tL de @ptLe' ento.n eÁ
to^Ãqà LiAta"Á ne!.,eá úavo^ tindicttoa",
(Canalada Aanaldo l.'íatos, na.I Collf. da Org' Regioná1
de Lisboa).

5. CASOS DIFERENTES E EXEI4PLÀRES

As Nove,- 'I :ef as:

CONSTRUÇÃo CVIL: ConsegulÍno5 apresentar un projectô de Estltutos
"LUTA-J-NTDÃD-E:VfTffiTA", conara os Estatutos c a recstruturação dos re
visionistas. obtivemos com isto uma primeiÍa vitóría que provou colllo
uma pequena rTrinoria (três camaradas), armada de urna política e de uma
tãcticajusta consegue fazer recuar o inimigo: voltar I repetir una As
senbleià para discútir os Estatutos que já queriam dar por aprovados.

.Iías a consolidação dessa vit6ria e dos bons resultados que alela
devi.arn ser retirados, passavâ por não descansar e preparar-se para a
nova fase da luta, O facto de não terrnos conseguido apresentar a ten
po 1OO assinaturas para a lnpqsição do nosso prcjecto - nl nova fase
àe luta - obriga-noi a urn reàun ias posições já átcançadas, da Ínêsna
forna que o curnprinento dessa simples tarefa teria constituido un fac
tor de grande irnportãncia para abTir novas p.rspectivas ao nosso tra-
balho nêste inpcitante sec-tor operário - o i:raioi" si.ndicato operário
do paÍs.

Enpenhar todas as forças e rnobilizar os canaradas e adeleDtes
da C. Civil a fin de que seia preparada cuidadosamcntc a nossa parti
cipação na As.. nblera'do pr6xiíio àia 20. garantindo r presença orgaíi
zada de um bon número de camaradas; defeniT uma tãticr adequada a si-
tuação tendo em vista a apresentação aos operários das nossas propos
tas alternativas para cadâ casJi ouslrmos rectiIicar cs erros na prg
tica; e darmos un salto eÍn frente neste sect)r com a cJnstituiçáo e
consolidação dun s61ido núcleo dirigente.

METALÚRGICoS: O bon trabalho realizado para a spresentação de un
pro j edtõ-ãe--Tlt-ãíutos - a ünica alternativa áo prô5ecto social-fascis
ir 1" o correcto, se bem que linitêdo, trabalhã dô rnobilização dos -
camaradas e aderentes para 1 Assenbleia, pcrmitíu-nos obter uma prinei
ra vitória, € provou qúe estarncs en condições de obter vit6riês senpre
que actuanos con um plano e una tatica justos.

No entailto esse foi uma prlneira e pequene vitória-que deve unir
e reforçar o espírito de cor.rbàte, a confiariça e a vlgilância do lar'i
do para-centrar e i.ntensificar o ataquc nos grandes sindicatos ope-
rartos.
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ELECTRICISTÂS: O facto de não ter sidc agarrada ccm ffrneza â dj"

rectiiã-aãdã-ã-õEsa fracção dcs llectriclstas ?a!a tcnar en rnaos a e

iauoiação dà un projecto áe reestruturação do Sindicato, pernitiu que

os revísionistas'totnassen lr inicialiva é tenham vinco +-descnvolver-un
coniunto de acçõcs dc desagregação do Sindicato nas costas dos opera-
iiãil"pãrã-irpãiãÃ ã-.Àu-piSpiià proj rctc,le reestruturação inteiramen
te reacclcnar10.

As Nossas Tarefas:

. 1. Elaborar de inediato ulr Plano para reestrutulação do Sin'licato'
2. Apresentar esse Plano aos operários antcs do.chanâdo Encontro

Nàci.ona1 dos Trabalhadores ão Sector de Fabricantes de Materi
a1 Electricc e Electrónico, anunciado pelos revisionistas para
29 de outubro.

3. Tomar de inediato as nedidas neccssárias paÍa encabeçar-a,1qta
dos operirios electricistas verticalizados (áfastados) a torça

" a eàlp" pela direcção do sindicato, orientando a luta contra
ã t"iiiãárIrããaá-ióiiàr-r"t.ltta, pela rcestrutur'1ção e -vert i-;rii;;;ã;-;";-.ÀrrÀ "o. operãrios,'pele destituição da direc-
ção traidora.

PREVIDÊNCIA: L I Conferência da organização Regional de Lisboa é

o cotÊãilvffiF ""iãa"iiã apcntararÍI clãrcneni-e aos nossos carnaradas '
de acord,o con uma iusta análise da situaçio, n tarefa de tonarnos en

rnãos a tarefr da cónstituição de um Sindicato Únicc e Vertical para os
trabalhadores das instituiÇõcs de Prcvidência.

Essa tarefa não Íoi asarrada con firneza e confiança ou não foi
,.sno iévada a sérjo, paraÍizando-sc' perdendo-se e perdendo tenpo num

.ãríi"iã'ãá-ailisêr.iul e recuisos aos'orgãos controlados pelo inimigo'
em íez de se apoiarem nas suas próprias forças (ê elevado o numÊro oe

cámaradas deleladcs sinílicais e-neàbros de cT no sector) e nas massas'

O resLltad) foi que o jninig^ (que os-nossos cameradas dizian não

estar i-nteressâdo no §indicatc) ápareceu já com um Si.ndi.càto no Nor-

' Há que retirar as 1ições, aprender a.conflar na polÍtica e.na tá
ctica e lias 1 ssas, e avançar cln iniciativas que-permitam canElrzar
ãiiã i"ttu aspiracão das rnássas para a cJnstituição dc um Sl"ildicato
ó"iã"i-"ãi.Jàiiirãndo "t.u luta ia tuta mais gerár do ataque ao plano
burguesia pàra c Previdência.

sEoURoS: os nossos camaraalas, conbatenóo a linha que êguErda que

o inin=l!õ-avance para depois o seguir, ousaram tglnar a inicratlva oe

;p;;;;;i;r-á-àii"ããàã ãõ'si"aicatã un'pro jecto de revisâo dos Estatr&s'

Trata:se agorá de náo descansar nefi deixar tue -o. -n-robr,eml fl1y9
no "sóuàcirnentof 

fczendo uma intensa propaganda e nmbilizaDdoos traba
thadoies dos seguros em torno desse projecto'

seguir e desenvolver os excmplos positivos-, corrigir os-Íregati-
r vos apãÍat-se com fiÍneza na poliiica ã na tácticar do Partido e ac
tuar com dec i são.
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5. DELEGADOS S IND ICAI S

NÂo se pode pensar en dirigir o movinento sindical, ou conquis.
tar e nantcr urlr s6 Sindicato. sãm lutar pe13 eleição de DeIegados,Srn
dicais que asscgurem a organizrção, a prcparcç3o e a mot'Il1zaçao oas
*""rá" ,i a defeãa da nossã linhá si.ndi.êal- ao nÍvel dos locais de tra-
balho,

Quen não quer diriSiT as Ílâ.ss2s
ou empresa, não é possivel vir l ser
lecer a confiança ilas nassas pare se
cal..

os Delegados S indicais sao
nas diversas tarefas que se nos

0s obj ectivos:

na luta sindical na sua fábrica
wr bon dirigente sindical ou ne

r eleito para ulna direcçao sindl

una força decisivâ parâ o siicesso'
colocam nos Sindicatos.

"" 1. Consolidar toôos os Delegados Sindicais já conquistados' '
2. Partix das lutas e do desmascaranento dos dirigentes iÍnpoten'

tes. carruptos e tra'idore5, para aumentar o nunero dos uerega
dos-sindicàis da nóssa coniiànça no decurso deste plano' As

ããi,.,rãi ãé""* traçar ojectivos 4 estc respeito, nos seus p1a
nos .

3. Instituir'o Plenário de todos os Delegados Sildicais de dois
en dois meses. 0 Pienário deverá tratãr da preparação dos ca
maradas para a resolução dos vir.ios problemas-que-se corocan
na luta àindical.; anaíisar e fazer o balanço '1as lutas'

4. o DepaÍtamento Sindj'ca1 irá proccder ao recenceanento de todos
ã"-nãiãeàáoi §indicais devenào as células de bese e as organi

: ,zações locals dar cumpri cntÔ-a cssa-tarefa e nanteren-se e

' rseiter o DepaÍtanento inforrnado detodas as a-1teraçoes'

6. FRÁCCOES SINDICAiS

A fracção sindical são todos aqueles-que, sendo^ou não nilltan-
t"r ao pà.iiaõ , 

- ió"ãórá"^ éor.ã "oti" 
poliiicá e estão er condições

de apoiar as nossas propostas.

os Comités ou Secretariados das Fraeçôcs são a direcção poIÍti-
ca e táctica oar3 o trabalho sindical nc sector ou sindicato e devem

subordj.nar-se^ à direcção polírica e táctica do Departanento'

Às dificuldades que ncc.:sáriaÍtentc resultam na direcção e con-
trole ãe uma rracção iào hetelogen"u só poden ser resol"vidas con una
;à;;;.d. oiÀrur."á" aos coÀiiãi'áo pu.tiào, corn un elevado espÍrito
ãã Éãitiaã, dê deAicação e rnn grande esforço por parte dos nossos ca-
rnaraclas.

Medidas para a Consolidação das Iracçoes:

1. Cumprir integralmente o Plano Anual no que respeita a nonea
.ção:do re§ponsávcis para os 35 sindicatos'

2. Consclidar os Coxnit6s do Paltldo para as Fracções sindicais'
3. os Conités ou secretariadcs deverão actuar colno verdaêeiTos"' àr,'ããi-áê-aiieãiáã culaando de fazer chegar ao coniunto da

riããéá"-i"itiuçãài pr"ci..s, planos cLarós, balanços das 1u

tas, para que e1a sc mobilize.
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A PROPAGANDA

A necessidade de intensifiêàr a nossa propaganda, é correspon-
dente ã.intensj"ficação do cerco e dos ataquês do iniÍnigc contra a clas
se operãria e o povo, e no sentido de a impedir. E nesse sentido que,
no càrnpo sindicai, c ininigo teÍn vindo a rê,luzir drasticanente as ve!
ü"" àiiitúiáui à. r,utt.i listas ao nesmo tempo que sobe os preços do§
nateriâls e serviços de que e1e pode dispor livreinente"

Vencer este cerco e coDtra-atacar corl a melhoriâ e a intensific4
ção aa-piopagãnda, passa pela adopção de un conjulto de medidas polÍi
ticas e de organizaÇão, nomêâdânente:

1, Melhorar a qualidade cla nossa propaganda, Iigando-a ãs Iu
tas e aos pioblenas das nassas, tornando-a directa, viva,
concreta , clara e cuidada.

2" Desnascarar o inirnigo na base dos factos e do raciocinio,
e apresentar as nossas soluçoes e propostas.

3, Intensificar o ataque ao'revisionisno e denais folnas de
oportunisno, de forna esclarecedora e convincente.'

4" Tonar cono base da propaganda nas eleições a divulgaçao e

ilustração con a experiência passada e presente, úos nos-
sos progranas e l.'tanifêstos Eleitorais.

5. A inteÍrsificação da propaganda e agitação oral , sob várias
Formas, ,le acorCo coÍl as caracteristicas do Sector.

6. O recurso mais frequente acs gÍcndes jLrna.is murais às por
tês das íábric:s, enpresas, nos bairros operarios, nas
estacões de transpories de grande movinento e locais de
granáe 

";rrcentração 
dos trabalhadores a quem fundarnental

mente a ., op-rganda se dcstina.

7" Restricã. das desDeses de propasanda en tipografias. Lutar
p'e1a màxima utit iiação dos'apãrõthos técniêoi e materiais
dos Sindicêtos.

8. Planear e organizar a canpanhas de recolhas de fundos se-
guindo o priicípi, de apo-iar-se nas-mass3s. e compreendc!
ãu quc o ãpoio (ue as mãssas estão dispostas a d1r-nos de
penderá fundarncntalnente da qualidade 'la nossa prcpaganda,
isto é, se e1a trata correctêmcnte os seus problearas.

9. Também em mat6ria de propaganda e de fundos, nomeadamente
no que respeita ãs verbas aLribuidas as listâs para canpa
nha'e1eitoial , deve ter-se en conta uma po1Ítica de prio-
Ti.dades e que os problenas e necessidades de cada sector
aleven ser ánalisaãos e resolvidos sob a-direcção centrali-
zada do Departanento e subordinareil-se ãs necessidades e
prioridade! do conjunto do trabalho sindical do Partido
em cadê monento.

10, A necessidade urgente de, tanbén en natéria de propagaÍda
se criarein as con.lições para o salto qualitativo que 5e
exigê no. aosso trabà1ho sindical , passando da propaganda
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dispersa, irregular e de vistas curtas, ã afirnação de u
r,a àireccão DoÍÍtico-sindjcal ef€Jtiva, o Departánento -
Sindjcal'coniidera que devem ser desenvolvidós todos os es
iÀi.oi ,urà or.,u. ,té final do ano, se ponham <ie pé bore- -
tini sihaicais mensais " LUTA-UN I DADE-viTÓR I A" , das seguin-
tes Fracçôes l

TELEFONISTAS, BANCÁRIOS, ELECTRICISTAS, SNTCT (CTT) ' I"IETA

LÚRGICOS, SEGUROS.

coNcLUsÃ0

As têrefas que se nos colocan, tanbén na luta siltCical' são núl-
tiplas e conplexas. nas elas são o resultado da realidad.e social da
luia de clasles no nonento Dresente e das responsabilidades que cabe
assunir, con ilrteira consciãncia po1ítica, aoê marxistas-lenj.nistas
portugueses,

ttcaínba,tefldo qA LLuÁõa-^ " aà id.e.o,! e,üLo-d.a^ z o^ d"^vío^ à Línhq. do
Po-nÍido, prLoí ovendo una ungânte educação o- nobLtiztção de todol oô

eua.dttoá'e q.cÍit) íÁ ta.Á dao r/'âtlaa nq conp,Lzz\6ã0 daÁ cd^ Tct e'Lí6 íLcLá
àa altuoeão &ctuaL con uiÁta. a, (azztl Áace àá tq',Leól^ dLc,o)uLe&tLL -dq,àía gzoíe. uLÍÁ Q- d.o Á,Latena ca"píÍqlLtia nundLql e d4Á 

^uaÁ 
LneidãncL'

aÁ no' no t.to paÍt".

cono salieDta o Êdj.toriat do núnero 565 do nosso "Luta Popu1ar".

Exipc-se-nos que seiamos firmes na potÍtica e na aplicação da di
rectiva iaída dâ I'confe;ência da organiiação Regional de Lisboa "A!.
,ÁR MÁ1S, MÉtfí0R E iIAiS TEPRESSÁ", tiabalhàr duró, conbater a passivi
daAe e a'capitulação, reforçaÍ o espÍrito de Partido, nobilizarmos
todas as foiças para que possanos dar o salto qualitativo [o nosso
trabalho e oúsurios sér a- direcção nos aluros combates que o povo vai
ter ale travar.


