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OS RESULTADOS : ...............--

As eleições rêalizaram-se no dia 20 de OLrtubro.
Dos 35 016 socios inscritos,.lpenes votaram 7 135 - o que cor-

rêsponde a 20% dê.votantes e 80? dê abstênçõeê.
Concorreran ápenas duas listas: a lista Luta-ünid.ade-Vi tõtía(lista B) que obtevê; 7l+9 votos(direcção), ?75 votos(nesa da assem-

bleia geral) ê 768 votos(conselho fiscalizadon); e a lista da Inter
sindical, incluindo nêo-revisionis'tas

'A noÊ sa

0 náximo
l-ista êonquj.stgu urll l.uga!
de votos que obtivenos

t'asca-L} zaclol! .

,2% do6 inscri -
no Conselho

equj.vaLe a 2
tos e 10,861 dos votlntes.

ZONA DE LÍSBOA E CA

r'êsa6 onde obtiveltos neLhor

lXS C.

Êiguinha e Vaz.
tienr"ique e Martins
J. R. Rodl.igues
0n1y Confecções
Ruobel,r,;
Soc, -{1ve. Confecções
Sinões .c Ca.
Albento Porobo

ZONA DE MOSCAVIDÊ

Cintideal
Consárcio Laneiro
Luvêx
Êurgfil
Fab, Lisbonênsê Vel.
Fab.MaLhas Trancão
t'aDrlcas B3r!110s
Lotus
Qui;iiga1( Sacavárn)

ZONA DE AI i,ÍADA

Lundber.ger e l/iester
Paravier
ZONA DO BARRETRO

Borf Cônfecções
ZONA DE SETÚBAL

Môthas Saineiro
SÍpàvê1
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8g
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-21,53
322

40,5*

20,62
20 ,39
28,74
63,6t

Francisco Fi.no
Zina Confêcções
ZONA DE SANTARÉM

Conp. Nac. F.-.T.Nov
Intexta :

Lucibê1

816
42

161
136
116

A candidatura LUTA-UNIDADE-V ITóRIA foi DnoDo6ta oor 636 ooerários. As organizações que recolheram maior núilenà de aàsinaturaà IultraBasêando os objectivos fi xados, foran: CL ,+tto FiããITãõÍBl
Sacaférn (125), CL Moscavide (98). CL Arnador:a (6S). CL Odivelas(37)

Quanto a candÍdatos. náo arraniaram
Íerem oDlectrvos .trxaclosr: CI povoa!
Alverca, CL Bêato, CL Cascais.,:

de
CL

qualquer candidato, apesar
C!, Alhandra, CL Vila Franca,

A LUTA DE CLASSES NO SECTOR

Cêrca de 108 dê despedimentos, dos 250 000 operários que ven
dem a sua força de tt'abeiho ,',o secior textil - tai 6 a recájta da
l:9lyç9" para a cri6ê" que faz parte do pl-ano da burguesia para
1978/80.

- - Num grande númer^ de fábricas os operários não receben os sal-arios ou rêêêbem-nos sõ ên parte. Intensificam-se o.s ritnos de -trêbaIhô, rêfôrçando os sistãmas de controle e a atribuição de un
naion nüneno de máquinas a cada operário e openária.

No lllêsno documento em qLiê o governo anuocia os 18 000 a 24000
despedimentos, êstipula também ,,a proibição imperativa da existên-cIa oe c-[ausu]a na contÍ'ataçao colectiva que proibarn o pagamento depnénioe de produÍiviidade" --ou seja, a Uuigueiii consiaàrã que oestinulo da concorr.ância entre os-operárioã constitui ur.rra *ádid.
fundanêntal-, a par dos despedimentoà, para imfor " """-ilÀ"i"çãÀ pgra a crisert.

A naioria da classe operária textil são nulheres s á el.evada
a percentagem de menores - correspondêndo a r.rma poIÍtica de ainda
mais desenfreada exploração,

A acentuada dependência do sector textil em relaqão ao irnpeni
alismo verifica-se ianto no que respeita à lraportação-de natár,ias-
pnimas e de tprodutos acabados, cono quanto às- exportaqões (cerca de40t) que lepnesêntar[ uma eleváda perientagem das'expoitações naci-
onaas.

f ness-e sentido que as medidas do reforço da exploraçâo e re-
pressao da burguesia contra o proletariado textil aparecem cono uma
irnposição do inperialismo, comà condigão para r a aàesão de portu-
gê] a CEE em l985rrc iBualnenL- como conscquãnc,ia do acordo vende-
-patnias celebY'ado com o fMf.
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No que rêspêita ao PxcxD e ãs dirêcçõe6 sindicais soci.al-faa-

cistas, estão naturalnente de acordo com'estê plano e todo o seu
tr:abalho ten sido no sentidc de pôr os seus conilecimentos e influ-
ênciás e técnieos ao serviÇo desie plano ê apoltar soluções 4ue Lhe
dêern viabilidade e os não áeixe coniletanentà de fora dó saqúe. As
suas r'ecêitas são: financiamentos l i'recurso a esDeciaListas eln no-
vas técnicas dg pqodução, de comeícialização, de'organização do tra
balho ê dê gestãô ero !erál"; "reno,raqão dó equipameito"; ncursos -
intensívos de formaçâo t6cnica para os operãrios do sector", encer
ramento de âlgunas empresês seà viabiliãadê (sobretudo nos lanifÍ
cios); estudar'-as soluções mais convenien!es para as desintervên--
ções, sern fãssâr' iela Áacionalizaçãb; 'reestrúturação do lnstitu-
to dos Texteis. visando um aDoio êficaz às em»resas no aspecto de
qualidf,de (padrlc e moda) e para conseguir umà neLhoria dà vator
acrescentado do sectorii e concluem que esle ã c caninno para con
duzir : un aumento da píodução u* ..i.u de 10 nrilhões contos por
anort e. que 'reste aumenio Doãe Dermitir um acráscimo das nossas ex
portações em mais de cincó milhões"(Conf. Nacional do PUC"P !ara-
á Reôúperação Econ6nica, Junho 1977)

Como não podia dêixar de ser, os trabalhadDres e as nêcessi-
dadês do povo n.-ão são esquecidoE e são referido5 ao dizeren que
estas neàidas áévenr sêr'aplicadae pelo governo, através de 'ionga-
nisnos de coordenação que integrem representantes dos trabalhado -
res'r - isto é, que as dirêcçõês sindicais traiCoras sejam os par -
ceiroq e intermediãrios na:p1icação deste po1Ítica ê na partilha

pê-1osvários sectones da burguãsia áos f'utostda exploração-dos ope-
raraos.

Papêl que muito bem têrn vindo a dêsempenhêr, sabotando as 1u-
tas e opondo-sê à súa unificação - o que Íluito tem contribuido taÍr
bém,-e-isso á uma coisa rnülto boa, para o seu isolamentq junto dog
openãriôs como cêpatazes dá burguesia, cono êstas ê]eiçoes Prova-rlm .

I Classe operária textjl, por Seu
tá lisposta a lutar c a náo vergar face
ra a cnis e.

1ado" tem mostnado que e6-
ãs medidas da burguesia pa

Um grande núroero de fápricas está ên luta e tên travado l-u-
tas por vezes prolongadas e duras, contra os despediÍnentos e PeLo
pêgamento dos saldrros.

Esse novinento, que se caracteriza por ser ainda desarticula
do e fábrica a fábricá, têIB revelado a eievada capacidade da claã
se operária têxti1 pará resistir aos ataques da bürguesia e ãã
traições dos reviéionistas enpenhados, como á sua tar'êfa, en impe
dir á unificacão dêssas 1utas. no que deveria desempenhar um iryO§r
tante papel o'ccTuv, e tiquiaá-tas,' procurando desviar os opêrarÍos
do canpo da luta_ para o cahpo das negociaçoês com o governo e os
patroês.

'Esse inoviinento tên vindo a ganhar força e extensão, ã nedidà
quê as tentativas da burguêsia para aplicar o seu plano se inten-
s ificam.

A questão fundanental que este movimento de resistência e ne
volta cóIoca de imediaro e óom urgência á a da sua direcção. As-
direccões sindicais revisionistas estão meis isoladas ê desacre-
ditadás perante os openários,. pelã sua politica aberta de traiçães.
Trata-se de dirigir e apnofundar êssg .isol"anqnto e de aparêgeroos
como a única altãrnativá que os operários exigem, como revelou ,
por êxernplo, a caÍnpanha de recolhe de assinaturas.



1. A primeira conclusão é de que a classe operári: Iuta e estJ-ais
posta-a resistir e exige urna direcção capaz e à altura da sua von-
tade e necessidade de iutar e da çnvergadura do ataque que a bun--
qr.resia nove. Nesta camp1nha não conseguimos efirmar-nos pêrante os
ãperários,como essa alternativa, capaã dê thes inopirar conf,ianga
na nossa direcção e de unir a nÂiorÍa.

2. Á seeunda eonclusão a retirar é ae i1,.,e a situação é exüelentê
oara n6ã e á má oar. o inimigo que, face i profundidade de crise,'nio pode ter outno prograna ã oútra potÍtica scnão aqueles que a-
bertàÍnentc teÍÂ vindo a :plic:r; e isso cria boas condiçoes para a
demarcacão dos dois campós e das duas politicas aos olhos dos oPe-
rários ã elevaeão da suà consciência de c1a66e na Luta contra o o-
lportunisno, A ê}êvada percentagem dê dessindicatizados e os resul-
iados das eleições mosir:an qu.-os operários abrndonan esses sindi-
catos en nassa, ê que espêran uma alternativa.

AS CONCLUSõES DA CA},IPANHA

3. A terceirô conclusão diz respeito aq Progranai a questão da
no fundamentê1 co!'necto

nassas e adoplar una táctica adequada que
eIe. razeIe, taze-lo cnegar aS
permita unir a naionia

-::i
, taze-lo cnegar a

tonomia. o programa apresentado-era e é
Vãl-liãEo não basta. É greciso .Iutar por
mdssés e duo.nrl, ufllJ LáuLr"uá dqequdqé Tu
das massas. Ã-rutonomia 6 um probl.ma d-e toda a canpanhà' e da luta

como una questão de tersindical diária e nao pode sei entendida
apenas um prograna justo.
Á existência de aDenas duas listas não foi aorovejitada como uma o
portunidade favorãve] e única à demareação aô ininigo e à obtenção
ãe uma grande vit6ria, na base de uma pólÍtic4 e de uma camPanha
destinaãas a convence! e a unir" a naioria. A füga a sgi a.,dinec-..
ção, o abaqdono.e a descon.{Íár}Ea:ern'rela!ãb aô ápoio que as IDas :
sas êstavan dispostas a da!-nos - foi a linha doninante na canPa-
nha. ., - i

4. A quarta conclüsão é a de'que sem urn D-Iano de accao luSlo, ma-
nucioso, com obj ect i vos pnecisos
ve] haver uma direcção firme e o
não actuarão ou actuarão de Forma

Traçaram-sê objêctivos e asêegurou-se un control!: reguLar, o que
não-foi feito €ên grande 1utá, no que respeita ã prineira fase da
1uta, e isso fez meier o Paltido e permetiu demarcar as duas Ii-
nhaa, travou-se a luta e o Partido àbteve vit6rias.
Mas o plano para a campanha só apareceu 8 diês antes das eleições
'e anancado a ferros - o que-significa, dê parte do DePartanento
Sindical, urna demissão fàce ãs suas tar:,efas dê direcção'
O objectivo tr"açado para a campanha era ert ado, porque não tinha
en cónta a neceisidaàe de apliàar adequadaroenté à prognama-ãs'aôn '

dicões concretas. Ao a.Dontarjse o "desrnascar anênto do Í'êvlsto -
niimo e do oportunismc;omo ô objectivo principalr.nãô sd têve ên
conta o factà dê esta ,ista ter ãondiçõei pará ser a lista da:Ííai '
ooi., qu. a questão central devia ser-o afirnar-se como uma a1Íe[
natiúa'capaz -e con soluções para os pi'oblernas 5 e que esse objecti
vo nên sequer era susceptÍveL de nobilízar e unin a naioria dos
.r"r""tã" =ãi- ii;;à- q;; -ãó-"fi" p.que"Í""i*a pànte eram úembnos
do Partido,

e traÇado a tempo , nao e.Possl_
Pã;TIio e 

=-Eacção 
sindical orr

desaÍ,ticu1ada.
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As conceoções scctárias e do "pêqueno grupott impuseram-se contra
a pofítiãá justa do trabalho siiaicar pãrr'as grandes massas ê de
ousar ser a alternativa que a maionia ão< operãr.ios texteis espe-
rava,
A anarquia, o êspontaneismo, a ausência de direcção e a poIÍtica
do possivê1 dominaram a canpanhe ê j-Írpedinam que e]'a:se transfornas
se num forte novir0ento de oíganização-das mass-as ên torno do nosso-
prograna .

No fundo, tratâ-se de não euerer assumir as resDonsabilidades de
direcção do movimento sindical face à cislo exiitente; trata-se dê
fuga ã direccão das massas, quando são as próprias mássas a exi-
gir-n9E que o façamos. Trata-se ainda de traçar p1ano6 correctos
que pêrnitam desenvolver un @,
5. A quinta conclusão que devê ser tirada Ciz r:espeito às fraccões:
Esta constitui uma das nossas principais fraquezaã que as EÍêi!õãE-
dos textêis rnais uma vez vêrÂ levantar.
A campanha nãô assentou nun núcleo dirigente disciplinado e não se
cui.dou de cr.iá-Io no decupso da canpanhá, sendo quã uma boa parte
da lista ou não foi contactada ou ioi-o'à últimá nora, de fãnrna
burocrática e com a tneêma falta de convicção ê fir.neza que canacte
rizou a direcção da canpanha,
0 Depar'taÍrento nais una vêz não encontrou a forma de resolver es-
te pr.oblema, aploveitando as condições favonáveis como é una cax0-
Pa nh a.

6. A sexta conclusão é de que o trabalho eLeito!.al têÍÍr de 6êr pre
parado antes. de es eleições com
nos apgna§ET-õlTã-"ãs eleições e dêsâpareçanos de-seguidã, qúando
a sua luta e diaria e a direcçáo.que exigêe,e quê nos tenos de ser,
á uma direcção Dara aprêsêntar diariarÂênÍe soluções e saÍdas para
os seus probLênas e dir.igir as suas ]utas.
7. Quanto à propaganda , e1a não pode êstar dêsligada do plano e
dos objectj.vos politicos tracados. 0 insuficier.te trabalho de pro
pagandá tern na àtitude face ã campanha a sua principal causa: es-
tar ou náo disposto a trava! uma luta fir:ne por objeetivos alança-
dos. 0 náô assegurar ê propaganda a tempo, cuja prircipal respon-
sabilidade reside na lireccão do Departanento sobne a campanha ,significa o abandono das naisas e a àapituução face à lutã.
As seasões dê êsclarecimênto nas fábricas constituian um mêio fun
danental da ?ropaganda. Mas depêraran sempre com a oposiqão de uãa
linha burocratica ê de afastamento d3s massas oue se rêcusou à e-
Iaborar un pLano ê J ccntrar aÍ as forças, na Éase de una equipa
de propagandistas,
Ainda quanto à propaganda penso quê se tên vindo a agnavar dois
-,roblemas: um é o da capacidade da Tipôgrafia Regional pana respon
àen às exigências duma àarnpanha eleitàrã1 e tar ;ipuLtf,neamêntê
resposta a outias necessidades igualmente inadiãveis do Pa)itido;
o outro á o dos fundos, ern que a situação se tem vindo a agravar.
Praticanente deixou-se dê rêcolher fuídos juntô das írassas e pu-
seram-se dê parte os obiectivos das canpanhas êLêitorais (nos
texteis aoenàs dois comiiãs locaiê trataian dessê Droblema).
Penso que numa altura eÍn que varnos ta" d" u"""gra"" algumós inpor
rantes eleicõês até finil do ano (Função PúbIica, Electricistas,
STAL,Hetêdia) é necessár"io ter" en cánta estes áoj-s problenus.



8,. A oitava conclusão á de oue não podenos Derder oDortunidades.
Ãlgumas organizações (cono ói cffi-
I^am enpenhar-se en não perder esta oportunidade Para fazer avançar
o nosso trabalho neste secton, e travar a luta pela altêraçao da
atitude que menosDrêza a impontância do tI'abal-ho sindical para a
organização das iábricas e'o alarganento da-base de massasi ou--
tras, como o CL là Povoa, onde se situa tambcn Jma das malorês Jà
bricás texteis do paÍs (óenca de 1 400 trabdlnrccres) desperdrç.ri
ram mais esta opôrtunilade, abandonando os operários ao Í'evisi-
onisrno, os 50 votos da Eurofil, que não puJeram ser escondidos a
pêsar da burla que ôs rêvisionistas estiver.am I vontade Para mon-
tar estando sozinhos nã IIIesa dê voto e ainda guandando os votos
durente 3 dias, nostra cono á errada e capitulac ionista e linha
que abandona a'Eunofil e que não se empenlàu em incluir um êandi-
dato dessa jnpor.tante fábrica,na lista.
9. O signi Ficado dl atjtude tdce às mcsas de voto - não cuidando-
de asseàr,rar !eDrescntantcs ônde Dodiam ter sido assêqurados _ é
pnópria",le r^- ijnhu q r-re não travà una lura a s6rio e?efô1ego con
ó inirnigo, que não cuida i-le tudo atá ao ú1timo pormenor, que, no
fundo, ãefende a polÍticê do possÍveJ.

10" Quant-ó à votação, ela foi positlva e revelê sobretudo as enor
qes pôssibi liiadeÀ que se nos abriam nesta clmpênha e qLle-se abrem
ao nosso trabatho inediato ê futuro (tanto pelo elevado nuÍnero de
àu"iu"lau" q"à .""";"pã.aà. à gq;;dq rassa lue agua:rdâ que n6s se
janos óapazés.dê thê trovar que estanos dispostos ê capazes de-ser
a altêlnativa, conô pela pêrceotagem de vctos que, apesar do
reduzido tÍ'abalho, foian obtidos.

11. Penso que a luta a travar Êe cêntla en tornc Ca aplicação ou
não da lj-nha sindical do Partido; da luta Pela deÍesa e adeguada-
aplicaçâo do nosso l-rograna para o secrori ],1 aLitude face a cisao
.li"t"it. no novimei-rto's indiàaI e às nossás tanefas na organiza:
ção e <tirecção da classe oper,ária, pela resolução dos problenas
nais una vez detectados e car"acterizados; ê por ligar o nosso trla
balho sindical à luta econ6mica que diariamei.rte a ãlasse oper"áriã
trava ê que conheêe urrL novo agravamento- coin o actual surto dê
roovirnentá grevista de caracte;Ísticas vincadanentq openárias.
Essa luta que tem. nas cj-r,cunstâncias actuais,o seu '. ntl:'o nas fó
br:icas, eo:rio nespásta ã traição revisionista áos contnatos colectÍ
vos, tein de ser agarrada com firnreza e com iniciativa' en torno
dê cadêt'nos reivindicativos que traduzan as aspirações de cada
monento dos openários, dandô-1he uma perspectiva mais an?la rPara
rlém oos obiectivos da luta econónica .

Lisboa, 5 'ie Novembro de 137B

DEPARTAMENTO SINDICAL


