
,
II

I RIUNIÃO ÀLAROADA
DO COMITE Rf,GIONAL D[ II§IIOA

10/11//12 FÊVEREIBO 1978

TPLAN\FICAÇAO AWAL E DTRECÇAO UMTrcADA'

PLANO
ANUAL 1978

Coreotidor e deserwohÉr umo íorte Orgonizoção
0omunistq nos CTT nos domínios do ideotogio,
do potítico e do orgonizoção
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Pôra se {azer um p1êno nomsêdamsnts parô um longo parlodo
um ano há que se tBr em contê ês contrêdições exÍstentes nê

zêção pars qus essB plano poesê conter lIl j!l39gig-!I9-Igll
umê táctica correctas pôra ê suô con5o1ldação ê desenvolvi_

mênto,
g1ao.

confornre. nos ôpontê a orientação. geral êprovadô para ê Re_

Assim, tend o em conta ê9te pri ncÍpio, e pêaô que ê orgêni-
zeçêo.dos CIT êpllquê esBa. orísntêção geral, é necessário ê1evêr ê

sua capôcldôds ldso 1ógicê, po1Ít i cê ts organtzêt1va.

ELEVÂR A SUA CÂPACIDADE lDEOLOGICA

llms das concLUsôes a que ch€gou e orgênlz3çôo quando proce
dEU ao balanço da sllô ôctividade durante o êno de 1977,1o! ê de que
não sxlstiLr uma veadêdelra dlsoiplinê nem um verdadelro espí11to de
Pôrtido e de que estg fêctor négativo as9êntêvê fundamentalmÊnte rlo
bêixo nÍvel ideológico oos quadros.

Poatênto, pôrê que nesta mêtériô se dê um 5alto quÀIit6tlvo
em"faênte, á neceEsár1o rBfoaçar ê direcção colectlvô e ô aeEponsa
bilidade indlvidual quB deve 6ssentar nô êpl1cêÇão do cBntra.lLsmo
democrátj.co B no reforço da dlsclplínê, tendo como bêsB o movlmen_
to dê estudo que consiste nê êpllcaÇão dês seguintes tsrefas:

A êp1j.caÇão de f6rmê corrBctê dê po1Ítlca do Partido Pêssa
pela aplicêÇão do seu Paogrdma que ôssentê fundamentalmentE nu-
ma forte propêgêndô polítlca Ê de desmascêramBnto da FolÍticô
dos governos e dos part.idos da burguesj.ô e ôpontando êo
tBmpo coro os Lrêbêlhldores podeÍ'r vencer ê criss.

í. Agôrrar com flrmêza o ilovímento de Estudo _ tôrefê central nê
Reglão vendo as ôoisas do ponto de vlsta interno _Eem o qual n6o
á 11oss1vel. consolidar nem desenvolver unô forte organlzação.

2. o sÉcretário, responsáve1 psla dlaecção do estudo,deve PrÊpêrôr
duma forma correcta e cuioêdê as sessôes, desde a convocação à
suê orÍentêção.

3. FôzÊr sess'ões de êstudo semanalS não podendo ssta tar€fE serPre
j udicêda por quêfqusr outrê.

4, As sessôes dê estudo, devem tsr ssmpie em conta os obJectlvos
xados na resoluçáo aprovada no Comlté Regionê1 para ô Regiãor

_ E l evêr o nÍve 1 i.deológico das nossas fllelrês.
_ qrÍticar e combatÉr o revi5lon1smo.
- Aplicá-1o à Revotução Port,r'guBsa.

QLie o movlmento de esfudô sirva pê.4 elevar o espÍr1to de Pêrti
do e dê d1sclpllnê da oigônizaqão êssim como fêzer ganhar umã
ma19r 'firmezô na dirêcção e na ap11cação da po1ít1cô do Pârtido,

APLICAR A POLÍTICA DO PARIIDO
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_ Aplicar o Progrêma do Partido, é ]utôr pe1ê aplicação do progrã_
ma quê êpressntámos à classe aquêndo das eleiçôes Para o SNÍCT.

_ ApLlcôr o progrÉmê do Pêrtido, é eombater nos óomÍnios da ldeolo
gia, aa polÍti.cê ê da orgênizaçâo o revisionismo e o oportunisnii
tendo como bôss o movlmento de estudo ê a ôpl1cêÇão de umô linhê
de massas._ Apllcôa o Paogrômê do Partido, á aplicar ds umê forma sorrêctê a

polÍttcÊ de Frentê Ún1cê tendo como obJectivos escorrêçêr dos or
gãos de massas os revislonistas ê todos o§ oportunistês e refor_
çêr ê direcção e a organlzação.

A êplicôção do Programa ao paitiao B o 14oviôento de Estodo
condiçõe s Bssenciêis pôtê a coôso l idação e desenvolvimento
tldo âss1m êomo pêrê o aLêrgêmento das ns96êê fi]êirês.

Pêrê se ôp11côa o Progrêmê do Pêrtj.do há qus êter-se a Llmê

de mas66s qúe ôgsenta nê aplicação dês segulôtes tarefas:

PROPAGANDA

'1 - Feitura de jornô1s murais, comunicaclos e outroE m61os de ProPê
ganda alusivês ao Progrêma do Pârtido.

ORGÃOS OE IIASSAS

SINOICATOS

sêo
do Pai

11nhê

Éassar desde já ô fazer ôrtlgos para o 17 dÊ Junho jornal do
SNÍCÍ.

2 - Crlêção do Secretôriado da Fracção Sindical do SNTCT.

3-

4-

Crlêção do Bo1êtim S1nd1cal. Luta_Un1dÊde-Vttórto e qirê ê suô
parlodlcldâdê sel a m6 n6ô ],

Cflal contactos nos princi,pêis Locais de trabê1ho nomeada,nente
naB ôêntra1.a ê gÍrêcÇões para ê dÍvuIgêção da nossa Propagandê
mê1s concretamente pêra o Boletlm Sindical ê para colêborarem
na sus elaLlorêção.

5 _ PêrtÍndo do prlncÍp1o quê ês sletçô6s pô!ô os 5êcretêriêdos das
Sêcções Regi onê1s e Equ i parêdê s do sNT CÍ são nos pri ncÍpios de
Abr1L, contactôr deBde jã trabêlhadorês pêra ê formação dês lis
tas concent!.an.do forças na ECC e nos SsrvÍço s Centrals.

6 - Têndo os revi.slonistês ganho ês êIsições para o Secretariado
Nacional do SNTCT estão crlêdês condlçôês parô- sE fazer a FrBn
te se se ap1lcôr umê poIÍtica cor!êctê, condlção essBncial pa-
rê gônhôr estes importantes orgãos dê mêssas.

7 - E labo ração de um proj ecto de estêtútos Parê o SNTCT.

8 _ Í'larcar como obJectivo até flnal do ano 1O delsgados slndlcais
do SNTCT '

9 _ Lutar para a formagão dê fracção sindieal no SÍNTEL'



10 - Pôrticipôa de uma 'formê organizada nos Plenários e nas ReÚn1-
õês de delegados apiesentuido as nossês propostas ar"rtónomas '

CENÍRO OE OESPORTO CULTURA E RECRE]O

1_ Dedicêr uma malor atenção ao'CDcR orgão de massaB importônte'
nomêadêmente parê a dlfusâp dê nossa polÍtlca e que até agora
tem sldo controlado pelos n e o _ r e v i s 1 o n 1 s t a s .

2 - obter de imediato os Estêtutos que aegem esse orgão'

3 - Ê 1êboraç ão de um proJecto. dê Estatutos,

4 - Cô.ncorrer ãs el.eições para a direcaão desse orgão.

COOPERATlVA

1_ Crlar condiÇôes parê se participar dê u.na forma organlzada nê
formação e desênvolvimento dê coopBrôtlvô CTT/TLP.

ORGÃOS OE VÔNTADE P OPÚ LAR

1_ Cr1êr condiÇões Para a criaÇão dumê comissão dê trêtrêlhadorês'

OUTROS MEIOS PARA COI1BATER O REVISIONlSI'IO

1_ Criar comissões de luta nos locais dê trôbê1ho quôndo as
cunstânc1as o exigírem condlção essenció1 pêrê êxBrcer a

recção da Iuta das massas tendo como objectivos 1solar o

sioÁismo e demê1s oportunj.smo e disputar-1he a direcção.

t'lêo Ísá-tung ê que nela vênham a partlcipêr

estês Escolas fu ncio nem no C0CR.

c1r-
d1-
revl

nha oo I i!lcd e não a organiza
td tôrefê umô das condlÇoês
ser propagandeadê e aPlic6dô

2 - Encontrar os melos adequados ablicando umê polÍtica correcta
pêrô entrêr nêé t e I ê c omu n í c a Ç ô'e s t endo como bass a dlfugão da
nossa po1Ítlca face à fr.:sâo cTTlTLP.

ESCOLAS IlAO TSÉ-TUNG

1 - Criar 2 Escolas
40 peêsoas.

2 _ Lutêr pêrê que

III ELEVAR A CAPACIDADE ORGANIZAT!VA

SB não tivermos em conta as êondições especÍficôs da Empre_
sê em que existe várlas cêmadas de c1ô5se em que são pratÍcados d:
vBrsos hôrárlos e em que os geus focêis de trôbalho são multos Ê

dispersos tendo alguns defes um número superlor a 200 trabalhâdo -
res não ee poderá áefinlr umê polÍtica correctê quônto à organlzê-
çao.

Sêndo o êspecto PrinclPal ê 1i
ção à q,.:e dêr umd grônde atenção a es
pêrê que a polÍtlca do Part 1d o possa

a

E DISPUTAR. LHE A O]RECÇÃO
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dumê forrltê môi5 ampla e mals êficéz,começêndo,como é êvidBnte,e que

o movi,mento de éstudo tem om Papel dÊclsÍvo ôp1icêndo ôo mesmo tem_
po umô l1nha de mêssas, Por consofidar e desênvolver a orgênlzôçêo
existente, condição bá3icê Paaa o elargamBnto das nossas filÊiras,
êplicando a9 segLrlntes medidôs e oriehtêçoes:

1- ProEeder à eleição 6o secrerôriado dê cé1u14 e que pêsse ô exÍ'
tlr o secrêtár1ó e oois v i c e - s e c r e t á r 1 o s ,

2 _ Fundir as sub_cé1u1as éo ECC 2, ECC 3 e ECC 5 numô só Passêndo
a desÍgnar_se por sut,_cé1r.tla da centr€1 [Terrelro do Paço]

se concentrê forçê9 nas sub-cé1u1as
dê1as modefos de toda a organlzação.

4 - 0uê ôté l'1aío se concentre foaças nas restantes 5ub_cé1u1as ten_
do em v13tô dêr_1he uma vldô regulêr.

5 - Crlação áe novas sub-cé1!1as nomeêdêmêíte no9 1ocôis de t'aba-
tho aonde há !mê môÍor ccncentraçào dÊ trabalhêdores e mô1s com

bativos pdrê ê 1utê como sejêm as ECL9 e ECC:.

6 - Fsitura ds relêtórios no final da BPllcôção de côda plano'

? - Fazer 30 adêsôss ê 10 novos m1l1tantÉs'

3 - Que êtá mêôdos dê l'1ôrço
mais avençadas feze nd o

I .0t111zar e
gamento i ntegral do

1utêr pe1ê difusão
torâ do Pôrtldo.

IV UTILIZAR E DEFENOER AS 3 FACAS DO PARlIDO

de.FendÊr ôs 3 Fôcas do Partlclo é proceder
0rgão cêntrê1 e aumentar a sua rede.

a Rev í stê T eóflca e fazêr ê suô assinaturê
das 0trrês dos grandes mestres edltadas pe1

ao Da

ê Edi

Asslm marcê_se como ottjectlvoS os seguintes i

BRGÃO CENT RAL

'1 - Cumprir eom o pagômênto integral
vida existênte,

red e de 75 iornals
venda m111tôntê,

5 - Lutêr por fazêr
ôd€rentes,

REV]STA TEORICA

Para o JornBl e

um maiot. número

1 - Que sêlôm êssêgúaadas

do orgão CBôtral e sêIdêr

até flnêI do êno.

a dÍ

2 - Assegu rar uma

3 - ProeedBr-se à

4 - Enviar artlgos deslgnar o corÍesPondente.

de ês51nêturô s nomeadêmêntB nos

20 êssi.naturas atá {'lalo e 40 êté final



EOlTI]RA

Propêgandeêr e dlfundlr
rê côLhBnd o o9 ensinômBntos da

ês Bbrôs Compl et ês do
dlfu B ão do VolumÊ V.

camarad ê LenÍne

No desenvolvimeato dos 3 mej.os da coneolldaçêo do Partldo Bn_
Eontrê_ se ês Oe tegaçõe s, ô Íipogrôf1ê RÊg1ona1 ê ê Comissão de 0rgô -
nlzôÇão e Fundos quÊ ôsssnta .íundômsntalmentê nê q!otlzação dos mili
tênteB.

Para se corresponder às neóessldêd€s do Partldo pôrê ô conso_
1idêÇão e desenvolvimento dumê forte 0rganlzação Reglonal h6 quê to-
mêr ê5 segu i ntB s medldês:

OTSENVOLVER OS 3 I'IEIOS OA CONSOLIDAçÃO

'1 _ Cumprlt rigorosêmente com ê sêgurançô.

2 _ Pêrticlpêr nô Edl.ficêÇão e manutenção dê Sede Regionô1.

3 _ Que todos os ílilitêntes que pêguêm uma quotê infBrloa a um dlê
dê sê1ário pêssem ô pêgar Bste valor sô1vo afgum camêtada que
depols dÊ se ônôL1sêr o sÊu caso não possa cumprir eBte princÍ-
pio.

4 _ Cumprj.r com o pagômento das despesôs quê efBctuêmos na Tlpogrô-
f 1e Regional ,

A II COITFERÊI.IC1A REGIO!{AT E O II COI{GRESSO OO PARTiDO

SÃO DOIS 1i(PORTANTES }IARCOS DO PLAiIO AÍ{UAL

VI

- A êp1icaçáo_do plano apontado
pôrêÇôo e real1zêçôo vltoriosa dê II
II Congresso do PÊrtldo no sentldo dê
ta dos Trêba1hêdores Portugueses.

é uma das condiçôes parê ê pre_
Co nferê nciô Reglonal s do
Edj.fleação do Partido Comunis-

Ssc.êt árlo da Cé1uIa
João


