
CONGRESSO rcP
oRGANTZAR rrrTAR AVANçAR

DEMOCRACIA E SOCIALISMO
27 28. 29 Novembro 2O2O. Loures

lismo, numa situaçáo nacional marcada

pelo processo de restauraçáo e recompo-

siçáo monopolista, com crescente con-

trolo do capital estrangeiro, interligado
com o processo de integraçáo capitalista

da Uniáo Europeia, que comprometem

a soberania nacional, a superaçáo dos

problemas estruturais, o desenvolvi-

mento económico e o progresso social.

O Congresso tem lugar num quadro de-

terminado pela manutençáo por parte

do actual Goveino das opçóes que têm

mantido o País submetido a imposiçóes

da Uniáo Europeia e do Euro e subor-

dinado aos interesses do capital mono-
polista que mantém e reforça o controlo
sobre áreas e sectores estratégicos da

vida nacional.

No período que decorreu desde o XX
Congresso, foi possível travar e reverter

em vários aspectos a brutal ofensiva que

o governo PSD/CDS prosseguira - na

concretizaçáo e a pretexto do pacto de

agressáo subscrito por PS, PSD e CDS
com o FMI, a UE e o BCE - e, igual-

mente, defender, repor e conquistar

direitos. Mas náo foi possível vencer e

afastar as opçóes que em matérias estru-

turantes o Governo do PS manteve de

vinculaçáo à política de direita.

Valoriza-se o papel determinante da in-
tervençáo do PCP e da luta dos trabalha-

dores na nova fase da vida política nacio-

nal correspondente à legislatura anterior,

em que se demonstrou que a valorizaçío

de direitos, salários e rendimentos é, ao

contrário do que se quis incutir, factor de

criaçáo de emprego e crescimento econó-

mico. Ao mesmo tempo, provou-se que a

respostâ plena aos problemas nacionais é

inseparável da ruptura com a política de

direita e da adopçáo da política alterna-

tiva patriótica e de esquerda que o PCP

defende e apresenta ao País e de um go-

verno que a concretiz€.

O XXi Congresso é chamado a proce-

der a uma avaliaçáo da situaçáo do País

e das perspectivas da sua evoluçáo, no-

meadamente face ao desenvolvimento

do processo de integraçáo capitalista
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O Comité Central do PCP, reunido a
29 de Fevereiro e 1 de Março, decidiu
do local da realizaçáo do XXI Congres-

so do PCP, que decorrerá, nos dias 27,

28 e 29 de Novembro de 2020 no Pavi-

lhãro Paz e Amizade, em Loures, sob o

lema uOrganízar,LuÍar, Avançar - De-
mocracia e Socialismo,

O Comité Central do PCP definiu ainda

outros aspectos no quadro da preparaçáo

do Congresso, designadamente quanto

à metodologia, faseamento e objectivos

que garantam a mais ampla participa-

çáo do colectivo partidário, e apontou

um conjunto de matérias centrais para

o debate inicial relativo ao conteúdo das

Teses - Projecto de Resoluçáo Política.

II.

O XXI Congresso do PCP realiza-se

num quadro em que pesam as conse-

quências da crise estrutural do capita-



europeu e da ofensiva do imperialismo
no plano mundial, com as contradiçóes

inerentes ao próprio sistema capitalista.

O X)(I Congresso é chamado a ana-

lisar, debater e definir as principais li-
nhas de trabalho com vista ao reforço

do Partido, à sua intervençáo e iniciati-
va políticas, bem como às tarefas e di-
recçóes de trabalho que reforcem a sua

ligaçáo aos trabalhadores e ao povo, a

sua infuência política e social, o alar-

gamento da convergência dos demo-

cratas e patriotas e a acçáo de solidarie-
dade internacionalista.

Â preparaçáo e realizaçío do XXI Con-
gresso assume particular importância
para a definiçáo e concretizaçáo de

medidas que reforcem a intervençáo

do Partido na defesa dos interesses dos

trabalhadores e do povo, na luta pela

ruptura com a política de direita e pela

política alternativa, pela democracia

avançada, o socialismo e o comunismo.

llt.

O Comité Central do PCP aponta um
conjunto de matérias, questóes e tópicos

para debate nas organizaçóes, com o
objectivo de assegurar a mais larga con-

tribuiçáo dos membros do Partido com

vista à definiçáo dos elementos centrais

a integrar na elaboraçáo das Teses - Pro-
jecto de Resoluçáo Política.

Tópicos para debate nas organizaçóes

Situaçáo internacional

. A crise estrutural do capitalismo. A
agudizaçío das contradiçóes do capi-

talismo. A acumulaçáo e concentra-

çáo do capital e o domínio do capital

financeiro. O avanço cientifico- técni-
co e o seu impacto. As questóes am-

bientais. O desenvolvimento desigual

do capitalismo. O domínio do poder

económico sobre o poder político.
Processos de imposiçáo de domínio
supranacional. A Uniáo Europeia.

Concertaçáo e rivalidade inter-impe-
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rialista. A intensificaçáo da explora-

çáo e o agravamento das desigualda-

des sociais. A crise do sistema político

Iiberal-burguês e a ofensiva antidemo-

crâticada classe dominante. A ameaça

do fascismo. As ameaças à paz.

. O processo de rearrumaçáo de forças

no plano mundial. A tendência de de-

clínio relativo do domínio hegemóni-

co dos EUA e das grandes potências

imperialistas em geral. O desenvol-

vimento da China e o seu papel no

plano internacional. Os denominados

países economicamente em desenvol-

vimento. Instrumentos de domínio

económico e financeiro e a'guerra
económica' do imperialismo. Articu-
Iaçóes e espaços de cooperaçáo que

objectivamente questionam o domí-
nio hegemónico do imperialismo.

. A ofensiva do imperialismo. A multi-
facetada estratégia de dominação do

imperialismo. O militarismo e a guer-

ra. A NATO. A militarizaçáo da UE.
A corrida armamentista. O ataque ao

direito internacional e o desrespeito e

instrumentalizaçío da ONU. A im-
posiçáo de relaçóes neocoloniais.

. A luta ideológica. A ofensiva ideológi-

ca do imperialismo no plano mundial

- conteúdos, meios e processos. O an-

ticomunismo, a falsificaçáo histórica e

a promoçáo de valores anti- democrá-

ticos e reaccionários. A reconfigura-

çáo da direita e o avanço da extrema-

-direita e de forças fascistas. Crise e

reconfi guraçáo da social-democracia.

A agudizaçáo da luta de classes e a

luta ideológica.

. A luta emancipadora dos trabalhado-

res e dos povos. Factores objectivos

e subjectivos na luta revolucionária.
Arrumaçáo e correlaçáo de forças

no plano mundial. A resistência à

ofensiva exploradora e agressiva do

imperialismo. A luta da classe ope-

rária, dos trabalhadores e das massas

populares. O divisionismo, a acçáo

provocatória e o culto da esPonta-

neidade contra a luta organízada.

A afirmaçáo da soberania nacional,

elemento de resistência e avanço. A
questáo nacional e a questáo de clas-

se. Objectivos de luta, fases e etapas.

As alianças da classe operária. Forças

que convergem na resistência à ofen-

siva do imperialismo. A importância

da sua cooperaçáo e unidade ia ac'

ção. A frente anti-imperialista.

. O Movimento Comunista e Revo-

Iucionário Internacional, situaçáo e

desafios. O oportunismo de direita,

reformista, e de esquerda, dogmático

e sectário. O papel insubstituível dos

partidos comunistas - o seu reforço

orgânico e ideológico, a sua estreita li-
gaçáo aos trabalhadores e às massas e

o enraizamento na realidade nacional.

Internacionalismo proletário. A soli-

dariedade, cooperaçáo e unidade na

acçáo dos comunistas. A cooperaçáo

dos comunistas com outras forças re-

volucionárias, progressistas, anti-im-
perialistas. A época histórica da pas-

sagem do capitalismo ao socialismo.

. A natureza do capitalismo. A génese

de classe das profundas contradiçóes

e problemas que marcam a actual si-

tuaçáo mundial. Perigos e potenciali-

dades na luta por transformaçóes pro-

gressistas e revolucionárias.

. Socialismo - necessidade do nosso

tempo. A perspectiva histórica e a

luta por objectivos imediatos. Fases

e etapas da luta revolucionária. A po-

lítica de alianças. A sociedade socia-

lista pela qual lutamos, expressáo da

aspiraçáo milenar da humanidade à

libertaçáo da exploraçáo e da opres-

sáo. A actualidade do ideal e projecto

comunistas.

Situaçáo nacional

. O processo de integraçáo capitalista

da UE. Os instrumentos de domina-

çáo política, económica e orçamental

da UE. As opçóes de subordinaçáo

contrárias aos interesses nacionais e
' 

ao desenvolvimento do País. A falsa

tese sobre a compadbilidade do cum-

primento das imposiçóes orçamentais

da Uniáo Europeia com o desenvolvi-

Resolução do Comité Central sobre a realização do XXlCongresso do PCP



mento do País e â resposta plena aos

problemas económicos e sociais. A
questão da Dívida e do Euro e a res-

posta necessária.

. A situaçáo económica do País. Os pro-
blemas estruturais e a política econó-

mica e social necessária. A capacidade

produtiva e a desvalorizaçío da pro-

duçáo nacional, a tercearizaçáo e fr-
nanceirizaçáo da economia. A relaçáo

exportaçóes/importaçóes. A defesa e

valorizaçáo dos recursos naturais e o

direito de os conhecer e inserir numa

estratégia pública ao serviço do País.

A evoluçáo científica e tecnológica,

suas consequências, potencialidades

e aproveitamento para o desenvolvi-

mento nacional.

. O processo de centralizaçáo e concen-

traçáo capitalista, o domínio econó-

mico e político do capital monopo-
lista e a crescente presença do capital

estrangeiro nos sectores estrâtégicos

do País. Repercussóes deste domínio
nas limitaçóes a uma estratégia sobe-

rana de desenvolvimento do País, na

perversáo da democracia e fragiliza-

çáo das instituiçóes, no fomento de

fenómenos de corrupçáo decorrentes

da promiscuidade entre o poder po-
lítico e o poder económico e entre o

sector público e o sector privado.

. A nova fase da vida política nacional,

correspondente à anterior legislatu-

ra - balanço, significado e ilaçóes. O
que confirma do valor da luta dos tra-
balhadores e do povo paÍa a derrota

do governo PSD/CDS, o que confir-
ma do papel decisivo do PCP e da luta
para defender e conquistar direitos, o
que desmente as teses dos que apresen-

tam como único caminho para o País

a liquidaçáo de direitos e o corte de

salários e ieformas, o que revela de in-
compatibilidade entre a subordinaçáo

ao grande capital, ao Euro e às impo-
siçóes da Uniáo Europeia e a resposta

plena aos problemas do País e ao seu

desenvolvimento soberano. Expres-

sóes distintas de errada observaçáo do

que representou: a sobrevalorizaçáo

do que se alcançou em prejuízo da
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afirmaçáo de uma política alternativa;

a desvalorizaçáo em absoluto do apro-

veitamento de condiçóes para avançar

na melhoria das condiçóes de vida dos

trabalhadores e do povo.

. A afirmaçáo da alternativa patriótica e

de esquerda e dos valores de Abril, em

contraponto com as opçóes da políti-
ca de direita, na denúncia da acçáo do

Governo PS e em confronto com os

objectivos dos sectores reaccionários e

fascizantes. A indispensável denúncia

e combate às opçóes do Governo PS

com as limitaçóes que delas decor-

rem e o decidido confronto com es-

tratégias para abrir espaço a projectos

políticos e institucionais retrógrados

e antidemocráticos, suportados no

empolamento e distorçáo de factos e

situaçóes, e na instrumentalizaçáo de

insatisfaçóes face à ausência de respos-

ta a problemas reais do povo e do País.

. A ofensiva reaccionária. Agenda, ob-

jectivos e instrumentos dos projectos

reaccionários em desenvolvimento. A
emergência de novas forças com repre-

sentaçáo parlamentar associadas ao

capital monopolista com uma agenda

populista e reaccionária. Os projectos

de subversáo do regime democrático

e de alteraçáo constitucional baseadas

nas chamadas reformas estruturais.

O branqueamento das responsabili-

dades e da acçáo de PSD e CDS. A
identificaçáo e convergência em eixos

essenciais entre os partidos de direita,

PSD, CDS e paftidos aparentados re-

cém-criados como o Chega e a Inicia-

tiva Liberal.

. A situaçáo social. As desigualdades

sociais. A pobreza. A afirmaçáo dos

direitos e protecçáo sociais com base

numa Segurança Social pública e

universal em contraponto à agenda

privatizadoru e a concepçóes assisten-

cialistas. O direito à saúde, a defesa e

valoúzaçío do SNS e o indispensável

combate à privatizaçáo dos serviços e

cuidados de saúde. O direito à edu-

caçâo, avalorizaçáo da Escola Pública

e a denúncia da estratégia de muni-
cipalizaçáo da educaçáo e do ensino.

A efectivaçáo das funçóes sociais do

Estado e o combate às teses do "di-
reito de escolha" entre o público e o

privado.

. Os direitos dos trabalhadores. O au-

mento geral dos salários, emergência

nacional. A sua importância paÍa a

melhoria das condiçóes de vida dos

trabalhadores, para a elevaçáo do per-

fil produtivo , para o desenvolvimento

e o reforço da Segurança Social. O
direito de contrataçáo colectiva. A le-

gislaçáo laboral e a revogaçáo das suas

normas gravosas. A concertaçáo social

enquanto instrumento de articulaçáo

da política de direita com os interesses

do grande patronato.

. A situaçáo na cultura. A crescente

mercantilizaçáo e o desinvestimento

do Estado - refexos na criaçáo e nos

criadores, na fruiçáo cultural e na de-

gradaçío e privatizaçáo do patrimó-

nio cultural.

. A questáo da habitaçáo. A efectiva-

çáo do direito à habitaçáo, o papel

do Estado e o domínio do capital fi-
nanceiro no imobiliário. O regime de

arrendamento e a lei dos despejos. A
especulaçáo em curso e a negaçáo do

direito de acesso à habitaçáo, desig-

nadamente aos jovens. Os potenciais

riscos de nova bolha especulativa.

. Situaçáo e problemas das camadas an-

timonopolistas. Questóes específicas

destes sectores no quadro dos objecti-

vos da luta mais geral. Os pequenos e

médios agricultores e pescadores. Os

micro, pequenos e médios empresários.

. A juventude e as novas geraçóes - pro-

blemas, aspiraçóes e perspectivas.

. A emancipaçáo da mulher - realidade,

luta, mistiÊcaçáo e manipulaçáo.

. As questóes ambientais e o modo de

produçáo capitalista. A chamada
' agenda climática: nattrÍeza e objec-

tivos. A ocultaçáo da raiz e natvÍeza

do capitalismo enquanto factor maior

dos problemas ambientais, da delapi-



daçáo dos recursos naturais, do dese-

quilibro ecológico. A falsa invocaçáo

de confronto de geraçóes. A luta em

defesa dos valores ambientais e a sua

convergência com a luta contra a ex-

ploraçáo e o sistema capitalista.

. A reconfiguraçáo do Estado ao servi-

ço do capital monopolista. O regime

democrático. A afirmaçáo do Poder

Local. As Regióes Administrativas e o

combate à falsa "descentralização". As

Regióes Autónomas. As teorizaçóes

diversas - "Estado mínimo", "Estado

falhou", "Estado" contraposto a "con-

tribuintes", etc, - para pôr em causa

a concretizaçáo dos direitos consti-

tucionais, designadamente no plano

económico e social. A natureza de

classe do Estado.

. A luta ideológica. Linhas e vectores

principais da ofensiva ideológica: o

anticomunismo e o ataque ao PCP; o

branqueamento do fascismo e a pro-
moçáo de concepçóes anti- democrá-

ticas; a subversáo de valores éticos e

comportamentais para, entre outros

objectivos, fomentar o individualis-
mo e o conformismo; a ocultaçáo das

contradiçóes de classe e a negaçáo de

interesses antagónicos; o esbatimento

de relaçóes de classe e a consequente

perda de percepçáo da exploraçáo e

das desigualdades e a sua banalizaçáo;

a inculcaçáo do medo e da incerteza

para justificar a aceitaçáo de decisóes

contrárias à democracia e aos direitos

individuais e colectivos; a perversáo e

inversáo de valores civilizacionais; o

empolamento da criminalidade e da

violência; a exacerbaçáo de agendas

identitárias (de género, de etnia, de

nacionalidade, de orientaçáo sexual)

enquanto instrumentos de diversáo,

divisáo e mistificaçáo e de ocultaçáo

da natureza e dimensáo de classe; a

instrumentalizaçâo da preocupaçáo

com os animais; o aproveitamento da

corrupçáo para atribuir à democra-

cia o que tem origem no domínio do

capital monopolista. A nova fase da

vida política nacional e a campanha

de manipulaçáo ideológica. A mistifi-
caçáo sobre uma alegada "maioria de

esquerda" escondendo a naÍuÍeza p o -

lítica e institucional (Governo mino-
ritário do PS embora condicionado
por uma correlaçáo de forças na AR
e pela intervençáo do PCP), as insi-
nuaçóes sobre comprometimentos do

PCP em si mesmas expressáo do in-
conformismo de sectores reaccioná-

rios com o papel do PCP na concreti-
zaçáo de avanços e respostas mesmo

que limitadas a problemas, o uso do

termo "geringonça" para lhe atribuir
um significado político de agregaçáo

de forças política inexistente para es-

bater a ideia de alternativa patriótica
e de esquerda, a deturpaçáo do papel

do PCP com o objectivo de limitar
a sua independência política paÍa a

cada momento decidir o que melhor
serve os interesses dos trabalhadores

e do povo e a luta por objectivos ge-

rais, as falsificaçóes sobre a alegada

ausência de dinâmica e expressáo da

luta dos trabalhadores.

. A política externa e a subordinaçáo

ao imperialismo. A integraçáo de

Portugal nos projectos belicistas da

Uniáo Europeia, da NÂTO e dos

EUA. A cumplicidade com a agenda

desestabilizadora, agressiva e golpista

do imperialismo.

. A situaçáo nas Forças Armadas e nas

forças e serviços de segurança. A afir-

maçáo evalorizaçáo das Forças Arma-
das no quadro da sua missáo de defesa

da soberania e independência nacio-

nais. O acesso àJustiça e a sua nature-

za de classe. As garantias dos cidadáos

e a violaçáo e invasáo da privacidade.

. A situaçáo na comunicaçáo social. O
processo de concentraçáo da proprie-
dade. A degradaçáo da informaçáo e

da independência do jornalismo. A
ardculaçáo da agenda mediática com

os objectivos de dominaçáo mono-

polista e imperialista. A situaçáo dos

trabalhadores da comunicaçáo social.

. A política patriótica e de esquerda,

condiçáo inadiável pâra a resposta aos

problemas nacionais. Uma política al-

ternativâ que coloca como objectivos

prioritários: a libertaçáo do País da

submissáo ao Euro e das imposiçóes

e constrangimentos da Uniáo Euro-
peia, como componente da afirma-

çáo de um Portugal livre e soberano;

a renegociaçáo da dívida pública; a

valorizaçáo do trabalho e dos traba-

lhadores; a defesa e promoçáo da pro-
duçáo nacional e dos sectores produ-

tivos; a garantia do controlo público
da banca e a recuperaçáo para o sector

público dos sectores básicos estratégi-

cos da economia; a garantia de uma

administraçáo e serviços públicos ao

serviço do povo e do País; a defesa de

uma política de justiça fiscal que ali-
vie a tributaçáo sobre os rendimentos

dos trabalhadores e do povo, comba-

ta os paraísos fiscais e rompa com o

escandaloso favorecimento do grande

capital; a defesa do regime democráti-

co e o cumprimento da Constituiçáo
da República Portuguesa, o aprofun-
damento dos direitos, liberdades e

garantias, o combate à corrupçáo e

a concretizaçáo de uma justiça inde-

pendente e acessível a todos.

Luta de massas, organizaçóes
unitárias, intervençáo política

e alternativa

. A luta de massas, elemento decisivo

para a afrrmaçáo e conquista de di-
reitos, para a elevaçáo da consciência

social e política e para a transforma-

çáo social. A luta dos trabalhadores,

factor central do desenvolvimento da

luta de massas.

. A expressáo e importância da luta de

massas nos últimos anos e a perspec-

tiva do seu desenvolvimento. O papel

que desempenhou na derrota do Go-
verno PSD/CDS e para impor na nova

fase da vida política nacional a defesa,

reposiçáo e conquista de direitos.

. O papel insubstituível da luta organi-

zada. A acçáo desagregadora das cha-

.madas 
"agendas inorgânicas".

. Forças sociais e a suâ evoluçáo. Ten-

dências da acelerada transformaçáo

tecnológica e suas implicaçóes no pro-



cesso produtivo, na organizaçáo do

trabalho, na arrumaçáo das forças de

classe, nas características do trabalho

assalariado e na organizaçáo da classe

operária e dos trabalhadores na luta
conrrâ o capital.

. Aorganizaçáo unitária da classe operá-

ria e dos trabalhadores. O Movimen-
to Sindical Unitário. As Comissóes de

Trabalhadores. A acçáo divisionista, a
criaçáo de estruturas e organizaçóes

divisionistas com propósitos provo-

carórios e dinâmicas de radicalização.

. Organizaç1es e movimentos de outras

classes, camadas e sectores sociais náo

monopolistas. Expressóes de luta em

torno de problemas específicos.

. A nova fase da vida política nacional.

Realidade e manipulaçáo. A impor-
tante expressáo da luta dos trabalha-

dores nesse período. Luta, resistência,

resultados e sua valorizaçáo.

. A situaçáo actual e o caminho neces-

sário para o País. Face às opçóes de

classe do PS e do seu Governo e aos

objectivos da ofensiva reaccionária e

revanchista do grande capital, afirmar
a alternativa patriótica e de esquerda.

. Quadro político e seus desenvolvi-

mentos. Partidos com representaçáo

na Assembleia da República e outras

forças políticas. O papel do Presidente

da República. Constituiçáo da Repú-

blica e leis eleitorais.

. Iniciativa política e alternativa. Luta
política, eleitoral e institucional e a

sua articulaçáo com a luta de massas.

. A alternativa patriótica e de esquerda e

o caminho da sua concretizacáo.

Partido

. O centenário do Partido: a história, a

actualidade e o futuro. Identidade e

projecto comunistas.

. O ataque ao Partido, seu carácter per-

manente, agravamento acentuado nos

5

últimos anos. Princípios de funcio-
namento, base da força do Partido.

Práticas de acçáo desagregadora do

Partido, sua prevençáo e combate.

Defender o Partido, resistir, avançar.

. A militância, disponibilidade; inter-

vençáo e forma de estar independen-

temente da natureza das tarefas. A
intervençáo nas frentes de massas. A
acçáo dos comunistas nas instituiçóes.

A importância da aplicaçáo prática do

princípio de náo ser beneficiado nem

prejudicado pelo exercício de respon-

sabilidades institucionais.

. As estruturas e organismos de direcçáo,

funcionamento e estilo de trabalho.

. Quadros e tarefas, disponibilidade
para tarefas regulares e responsabili-

zaçáo de quadros. Responsabilidades

por tarefas regulares, aspecto decisivo

da capacidade de direcçáo e da in-
tervençáo. Funcionários do Partido:

revolucionários a tempo inteiro e náo

empregados do Partido. A formaçáo

política e ideológica.

. O recrutamento de novos militantes e

a sua integraçáo.

. O reforço da organizaçáo e interven-

çáo do Partido nas empresas e locais

de trabalho. Quadros destacados e a

destacar. Células existentes e criaçâo

de novas células. Conteúdo do traba-

lho, papel de vanguarda, Iigaçáo e en-

raizamento nos trabalhadores. Acçáo

5 mil contactos, significado e perspec-

tivas. Desehvolvimento de trabalho

de contacto com trabalhadores sobre

o Partido e a sua adesáo ao Partido,

estilo de trabalho permanente.

. A estruturaçáo da intervençáo e a ac-

çáo junto de camadas sociais e secto-

res específicos. O reforço da JCP e o

trabalho com a juventude. Â acçáo e

organizaçáo naáreada cultura e junto
dos intelectuais e quadros técnicos. O

trabalho dirigido às mulheres. O tra-

balho junto dos reformados. A acçáo

junto dos agricultores e pescadores e

o trabalho com os micro, pequenos

e médios empresários. A acçáo junto

das pessoas com deficiência. O traba-

lho com outras camadas específicas.

. As organizaçóes locais, funcionamento,

estruturaçáo, conteúdo de intervençáo.

'A ligaçáo às massas, a intervençáo dos

comunistas nos movimentos e organi-
zaçóes unitárias, o trabalho político

unitário.

. Informaçáo e propaganda, sua impor-

tância na luta política e ideológica.

Estruturas, meios e conteúdos. Os

meios electrónicos de comunicaçáo.

. Imprensa do Partido. O papel do
"Avante!" e a sua difusáo. "O Militan-
te". A actividade editorial.

. A Festa do Avante!: programa, progra-

maçáo, novas dimensóes da divulga-

çáo, formas de alargar a venda da EP.

Aacçáo militante, a participaçáo alar-

gada de amigos da Festa e do Partido
na realizaçáo da Festa do Auante!.

. A independência financeira do Parti-

do. Garantia do financiamento a par-

tir dos meios próprios. Angariaçáo de

fundos, tarefa que se coloca a todos

os militantes e no contacto alargado

com os trabalhadores e a populaçáo.

O património do Partido. O paga-

mento regular das quotizaçóes e o seu

aumento, base regular de financia-

mento. O valor da quota e a estrutura

de recebimento das quotizaçóes. As

campanhas de fundos. As iniciativas.

O criterioso uso dos recursos partidá-
rios. O controlo financeiro.

. Os centros de trabalho base de apoio

ao funcionamento e intervençáo do-
Partido e de ligaçáo às massas. Ava-

liaçáo global dos centros de trabalho

existentes, das suas condiçóes, do seu

grau de utilízaçáo. Formas de apoio

ao funcionamento e intervençáo do

Partido em organizaçóes que náo têm

centro de trabalho.

. Actividade internacional e acçáo inter-

nacionalista.
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lv.

O Comité Central do PCP considera

que o Programa e os Estatutos man-
têm a sua actualidade e respondem às

exigências actuais da intervençáo do
Partido.

v.

O Comité Central do PCP, consideran-

do a experiência na preparaçáo de con-

gressos anteriores, tendo em conta a im-
portância do envolvimento do colectivo

partidário, com a máxima participaçáo

de militantes, das organizaçóes e orga-

nismos partidários, decide da planifica-

çáo de três fases interligadas e comple-

mentares para a preparaçío e realizaçío
do XXI Congresso do PCP:

. A primeira fase, que ocorrerá até ao

final do mês de Maio, assenta na dis-

cussáo em todo o Partido das questóes

fundamentais a que o Congresso deve

dar resposta, sobre as matérias estru-

turantes a integrar nas Teses-Projec-

to de Resoluçáo Política a partir das

questóes, tópicos e linhas de orienta-

çáo inscritos na presente Resoluçáo do

Comité Central.

. A segunda fase, que decorrerá até ao

final do mês de Agosto, em que seráo

elaboradas as Teses-Projecto de Reso-

luçáo Política, e que terá em conta o
debate e as contribuiçóes recolhidas

na primeira fase.

. A terceira fase, com início em final
de Setembro, após a publicaçáo dos

documentos no 'Avantel", que de-

verá abrir um espaço dedicado à

intervençáo dos militantes, em que

se realizaráo as reunióes plenárias e

assembleias das organizaçóes do Par-

tido para o debate das Teses-Projecto

de Resoluçáo Política aprovado pelo

Comité Central e em que se pro-
cederá à eleiçáo dos delegados, em

conformidade com o regulamento

previamente aprovado pelo Comité
Central.

vt.

O )O(I Congresso do PCP realiza-se num

quadro político nacional e internacional de

particular exigência e complexidade. A sua

preparaçia e reJuaçáo dwe integrar-se no

trabalho geral do Partido, contribuir para o

seu reforço, em particular nas empresas e lo-
cais de trabalho, para o reforço da unidade

dos trabalhadores, para o alargamento da

luta de massas e das vírias classes e camadas

sociais antimonopolisas, paÍa a unidade

e a@o dos democratas e patrioüls, para a

afirmaçao do ideal e projecto comunistas.

O ComitéCenualdo PCP apelaàs orguntza-

çóes, aos militantes do Partido e ao colecdvo

pardd.írio paxa que, com a sua experiênci4

refleriáo e opiniáo, conuibuam para o &ito
do )OC Congresso, para o foralecimento

do Panido e do trabalho para o desenvolvi-

mento da ac\Ío e da luta, pelo alargamento

da iniciativa, pela ruptura com a política de

direia, por uma política patriótica e de es-

querda, por uma "Democracia Àançada -
Os Valores de Abril no Futuro de Portugal",

pelo socialismo e o comunismo.
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