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Lista c: Por um sindicato democrático; Pela Luta; Pela unidade; pela vitória (1976) 

 
Introdução: (…) Quanto á actual situação politica, ela caracteriza-se fundamentalmente da seguinte forma: 

No campo da classe dominante, a burguesia exploradora, assiste-se a uma luta entre as duas fracções que se 
guerreiam e disputam mutuamente, mas que estão de acordo no essencial: manter a exploração do Povo. (…) 
(…) È evidente que para os explorados, para o Povo, esta é uma falsa alternativa: não temos de escolher entre duas 
formas de ditadura, entre dois exploradores do povo. 
A posição da classe operária e de todos os explorados que a ela se devem unir tem de ser uma posição autónoma: 
não se deixarem enredar nessa disputa de que só podem esperar a destruição, a miséria, o aumento da exploração 
e a lutarem unidos contra uma e outras formas de exploração. (…) 
(…) Quanto à classe operária, ás classes trabalhadoras, ao povo, além da percepção de que a sua exploração e 
insegurança só têm aumentado, existe também uma profunda divisão de forças, resultante da infiltração de 
ideologias estranhas aos explorados e que ainda impedem a sua unidade sob uma direcção única e firme contra 
qualquer dos centros de exploração e da repressão. 
A responsabilidade dessa divisão no seio dos explorados cabe inteiramente à política do partido social fascista. 
A execução dessa politica no campo sindical está a cargo da intersindical da traição, totalmente dirigida e 
controlada pelos agentes de Moscovo. (…) 
Torna-se assim claro que o inimigo no campo sindical é o social-fascismo, pois trata-se de uma força desagregadora 
e burguesa infiltrada no próprio seio dos trabalhadores. 
Como tal, consideramos que a conquista dos sindicatos pelos trabalhadores, a sua transformação de centros da 
contra revolução em centros de revolução, o exercício de democracia efectiva nos sindicatos passa por uma luta 
firme e consequente contra o social-fascismo. (…) 
A resposta a essa política anti-popular desses inimigos de classes só pode encontra-se numa unidade de todos os 
trabalhadores democratas, anti-fascistas e anti-social-fascistas. (…) 
A intersindical, que diz representar dois milhões de trabalhadores, tem feito tudo para colocar os trabalhadores a 
reboque dos interesses do imperialismo soviético, desde caluniar e reprimir as lutas dos trabalhadores, até os 
utilizar como tropas de choque de apoio aos golpes e contra golpes social-fascistas, como aconteceu mais recente 
no golpe de 25 de Novembro (…) 
(…) A burguesia exploradora prepara-se para fazer pagar mais uma vez aos trabalhadores o preço da sua crise. (…) 
O controlo operário dos revisionistas não é mais do que o policiamento dos operários, dos trabalhadores; o reforço 
da economia dos patrões, a tentativa de amarrar os trabalhadores às “ajudas” e aos “financiamentos” com que o 
social-imperialismo soviético pretende disputar ao imperialismo americano o saque e o controlo da nossa pátria e 
povo. 
O controlo operário não é uma forma de ajudar os capitalistas a resolver os problemas que eles criaram e 
continuarão a criar (…) O controlo operário é uma guerra entre duas classes. 
Uma das principais características das graves crises que sacodem periodicamente a economia dos países capitalistas 
é o encerramento de milhares de empresas com a consequente vaga de despedimentos, que reduzem milhares de 
trabalhadores ao desemprego (…) Para os falsos amigos do povo a solução é simples: os trabalhadores deverão 
pedir ao Estado que nacionalize a empresa, e assim tudo ficará resolvido. Ao ser nacionalizada uma empresa não se 
vai por fim á exploração capitalista. Esta poderá mesmo ser reforçada. (…) 
 
NACIONALIZAÇÕES 
 
(…) Ao nacionalizar uma empresa não vai ser posto o fim á exploração capitalista. Esta poderá mesmo reforçar-se. 
As empresas nacionalizadas submetidas à direcção centralizada do Estado de burguesia, são em geral sectores onde 
a exploração dos trabalhadores é mais intensa, os métodos de gestão, a tendência para intensos ritmos de trabalho 
maior, mais autoridade e burocráticos. A única coisa que se modifica numa empresa nacionalizada é a propriedade 



formal jurídica da empresa. Quando a empresa é nacionalizada o accionista passa a ser o estado, a administração 
mantém-se com os mesmos ou novos administradores e tudo continua na mesma. Nada de essencial de altera. 
 (…) A nacionalização e a tomada de posição pelo estado nas empresas arruinadas, significa apenas que o estado vai 
tomar sobre si o encargo de manter em funcionamento empresas em mau estado financeiro, o que se conseguirá 
através duma mais intensa exploração dos trabalhadores. E apenas um expediente para resolver uma situação 
concreta, que não põe fim ao capitalismo. (…) As nacionalizações efectuadas por um governo burguês, são uma 
forma de construir o capitalismo monopolista de estado, de transformar a propriedade individual da burguesia em 
propriedade colectiva da burguesia e de procurar uma saída para a crescente crise económica que caracteriza o 
capitalismo agonizante.  
 
DESPEDIMENTOS 
 
Em, regime capitalista, a produção tem como fim principal o lucro. Por isso, a existência de trabalhadores sem 
emprego é um facto que favorece os capitalistas, por lhes permitir baixar os salários. (…) Quando, por falta de mão-
de-obra, os salários mostram tendência em subir, os capitalistas reagem recorrendo á mecanização ou á 
reconversão da sua economia, a fim de dispensarem um maior número de braços humanos. (…) A burguesia 
exploradora pode fazer pesar sobre a cabeça dos trabalhadores a ameaça do despedimento e de falência, os 
capitalistas procuram criar nos trabalhadores a ideia de que o recurso à força colectiva para limitar os efeitos da 
exploração, em período de crise económica, só virá piorar a sua condição de escravo. Tentam deste modo, fazer os 
trabalhadores suportar as consequências da crise e salvar o sistema. A isto os trabalhadores devem responder com 
o reforço da sua unidade e o desenvolvimento das formas de luta. 
 
 

 

 
 


