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c) Temos pois uma massa de operarios que ainda que seja a
segunda mais numerosa da Africa e pouco desenvolvida e
concentrada em grandes empresasonde nao requer qualquer
especializacao- minas, petroleo, pesca, portos e caminhos
de ferro - ou em muito pequenasempresasonde a necessi-

b) 0 estado fascista portugues com as suas leis de condiciona
mento industrial e leis sociais de discrirninacao favoreceu
unicamenteos monopolios, estrangulou ate ao limite 0 desen
volvimento do nosso povo, conservando-o pura e simples
mente como mao-de-obrabarata e permanentementedisponi
vel. Para Angola estava previsto 0 desenvolvimento da
industria ligeira, alimentaceo, textil e 0 desenvolvimento das
Industries de base que as mantivessem numa permanente
situa9aOde dependencia- petroquimicase adubos. De resto
ficariamos so como mercado de colocacso dos produtos da
industria de ponta portuguesa e internacional, bem como
fonte exportadora de rnaterias-prlrnas.

a) 0 desenvolvimento econernice de Angola e caracteristico de
um pais colonizado.
o dominio colonial fascista possibilitou a irnplantacao no
nosso Paisdos monopolies internacionaisnascidosda concen
tran9aoe centraliza<;aode capitais na Europae EstadosUnidos
sem que tivesse havido a evotucao do modo de producso
correspondente, em duas palavras, dum lade a existencia de
meia duzia de monopolies que dominam na sua quase tota
lidade a economia angolana, intimamente ligada ao capital
financeiro, que Ihes permite ultrapassar fases de crise e de
greve por espacos de tempo longo, situacoes essas que
muitas das vezes sao por si criadas para conseguirem os
seus objectivos. Do outro lado as formas ernbrionarias de
capltalismo, a pequenae media empresa inteiramente depen
dentes da Banca e ou subsidiarias das multi-nacionais, e a
imensa maioria de operarios e camponesesque devido a ine
xistencia de quaisquer condicoes econcrnicas, nao t~m hip6-
tese de poder superar paralizacoesque possam prolongar-se
para alem de dois a tres dias.

1-Analisando a actual conjuntura do nosso Pais nos seus princi
pais sectores - econ6mico - politico - social -, 0 grupo de trabalbo
constacta :

INTRODUCAO

ARQUIV
O L

. L
ARA



8

d) Logo no inicia do processo entao surgido a partir do 25 de
Abril, quando 0 operariado se lancou na conquista de rnelho
res ccndicoes de vida, se verificou 0 tipo de capitalismo
existente no nosso Pais. Vendo-se 0 capital frnanceiro na
erninencia de perder os privileqios que sernpre Ihe foram
garantidos pelo Estado colonial em face da luta heroica que
o povo anqolano trava pela sua independencia campleta,
paraliza 0 credito. A pequena e media ernpresa. dele depen
dente nao tem capacidade para absorver as contradicoes
geradas pelas reivindicacoes operarias que podemos consi
derar minimas, como 0 salario de 3500$00 mensais; entra
em falencia 0 que se traduz como desemprego massive para
as massas trabalhadoras, criando-se condicoes para 0 caos
social e econornico como 0 deseja 0 imperialismo. Dos opera
rios que constituem 0 eixo principal das masses produtoras
do nosso Pais, mais de metade encontra-se desempregada.
56 os monop6lios mantern 0 indice de emprego oue .se veri
ficava antes de meados do ano passado, continuando, por
tanto, a esgrimir a espada arneacadora do desemprego nas
zonas libertadas, enquanto em reqioes ocupadas pelo inimigo
as rnassas trabalhadoras foram obrigadas a fugir, intencao
clara do inimigo de agudizar as contradicoes no nosso seio
para que se criem as condicoes proprias para a irnposicao
golpista dum regime anti-popular.
Em face desta situacao os sindicatos saudam vivamente a
medida posta em pratica pelo Governo de controle das insti
tui96~s financeiras privadas. Com ela abrem-se novas pers-

dade de especializacao e contrabalancada pelo f raco numere
e pela consequente falta de consciencia de ciasse, aereseida
da pouco orqanizacao que ate agora existiu. em virtude da
rapressao Iascisra directa e do desvio a que obrigaram os
5indicatos transformando-os em casas de saude em que os
trabalhadores pagavam a sua propria assistencia ou merriam
por falta dela, como ainda acontece.
Por outro lade a pequena e media empresa, vive numa depen
dencia absolute do credito bancario. Pard a grande maoiria
delas, ate 0 levantamenta das materias-prirnas impartadas do
estrangeiro era feito sob credito das instituicoes financeiras
privadas. Produzindo em sectores que nao interessavam di
rectamente ao grande capital, viviam e vivern ainda essencial
mente da mao-de-obra barata e consequentemente com uma
cornpcsicao organiea de capital baixlssima. Tarnbern nestas
unidades 0 quadro de pessoal especializado e tecnico e consn
tuido par elementos que nao pertcncem ao nosso povo.
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e) A etapaactual da luta poe, como primeira tarefa, a luta contra
a sabotagem econ6mica e consequentementea organizac;ao
dos trabalhadores para a reconstrucao nacional; nesta luta
desenvolver-ee-a,concomitantemente, a consciencia revolu
cionariados trabalhadores.em especialados operarios.esteio
central da nossa revolu~ao.Importa que, as formas organiza
tivas de base,corresponda0 GovernocommedidasIavoraveis
as classes trabalhadoras, travando por todos os meios 0
encerramento das fabricas, reactivando 0 credito. criando
estruturas amplas que correspondam as necessidades do
povo angolano, em especial da cultura, saude e apertelcoa
mento profissional.
Outra tarefa imediata e a de reorqanizacsodos circuitos eco
n6micos de produ~ao em moldes compietamente diferentes
dos que existiramou continuam a existir, Aos sindicatoscabe
um papeJ fundamental no processo, com organizac;aodos
produtores em sectores vitals, fazendo com que cada traba
Ihador sa sinta responsavel no lugar que ocupa face ao mo
mento de guerra que travamos, contra 0 inimigo interno e
contra os invasores.
Aos sindicatos compete ainda crier, desde js, as condicoes
para0 agrupamentoda populacaode modo a tornar mais facil
a dlstribuiceo dos produtos, evitando-se 0 acernbarcamenro
e 0 «mercado negro», que urge evltar a todo 0 custo; deve
redefinir-se todo 0 sistema de producao, conduzindo-o para
umamelhoriado modo devida do nossopovo. aumentando-se
dessemodo0 mercadointerno e tornando menossusceptiveis
as tlutuacoesdemercadoos valoresdos produtos exportados,
ate agora quase todos minerais ou de monocultura.
A organiza~o dos circuitos de distribuicao das mercadorias
merece tarnbem 0 maior relevo: Angola tem um desenvolvi
mento muito original por regioes. Em Luanda, por exemplo,
concentra-se50 por cento do operariadoangolano mas a "Sua
subsistsncia em gimeros de primeira necessidade depende
em grande parte de regioes do SuI. ao passo que estas tem
um fraco desenvolvimentoindustrial. Daac~aodos sindicatos,
dependeraem grande parte a regulariza9aodestes problemas
criados pelo capitalismo colonial, organizando as massas
trabalhadoras por sectores de actividade com vista a des-

pectivas na luta sindical, na medida em que em periodos de
crise econornica a luta sindical perde quase totalmente a
sua forca, pelo facto de se alargar 0 mercado de trabalho,
impossibilitando, por conseguinte, a cornpressao econornica
dos salaries sobre a base da concorrencia capitalista.
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f) Os Sindicatos, organismos essenciais dos trabalhadores na
luta contra a sociedade de classes, devem estar na primeira
finha juntamente com 0 povo em armas. Da garantia de
continuidade da producao dependera a vit6ria final do povo
anqolano: aos trabalhac!ores organizados nos seus locais de
trabalho poe-se, como tarefa imediata, determinar com clareza
a justeza da sua luta na empresa em que vendam a sua torca
de trabalho. As associacoes sindicais que os integram cumpre
o papel de definir a orientacao geral da luta, baseando-se
sempre numa analise concreta da canjuntura do nosso Pais.
o desenvolvimento capitalista em Angola na.o 13,na generali
dade. igual ao dos outros paises capitalistas da Europa e
Amercia, como js 0 atirmamos: basicamente, temos um tipo
de economia pr6prio de um Pais colonizado, em que 0 irnpe
rialismo domina os sectores mais importantes da vida econo
mica, dando origem a empresa subsidiaaria, «pcs-capitalista».
Os sindicalistas tem a obriga9ao de avaJiar os criterios de
luta, desenvolver 0 grau de consciencia dos trabalhac:fores,
evitanda-se a todo 0 custo a apticacao rnecanica das formas
de luta reivindicativa de outros paises com uma cornposicao
social e econ6mica diferente da nossa. Um operario e explo
rado nums grande empress como numa pequena, e um facto:
mas da cornpreensao da luta geral que travarnos, devemos
encontrar os meios de trazer para 0 nosso Jado uma grande
parte das forces produtivas do nosso Pais. a base de luta

trocar as tentativas de sabotagem Economics, de paraliza<;ao
de unidades de produc;ao por falta de meios, a impedir 0 caos
econ6mico e social. Neste como noutros aspectos torna-se ne
cessario e urgente que 0 Governo determine solucoes que per
mitam uma resposta pronta a impedir 0 agravamen~o da situa
<;io js dificil das massas trabalhadoras e do ppvo em geral. Na
estrateqia sindical a seguir, nao podem as associacoes sindicais
deixar de se preocupar com a organizaC;ao da imensa maioria
dos produtores de riqueza nacional, os camponeses. Estes
devem ser organizados em cooperatives de prodw;ao, ao
mesma tempo que se organizam os demais trabalhadores em
cooperatives de troca e de consume. com 0 total apoio de
tadas as organizac;oes sindicais.
Para por em pratica toda a arg8nizac;ao capaz de suportar
a luta contra todo 0 tipo de immigos, para arrancar com a
reconstrucao nacional, para retirar definitivamente 0 nosso
povo da opressao, da miseria, do analfabetismo, da doenca,
todas as organizayOes progressistas do nosso Pais, devem
conjugar todos os seus esforc;os.
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LUTEMOS POR UM GOVERNO POPULAR

PRO~IR ~ RESISTIR

A LUTA CONTINUA An A VITORIA FINAL

A VITORIA ~ CERTA.

h) A todas as organizac;5essindicais, se pOe, com especial
relevo, a luta dentro da linha geral do povo angolano e da
sua vanguarda revolucionaria,submetida a uma disciplina que
a forma organizativado centralismo demoeratlco impOe.Oessa
organizac;aonas fabricas, no campo, nos servic;os,em toda
a vida do nosso Pais, esta a certeza na vit6ria da nossa luta
contra todos os inimigos, levando os trabalhadores ao poder.

g} Um facto importante a pondetar , 0 grau de analfabetismo
do nosso povo, 0 que neo quer dizer ausencia de consciencia
revolucienarte. Os sincficatos devem, como parte integrante
da sua luta, aumentar por todos os meios a cultura des
massas trabathadoras, concentrando os meios materiais e
humanos para 0 efeito. Com esse fim, devem comec;arpOr
inventariar tod~s os recursos. bem como as necessidadesdo
povo trabalhador.

contra 0 inimigo mats poderoso, 0 imperialismo, ao mesmo
tempo que se impede a parntit.a~o da produc;eo.
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6.0 - Aliar-se a todas as forc;as da classe operaria internacional.
amantes da paz e da liberdade.

5.0 - Unir-se a todas as for!(8s anti-colonialistas e anti-imperialis
tas nacionais e internacionais;

4.0 - Apoiar os operarios, camponeses, estudantes e intelectuais
revolucionarios na sua justa luta para a elimin2~0 das
classes sociais;

3.0 - Apoiar um Governo dernocratico e revolucionArio e participar
activamente na reconstruc;ao nacional;

2.0 - Participar activamente na luta enti-colonialista e anti-imperia
lista;

1.0 - Combater a explora~ao do homem pelo homem;

II - DO PROGRAMA

A UNTA e a central sindical angolana criada pelos trabalhadores
para os trabalhadores e agrupa no seu seio todos os operanos. campo
neses, empregados e intelectuais sem distin!(80 de origem, de sexo, de
nacionalidade e de etnia, de opiniao politica e crenca religiosa.

1- DA DEFINI<;AO

U. N. T. A.

DOS TRABALHADORES ANGOLANOS

ESTATUTOS E PROGRAMA DA UNIAO NACIONAL
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luta pela via de desenvolvimento nao capitalista.
Participa~Bodos trabalhadores na gestao econ6mica e social
do Pais.
luta pelo desenvolvimento e crescimento rapido de Angola
no interesse dos operarios, camponesese intelectuais revo
lucionarioedo nosso Pais.

b) No plano econ6mico

Contribuicao decisiva it luta pela liquidaC;Bocompleta do
regimecolonial e acesso de Angola it soberanianacional, pela
independenciae unidadeafricana.

a) No plano politico

Artigo 1.° - A UNTA conduzira uma ac~ao num triplo plano:
politico, economico e social.

A ac~aoinsere-se,par um lado, na luta do povo angolanopela sua
liberdadenacional,pelasua prornocsoeconomicae social e por outro lado,
na luta pela Unidade Africana e na lute geral dos trabalhadores e dos
povos de todos os paises pela liberdade, pela unidade das classes tra
balhadoras,condicoes necessariesit rnanutencaoda paz e entendimento
internacional.

IV - DOSE~Tl\TUTOS

4.°- Participar no Movimento Sindical Internacional.

3.°- Orientar e coordenar a accao dos Sindicatos de Angola na
luta pela independencia,contra 0 imperialismo e 0 neocolo
nialismo,a exploracaoe a opressao:

2." - Defender os interesses profissionais, econornicos e socials
dos trabalhadores;

1.° - Defender um Movimento Sindical Unitario reconhecendo
como motor principal do processohistorico a luta de classes:

A Uniao Nacional dos Trabalhadores Angolanos tem por
objectivo :

III - DOS OBECTIVOS

ARQUIV
O L

. L
ARA



17

Art.O5.°-1. - 0 orgio supremo da UNTA e 0 Congresso Nacional

5.°2 - 0 Congresso Nacional ~ composto pelo Secretarlado
Geral, Oelegados das Federacoes, Oelegados das Uni6es e Oelegados
dOl Sindicatos.

ESTRUTURA ADMINJSTRATIVA / CONGRESSO NACIONAL

AUNT A cooperarll estreitamente com as organizat;oes dos
trabalhadores dos outros paises africanos e defenders a uni
dade do Movimentc sindic.~1Afncano

b) No plano africano

A UNTA rnantera relat;oes de amizade, de solidariedade e de
cooperacao com a Classe Operaria Internacional e as Or9a
niza~oes Sindicais Nacionajs.

a) No plano intemacional

Art.O 4.° - Considerando por um lado a posrcao da UNTA pela
independencia e pela unidade africana, e por outre lado a necessidade
absoluta da sua independencia em relay80 a todas as Centrais Sindicais
Internacionais, as relat;oes da UNTA sao definidas como se segue:

Art.O 3.0 - A liberdade de opiniao, a pratica livre da democracia,
previstas e asseguradas pelos principios fundamentais do Sindicalismo
neo justificam nem toleram a formacao de organismos : agindo na UNTA
como fact;oes com 0 fim de influenciar e de falsear a pratica normal da
democracia no seu seio.

Art.O2.0 - A UNTA apoiara um Governo democratico e revolucio
nario, A UNTA e independente face as confissoes religiosas, e ao poder
politico, combatendo toda a ac~ao politica contraria aos interesses dos
trabalhadores e do povo a090lano.

Luta pelas liberdades e iireitos sindicais. condieao indispen
savel para 0 desenvolvimento de um movimento sindical,
capaz de desempenhar um papel determinante que Ihe incum
be na edificat;ao nacional.
Contribuir incansavelmente para a melhoria dos conhecimen
tos profissionais dos trabalhadores e mobilizatrao da juventude
para uma participat;ao activa no movimento sindica!.

c) No plano social
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Art.O9.0 - A prssidsncia do Congresso pertence ao Secretariado
Gerat sendo 0 Secretario- Geral 0 presidents.

Art.O 8.° - A representacao no Congresso Iaz-se numa base
paritaria.

Art, 0 7.0 - A data, 0 local· e ordem do dia do Congresso sao
tornadas publicas dois meses antes da data da abertura do Congresso
pelo Secretariado Geral da UNTA.

Art.O6.0 - A ordem do dia do Congresso e fixada pelo Secretaria
do Geral

§ (mico - Ate 11realiza<;aodo Congresso Nacional Ordinario, as
alineas C e D serso cumpridas por uma Conferencia de Comissdes de
Trabalhadores a realizar em Outubro de 1975.

5."5 - Os assuntos das alineas C e E serao discutidos em
Congresso Nacional Ordinario de 3 em 3 anos.

5.04 - 0 Congresso Nacional podera ser convocado extra
ordinariamente a pedido de 2/3 dos seus membros.

g) Analisar a legisla<;aoem vigor e apresentar propostas de al
teracao.

f) Criar e desenvolver as cooperativas agricolas dos carnponeses.

e) Eleger 0 Secretariado Geral.

d) Rever os pianos gerais de aC<;80sindical da UNTA e fazer
as rnodificacoes exigidas pela evolucao da vida do Pais e
pela situacao dos trabalhadores.

c) Rever ou alterar os Estatutos da UNTA

b) Apreciar, discutir e aprovar 0 orcamento anual da UNTA.

5."3 - Reu'lira em sessao ordinaria anualmente e no mas
de Marco mediante convocat6ria do Secretariado Geral da UNTA. para:

a) Discutir, criticar e aprovar os relat6rios relativos a actividade
do Secretariado Geral da UNTA.
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Art.O15.0 - 0 Congresso da Federacaoe 0 6rgao supremo que
entre outras funyoes Ihecaberaeleger 0 Secretariadoda Federacao.
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Art.O 14.0 - 0 Secretariado Geral da UNTA reunira obrigatoria
mente uma vez por semana e funcionara em sistema colegial sendo as
decisoes tomadas por maioria.

Sempre que necessario 0 Secretariado Geral da UNTA reunira
extraordinariamentea pedido de qualquerdos Secretarios.

Art.s 13.0 - 0 SecretariadoGeral da UNTA, eleito'pelo Congresso
Nacional da UNTA, dirige 0 conjunto de actividades dos Sindicatos.

d) Dinamizar a formacao de quadros sindicais e profissionais.

c) Convocar e organizar0 Congresso Nacionalda UNTA.

b) Dirigir todas as actividades sindicais do Pais e tomar todas
as iniciativas necessaries, no quadro das resolucoes e de
orientacao. tomadas no Congresso Nacional da UNTA.

a) Executare fazer executar as decisoesdo CongressoNacionaJ.

Art.O 12.0 - 0 SecretariadoGeralda UNTA tern a cornpetenciade:

1 Secretario Gerat
1 SecretarioGeratadjunto
1 Secretario para a Adrninistracaoe Finances
1 Secretario para a Accao Sindical (formacao)
1 Secretario paraas RelacoesExteriores
1 Secretario para a lnforrnacao
1 Secretario para 0 Contencioso
1 Secretario para os assuntos socio-economicos

Art.O 11.0 - 0 Secretariado Geral goza de um mandato de tres
anos e e constituido pelos seguintes membros:

Art.O10.0 - 0 SecretariadoGeralda UNTA e 0 organismo execu
tivo da UNTA.

SECRETARIADO GERAl

DAS FEDERACOESARQUIV
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Art.° 24." - A Conterencia das Cornissoes Sindicais de Empress
e 0 orgao supremo que entre outras funcoes the cabers eleger a Direc~ao
do Sindicato.

Art.O23.0 - Os Sindicatos constituir-se-ac por ramo de actividade.

OOS SINDICATOS

Art.O 22.0 - Os Estatutos das Unioes Regionais terao de ser
submetidos a apreciacso e aprovacac da UNTA antes de serem regis
tados.

20

Art.O 21.0 - As Unioes Regionais rerneterao mensalmenta ao
Secretariado Garsl da UNTA relat6rio sobre a sua actividade no periodo
a que respeita.

1 Secretario
1 Secretario Adjunto
1 Secretario para a tntormacao
1 Secretario para a Administray80 e Finan~as
1 Secretario para 0 Contencioso

Art.O19.0 - A Conferencia Regional e 0 or98o supremo que entre
outras fun~oes Ihe cabers aleger 0 Secretariado da Uniao Regional.

Art.o 20.0 - 0 Secretariado da Uniao Regional goza de um manda
to de 3 anos e e composto pelos seguintes membros:

OAS UNIOES REGIONAIS

Art.O 17.0 - As Federacoes rerneterao mensalmente ao Secreta
riado Geral da UNTA um relat6rio sobre a sua actividade no periodo a
que respeita.

Art.O18.0 - Os estatutos das Federacoes terao de ser submetidos
a apreciacao e aprovacao da UNTA antes de serem reqistados.

1 Secretario
1 Secretario adjunto
1 Secretario para a !nforma~ao
1 Secretario para a Administra~ao c Finances
1 Secretario para o.Contencioso.

Art.O 16.0 - 0 Secretariado da Federacao goza de um mandato
de 3 anos e it composto pelos seguintes membros:
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Art_C 32.9 - Deverao existir e tanto quanto possivel por eleicao
Ie trabalhadores, Deleqados Sindicais em todos os sectores da Ernpresa.

DOS DElEGADOS SINDICAIS DE EMPRESA

Art," 31,0 - As Comiss6es Sindrcais de Empresa rerneterao men
salmente ao respectivo Sindicato relatorio da sua actividade no que
respeita ao periodo referido.

1 Secreta rio
1 Secreta rio para a Accao Social
1 Tesoureiro
1 Secretario para a lnforrnacao
1 Secreta rio para 0 Contencioso

Art.s 30," - A Comissao Smdical de Empresa goza de um mandato
de um ano. sera composta por um maximo de 7 membros e devers pelo
menos possuir os sequrntes membros responsaveis :

Art r 29_ - A Assembleia Geral de Trabalhadores de Empresa e
o orqao supremo que entre outras fungoes Ihe cabers eleger a Comissao
Sindical de Empress.

DAS COMISSoES SINDICAIS DE EMPRESA

Art.' 28,< - as Sindicatos rernererao mensalmente a Federacao
e a Uniao relatorio sobre a sua acuvidade no periodo a que respeita e
copia para intorrnacao ao Secretariado Geral da UNT A_

Art! 27,<>- as Estatutos dos Sindicatos terao de ser submetidos
a apreciacao e aprovacao da UNTA antes de serem req.stados.

Art,' 26,- - Todos os Trabalhadores, carnponcses e intelectuais
de Angola devem fihar-se no Sindicato do seu ramo de activiriade.

1 Secreta rio
1 Secretario para a Accao Sindical
1 Secreta f ro para a Inforrnacao
1 Secretario pard Q Adn irustracao e Finances
1 Secretario para 0 Contencioso.

Art,~ 25,~ - A Oireccao do Sindicato goza de um mandato de trh
anos e e composts pelos seguintes membros:
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Art° 37.0 - A gestao financeira das associacoes sindicais assen
tara em pianos orcamentais.

Art.O 36.0 - As associacoes sindicais na~ podereo receber qual
quer comparticipayio ou subsidios do patronato.

Art.O 35.0 - Os fundos da UNTA serao constituidos pelas quoti
za<;oes dos trabalhadores, cobradas, por interrnedio dos Sindrcatos, 8- por
dadivas e subsidies.

OAS FINANC;AS

Agricultura, Silvicultura. Pecuaria e Avicultura
Cornercio de grosso e retalho
Turismo, Hotelaria e similar
Construcso civil e Obras Pubticas
Industria de produtos alimentares, bebidas e tabacos
Transportes, Cornunicacoes e Armazenagem
Industria rnetalurqica
Services de Educa~ao. Cultura e Recreio
Industria de Madeiras e Mobiliario
Credito e Seguros
Industria de Texteis, Vestuario e Calcado
Industria Grafica e Editora, comunlcaceo Social
Saude e Assistencia
Services
Pesca e derivados
Industria de produtos minerais nao metalicos
Industria qufmica
Industria extractiva
Industria de Energia, Electricidade e Agua .

.... 1.

............ 2.

............ 3.

............ 4.

............ 5.

............ 6.

............ 7.
............ 8.
............ 9.
............ 10.
............ 11.
............ 12.
............ 13.
........... 14.
............ 15.
............ 16.
............ 17.
............ 18.
............ 19.

Art." 34." - Os Sindicatos serao organizados de acordo com 0
seguinte esquema de ramos de actividade:

33:'2 - A duracso do mandato dos Delegados sera de
um ano.

DOS RAMOS DE ACTIVIOAOE

Art.O 33.0 - Os Oelegados Sindicais de Empresa colaborarao na
accao Sindical com as Cormssoes Sindicais de Empresa.
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Art,O 44.0 - 00 PROGRAMA E DOS ESTATUTOS: 0 presente
Estatuto sera apreciado, discutido e aprovado em Congresso Nacional
de Sindicatos. presidido pela UNTA e no Qual sera eleito 0 Secretariado
Geral da UNTA que assumira a responsabilidade da orientacao e coorde-

Art.O 43,0 - DA ASSISTtNCIA MEDICA: Sendo actualmente a
assistencia medica uma heranca do sistema colonial/fascista e porque
nao compete aos Sindicatos a sua rnanutencao, cornpetira as actuais
Associacfies Sindicais em colaboracso com a UNTA encontrar a solucao
adequada a libertar os Sindicatos de tal obrigar;:ao_

Art.O 42.0 - DAS FINANCAS: OS actuais sindicatos compartici
parao para a UNTA com 15 por cento da receita resultants da quotizacao
dos trabalhadores.

Atendendo a que a actual Estrutura Sindical esta em fase de
reconversao, M necessidade de criar dispositivos de accao transitoria
tendentes a permitir caminhar segura e objectivamente na construcao de
uma estrutura sindical revolucionaria.

Para 0 efeito, os actuais sindicatos estarao subordinados as dis
posir;:oes sequintes :

CONDICOES TRANSITORIAS

Art.O 41.0 - 0 plano orcamental da UNTA sera distribuido a
todas as. Associacoes Sindicais, juntamente com 0 relatorio e corrtas,
no mes de Fevereiro e sera presente ao Congresso para apreciacao. dis
cussao e aprovacfio no mes de Marco.

Art.s 40.0 - Os pianos orcamentais dos Sindicatos, das Uni6es
e das Federacoes deverao ser remetidos ao Secretariado Geral da UNTA
no decorrer do mes de Outubro para apreciacso e aprovacso ate a 1.'
quinzena de Oezembro.

POS ORCAMENTOS

_Art." 39." - Com base nos pianos orcarnentais aprovados, as
Associacces Sindicais requisitarao a Tesouraria Central da UNTA as
verbas de que necessitam.

Art.s 38_0 - Os Sindicatos rerneterao os fundos resultantes das
quotizacoes dos trabalhadores a Tesouraria Central da UNTA que os
contabilizara em conta propria por Sindicato _
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Art.O 45.0 - 00 PATRIM6NI0 OAS ACTUAIS ASSOCIA<;OES
SINDICAIS: Sendo 0 patrimonio dos sindicatos propriedade dos traba
lhadores e como com a reconversao sindical as actuais associacoes sindi
cais perderao a sua personalidade juridica, 0 patnrnonio dos actuais
Sindicatos passara a pertenca da UNTA atraves dum processo de con
tencioso a elaborar.

na~ao da reccnversao sindical. subordinada a um programa de ac~ao
imediata a ser estabelecido por este Congresso Nacional.

;;_ .3 '{ Ii\.
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