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Função e acção sindicais
—algumas considerações
preliminares

Dentro da problemática social conexa com
o desenvolvimento económico, avultam im-
portantes aspectos institucionais, entre eles
o da organização, das funções e da acção
dos sindicatos de trabalhadores. Tenta-se
neste artigo delinear um esquema de pontos
básicos, ao nível funcional-técnico, respei-
tantes aos campos e à eficácia da acção
sindical.

I. INTRODUÇÃO

A ideia de que se não pode nem deve conceber o desenvolvi-
mento económico como questão dissociada de toda uma vasta
problemática sócio-cultural constitui, actualmente, uma aquisição
líquida no campo das ciências sociais e da doutrina.

É mérito das primeiras, com efeito, uma progressiva desco-
berta de complexas relações entre os mais variados componentes
sociais e culturais da vida em sociedade — relações que exprimem
interinfluências ou interacções muito diversificadas—, cuja veri-
ficação conduz a uma superação de análises parciais ou espe-
cializadas, recusando-lhes, enquanto tais, validade científica
global, ainda que se não vá ao ponto de as rejeitar no plano meto-
dológico.

A esta luz se compreende o visível esforço de uma esclarecida
corrente de cientistas sociais que tem caminhado no sentido de
situar em amplas coordenadas socio-culturais o grave problema
do chamado desenvolvimento económico. O ponto de partida é que
a todo o processo de desenvolvimento económico está indissolu-
velmente ligado um amplo processo de transformações sociais
e culturais; ou, talvez melhor, que todo o processo de desenvolvi-
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mento económico vem sempre a constituir um processo socio-cul-
tural mais ou menos vasto e profundo.

Assim, enquanto processo sócio-cultural global, o desenvol-
vimento económico não pode ser cientificamente pensado apenas
como uma questão estritamente económica. Não pode, nem deve.
E aqui topamos com o ensinamento do pensamento doutrinal.

Porque os processos de desenvolvimento económico (como
vulgarmente são designados) constituem, afinal, processos de
transformações globais das sociedades, fica sempre irremedia-
velmente em causa a questão do sentido dessas mesmas transfor-
mações, dos fins que lhes presidem, dos valores que por elas podem
ser negados, confirmados, ou restaurados. E daqui uma grave exi-
gência de que se não deverão descurar os vários aspectos ou
dimensões do problema; de que não é lícito, quando se trata do
desenvolvimento global de comunidades humanas, deixar de ver
as coisas em toda a sua extensão, cometendo, de certo modo, a
clássica imprudência do aprendiz de feiticeiro. De resto, o desen-
volvimento económico não vale senão na medida em que constituir
um factor de verdadeiro progresso social.

Simultaneamente científica e doutrinal é, pois, a directriz que
importa salientar, quando nos situamos na perspectiva ou no
decurso de um processo de desenvolvimento económico: directriz
que implica uma seriíssima ponderação dos inúmeros problemas
e aspectos de ordem vária (económica, social, política, cultural,
doutrinal), por ele coimplicados. E por ser assim, a renúncia ou
o menosprezo de uma tal directriz (quer abertamente, quer de
modo encoberto), dificilmente se poderá compatibilizar, num
tempo em que já se tomou consciência destas coisas, com uma
atitude cientificamente rigorosa e doutrinalmente sã. \

A análise social (num sentido amplo) dá-nos, para abordar-
mos em devidos termos esta questão, um curioso esquema de in-
teracção progressiva, ou de «causalidade circular», que não é mais
do que ver, a partir do desenvolvimento económico, o esquema do
dinamismo da própria sociedade. Assim, e pondo em relação o de-
senvolvimento económico e a sociedade, temos que o primeiro de-
pende, tanto no seu arranque como no seu processamento ulterior,
do complexo de condições de estrutura, cultura e organização
social; e por outro lado, é todo este complexo que depende do de-
senvolvimento económico, pois este actua, ao processar-se, sobre
todas aquelas condições1.

O desenvolvimento deste esquema, e sobretudo na medida
em que puder socorrer-se com frequência dos resultados da obser-

j e ) a este respeito, o esclarecedor 'artigo de A. SEDAS NUNES,
«A perspectiva sócio-cultural do desenvolvimento económico», em Análise
Social, n.° 3, pág. 375 e segs.
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vação sociológica, permitirá a formulação do que pode chamar-se
uma teoria do processo global do desenvolvimento, indispensável
para a séria elaboração de estratégias socio-culturais do desenvol-
vimento económico.

Ora é irrecusável que tudo isto importa sobremaneira para
um país, como o nosso, gravemente empenhado no seu desenvol-
vimento económico. E parece mesmo que o estádio actual em que
nos situamos se pode considerar de um certo grau de capacidade
dinâmica, cuja expansão revestirá efeitos sensíveis não negligen-
ciáveis do ponto de vista social global e a relativamente curto
prazo. Além da importância teórica e doutrinal da problemática
que foi referida, acresce, assim, a urgência prática de uma teoria
e de uma estratégia (ou política) do desenvolvimento social,
entre nós.

Em suma, portanto, está pendente, em Portugal, a necessidade
ponderosa e urgente de um estudo (inter-disciplinar) conduzido
sob preocupações de rigor científico e de validade doutrinal, ao
encontro da questão do desenvolvimento da sociedade portuguesa,
da sua programação, execução e controlo.

Ora, a ser assim, e porque, entre muitos, um dos temas que
importaria considerar profundamente (e não dos menos impor-
tantes), seria o dos sindicatos, teria inteiro cabimento que a ele
dedicássemos o presente artigo.

De facto, é bem manifesto que, constituindo os sindicatos um
importante problema social, a sua consideração se torna indis-
pensável no conjunto dos demais problemas, cuja ponderação se
requer, como vimos. E assim se legitimariam investigações de
ordem vária, contribuindo para um tema geral que poderia ser
...«sindicatos e desenvolvimento económico-social». E dizemos de
ordem vária porque, efectivamente, ressaltam aqui problemas
económicos, culturais, sociológicos, políticos, para não dizer todos
os problemas da vida social, ainda que necessariamente à escala
sindical. Nem faltam, de resto, no estrangeiro, numerosos traba-
lhos que se colocam nesta perspectiva. Nenhuma instituição social
goza de imunidade perante os processos de desenvolvimento, assim
como nenhuma é desprezível como factor desse desenvolvimento;
situá-la enquanto factor favorável e enquanto suporte de influên-
cias, serão as duas faces esquemáticas do estudo que, seja ele qual
for, é necessariamente requerido à luz da directriz que se afir-
mou acima. '

O sindicato, portanto, e na relevante medida da sua função
na sociedade, deve merecer uma particular atenção na economia
do estudo, programação, impulsionamento e controlo dos processos
de desenvolvimento económico-social.
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Não é, porém, como uma contribuição rigorosa e directa-
mente dirigida ao amplíssimo tema «sindicatos e desenvolvimento
económico-social» que nos propomos formular, aqui, umas quantas
considerações. Pelo contrário, desvinculamo-nos expressamente de
toda uma especial temática que, naquele caso, seria mister en-
frentar, e para que não dispomos de qualificação adequada. Neste
trabalho, não vamos, em resumo, pretender estudar como que a
problemática sindical do desenvolvimento económico-social.

Diremos, antes, que o nosso objectivo consiste em menos e em
mais do que isso: menos, porque não tomaremos as questões que
seriam de considerar, nem no alcance que seria necessário; mais,
porque pretendemos que as questões que forem abordadas se põem
mesmo independentemente de qualquer processo de desenvol-
vimento.

Será precisamente neste sentido que, sem paradoxo, o nosso
estudo poderá valer como contributo para uma introdução àquele
tema. Procurando descobrir linhas gerais básicas (ou, pelo menos,
aspectos dessas linhas gerais), estaremos a pensar problemas pré-
vios de uma teoria sindical apta num contexto social de desen-
volvimento económico.

E assim justificamos as breves considerações por que iniciá-
mos este artigo: porque elas significam o seu pretexto (entendida
a palavra no bom sentido); ou, doutra maneira, porque traduzem
o seu fundo de preocupação.

Dito isto, e deste modo situado o intento deste nosso artigo
no confronto com as implicações das palavras com que abrimos, im-
põe-se que proponhamos mais concretamente a perspectiva que
lhe vai presidir.

Antes de mais, e sendo certo, aliás, que o fenómeno sindical
é extremamente complexo (considerado em si mesmo, como ainda
na medida em que for visto na sua natural inserção em sociedades
políticas diversas), é forçoso confessar que aceitamos considerar
tão-somente determinado prisma das coisas. Metodologicamente,
isto vai traduzir-se na adopção de um particular «enfoque», de
que resultará uma correspondente perspectiva: trata-se de pro-
curar focar o que talvez pudesse chamar-se uma função sindical
técnica, para em seguida descobrir a perspectiva de um breve
esquema de pontos básicos da acção sindical.

Significa isto abstrair das dimensões doutrinais, ideológicas
ou políticas que penetram, ou podem penetrar (e até mesmo re-
converter) a função sindical. Por outras palavras: ver a função
sindical despida das suas incarnações ou projecções ideológicas,
colocando este seu aspecto entre parêntesis.

Mas deve acentuar-se que esta «focagem» é meramente me-
todológica, sem portanto comprometer a questão de fundo acerca
da existência ou verosimilhança duma função sindical neutra ou

750



técnica — que poderia eventualmente combinar-se de modo vário
com as chamadas atitudes sindicais (atitudes perante o sistema
socio-político-económico). E nem se diga que se trata de um critério
metodologicamente inaceitável, porque, em última análise, nada
obstaria que as considerações resultantes fossem reassumidas à
luz de uma função sindical inserida num qualquer contexto ideoló-
gico ou doutrinal. Esta última consideração parece-nos constituir
suficiente garantia contra as reais ou eventuais limitações do
presente artigo, sendo certo que o que se pretende não vai além
de uma reflexão preliminar, ao nível do funcional-técnico, sobre
a função e a acção sindicais em sistema de livre-empresa, conside-
rando-as como originária e logicamente anteriores a qualquer
atitude sindical.

II. FUNÇÃO E ACÇÃO SINDICAIS

a) Função essencial dos sindicatos

Situados num plano geral, adentro dos nossos tempos e das
nossas formas de vida, isto é, adentro do nosso mundo, a necessi-
dade dos sindicatos não é um problema, mas uma convicção adqui-
rida. E poderá acrescentar-se que, por ser pacífica, nem sequer
reclama fundamentações de monta.

De resto, e em última análise, bastar-nos-ia o acolhimento
que encontra nas constituições políticas para que, pelo menos
postas as coisas em certos termos, a questão nos não apareça como
problema em si, mas, isso sim, como ideia assente a compreender
e aplicar2.

Deste modo, dispensar-nos-emos, sem mais, de quaisquer de-
senvolvimentos apologéticos3, para nos fixarmos, desde já, pe-
rante uma pergunta que parece vir muito naturalmente: qual será,
então, a função essencial dos sindicatos?

2 V., p'ara o caso português, Constituição Política Portuguesa,
arts. 16.°, 20.°, 37.°, entre outros; e Estatuto do Trabalho Nacional, maxime
art. 42.°, in fine.

3 Valerá dizer, em todo o caso, que a necessidade dos sindicatos se
pode tomar: por um lado, enquanto os sindicatos promaniam do próprio sis-
tema social e assentam no animus societatis humano; por outro, enquanto
instituições indtsjpetnsáveis à vida social actual. Duas faces da mesma ques-
tão, digamos assim, mas que nem por isso deixam de magnetizar preocupa-
ções específicas.

Num momento ulterior, naturalmente que a necessidade dos sindicatos
se poderá ver por ó̂ tiiícias diferentes, bem como com diversos graus de
intensidade. Tudo isto, porém, já se relaciona, em maior; ou menor1 medida,
com situações particulares ou concretas do observador ou do objecto.

A propósito da necessidade dos sindicatos em sistema de livre-empresa,
veja-se a posição da doutrina social da Igreja em A. SEDAS NUNES, Princípios
de doutrina social, Lisboa, 1961, pág. 156 e segs.
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O sindicato visa, por definição, a defesa dos interesses da ca-
tegoria profissional (OU dos trabalhadores inscritos) que repre-
senta4. É este o fundamental sentido que assume em sistema de
livre-empresa, o seu escopo originário e essencial5.

Podem discutir-se as formas da sua organização e enquadra-
mento (no sistema jurídico-social), bem como o sinal que deva
marcar a sua atitude (adentro ou perante o referido sistema);
mas não pode nunca apagar-se aquela sua essencial razão de ser
sem com isso o desnaturar. Um sindicato que de facto não repre-
senta nem defende os interesses que de direito lhe compete repre-
sentar e defender não é, de facto, um sindicato; ou é um sindicato
desnaturado.

Daqui, uma primeira afirmação poderá tirar-se, com carácter
de princípio: os sindicatos devem, em qualquer caso, representar
e defender efectivo/mente os interesses profissionais correspon-
dentes; nisto reside a base da sua autenticidade funcional.

b) Compreensão da função sindical

Nos termos essenciais em que foi enunciada, a função sindical
poderia ser entendida num sentido estreito, mais ou menos limi-
tada a operar um equilíbrio nas relações contratuais de trabalho,
pela compensação da inferioridade contratual do trabalhador iso-
lado perante o patrão. Transpondo-se o debate do plano inter-
-individual para o plano colectivo, obter-se-ia um equilíbrio de
forças, necessário para evitar a injustiça da chamada «ditadura

4 Parecem desnecessários quaisquer desenvolvimentos justificativos, a
este propósito. Note-se que a ideia fulcral em causa está obviamente consa-
grada na lei portuguesa: «Os sindicatos nacionais e os grémios têm perso-
nalidade jurídica; representam legalmente toda a categoria dos patrões, em-
pregados ou assalariados do mesmo comércio, indústria ou profissão, este-
jam ou não neles inscritos; tutelam os seus interesses perante o Estado
e os outros organismos corporativos;...» (art. 42.° do E.T.N.). É bem nítida,
aqui, a acentuação dada pela lei à função de representação e defesa de inte-
resses profissionais... mesmo perante o Estado.

Veja-se idêntlica redacção para os grémios obrigatórios (art. 6.° do
Decreto-Lei n.° 23 049) e paria os grémios facultativos — embora com alte-
raçõeis de ordem na redacção — (art. 9.° do Decreto-Lei n.o 24 715). Mas
não assim nara os sindicatos, onde o paralelo com o E.T.N e com os diplomas
respeitantes aos grémios denuncia uma maior ênfase na afirmação do prin-
cípio da subordinação dos interesses profissionais aos interesse® gerais do
que na do princípio da defesa daqueles interesses pelos sindicatos (Decreto-
-Lei 23 050, da mesma data do E.T.N. e do Decreto-Lei n.° 23 049, e, portanto,
anterior ao Decreto-Lei n.o 24 715). Saliente-se, por último, que a função
sindical reveste, no nosso país, uma projecção de interesse público.

5 Não assim, como se sabe, nas ditaduras marxistas, onde aquela
função é tlida como sem fundamento lógico, uma vez que — diz-se — não
há interesses oposto© aos dos trabalhadores; nem os da classe patronal
(que foi eliminada), nem os do Estado (que se afirma incarnar precisamente
os interesses dos trabalhadores — ditaduras do proletariado).
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contratual». E assim, a função sindical restringir-se-ia ao campo
privado da contratação.

Um tal entendimento, porém, não levaria em linha de conta
que os interesses dos trabalhadores não consistem exclusivamente
em salários mais elevados, mais ou menos dias de férias, segu-
rança no emprego, condições de higiene e segurança no trabalho...
e que j andas vantagens. Sem dúvida que isto é importante; mas
não é tudo, e não é, muitas vezes, o principal.

Não pode nem deve esquecer-se que o trabalho, a vida pro-
fissional, é algo de muito mais relevante, para o homem, do que
a soma de vantagens e comodidades materiais que daí possam
provir. O trabalho não é apenas uma actividade que os sindicatos
devam fazer pagar bem (em salários e demais vantagens mate-
riais) ; por isso, o trabalhador, enquanto tal, não é apenas um
«vendedor» de trabalho. Os seus interesses, enquanto trabalhador,
são os interesses da pessoa humana que está naturalmente sujeita
à lei do trabalho. Por outras palavras: o trabalho, a actividade
profissional, é uma dimensão essencial da pessoa humana; im-
possível decompor a pessoa e o trabalhador.

De resto, uma outra consideração poderíamos alegar contra
aquele entendimento estreito da função dos sindicatos, E será res-
peitante à repercussão social global que o tratamento do trabalho
implica. Salários mais altos, férias, seguros, vantagens várias...,
tudo isto é matéria que assume relevância para o viver em comum
dos homens. A função sindical projecta-se, assim, e também vistas
as coisas por este ângulo meramente consequencial, numa zona
de incidência mais vasta do que a relação patrão-trabalhador;
digamos que se projecta no plano geral da vida sócio-económica.

Portanto, por razões inerentes à própria natureza das coisas,
e ainda pela interdependência em que actualmente se encontram
os vários problemas sociais, impossíveis de resolver isoladamente,
a função dos sindicatos tem de ser entendida com a profundidade
e a amplitude necessárias, referindo-se, por um lado, à pessoa do
trabalhador, e por outro, ao sistema social.

Em síntese, poderia dizer-se que a função sindical é a de
«situar» a pessoa do trabalhador na sociedade; de, no dizer de
Pio XII, realizar a «afirmação e protecção da pessoa humana do
trabalhador na sociedade moderna» 6.

c) Função sindical e acção sindical. Amplitude e eficácia da acção
sindical

Postas as considerações precedentes sobre a compreensão da
função sindical, uma ideia se nos evidencia como basilar, ao enca-

A. SEDAS NUNES, ob. cit,, pág. 175; v., ainda, pág. 178.
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rarmos, agora, a expressão da função sindical em termos de acção
sindical. E essa ideia é a de que a acção sindical terá de corres-
ponder à função sindical, em amplitude e profundidade.

Se, como vimos, incumbe aos sindicatos a função de «situar»
a pessoa do trabalhador na sociedade moderna, constitui, então,
natural exigência que, sob pena de insanável contradição, a acção
sindical se projecte amplamente, em todos os planos, sectores ou
direcções da vida social onde se põem e se resolvem os inúmeros
problemas que contendem com a obtenção daquele escopo.

Com efeito, seria manifesta incongruência querer delimitar
a acção sindical num campo estreito, onde se não contenha, pelo
menos, o essencial do jogo que decide da posição dos trabalhadores
na sociedade; ou, de qualquer modo, desfocar ou desviar o correcto
campo de incidência daquela acção. Lá onde estiverem em causa
os interesses dos trabalhadores (entendidos como interesses da
pessoa humana trabalhadora), os sindicatos deverão estar sempre 7.

Por outro lado, a acção sindical sò poderá ser legitimamente
entendida como acção profunda e eficaz. Deverá, portanto, acom-
panhar-se dos requisitos que forem indispensáveis para o efeito.
Também quanto a este ponto se não vê possibilidade lógica de
diminuir ou neutralizar a eficácia sem com isso diminuir ou neu-
tralizar a função — e, em última análise, a própria organização
sindical. Sindicatos ineficazes são, como dissemos, sindicatos des-
naturados, ou pseudo-sindicatos.

Temos, assim, duas faces, ou aspectos, da acção sindical, cor-
respondentes à sua amplitude e à sua eficácia. Dedicar-lhes-emos
a parte subsequente destas nossas considerações.

III —AMPLITUDE DA ACÇÃO SINDICAL

a) Planos ou direcções da acção sindical

Mantendo-nos fiéis ao carácter do presente artigo, não será
nossa pretensão fazer, aqui, uma descrição mais ou menos com-
pleta das atribuições dos sindicatos e dos planos ou sectores da
vida social em que a acção sindical deve ou pode projectar-se8.
Limitar-nos-emos a traçar um esquema geral (não necessaria-
mente exaustivo), que possa considerar-se ao menos como intro-

7 E no papel que for adequado (nestJa ou naquela qualidade, com maior
ou menor soma de poderes, sugerindo, debatendo, controlando, contestando,
decidindo...).

s Colmo é evidente, com esta questão poderia entrar-se numa, ordem
existenciiai de ooisas, só correctamente, apreetnsíveis caso por caso. Os sin-
dicatos oneram em aociediades concretas, por vezes com peculiaridades de
mdnta. Impossível, portanto, descrever rigorosa e minuciosamente, uma
vez por todas, a amplitude da acção



dução à «geografia» da acção sindical. O ponto de partida é o que
resultou do que até agora conseguimos apurar9.

Para o efeito, socorrer-nos-emos de dois critérios: os sentidos
e direcções em que logicamente se deve projectar a acção sindical,
por um lado; e as matérias, questões ou problemas que se apresen-
tam como típicos objectos daquela acção, por outro. É óbvio que,
rigorosamente, estes dois critérios se sobrepõem. O seu interesse
virá, sobretudo, da especial sugestão de cada um deles; e por isso
os utilizaremos complementarmente.

De acordo com o primeiro critério, parece-nos que poderão
descortinar-se, desde logo, dois sentidos fundamentais: um interno
e outro externo. O primeiro aponta o campo de acção sindical
que é constituído pelos próprios trabalhadores; e compreenderá
o conjunto de questões ou problemas (2.° critério) que podem en-
contrar solução através das chamadas relações sindicato-trabalha-
dores. O segundo abrangerá os demais planos de acção sindical,
em que os sindicatos se deparam com forças ou entidades exterio-
res — havendo, portanto, lugar para uma distinção correspon-
dente, que nos dará as várias direcções externas da acção sindical,
cada uma das quais com os seus objectos específicos (2.° critério).

6) Acção sindical interna. Sindicatos e trabalhadores

Que a acção sindical se não deve limitar a ser uma actividade
exclusivamente para o exterior é, bem vistas as coisas, uma afir-
mação por demais evidente. Contudo, não será inútil salientar
alguns pontos, nem sempre tidos na devida consideração.

Antes de mais, pensamos que, nesta matéria, convém ter pre-
sentes duas ideias básicas. A primeira diz-nos que os interesses dos
trabalhadores não consistem tão-somente na conquista de vanta-
gens à custa de terceiros; mas referem-se também a certos bens
(e não despiciendos) que, pelo menos em determinada medida,
podem e devem ser conseguidos pelos próprios trabalhadores e
à sua própria custa, através de uma coordenação de esforços no
seio das organizações sindicais.

A segunda ideia é que, sendo os sindicatos, antes de tudo,
associações de trabalhadores (e não organizações mais ou menos
burocráticas de administração dos seus interesses), deverão eles
constituir-se e funcionar correctamente como tais; ou seja, como
verdadeiras associações, onde circulem as iniciativas e contribui-
ções de todos os associados, numa co-laboração constante e cada
vez mais intensa, que constitua, simultaneamente, o húmus da vida
sindical e a forma de inserção e participação dos trabalhadores

9 Ã luz da compreensão que assentámos para a função sindical, da cor-
respondente compreensão da acção sindical e, evidentemente, pressupondo
uma ideia esquemáticartípica! da sociedade capitalista dos nossos dias.

755



em tudo o que, enquanto trabalhadores e membros dos sindicatos,
lhes diz efectivamente respeito.

À luz da primeira ideia, descobrem-se, nomeadamente, as
atribuições sindicais que concernem a educação, formação e infor-
mação dos trabalhadores. É ponto assente que um dos aspectos
fundamentais ida função dos sindicatos é a educação e formação
dos trabalhadores. Entendemos por isto uma acção educativa e cul-
tural de ordem geral, colmando as lacunas dos sistemas públicos de
educação e formação, ou as que advêm do facto de os trabalhadores
não poderem aproveitar-se desses sistemas; e ainda, em qualquer
caso, prolongando, vida fora, uma acção que não deve terminar
com o início da actividade profissional. Mas, de modo muito par-
ticular, compete aos sindicatos um papel a desempenhar nos do-
mínios da formação profissional, quer nos seus aspectos técnicos
quer deontológicos. É visível que, com isto, estamos caídos num
ponto de interesse vital para os trabalhadores — e que o é, tam-
bém, para a colectividade. Jogam aqui, com efeito, a realização
(profissional) das pessoas dos trabalhadores e a valorização téc-
nica e humana do trabalho (e, portanto, a sua produtividade). De
resto, os trabalhadores são actualmente chamados a uma activi-
dade profissional que cada vez se reveste de maior complexidade
e melindre, designadamente na medida em que, de simples exe-
cutantes de uma tarefa, se vão tornando em participantes na vida
das empresas, — através das várias formas e graus em que se vem
concretizando, vagarosa mas efectivamente, a ideia da participa-
ção dos trabalhadores na vida das empresas. Claro está que se
torna indispensável, e é mesmo este um dos pontos essenciais da
questão, que os trabalhadores se preparem para estar à altura
das novas dimensões do seu papel10.

Conexa com esta preocupação educativa e formativa, mas de
certo modo distinta dela, é a de informação. Sabido como é vasto
o campo de problemas e questões que têm incidência sobre os in-
teresses dos trabalhadores, e como, hoje em dia, a sua postura

10 Note-se que este objectivo de educação e cultura dos trabalhadores,
bem como da s,ua formação profi&sioínal, não poderá, em princípio, ser atin-
gido exclusivamente pelos sindicatos. Há todo o lugar para que se pretenda,
aqui, uma actuação dos poderes públicos, reservando-se aos sindicatos um'a
acção complementar, na medida em que no seio das profissões não deva
nunca deixar de promover-se uma acção de aperfeiçoamento e de 'actualiza-
ção, quer de ordem cultural geral, quer de ordem profissional. É evidente
que, por um lado, não é pjosâível dar-se por terminada a tarefa de educação
e formação dos trabalhadores (em todos ôs aspectos) no itnício da sua
carreira profissional ou em determinada fase da sua vida. Por outro lado,
em: certa altura só a própria vivência profissional constitui 'adequado am-
biente para se ir mais além, numa valorização que entra, então, na ordem
do existencial. Nesta ajl/tfUr& é que sobretudo se requer que o sindicato não
descure os aspectos culturais e morais do homem trabalhador e da profissão
— e nem se vê quem pudesse aqui substitui-lo.
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se apresenta complexa e em constante evolução, requer-se uma
séria actividade informativa, que constitua aquela base que é in-
dispensável para que quem quer que seja possa acompanhar e
participar: informação de factos, de atitudes, de consequências,
de soluções de problemas, de opiniões... e nos vários domínios que
interessam ou podem interessar (cultural, social, económico, polí-
tico, etc.).

Mas para além dos aspectos referidos, um outro merece con-
sideração no contexto de uma actuação interna, isto é, das relações
sindicato-trabalhadores: o das formas de cooperação em certos
domínios, na prossecução de interesses materiais e culturais.
Será o caso da criação de cooperativas «operárias» (de produção
ou de consumo), de serviços de emprego, de caixas de auxílio mú-
tuo (na falta ou em complemento dos seguros sociais), de organi-
zações culturais e recreativas, etc.

À luz da segunda ideia, salientam-se algumas preocupações
que são verdadeiramente decisivas. Desde logo, a preparação dos
dirigentes sindicais e, em geral, a de todos os trabalhadores, com
vista à consecução de uma verdadeira «competência sindical». Sem
dirigentes sindicais competentes não pode haver bons sindicatos;
e o sindicatos serão tanto melhores quanto mais esclarecida for
a sua população em tudo o que tem que ver com os sindicatos e a
vida sindical. Os sindicatos não têm que fazer excepção no con-
junto dos variadíssimos agrupamentos ou colectividades sociais;
pelo que não há meio de regatear a necessidade de bons dirigentes
e de bons dirigidos. A formação sindical, a preparação e aperfei-
çoamento dos trabalhadores em ordem a uma cada vez maior e
mais consciente participação na vida sindical, são objectivos essen-
ciais da acção sindical no plano interno.

Além disto, outros aspectos poderiam ainda citar-se, como
por exemplo o sucessivo aperfeiçoamento dos mecanismos e estru-
turas dos organismos sindicais, o estímulo à participação na vida
sindical por parte dos trabalhadores, a vitalização dos laços fede-
rativos, etc.

No total, resulta para os sindicatos uma ampla zona de actua-
ção interna, possivelmente mais ampla e importante do que se
pensaria numa visão descuidada das coisas. E, mais do que isso,
trata-se de uma tarefa particularmente difícil e morosa, pelo me-
nos em alguns dos seus pontos (a educação e formação dos traba-
lhadores, designadamente). Para a levar a cabo, é mister que uma
qualquer força ou iniciativa rompa o círculo vicioso que, nesta
matéria, caracteriza os sindicatos pobres e mortiços: são pobres
e mortiços porque os profissionais que os integram não têm nem
qualificação cultural geral nem formação profissional-sindical es-
pecial ; e estes não adquirem a preparação necessária porque o sin-
dicato é incapaz para o efeito (ninguém dá o que não tem). Essa
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força ou iniciativa não tem que vir necessariamente dos po
públicos; mas, na falta de qualquer outra, poderão estes, directa
ou indirectamente, facultar os meios necessários para o «lança-
mento» de uma organização sindical adulta e capaz de caminhar,
depois, pelos seus próprios passos.

É claro que a actuação sindical interna a que nos temos vindo
a referir, tem de assentar, tanto no seu arranque como no seu
prosseguimento posterior, num trabalho de estudo. Os sindicatos
têm necessidade de manter, no seu seio, os órgãos ou entidades
indispensáveis para alimentarem toda esta vida interna, que se
mantém de conhecimentos. Doutro modo, mais vale negar expres-
samente os objectivos sindicais que ficaram apontados. Mais
adiante, porém, voltaremos a focar esta questão, quando falarmos
da eficácia da acção sindical. Por ora, terminaremos com uma
advertência: é que da acção interna dos sindicatos depende funda-
mentalmente a sua acção exterior, isto é, sindicatos inconsistentes
no plano interno não podem ser sindicatos consistentes na sua
actuação para o exterior. Se da acção interna depende, em última
análise, a capacidade cuilturai), técnica,, profissional, sindical, etc,
dos próprios sindicatos, e se desta capacidade é que depende, por
certo, o nível e a vitalidade da actuação sindical externa, é bem
evidente aquela conclusão. Quem não sabe, ou não está preparado,
não pode actuar bem « 12.

11 O raciocínio esquemático que se deixa no texto não fica prejudicado
com a consideração de que o nível de preparação dos sindicatos se não
obtém apenas através de uma, acção interna, mas também em resultado
da experiência que «resulta da sua actuação epcterna- 1B óbvio que esta expe-
riência conta; mas só assim quando puder ser assumida por um mínimo
de preparação, que iseja suficiente para a raciocinar e enquadrar. A partir
de certa altura, naturalmente que o sindicato se prepara actuando e actua
prep'arando>-se.

12 Sobre a importância que os aspectos da acção sindical interna reves-
tem na doutrina social da Igreja, v. A. SEDAS NUNES, ob. cit., pág. 178 e segs.

Para os reflexos de alguns dos pontos focados na legislação portu-
guesa, v. Decreto-Lei n.° 23 05Q, de 23 de Setembro de 1933:

— relevância dos aspectos morais e sociais dos interesses dos trabalha-
dores que incumbe aos sindicatos defender (art. l.° e 14.°; cf. ainda E.T.N.,
art. 40.°);

— função de estudo dos interesses profissionais, económicos, intelec-
tuais ou morais (arts. 11.°, 12.° ai. c) e 14.<>);

— formação e informação dos trabalhadores (art. 12.°, ai. c) — criação
de escolas profissionais; art. 14.°—criação de órgãos de imprensa);

— criação de instituições de previdência (art. 12.° ai. a) ) ;
— organização de serviços de colocação (art. 12.°, ai. b); cf., ainda,

E.T.N., art. 46.°);
— organização de sociedades cooperativas de produção ou de consumo

(art. 13.°, n.° 4.°).
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c) Acção sindical externa

No que se refere à acção sindical dirigida para o exterior, não
é difícil discernir, em primeiro lugar, duas frentes ou direcções
fundamentais, em que a acção sindical se encontra, respectiva-
mente, perante as entidades patronais e perante o Estado. Que a
acção sindical se perfila imediatamente na direcção entidades pa-
tronais, num face^a-face trabalho-capital, é coisa por demais evi-
dente e necessária. E também se não poderia esquecer que os
sindicatos, representando e defendendo intetresses colectivos rele-
vantes no contexto dos interesses gerais,, se defrontam obviamente
com o poder político, intérprete e árbitro destes interesses.

Estas duas frentes ou direcções, a que chamámos fundamen-
tais porque a acção sindical não pode ausentar-se de qualquer de-
las, estão, entre nós, muito claramente enunciadas no Estatuto do
Trabalho Nacional, quando consagra, tanto para os sindicatos na-
cionais como para os grémios: que representam as respectivas
categorias e que «tuteiam os seus interesses perante o Estado e os
outros organismos corporativos» (art. 42.).

Em segundo lugar, deverá notar-se que, por vezes e para
certas matérias, as duas direcções referidas como que constituem
uma só, na medida em que se conjugam, ou em que é necessária
a sua conjugação, para operarem com os sindicatos. Tratasse, no-
meadamente, das realizações de colaboração poderes públicos-enti-
dades patronais-sindicatos.

Finalmente, é possível descobrir ainda outras direcções, mais
ou menos complementares:, e com maior ou menor importiânlcia, que
completarão a «rosa dos ventos» da acção sindical. Destacaremos
duas delas, que poderão ser designadas, respectivamente, por: sin-
dicatos e opinião pública, e sinditeatos e relações sindicais interna-
cionais.

Assim ficam apontadas aquelas direcções que se afiguram de
realçar na acção externa dos sindicatos. Caberá, agora, dizer algu-
ma coisa a seu respeito, sobretudo da importância das questões ou
matérias que em cada uma delas se apresentam mais tipicamente.

1) —Sindicatos e entidades patronais

Na perspectiva sinalagmática das relações de trabalho, os in-
teresses dos trabalhadores apresentam-se com sinal contrário rela-
tivamente aos interesses das entidades patronais. Trata-se do
consabido coaiflito capital-fcrabalho, que é congénito do sistema de
livre-empresav

Orai, na medida em que este conflito se processa e, maxime,
pode seir resolvido conveneionalmeníte entre as partes, nessa mesma
medida elas encontram-se frente-a-frente. E temos, assim, um
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piano de relações sindicato-entidades patronais, que designaremos
com a já consagrada, embora discutível, expressão de relações
colectivas de trabalho.

Não é raro que com esta zona de acção sindical se faça coin-
cidir o essencial da função dos sindicatos; e compreendesse perfei-
tamente o porquê desta ênfa&e. Se a regulamentação das relações
de trabalho (de que dependem o montante dos salários e as de-
mais regalias materiais e não materiais atribuídas aos trabalha-
dores) é fixada contratualmente, através dasi convenções colecti-
vas de trabalho, fica à vista que esta actividade de contratação
se transforma num ponto fulcral da acção sindical. Mais ou menos
directamente, dele depende, ou para ele converge, o «mínimo vital
do sindicalismo».

Torna-se perfeitamente escusado encarecer a importância da
contratação colectiva de trabalho, que ninguém contesta. Limitar-
-nos-emos, portanto, a acenar duas ideias, a nosso ver merecedoras
da maior ponderação.

Em primeiro lugar, diremos que a contratação colectiva de
trabalho se não deve entender como mecanismo adequado a re-
solver não mais do que uns tantos pontos, mais ou menos impo/r-
tantes;, mas sobretudo elementares, do regime das relações de tra-
balho. Queremos com isto anotar que as convenções colectivas de
trabalho não têm de limitar-se a estabelecer as taxas de salários,
as dias de férias, alguns aspectos do regime de despedimento, ho-
rário de trabalho ... e pouco mais, ou substancialmente pouco
mais. A verdade é que por aquele meio se podem (e porventura
devem) encarar e resolver todo® os/ aspectos, materiaÂs e não ma-
teriais, contratuais e institucionais, coenvolvidos pela justa e com-
pleta composição da antítese trabalho-capital.

E assim poderemos passar à segunda ideia que, partindo da
importância da contratação colectiva e da vasta amplitude do seu
alcaiice, assinala os cuidados e requisitos necessários para que a
acção sindical possa, aquiv atingir a plenitude.

Uma utilização desemperrada do mecanismo da contratação
colectiva de trabalho depende de váírios factores. Ante® die mais,
depende do sistema legal, que o enforma, e da respectiva aplicação
— e nesta medida depende dos poderes públicos. Depois, depende
da resistência patronal (cujos interesses podem aqui ser defendi-
dos tão simplesmente com uma atitude meramente defensiva, de
recusa ou de dilação). Finalmente, depende dos próprios sindi-
catos, da sua iniciativa, diligência e, sobretudo, do seu poder de
pressão ou die contratação (bargaining pmoer).

Assim, toma-se indispensável que o sistema legai da contra-
tação colectiva d,e trabalho seja o mais adequado possível às exi-
gências de flexibilidade e dinamismo que caracterizam aquele ins-
trumento básico de acção sindical. São reconhecidas as vantagens
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das convenções colectivas em relação a qualquer outro meio de
regulamentação das relações de trabalho (designadamente as leis
ou os (decretos). Mas se essas vantagens não se encontrarem efec-
tivamente traduzidas nq esquema legal» se esce não permitir que,
de facto, a contratação colectiva se processe por forma a realizar
correctamente os méritos que lhe são atribuídos em teoria, então
o menos que se pode dizer é que não há coerência entre os prin-
cípios e a sua aplicação.

Nesta medicía, é legítimo aos sindicatos reivindicar uma legis-
lação que lhes possibilite o exercício da sua função no domínio em
causa13. Alguns pontos, a nosso ver fundamentais, desta legis-
lação, merecem um cuidado especial por parte do legislador, no-
meadamente: uma correcta conceitualização jurídica da posição
dos sindicatos na contratação colectiva de trabalho; e ainda uma
solução eficiente dos chamados conflitos colectivos de trabalho.
Aliás, os dois ponto® encontram-se intimamente relacionados.

Com efeito, antes de mais importa assentar cUaramente em
que veste ou a que título podem ou devem os sindicato® pretender
ou exigir a abertura de negociações com vista à celebração de con-
venções Golectivaa. Trata-se dje uma atribuição, sem dúvida14; mas
é necessário saber que soma de poderes lhe corresponde. E é em
consequência que se estabelecerá a solução para os casos em que
os sindicatos não consigam abrir negociações com as entidades pa-
tronais ou, em suma, celebrar e actualizar (Convenções colectivas
de trabalho.

Porque é sabido (e aliás evidente) que não basta os sindicatos
pretenderem a celebração de uma convenção colectiva ou a sua
actualização; é necessária a colaboração e aceitação da parte pa-
tronal. E dado que esta última não tem os mesmos interesses dos
sindicatos, naturalmente que aquela colaboração e aceitação não
se verificará espontaneamente, em termos tais que possa deixar-se
a actividade de contratação colectiva ao livre impulso de ambas
as partes, no jeito do princípio da liberdade contratual. Impõe-se
um sistema de resolução para os casos de desacordo (controvérsias
colectivas de trabalho) a menos que se prefira deixar a solução
destas situações ao jogo das pressões ou das provas de força —
sistema que não pode ser arvorado como solução jurídica de prin-
cípio. A não admissão desta alternativa só poderá conduzir a uma
ineficácia prática da atribuição dos sindicatos respeitante à cele-
bração de convenções colectivas de trabalho 15.

is Este ponto insere-se no plano das relações sindidatos-poderes pú-
blicos, que será considerado adiante.

14 E Hão de uma «vanlbageni». A elaboração de contratos! colectivos
de trabalho está enunciada no art. 13.° do Decreto-Lei n.° 23 050, que enu-
meda vantagens e atribuições dos sindicatos.

is «Os sindicatos entre nós quase não têm força, limitando-se os seus
representantes, nas negociações, a aceitar a linha de orientação definida
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Quanto ao segundo factor de que depende a acção sindical
no plano da contratação colectiva de trabalho (isto é, a atitude
patronal),, já resulta da consideração precedente um dos aspectos
por que pode ser considerado. Quando o sistema jurídico não per-
mita aos sindicato® vencer as resistências (ilegítimas) das enti-
dades patronais, resta-lhes tão-somente a via extra-jurídica — ou a
inacção. O que quer dizer que, sem a contribuição dos poderes pú-
blicos, dificilmente se conseguirá, por via pacífica, uma contribui-
ção positiva do factor em causa. Note-se, entretanto, que há exem-
plos onde as coisas se resolvem num quadro ajurídico e nem por
isso conflitual; mas trata-se de soluções evoluídas, baseadas numa
experiência de lutas por vezes muito, acesas, que conduziu à acei-
tação de um modus vivendi satisfatório. Na falta dessa experiência,
parece que só restará a solução legislativa.

Finalmente, a medida em que os sindicatos podem também
condicionar o funcionamento da contratação colectiva, liga-se, na-
turalmente, com o que dissemos a respeito da sua vida e acção
interna, uma vez que delas depende a capacidade para remover as
dificuldades que surjam, quaisquer que forem. Mas liga-se também
com o estatuto jurídico que lhes couber — o que nos reconduz ao
primeiro dos factores apontados e a considerações que faremos
mais adiante a propósito da eficácia da acção sindical.

O que ficou dito parece-nos suficiente para, nos limites do
presente trabalho, salientar aspectos fundamentai® da acção sin-
dical no que toca às relações colectivas de trabalho. Mas não pode-
mos deixar de acrescentar uma referência a um outro plano de
relações sindicatos-entidades patronais que é vulgarmente focado
à luz da ideia de colaboração na empresa ou da participação dos
trabalhadores na vida da empresa.

Esta matéria, sumamente interessante e, parece-nos, de va-
lio&o alcance no contexto dos problemas do trabalho, tem merecido
uma relevante atenção, entre nós, pelo menos em comparação com
tantos outros aspectos da problemática social do trabalho. Por
issoi achamos desnecessário produzir aqui quaisqueir desenvolvi-
mentos, anotando simplesmente qual o seu enquadramento no âm-
bito da acção sindical.

Assim, parece caber aos sindicatos uma função de estudo das
soluções de participação dos trabalhadores na empresa; de propa-
ganda e promoção da sua efectivação (nomeadamente através do
estabelecimento de acordos com as empresas); de preparação dos

pelo poder público e mostrando-se mesmo incapazes de forçar as empresas
à abertura de negociações»—FRANCISCO MOURA,, Problemas fundamentais
da economia, Lisboa, 1963, pág. 139.

Para uma introdução à resolução do problema dos conflitos, v. a nossa
nota, «O problema da resolução dos conflitos colectivos de trabalho», em
Revista Análise Social, n.° 2, pág. 292 e segs.
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trabalhadores para o efeito (como já vimos); e, finalmente, de
vigilância do funcionamento das soluções adoptadas, quer no que
toca às empresas, quer no que toca aos trabalhadores 56.

2) — Sindicatos e poderes públicos

Foi dito que os sindicatos têm também uma acção a realizar
perante os poderes públicos; resta enunciar os tópicos (não iremos
além disso) que poderão diax-nos um esquema dessa acção
sindical.

Antes de tudo, porém, será bom salientar o fundamento desta
direcção da acção sindicai: ela baseia-se em que compete aos sin-
dicatos a tutela dos interesses dos trabalhadoras (inclusos: osi in-
teresses da própria organização sindical enquanto organização re-
presentativa dos interesses dos trabalhadores) adentro do sistema
socio-politico-económico; e portanto perante todas as actuações, de
forças privadas ou de forças públicas, que possam afectar de
algum modo os referidos interesses.

É esta ideia que está consagrada, como vimos, no art. 42.°
do E.T.N.; e é ainda a mesma ideia em que assenta a própria razão
de ser da organização sindical17.

Posto isto, consideremos, então, os aludidos1 tópicos.
Em primeiro lugar, poderemos dizer que compete aois sindi-

catos uma acção de defesa da organização sindical. E em que me-
dida esta acção se dirige aos poderes públicos? Na medida em que

16 Sabemos que é contestiada por alguns a intromissão dos sindicatos
no funcionamento dos esquemas de participtajÇão dos trabalhadores na vida
das empresas. Em nosso entender, há lugar para distinguir entre1 o que diz
respeito à vida das empresas e o que diz respeito à tutela dos interesses
dos trabalhadores por parte dos sindicatos. Parece-nos claro que a participação
dos trabalhadores na vida das empresas não deve constituir uma válvula
através da qual os trabalhladores sejam subtraídos à protecção sindical.
Tudo está, pois, em encontrar a justa medida das coisas. Em qualquer caso,
o problema da participação dos trabalhadores nas empresas é um problema
que importa aos sindicatos.

17 E nem sa diga que por incumbir aos poderes públicos a defesa
dos interesses gerais e, neste contexto, a satisfação dos interesses parce-
lares, se torna menos compreensível uma defesa dos interesses profis-
sionais perante as entidades públicas. Porque, em primeiro lugar, assim
se ilegltimariam quaisquer temtativas de defesa de interesses próprios, tudo
se deixando ao cuidado dos poderes públicos (e então seriam desnecessárias
as organizações sindicais). SEm segundo lugar, porque não está definido,
um'a vez por todas, qual o arranjo ou combinação ideais dos vários interesses
na perspectiva do interesse geral. Pelo contrário, a dificuldade e a comple-
xidade das soluções capazes de satisfazer equilibradamente os vários in-
teresses que se entrechocam jno sistema social só podem ser vencidas atra-
vés de uma actuação de baixo para dma (dos próprios, interessados) con-
jugaida com a actuação de cjima para baixo (dos governantes). De resto,
ninguém melhor do quei os interessados poderá aferir, vigiar e prosseguir
os seus interesses, residindo aqui uma ideia fundamental em que assentam
coordenadas básicas do sistema jurídioo-social.
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deles depende o estatuto da organização sindical, bem como a ins-
titucionalização dos meios de actuação dos sindicatos18. E mais
ainda: na medida em que a política administrativa, económica e
social prosseguida for de molde a pôr em causa, directa ou indi-
rectamente, a organização sindical, em qualquer dos seus momentos
estruturais ou funcionais.

Em segundo lugar, é ainda perante o® poderes públicos que
os sindicatos têm d,e desenvolver uma actuação no sentido da pro-
mulgação de deis e regulamentos de protecção ao trabalho, advo-
gando a sua necessidade, colaborando; na sua preparação e coadju-
vando na vigilância da sua aplicação19.

Em terceiro lugar, os sindicatos devem dizer a sua palavra a
propósito da$ orientações da política económica e social do go-
verno, em tudo aquilo que coenvolver os seus interesses (política
educacional, habitacional, seguros sociais, política de emprego, po-
lítica de salários, etc).

Finalmente, em correlação com os pontos anteriores e de uma
maneira geral, compete aos sindicatos informar os poderes públicos
das necessidades e problemas específicos das profissões)20, bem
como do modo por que encaram as incidências resultantes das polí-
ticas em curso e as perspectivas futuras.

3) — Sindicatos, entidades patronais e poderes públicos

Sem prejuízo do plano das relações (bilaterais) referidas:
sindicatos-entidades patronais e sindicatos-poderes públicos, há lu-
gar para considerarmos um outro sector de relações (trilaterais) :
entre osi sindicatos, as entidades patronais e os poderes; públicos.

Esta distinção parece-nos conceitualmente necessária; e é por-
tadora de vantagens para uma visão arrumada da acçãoi sindical.
Contudo, não postula uma linha de separação nítida e rigorosa
entre as matérias que podem ser tomadas em cada uma daquelas
direcções de aoção sindical. Não é tanto o lado material dasi coisas
que está aqui em causa,, como, muito decisivamente, o aspecto
funcional. E este oferece uma certa margem de relativisma

Uma ideia (a que tem vindo a ser atribuída uma importância
crescente) domina o âmbito das relações sindicato-entidadesi pa-
tronais-Esftado: a ideia de colaborarão. O domínio de aplicação que
lhe é assinalado costuma ser dividido em três níveis: nível do ramo
de actividade económica, nível regional e nível nacional.

Trata-se, fundamentalmente, de uma participação das organí-

18 Cf. o que atrás dissemos a propósito da contratação colectiva de
trabalho.

19 Cf. art. 47.° do E.T.N.
20 Cf. Decreto-Lei n.° 23 050, a r t . 11.°, n.° 2.
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zações sindicais (quer de trabalhadores, quer de patrões) na reso-
lução dos problemas económicos e sociais que se põem aos níveis
referidos. O desenvolvimento das várias questões susceptíveis; de
serem estudadas e resolvidas em conjunto (Estado-organizações
sindicais interessadas) tem merecido grande atenção; mas está
manifestamente fora da economia deste artigo. Porém, justifica-se
uma palavra para salientar a importância deste «mecanismo» de
acção sindical, que permite uma participação dos sindicatos na ela-
boração e execução das políticas de desenvolvimento sodo-econó-
mico, creditando-se com vantagens de ordem institucional, para
além da eficácia que traga à prossecução dos interesses profis-
sionais.

As referidas vantagens advêm, sobretudo, pelo facto da inser-
ção institucional dos sindicatos no sistema socio-politico. É sabido
que determinadas correntes doutrinais advogam expressamente
uma relevância publicística dos sindicatos, de que decorrem, para
estes, certas funções de interesse público — como sucede no caso
do sistema português21. Porém, aquela inserção não tem que tra-
duzir-se necessariamente por uma publicização jurídica dos sindica-
tos (que oferece, como se sabe, sérios inconvenientes). E acima de
tudo, o que importa é a sua autenticidade sociológica. Neste ponto
residirá a verdadeira eficácia da participação dos sindicatos na
vida político-social—como é acentuado pelos estudiosos adeptos
de uma chamada democracia económica. Porque só quando promo-
vidos e integrado® de facto é que os sindicatos estarão actuando
em sistema, em vez de se lhes deixar apenas lugar para actuarem
no sistemm e, no limite, contra o sistema.

Evidentemente que é escusado assinalar que é precisamente
aqui que se insere a magna queâtão da participação dos sindicatos
no estudo, programação e execução dos planos, ãe crescimento eco-
nómico. Um ponto que, dada a inspiração deste artigo, merecia que
lhe dedicáasemos um certo desenvolvimento. Porém, o facto é que
se trata de uma projecção da acção sindical porventura a mais ele-
vada e ampla — e que, por isso, só terá verdadeira actualidade
suposto um certo desenvolvimento dà organização sindical. Ora
nós situamos a direcção do nosso artigo em referência a eOementos
e questões mais elementares. Por outro lado, ainda, trata-se de
uma questão que coenvolve uma vasta e especial problemática de
princípios, políticas e técnicas do planeamento; que, portanto, exige
uma competência adequada, e também um mínimo de desenvolvi-
mento que aqui não poderíamos atribuir-lhe2i2.

21 Cf. E.T.N., art. 42.° in fine,
22 Sobre o temaj «Cresicimento económico e acção sindical», v. MÁRIO

MURTEIRA, Crescimento económico e sistemas sociais, Lisboa, 1962,
pág. 131 e segs.
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4) — Sindicatos e opinião ím&íica

A opinião pública é, também para os sindicatos, uma impe-
riosa preocupação. Os sindicatos devem, à opinião pública, as in-
formações e satisfações adequadas acerca dos problemas dos tra-
balhadores e da acção sindical. Assim como também é legítimo que
defendam, perante ela as suas aspirações e ansiedades.

Porque a opinião pública se não alheia, em qualquer caso, dos
problemas dSe política «social e económica, naturalmente que não
haveria razão para que os sindicatos deixassem de «dizer da sua
justiça» — tal como as outras vozes representativas de interesses
distintos (nomeadamente as entidades patronais). Além disso, a
opinião pública é poderoso factor de eficácia da acção sindical, na
medida em que os objectivos correspondentes lhe mereçam apro-
vação ou solidariedade. Em suma, a actuação sindical em face da
opinião pública constituí, afinal, uma contribuição necessária para
que, no domínio dos problemas dos trabalhadores, ela possa estar
à altura de esiclairecidamente desempenhar o papel que lhe cabe1:
de elemento fundamental da poUtica e administração do País, nos
dizeres da nossa Constituição Política (art. 22.°) 23.

5)—Sindicatos e relações sindicais internacionais

A frequência e relevo dos contactos internacionais que, pode
dizer-se, caracterizam a hora actual, também encontram a sua pro-
jecção no domínio das questões sindicais e do trabalho. Bastará
citar a Organização Internacional do Trabalho para ilustrar vinca-
damente esta afirmação.

Ora daqui deriva, para as organizações sindicais, uma esfera
de actuação ao nível internacional, em que, por vezes, há lugar
para notáveis esforços de colaboração e entreajuda no estudo e re-
solução dos problemas sindicais e do trabalho. Os resultados desta
colaboração sindical internacional podem ser particularmente rele-
vantes no contexto das políticas económico-sociais dos espaços
económicos internacionais.

Relativamente à Organização Internacional do Trabalho, é
conhecida a sua magnífica contribuição no sentido da aprovação
de convenções e recomendações internacionais respeitantes aos
problemas do mundo do trabalho -4.

A actuação dos sindicatos nacionais no plano das relações em

23 A nossa lei faoulta expressamente aos sindicatos a criação de
órgãos de imprensa, pjara o estudo e defesa dos interesses profissionais,
económicos, intelectuais ou morais (Decreto-Lei n.° 23 050, art. 14.°).

24 Sobre a O.I.T., v. uma nota em Rejvista «Análise Social», n.o 4,
pág. 623 e segs.: Uma instituição internacional: a O.I.T.
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causa está legalmente condicionada nos termos do art. 10.° do
Decreto-Lei n.° 23 050.

d) Conclusão sobre a amplitude da acção sindical

De tudo o que se disse acerca do campo em que se desenvol-
verá a acção sindical, sendo certo, aliás, que não foi dito tudo
quanto seria necessário, já resulta uma impressão acerca das suas
amplas dimensões.

Por outro lado, também não será difícil a percepção de que
existe uma relação de complementaridade entre os vário© planos
ou sectores de acção sindical, que faz com que não seja fácil eli-
minar ou minorar qualquer deles sem com isso se afectar seria-
mente a economia do conjunto.

Quer pela sua vastidão, quer pela solidariedade do seu todo,
o campo de actuação dos sindicatos merece estudo atento e cons-
tantemente actualizado, se se pretender realizar uma organização
sindica! à altura dos interesses dos trabalhadores e também dos
interesses gerais da colectividade. E de modo particular quando se
anunciam processos de crescimento económico-social, que necessa-
riamente, como dissemos, dependem e contendem tão fortemente
com o mundo sindical e do trabalho.

IV —EFICÁCIA DA ACÇÃO SINDICAL

et) Condicionamento da eficácia: força, autonomia e esclarecimento
dos sindicatos

Como atrás se afirmou, a autenticidade dos sindicatos mede-
-se, fundamentalmente, pela eficácia da sua acção. Sindicatos ine-
ficazes, que não desempenham satisfatoriamente a sua função, nem
serão verdadeiros sindicatos, visto que o aspecto funcional é, aqui,
essencial ao próprio conceito.

Toda a importância do sindicato, toda a justificação do seu
acolhimento (jurídico, sociológico, económico, político, etc.) nas
sociedades actuais, assentam no desempenlho de um papel, no de-
senvolvimento de uma actuação, numa presença efectiva na vida
social. Como tantas outras instituições sociais, os sindicatos foram
e são uma exigência especifica da sistema social; mas uma exigên-
cia intrínseca e existencial, que não meramente conceptualista. Por
isso que a inautenticidade dos sindicatos seja questão cuja gravi-
dade vá muito maiís além do que a de uma simples negação do con-
ceito. Projecta-se no plano (vital) do funcionamento do sistema,
ou seja, projecta-se na vida do$ homens em sociedade — o que quer
dizer que põe tudo isto em causai.
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Assim .se aponta a relevância política e doutrinal geral da
autenticidade dos sindicatos. Mas vale a pena especificar um
ponto de incidência muito particular d'a$ consequências de uma
ausência daquela autenticidade. É o que respeita à integração dos
trabalhadores na vida social, Sabense como o sistema de livre em-
presa levou à proletarização operária, e como o sindicalismo tem
contribuído, na evolução que revestiu nos países mais avançados,
para sanar aqueUa consequência, conseguindo atenuar e superar
o esipírito de luta de clastsiesi. Pois parece evidente que uma recusa
institucional a uma expressão sindical autêntica das classes traba-
lhadoras só poderá contribuir (a longo prazo, pelo menos) para
um processo de consciênda de segregação por parte dessas clas-
ses, que tenderá para as impelir a um sindicalismo ideológico de
tendência revolucionária.

Dito isto, vejamos alguns aspectos que ste nos afiguram
sivos no problema dia eficácia da acção sindical. Não iremos, evi-
dentemente, esgotar tudo o que a este respeito se ofereceria a uma
investigação profunda; nem tão-pouco pretenderemos determinar
definitivamente a relevância exacta dos aspectos que considerar-
mos. Contentar-nos-emos, como aliás em todo o presente artigo,
com salientar pontos que nos parecem elementares.

A eficácia da acção sindical é, em rigor, um resultado solidá-
rio de uma série de factores — o que quer dizer que nenhum deles
será, por si só, sufiJcienteL Por outro lado, os vários factores só
adquirem uma postura equilibrada quando vistos em conjunto —
o que significa que deverão seor sempre reponderados à luz do todo
em que se inserem.

Assim, já resulta que uma análiise de aspectos ou factores da
eficácia sindical deverá sempre entender-se como uma necessidade
de conhecer, por partes, um todo orgânico cujo sentido só se
apreende globalmente. Portanto, desde já se adVerte que o que
vamos dizer só por limitaçõeis de ordem discursiva e de brevidade
poderá inculcar uma visão fragmentária que recusamos.

Bm nosso entender, podeorá di'zer-se que a eficácia da acção
sindical depende díe um sistema tripólar de fadares, isto é, de um
jogo de três momento® que polarizam todos os factores relevantes.
Assim se percebe que um mesmo factor possia ser «polarizado»
diferentemente em cada um daqueles três1 momentos. Daqui, exac-
tamente, a dificuldade que ficou assinalada, em circunscrever a
relevância dos vários factores: nuns caso® maiis, noutro® menos,
todos eles poderiam ser vistos em referência aos três poios refe-
ridos, que são: a força, a autonomia e o esclarecimento dos sindií-
catos. Sindicatos fortes; sindicatos autónomos; sindicatos esclare-
cidos — eis o sistema em que se apoia a eficácia sindical,, segundo
pensamos.

Sem dúvida que não faria sentido advogar uma organização
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sindical que não tivesse força. Tal coenvolíveria o imperdoável es-
quecimento de que o desempenho da função sindical implica sem-
pre, em maior ou menor medida, neste ou naquele enquadramento
principiológicot, uma certa tensão — que, portanto, é constitucional
à própria instituição sindical. De tal modo que se desaparecesse
esta tensão, seriam então desnecessários os sindicatos. A prova,
de resto, é que nenhuma das grandes conquistas dos trabalhadores
se conseguiu sem a pressão (senão mesmo a luta), por vezes longa
e titânica, dos sindicatos; nada lhes foi dado espontaneamente. A
história do direito do trabalho, desde a promulgação dos simples
decretos que vieram limitar abomináveis práticas no regiime do
trabalho das mulheres e dos menores, até às manifestações mais
adiantadas em matéria de participação dos trabalhadores na vida
das empresam, é um testemunho vivíssimo daquela afiimação;
Desde o aparecimento juridicamente criminoso dos sindicatos, até
à sua consagração constituckmal dos tempos actuais, foi toda uma
evolução histórico-soeial que não teria sido o que foi sem a pressão
do sindicalismo.

Em suma: «para lograrem o pleno cumprimento da sua missão
económico-social e de defesa do homem no trabalho, os sindicatos
necessitam de uma forte organização» 25.

Note-se, porém, que a força sindical a que aludimos é aquela
que é necessária à eficácia da acção sindicai. Os sindicatos devem
ser contidos no limiar do desrespeito pelas- legítimas liberdades
e autonomias, quer dos próprios trabalhadores (aspecto interno),
quer dos outros grupos de interesses (aspecto externo). É aqui
que se impõe a necessidade de um equilíbrio institucional que, se
não deve ser contráf io aos sindicatos, também não deve traduzir-se
numa ditadura sioidical arbitrária. O sidicato deve ser forte para
ser eficaz; mas não para eliminar as liberdades legítimas 26.

Deste modo, a existência de sindicatos fortes não é contrária
aos interesse» bem entendidos de nenhum grupo social, nem ao
bem comum 2T.

Não basta, porém, uma organização sindical forte. É neces-
sário que, simultaneamente, goze de autonomia.

Em rigor, a falta de autonomia traduz-se num enfraquecimento
do simdicaito; assim como também se pode afirmar a inversa, isto é,
que a debilidade sindicai acarreta uma ausência de autonomia —
pelo menos no campo prático. E assim ilustramos aquilo que acima
se dizia, acerca da interdependência ou solidariedade dos vários
momentos condicionantes' da eficácia da acção sindical.

25 Cf. A. SEDAS N U N E S , ob. qit., p ág . 178.
26 Cf. BLOCH-LAINÉ, Pour une reforme de lfentreprise, Paris, 1963,

pág . 45.
27 Ibidem.
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Mas é possível imaginar sindicatos mais ou menos fortes e,
contudo, sem verdadeira autonomia' sempre que as organizações
sindicais sejam controladas ou condicionadas por tal forma que
não possa dizer-se que actuem e exerçam a sua força livremente,
no âmbito que por direitas contas lhes é assinalado para tanto.

Em maior ou menor medida conjugando-se com a fraqueza dos
sindicatos, a falta de autonomia falseia a autenticidade sindicai
e prejudica a eficácia das organizações. A ideia de autonomia está
ínsita no próprio conceito de sindicato, e deduz-se naturalmente
da função sindical Quando se diz que aos sindicato® compete a
protecção da pessoa do trabalhador e a defesa dos seus interesses
mesmo perante o Estado, é óbvio que se está afirmando uma esfera
de autonomia sindical. E esta esfera de autonomia deve ser efecti-
vamente reconhecida e respeitada, quer pelo Estado, quer por
quaisquer outras entidades ou forças sociais, sob pena de contra-
dição insanável para a compreensão da organização e da função
sindicais.

A autonomia sindical (que pode referir-se a três momentos
distintos: constituição, organização e vida ou acção dos sindicatos)
não significa que os sindicatos sejam plenamente irresponsáveis
adentro da colectividade jurídico-social; não exclui quaisquer limi-
tações. Mas deve ser adequada à eficaz prossecução do escopo sin-
dical. Não deve nunca prejudicar a ideia básica de que o sindicato
é, antes de tudo, uma associação de trabalhadores, e que só en-
quanto tal tem verdadeira legitimidade para representar e defen-
der os respectivos imteressea Anauilosar a esfera de autonomia
sindical corresponde, portanto, a falsear a representatividade dos
sindicatos.

Finalmente, a força e a autonomia dos sindicatos não conduzem
necessariamente a uma eficácia sindical. Ê preciso que, além disso,
os sindicatos possuam a preparação e o esclarecimento indispen-
sáveis para uma sábia actuação.

Com efeito, mesmo die um ponto de vista de estrita eficáciia,
é visível que a força e a autonomia só poderão render bem, se
forem bem utilizadas, isto é, com critério. Um sindicato forte e
livre, mas ignorante, é como um gigante cego.

Mas nãa só por razões de eficácia da acção sindical externa,
como também por exigência das necessidades que requerem, como
vimos, uma acção sindical interna, devem os sindicatos constituir
organismos esclarecidos. Só desta maneira se conseguirá que, no
seio dos sindicatos, se realize a obra essencial da promoção pessoal
dos trabalhadores, da. sua educação e cultura, da sua dignificação
como membros conscientes de uma comunidade, e à altura dos pro-
blemas e das responsabilidades que, enquanto tais, lhes dizem
respeito.

770



Finalmente, o esclarecimento, Mo é, o nível de preparação dos
sindicatos, é exigência, ainda, do bem comum. A este propósito, a
psicossociologia sindical é perfeitamente concludente em apontar
os benefícios que advêm para a vida social, para o funcionamento
orgânico e progressivo do sistema socio-económico, pelo facto de
os sindicatos actuarem não em função de impulsos meramente emo-
cionais, ou a partir de pontos de vista simplistas e primários, mas
antas com perfeito conhecimento de causa da complexidade dos
problemas!, das: possibilidades e das limitaçõeis que a sua resolução
defronta, das consequências gerais e particulares das posições que
assumem.

De resto, é evidente que a questão do esclarecimento dos sin-
dicatos está na linha geral da promoção humana e «social poir que
se ansieia, hoje em dia, em todos os campos; porque ©ó assiim se
vislumbra a possibilidade de uma convivência humana, digna e
justa, sejam quais forem as relações que se considerem.

b) Alguns factores mais destacadas da eficácia sindical

Postas as considerações geraiís precedentes, valeriia agora in-
tentarmos abordar alguns problemas mais destacados no conjunto
dos factores da eficácia sindical. Mas aindía que nos1 limitássemos
aos mais destacados, teríamos de nos alongar demasiadamente.
Por feso tomaremos apenas três questões, possivelmente aquelas
que merecem um lugar à parte, por constituírem exigências verda-
deiramente liminares. Assim, diremos alguma coisa sobre os cri-
térios de enquadramento sindical, as condições de iniciativa e meios
de actuação dos sindicatos e, finalmente, sobre o problema dos
dirigentes sindicaAs.

Note-se que a escoliha destas três questões é também aconse-
lhada em resultado da reflexão sobre os três aspectos do esquema
que sintetiza toda a problemática da eficácia sáiidical. Sem perder-
mos de vista que, em rigor, se trajta apenas de três faces de um
efeito global, é, contudo, possível, como aliás já sugerimos, verifi-
car a especial polarização em cada uma delas de certasi questões.
Neste sentido, poderá dizer-se que a força sindical está especial-
mente dependente dos critérios de enquadramento sindical; que o
problema de autonomia se agudiza particularmente no que toca
às condições de iniciativa e à operacionalidade dos meios de actua-
ção sindical; que o esclarecimento dos sindicatos radica critica-
mente na formação idos seus dirigentes.

1) —Os critérios de enquadramento sindical

Os critérios de enquadramento sindical, isto é, os princípios
ou regras que determinam o âmbito, quer geográfico, quer pessoal,
dos sindicatos, são, nuns países, legalmente impostos, noutros, li-

771



vremente escolhidos pelas associações sindicais. É, porém, sobre-
tudo no primeiro caso que se impõe uma séria reflexão acerca
deste ponto. Porque evidentemente que nem todo e qualquer en-
quadramento serve a ideia de que os sindicatos devem ter força,
capacidade de pressão.

A força exige uma dimensão sindical mínima, digamos assim;
e muito particularmente no tocante ao mínimo de trabalhadores
abrangidos por cada sindicato. Um sindicato representativo de um
escasso número de trabalhadores não poderá ter força, desde logo
porque será um sindicato pobre (senão mesmo miserável), obvia-
mente sem as condições financeiras absolutamente indispensáveis
para funcionar a um nível adequado. Pôr a cargo de um sindicato
que apenas abrange uma ou poucas centenas' de trabalhadores —
de que existem exemplos entre nós 28 — todas as tarefas e planos
de acção a que acima nos referimos (e note-se que nem de longe
fomos" exaustivos), não passa de manifesta incongruência. Com
uma dimensão desta ordem, pura e simplesmente não pode haver
sindicatos a sério29. Um número de trabalhadores suficiente será,
pois, condição sine qua nem de força, e portanto de eficácia, dias
sindicatos.

Mas não basta isto. Ê ainda necessário que as solidariedades,
as afinidades, entre todos os que pertençam ao mesmo sindicato
não sejam objecto de uma preocupação de classificação profissio-
nalística tal, que não se ajuste funcionalmente aos meios mais rápi-
dos e eficazes de actuação. Principalmente quando estes critérios
de enquadramento são previstos nas leis, como sucede entre nos,
é fácil cair num esquematismo mais ou menos lógico que muitas
vezes não é operacional. É sabido que o geometrismo conceituai
raramente consegue enquadrar a vida real sem lhe provocar defor-
mações.

Concretamente a respeito de um enquadramento profissional
como o da nossa lei, é mister a/tender à relevância económica e
psicossociológica actual das profissões. Sobrevalorizar por sistema
as solidariedades entre aqueles que, em empresas e lugares por
vezes isolados e relativamente distantes uns dos outros, exercem
uma idêntica actividade (profiisisão), não atendendo às reais so-
lidariedades que se estabelecem entre os que, embora exercewdo
actividades não exactamente idênticas, contudo trabalham em
ocupações mais ou menos complementares1 no seio das empresas,
defrontando as mesmas entidades patronais e análogas condições
sócio-econórmeas de trabalho, vivendo lado a lado, numa efectiva
convivência onde naturalmente se inserem problemas e necessida-

28 v. Âmbito e enquadramento sindical (comunicação apresentada ao
m Colóquio Nacional do Trabalho, da Organização Corporativa e da Previ-
dência Social), Lisboa, Junta da Acção Social, 1964 (policopiado).

29 Sobre toda eistta questão^ cf. o relatório citado na nota anterior, que
contém uma séria análise estatística da nossa organização sindical.
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des comuns, parece-nos verdadeiramente um conceitualismo desa-
garrado das realidades.

Sabe-se, de resto, como a tendência actual vai no sentido de se
abandonar um puro critério de profissão para se adoptar o critério
da indústria (ramo de actividade) — evolução que se baseia no
reconhecimento, por parte dos sindicatos!, das vantagens deste
último critério. Por isso, uma legislação que impeça ou dificulte
uma razoável margem de flexibilidade, suficiente para permitir
a variedade e a evolução das formas ou critérios de enquadramento
dos trabalhadores nos sindicatos (de acordo com os vários con-
textos económicos, sociais, profissionais, etc, que só podem ser
apreendidos caso por caso e de modo especial pelos próprios inte-
ressados) , constitui um obstáculo à eficiência da organização sin-
dicajl, impedindo a sua coesão e limitando' a sua força.

Unia prova de que não é sustentável um estrito critério de en-
quadramento com base na profissão é o da existência,, entre nós,
de sindicatos de indústria, apesar da letra da lei. O que, aliás, dá
lugar a conflitos entre alguns sindicato®, que disputam simulta-
neamente a legítima representação dos mesmos trabalhadores30.

2) — Condições de iniciativa e meios institucionais de actua-
ção dos sindicatos

O problema da autonomia põe-se correntemente em relação a
vários momentos da constituição, organização e administração dos
sindicatos. Por nós, daremos que a verdadeira acuidade do pro-
blema pode ser colhida pelo prisma da liberdade de iniciativa e da
praticabilidade dos meios institucionais de actuação.

É visível que um certo controlo dos sindicatos, tipicamente
por parte dos poderes públicos, pode ter como resultado impedir ou
dificultar a sua liberdade de iniciativa, afectando-se, desta ma-
neira, o dinamismo e a eficácia sindical. Mas é igualmente claro
que se produzirá o mesmo resultado prático se os meios institu-
cionais de actuação não puderem ser facilmente utilizados pelos
sindicatos. Quer se trate portanto, de um controlo directo, inci-
dindo sobre a tomada de resoluções e iniciativas, quer se trate
de um entravamento dos meios, instrumentos ou vias de actuação,
nomeadamente por revestirem uma configuração' institucional que
não permite a sua utilização rápida e eficiente (por exemplo um
mecanismo legal de contratação colectiva que os sindicatos não
possam fazer funcionar sem dificuldade), teremos Sempre que a
esfera de autonomia sindical ficará particularmente em causa.

No entanto, já vimos, que um mínimo de autonomia, suficiente
para se poder responsabilizar os sindicatos pelo desempenho da

Cf. a comunicação ao i n Colóquio do Trabalho, cit.
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sua função, é absolutamente indispensável. Não faria sentido, re-
pete-se, proclamar solenemente o princípio de que os sindicatos
têm a função de defender os interesses dos1 trabalhadores (mesmo
perante o Estado), se não lhes fosse dada uma margem de auto-
nomia (mesmo perante o Estado), dentro da qual gozem de liber-
dade de iniciativa.

Terão, pois, de se afirmar os limites parra aquém dos quais
não há legitimidade de controlo, sob pena de reduzir a nada a atri-
buição de funções aos sindicatos; — ou então de os transformar,
de facto, ainda que não de direito, em organismos administrati-
vos. Esses limites1 deverão ser, tanto de natureza material, como
de natureza formal. Mas importa que, seja qual for o seu alcance
(dejxandc-se uma maior ou menor esfera de autonomia), estejam
bem claramente definidos, e sejam escrupulosamente respeitados.

O problema não é, pois, o da discussão da legitimidade ou não
legitimidade do controlo — por parte do Estado, claro está. O pro-
blema é o da medida do controlo; é uma questão de limites. Reside
aqui uma insofismável exigência de uma organização sindical
coerente e verdadeiramente representativa.

Mas, por outro lado, a autonomia deve ser vital, e não mera-
mente teórica. Não basta deixar os sindicatos livres na sua esfera
de autonomia; é preciso dar-lhes as condições para que possam
ser efectivamente livres. Não valeria repetir com os sindicatos o
que se cometeu com os trabalhadores singularmente considerados,
no período em que teoricamente se lhes atribuía plena liberdade
de contratação sem que houvesse o cuidado de pôr à sua disposição
os meios jurídicos e institucionais para que pudessem exercer pra-
ticamente a sua liberdade. Não serviria de muito que aos sindicatos
se reservasse uma certa estfera de autonomia se, dentro dela, os
sindicatos não pudessem agir: realmente, utilizando os meios ade-
quados. Importa, pois, que estes meios se desenhem legalmente por
forma a servirem, e não por forma a dificultarem. De novoi encon-
tramos, aqui, o problema do instituto jurídico da contratação
colectiva de trabalho, que ocupa um lugar muito importante na
economia dos meios institucionais de actuação sindical. Se os sin-
dicatos não puderem fazer funcionar este mecanismo sem dificul-
dades injustificadas nem delongas absurda®, se não tiverem possi-
bilidade de forçar a resolução dos conflitos colectivos de trabalho
(que fatalmente surgem na abertura e no decurso das negocia-
ções), a sua autonomia a bem pouco fica reduzida31.

3) — Os dirigentes sindicais

Além dos critérios de enquadramento (que condicionam a di-
mensão e a operacionalidade dos sindicatos) e das condições de ini-

3i Cf. o nosso artigo cá!t.
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ciativa e da utilização dos meios de actuação (que condicionam a
representatividade das organizações sindicais e o seu dinamismo),
é mister referir um outro importante requisito da eficácia sindi-
cal — que, aliás, releva não só para o aspecto do esclarecimento,
como ainda para o da força (e até da autonomia) dos sindicatos.
É o problema dos dirigentes sindicais.

Como toda e qualquer associação ou colectividade, quer pri-
vada quer pública, o sindicato dependerá, nos diversos momentos
da sua organização e funcionamento, da qualidade; dos responsá-
veis pela sua direcção. Poderá dizer-se, sem exagero, que sejam
quais forem as condições que beneficiem ou prejudiquem as orga-
nizações sindicais, estejam ou não estejam satisfeitos outros re-
quisitos da sua eficácia, os sindicatos valerão sempre, nos vários
casos ou situações1 concretas possíveis, aquilo que valerem os seus
dirigentes.

Aceite esta ideia, seremos levados a admitir que a resolução
do problema dos dirigentes sindicais, isto é, a consecução de bons
dirigentes sindicais, poderia constituir um verdadeiro ponto de
partida para a superação de muitas outras questões — razão que
só por si seria suficiente para que ao referido problema não fosse
regateada a maior solicitude.

Já vimos que a preocupação em formar bons dirigentes ocupa
um lugar de relevo no âmbito da própria acção sindical interna.
Contudo, é esta uma tarefa que exige, da parte dos sindicatos, um
mínimo de capacidade e um mínimo de condições. E pode muito
bem suceder que não estejam satisfeitos nenhum daqueles dois mí-
nimos requeridos. Nesta altura verificar-se-á como que um círculo
vicioso.

Porém, esta questão não interessa exclusivamente aos sindi-
catos; mas também aos próprios poderes públicos1, como responsá-
veis pelos interesses gerais da comunidade, visto que a eficiência
dos sindicatos é exigência destes interesses gerais. Daqui se tira
argumento para legitimar uma ajuda dos poderes públicos, exac*
tamente no sentido de se criarem a® condições necessárias à rup-
tura daquele círculo vicioso. E poderia ainda ir-se um pouco mais
longe, reconhecendo a vantagem de os poderes públicos colabora-
rem com os sindicatos na preparação de bons dirigentes sindicais;,
dado que se trata de uma preparação altamente qualificada e cada
vez menos ao alcance do autodidactismo32.

Mas o caso é que não é nesta direcção que por vezes se em-
penham dominantemente os poderes públicos, antes se preocupando
com o lado negativo das coisas1, ou seja, com os inconvenientes de
dirigentes indesejáveis aos s<eus alíhos, ou de certo® tipos de dirir
gentes. E é assim que encontramos limitações e exigências legais

32 v. as interessantes considerações que a este respeito se encontram
em BLOCH-LAINÉ, ob. cit., pág. 86.



que desenham o quadro dlentro do qual haverá de proceder-se à
escolha dos dirigentes sindicais.

A este propósito distinguiremos duas ordens de preocupações
que estão ou podem estar por detrás desíta legislação sobre diri-
gentes sindicais: preocupações1 de natureza ideológica e preocupa-
ções relativas ao tipo técnico ou funcional dos dirigentea Conside-
raremos apenas este segundo aspecto, pois que o primeiro cai fora
do nosso artigo; e pressupomos que poderão salvaguardar-se as
posições ideológicas ou doutrinais que se entender necessário, siem
que isto contenda fatalmente com a discussão do tipo técnico de
dirigente sindical.

Esta discussão reveste entre nós uma certa importância.
Como se sabe, a nossa lei estabeleceu algumas exigências e condi-
ções para os dirigentes sindicais, nomeadamente: o exercício efec-
tivo da profissão respectiva; o exercício gratuito das funções de
direcção; a impossibilidade de delegar estas funções. 0 critério
subjacente a estas determinações consiste no repúdio a um siste-
ma de dirigentes sindicais de carreira, ou de um funcionalismo
sindical dirigente, aderindo-se ao princípio de que só os pró-
prios profissionais (e em exercício) podem dirigir os sindicatos
respectivos. Ora, por mais simpática que se apresente essta segunda
posição, e por grandes que sejam alguns inconvenientes que podem
nascer da primeira, a opção só poderá fazer-se quando em última
análise, não resultar uma impossibilidade prática de dirigentes sin-
dicais estrutural e funcionalmente competentes.

Porque, em suma, um dirigente terá sempre que ser... diri-
gente. E se o critério adoptado, em si mesmo ou na sua incarnação
prática, não puder permitir que os dirigentes sejam efectivamente
capazes, e disponham de tempo e dos demais requisitos para se
empenharem a fundo, então a sua adopção significa cortar a possi-
bilidade de dirigentes eficazes, adoptando-se um regime de
amadorismo inoperante.

A função de dirigente, seja o que for que se dirija, é unani-
memente considerada como requerendo sempre um suporte pessoal
qualificado e bem formado; e diz-se contentemente que dirigir é
particularmente difícil e grave, e que exige grande empenho, tem-
po, dedicação. Ora não vemos que deva fazer-se excepção para os
sindicatos — pelo que concluimos ser necessário admitir um tipo
de dirigente que possa responder adequadamente a todas estas
exigências e suportar as responsabilidades correspondentea

Que os próprios profissionais tenham uma vivência dosi pro-
blemas da profissão, vivência que é do maior interesse assumir
na direcção dos sindicatos, é coisa que não se contesta. Mas outro
tanto sucede em qualquer outro organismo ou colectividade, de-
vendo sempre verificar-se uma perfeita osmose, por parte dos dir
rigente®, em relação às necessidades, aspirações e vivências dos
dirigidos. Esta é uma das facetas de uma direcção superiormente
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qualificada. Faceta que permite a assunção em conhecimentos mais
vastos, em perspectivas mais amplas, em problemáticas mais
complexas, de tudo aquilo que se recebeu por osmose. Precisamente
uma qualidade importante do dirigente é ser capaz de assumir em
nível superior tudo aquilo que ao nível dos dirigidos se revela de
necessidades, de anseios, de «pequenas grandes coisas». Ora isto
fica prejudicado adentro da posição adoptada entre" nós para os
dirigentes sindicais.

Portanto, não só se apresenta como manifestamente impossível
que um simples profissional (por vezes de profissões tão modestas
socio-culturalmente) possa desempenlhar o papel de diligente sin-
dical, e para mais apenas nos tempos livres que o seu ganha-pão
lhe permitir, como ainda se revela ilógico não admitir aqui a ne-
cessidade de que o dirigente deva ser mais alguma coisa do que
a expressão da vivência dos dirigidos ao nível dessa mesma vivên-
cia, isto é, sem nenhum outro enquadramento superior.

Se se pensa que são os homens da profissão aqueles que, só
por ease facto, melhor sabem dos seus interesses e das formas
de os satisfazerem, produz-se um raciocínio que não é convincente.
Não há razão nenhuma para que um homem inculto, e tantas vezes
semianalfabeto, seja capaz de compreender melhor os interesses
ãa sua profissão, do que um homem culto, preparado especial-
mente, que possa dedicar inteiramente o seu tempo ao estudo
daqueles interesses e ao condi cionalismoi dentro do qual devem ser
situados e satisfeitos.

Porque não pode esquecer-se um aspecto deste problema que
é comprovado pela análise social. A experiência demonstra que
mesmo nos países onde o nível geral dos trabalhadores e a sua
constante participação nos debates dos problemas da profissão lhes
permitem compreender os seus interesses e o respectivo enqua-
dramento com um certo grau de elevação, mesmo aí, é perfeita-
mente distinguiível o pensamento e a política dos dirigentes sin-
dicais, por um lado, e as tendências e correntes de opinião dos
trabalhadores, por outro. Ê um curioso fenómeno, muito corrente,
o qual nos mostra que o dirigente esclarecido tende a universa-
lizar ou integrar as perspectivas naturalmente estreitas dos diri-
gidos. É por exemplo sabido que os trabalhadores têm tendência
para ligar maior importância a certas vantagens imediatas (por
exemplo, subida de salários), enquanto que os dirigentes sindicais
não caem nesse engodo ingénuo quando essas vantagens implicam
desvantagens a longo prazo ou se revelam até como desvantajosas
para os interesses gerai® e dos trabalhadores.. Ora precisamente
o que se pretende é que os sindicatos actuem inteligente e respon-
savelmente no contexto socio-económico, e não que se comportem
empiricamente, com base em-simplismo» reivindicativo®, por maior
autenticidade vivencial e poética que se lhes queira atribuir.

Por outro lado, ainda, e dado que compete aos sindicatos re-
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presentar e defender os interesses dos trabalhadores, mormente
perante as entidades patronais e o Estado, as relações que natu-
ralmente se estabelecem, aqui, só poderão ter nível e equilíbrio
se por parte dos trabalhadores houver representantes à altura dos
representantes patronais e dos agentes da autoridade pública.
Doutro modo, a sua participação nestas relações será uma partici-
pação diminuida, e por vezes quase envergonhada. E nem se diga
que compete ao Estado operar o necessário equilíbrio através de
urna acção coadjuvante, mais ou menos paternalista. Porque, em
primeiro lugar, nem juridicamente nem moralmente, não tem o
Estado que substituir os sindicatos; em segundo lugar, o Estado
não seria capaz de o fazer, porque para tanto teria de sair do seu
plano, da sua perspectiva, da sua função, isto é, teria de se des-
dobrar.

De tudo o que se disse resulta uma seriíssima reserva sobre
o nosso critério legal de dirigentes sindicais. Reserva que radica
na inadequação desse critério aos requisitos indispensáveis para
se obterem dirigentes sindicais superiormente esclarecidos!, com-
penetrados e responsáveis.

Significa isto propender para aquele sistema de dirigentes sin-
dicais de carreira, isto 4 que façam profissão de dirigentes sin-
dicais? Têm sido bastante receados entre nós os inconvenientes
deste sistema, melhor, alguns inconvenientes que podem advir
deste sistema, nomeadamente um certo carreirismo mais ou menos
oportunista, cujas manifestações se podem verificar em alguns
países.

Ora bem, o facto é que se trata de uma opção entre duas posi-
ções que não têm de aceitar-se inelutàvelmente acompanhadas dos
respectivos inconvenientes. Assim como estamos prontos a admitir
que seja possível, em algumas profissões, manter o critério cfe
escolha de dirigentes sindicais entre os membros da profissão,
desde que se prevejam as medidas necessárias a obter dirigentes
capazes e a tempo completo (por exemplo, admitindo uma remu-
neração e proibindo qualquer outra actividade, de molde a possi-
bilitar um trabalho de /direcção intensivo), assim também de-
fendemos a possibilidade de afastar certos inconvenientes de um
profissionalismo de dirigentes sindicais. O que quer dizer que a
nossa posição legal não pode beneficiar-se com o argumento do mal
menor— apesar de que este argumento não poderia legitimar-se
se não respeitasse uma possibilidade de dirigentes liminarmente
capazes. Ultrapassar este limite seria o mesmo que, para evitar
maus dirigentes, se preferisse eliminar praticamente a existência
die verdadeiros dirigentes — coisa que não pode defender-se para
qualquer grupo ou colectividade que seja.

Seodo assim, o problema é o de admitir um regime que, simul-
taneamente, possibilite dirigentes «a sério» e evite os inconvenien-
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tes de um oportunismo sindicalista. Para este efeito, os remédios
a tomar podem revestir diversíssimas formas e manifestações, que
seria impossível pretender enumerar aqui. O que, entretanto, pa-
rece evidente, tanto em resultado de um exame crítico, como em
face das realidades, é que o sistema actualmente vigente não é sa-
tisfatório para uma eficácia sindical. Em última análise, a falta
mais ou menos crónica de dirigentes sindicais à altura do campo
de acção sindical e das exigências de eficácia das organizações
sindicais, só poderá constituir terreno fértil para os oportunismos
que precisamente se pretendem evitar. A história prova, sem ex-
cepções, que as fundamentais exigências de autenticidade e de
auto-afirmação não podem ser indefinidamente frustradas, sejam
quais forem as razões alegadas para tanto. As boas; razões são
aquelas que não deixam abertura para que razões contrárias pos-
sam conseguir qualquer parcela de cabimento.

c) Conclusão

E assim deixamos aflorados alguns aspectos que se nos afi-
guram liminares numa perspectiva funcional-técnica de acção sin-
dical eficaz. E é sem hesitação que reputamos legítimo, e sobre-
tudo necessário, não permanecer exclusivamente na beatífica con-
templação dos aspectos doutrinais e teóricos do fenómeno sindical;
mas descer também, num diálogo com as realidades, ao terreno do
concreto, digamos, do funcional-concreto. Só aqui se nos deparam
flagrantemente alguns problemas vivos que não aparecem facil-
mente no céu dos princípios.

Se conseguimos chamar a atenção para estoutro plano de preo-
cupações, porventura mais humilde sob o ponto de vista científico
e doutrinal, mas decisivamente mais vital e imediato, então obti-
vemos o que, para já, constituiu o modesto escopo destas nossas
considerações prévias sobre um tema que é, decerto, merecedor de
maiores desenvolvimentos futuros.
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