
caráter democrático assembleário(1).            
     Trata-se de uma realidade que nas-
ce da profunda mobilização social que 
varre todo o país naquela altura. Das 
greves, das ocupações de empresas, 
de terras e casas, e de outras mo-
vimentações surgem, em processos 
de reuniões e plenários, comissões 
eleitas e revogáveis, autónomas (até 
que ponto?) dos partidos e do Estado. 
    Na indústria e nas empresas em 
geral rebenta uma onda de conflitos 
laborais sem precedentes na história 
social do país(2) . As primeiras greves 
importantes começam nas grandes 
empresas industriais da margem sul 
do Tejo - Lisnave, Siderurgia Nacio-
nal, CUF - e estendem-se pelo país 
fora nas semanas e meses seguintes.   
   O recurso à greve e à ocupação 
do local do trabalho é habitual. As 
reivindicações de tipo económico são 
geralmente acompanhadas de ou-
tras exigências que extravasam as 
questões salariais, nomeadamente a 
do “saneamento” de empresários e 
quadros que são considerados repres-
sivos. Segundo um estudo do GIS de 
1975(3), a reivindicação do saneamen-
to atinge quase metade das empresas 
estudadas (cerca de 160), enquanto 
em mais de 20% dos casos ocorre a 
ocupação das instalações ou formas 
de luta semelhantes. São dados que 
ajudam a compreender os desenvolvi-
mentos posteriores, no final de 1974.
 Dessa conflituosidade laboral 
nasce nas empresas uma vasta rede 
de Comissões de Trabalhadores 
(CT´s) que continua a desenvolver-
se nos meses seguintes. De maneira 
geral as CT´s emanam de processos 
de plenários e reuniões-gerais de tra-
balhadores e respondem às necessi-
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    O conceito de poder revolucionário 
- um “duplo poder” que nasce em 
momentos de revolução e que no 
decurso do processo revolucionário 
tende a substituir o aparelho de Es-
tado tradicional - está solidamente 
fundamentado na tradição histo-
riográfica marxista e inspira-se nas 
reflexões desenvolvidas pelo próprio 
Marx aquando da Comuna de Paris 
de 1871, em que refere caraterísticas 
como a democraticidade e a “levian-
dade” desses novos órgãos. É a partir 
desses ensaios que toda uma tradição 
ortodoxa se desenvolve na análise 
dos processos revolucionários do 
século XX, fornecendo uma produção 
historiográfica muito relevante.
   Nesse sentido, pensamos que uma 
abordagem nesta perspetiva pode 
ajudar a esclarecer as dinâmicas 
e significado do “Processo Revo-
lucionário Em Curso” (PREC) num 
exercício analítico assim fundamen-
tado, e que toma em consideração 
o caráter variado e contraditório de 
muitos dos seus elementos, espe-
cificidades de uma revolução singu-
lar - a Portuguesa de 1974-75 - mas 
com características comuns com um 
determinado “modelo geral” -  as re-
voluções anticapitalistas do século XX.
    O desenvolvimento de formas do 
chamado “poder popular” e a questão 
da emergência de um duplo poder no 
processo revolucionário de 1974-75 
não é um assunto simples nem fácil 
de ser analisado num texto tão breve 
como este. Trata-se de um aspeto 
essencial da história do 25 de abril que 
carece ainda de estudos científicos ex-
tensivos e que frequentemente é obje-
to de lugares-comuns e simplificações 
grosseiras que não ajudam em nada 
à compreensão da dimensão e espe-
cificidade da própria Revolução. É co-
nhecido como estas formas de poder 
foram qualificadas durante os aconte-
cimentos por importantes líderes políti-
cos e responsáveis governamentais. 
Nesse sentido, na nossa opinião, toda 
uma série de fenómenos que se verifi-
cam em Portugal nos meses seguintes 
devem ser entendidos no quadro do 
surgimento de formas de intervenção 
política e social essencialmente no-
vas, fortemente participativas e de um           
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dades objetivas do momento: uma 
representação direta dos coletivos de 
trabalhadores em luta. As CT´s con-
seguem ultrapassar o espartilhamen-
to dos trabalhadores nas empresas 
por vários sindicatos de ofício, uma 
das caraterísticas da estrutura sindi-
cal corporativista que, depois do 25 de 
abril, é dirigida por sindicalistas próxi-
mos do PCP. Ao lado das CT´s re-
cém-formadas está presente um mo-
vimento sindical que ganha relevância 
ao longo do processo revolucionário,

enquanto aquelas dificilmente conse-
guem construir estruturas coordenado-
ras reconhecidas (em grande parte por 
causa da falta de interesse do PCP)(4).
   Uma das dificuldades com que nos 
confrontamos na investigação dos 
movimentos sociais no pós-25 de abril 
é a de tentar fornecer dados quantita-
tivos rigorosos dos mesmos. Apenas 
podemos fornecer algumas estimati-
vas em segunda mão de alguns inves-
tigadores e observadores britânicos, 
que referem números entre as 2000 e 
as 4000, ou uma contagem realizada 
pelo PCP que Álvaro Cunhal refere no 
relatório ao VIII Congresso do partido 
já em 1976, que dá conta de cerca 

de 1000 CT´s no território continen-
tal (excetuando o distrito de Braga)(5). 
   No outono de 1974 multiplicam-se 
os casos de empresas que vão en-
trando em autogestão face à chamada 
sabotagem económica, os despedi-
mentos ou simplesmente o abandono 
da empresa pela entidade patronal. 
Nessas situações a CT da empresa 
assume o papel central na gestão 
e organização da mesma, o que é 
geralmente reconhecido pelo Estado. 
Assim, boa parte das Comissões 
Administrativas nomeadas pelo Esta-
do nas empresas intervencionadas in-
cluem representantes da CT respetiva.
   Neste ponto vale a pena fazer um 
esclarecimento. É sabido que durante 
o ano de 1975 importantes setores 
da economia foram nacionalizados, 
primeiro a banca e as companhias 
seguradoras e mais tarde diversos 
setores industriais de base, a energia e 
os transportes. Porém, ao lado destas 
empresas públicas há uma miríade de 
empresas de todos os setores produ-
tivos e tamanhos que passam a ser di-
rigidas por administrações nomeadas 
pelo governo, ao abrigo de legislação 
no sentido de proteger o normal fun-
cionamento da economia nacional(6). 
   Entre 1974 e 1977 foram interven-
cionadas cerca de 360 empresas, 
a grande maioria sob pressão dos 
seus trabalhadores, com cerca de 
160.000 assalariados. Nesse im-
portante setor da economia as CT´s 
têm um importante poder, e também 
nas empresas que, mantendo-se 
privadas, conhecem mobilizações 
radicais e uma intervenção quoti-
diana das suas CT´s. Nas empresas 
nacionalizadas durante 1975 (onde 
também se verifica forte pressão dos 
trabalhadores nesse sentido) as CT´s 
e outros órgãos dos trabalhadores 
(como as Comissões de Controlo 
Operário) também se tornam elemen-
tos de poder, com capacidade para 
vigiar o funcionamento das empresas.
     O que foi dito acima sobre o número 
de CT´s também se aplica às empresas 
ocupadas. Como dissemos podemos 
ter a certeza de que a maior parte das 
empresas que sofreram intervenção 
do Estado passou por alguma forma 
de ocupação e de participação radi-
cal dos trabalhadores. Mas a ocupa-
ção das empresas foi um fenómeno 
mais amplo - muitas empresas que 
foram ocupadas não foram   »»»

“Entre 1974 e 1977 foram 
intervencionadas cerca 
de 360 empresas, a grande 
maioria sob pressão dos 
seus trabalhadores, com 
cerca de 160.000 assa-
lariados”

Em cima: Trabalhadores dos CTT em greve (1974). 
Ao lado: Uma manifestação popular. 

O desenvolvimento de formas do chamado “poder popular” e a questão 
da emergência de um duplo poder no processo revolucionário de 1974-75 
não é um assunto simples nem fácil de ser analisado num texto tão breve 
como este. Trata-se de um aspeto essencial da história do 25 de abril que 
carece ainda de estudos científicos extensivos e que, frequentemente, é 
objeto de lugares-comuns e simplificações grosseiras que não ajudam em 
nada à compreensão da dimensão e especificidade da própria Revolução. 
É conhecido como estas formas de poder foram qualificadas durante os 
acontecimentos por importantes líderes políticos e responsáveis gover-
namentais. Trataremos neste ensaio de proceder, na medida das nossas 
possibilidades, a uma abordagem global destes processos de desenvolvi-
mento de um poder revolucionário e à indicação de pistas para o aprofun-
damento de alguns aspetos importantes.


