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ARTIGO   Nacionalizações na Revolução

E que esse golpe, ao ser derrotado, 
ampliou a crise do Estado, abrindo
portas ao desenvolvimento quase ir-
reversível dos processos de controlo 
operário nas principais empresas 
do País. 
   Na verdade, cremos, como refe-
rimos, que em parte a nacionaliza-
ção de algumas empresas é levada 
a cabo não só por razões objeti-
vas, para evitar a fuga de capitais e 
a falência do País – controlo sobre 
o investimento –, como para evi-
tar o desenvolvimento do controlo 
operário que introduzia uma situação 
de dualidade de poderes. Este proces-
so levou à rutura da coligação PS-PCP 
e ao progressivo desmembramento 
do MFA, porque a situação social po-
larizava-se impedindo a estabilização 
de um governo de carácter frentista 
(governo de salvação nacional).     ///

  

económico nem no eventual desenho 
de uma economia de feição socia-
lista – porque a economia, o Estado, 
continuaram a ser capitalistas, os 
bancos e as empresas estrangei-
ras permaneceram sem intervenção. 
   Como já assinalámos, as empresas 
nacionalizadas empregavam, em 
1975, 8% da população ativa. Esta 
importância, e daí serem um marco 
que divide fronteiras na revolução 
portuguesa, está no facto de as 
nacionalizações terem sido feitas sob 
exigência dos trabalhadores, muitas 
vezes reunidos em assembleias e 
ocupando as instalações das empre-
sas para exigir a sua nacionalização.    
   As nacionalizações foram também 
acompanhadas de extraordinárias 
vitórias dos trabalhadores, como as 
importantes melhorias dos salários 
reais, num período de inflação ele-
vada (20 a 30%), e outras regalias 
sociais. E foram realizadas sem in-
demnização. Reflexo agudo da luta de 
classes, muitos capitalistas, incluindo 
alguns dos homens mais ricos do país, 
foram presos a seguir ao golpe de 11 
de março e/ou acabaram por fugir, a 
maioria para o Brasil, só regressando 
a Portugal a partir do fim do anos 70, 
quando os governos começaram a 
delinear um processo de indemniza-
ções (ou devolução das empresas) 
que vieram primeiro a ser fixadas 
pela lei 80/77 de 26 de outubro(8). 
   As nacionalizações foram alvo de 
diferentes visões mesmo dentro do 
IV Governo Provisório. No calor de 
1975 um debate opõe alguns proje-
tos estratégicos sobre as empresas 
nacionalizadas. Para tentar impedir o 
controlo operário, Carlos Carvalhas, 
secretário de Estado do Trabalho, 
afecto ao PCP, apresenta dois pro-
jetos de lei que almejavam (nunca 
irão concretizar-se na totalidade) um 
controlo estrito dos trabalhadores que 
dissipava as formas reais de controlo 
operário porque agregava as lutas e 
o controlo da produção à «economia 
de reconstrução nacional» e à «políti-
ca do Governo». No primeiro projeto 
de lei, de maio de 1975, é proposta 
a constituição oficial de comissões 
de controlo da produção, que devem 

participar na elaboração do plano da 
empresa e «velar pelo desenvolvi-
mento normal da produção e pela sua 
melhoria qualitativa e quantitativa»(9). 
   No segundo projeto, no seu artigo 
5.º, estabelece que «a actividade das 
comissões não poderá nunca ser 
exercida contra os interesses globais 
da economia, pelo que não poderá 
contribuir em caso algum para a para-
lisação da regular actividade produtiva 
da empresa». O projeto estabelecia 
ainda que cabia às comissões de con-
trolo da produção «velar pelo cumpri-
mento do programa do Governo para 
o sector»(10). No Avante! sublinha-se 
esta política: criação de comissões 
de controlo(11) destinadas a garantir 
«a vitória da batalha da produção»(12). 
Esta política, como referimos, reúne 
um amplo consenso na coligação, no 
Conselho da Revolução, no MFA. O 
PS e o Partido Popular Democrático 
(PPD) declaram que a situação difícil 
exige a contenção das reivindi-
cações(13)   e que o «o poder político 
passa pela batalha da produção»(14). 
    Paralelamente há um debate den-
tro de setores minoritários do Governo 
contra esta estratégia. O documento 
de trabalho da Secretaria de Estado 
da Indústria e da Tecnologia do IV Go-
verno Provisório, elaborado por João 
Martins Pereira, opõe-se ao docu-
mento de Carvalhas, afirmando que: 
«O controlo da produção não poderá 
ser entendido como um fim, mas como 
um meio, entre outros, de efetuar na 
prática a revolução socialista ou, mais 
corretamente, de a atingir a mais breve 
prazo, evitando simultaneamente os 
conhecidos inconvenientes de uma 
«estatização» de cima para baixo. Tal 
intervenção é vital para «obstar a prag-
máticas motivações de reconstrução 

nacional» que adiam a revolução 
para quando ela estiver terminada (a 
exemplo do que sucedeu nos países eu-
ropeus ocidentais no pós-guerra)»(15).
   Perante estes dados colocámos 
como hipótese explicativa do proces-
so de 1974-1975 em Portugal que o 
golpe de 11 de março surge já como 
uma tentativa desesperada de um 
setor/fração da burguesia portugue-
sa para tentar derrotar a revolução 
de forma musculada, com um golpe 
de caráter bonapartista ou semibo-
napartista (vulgo de carácter ditato-
rial), porque justamente se tinha am-
pliado o processo de dualidade de 
poderes, nomeadamente nas esco-
las (com a greve dos liceus de feve-
reiro), nos bairros, com a explosão do 
movimento de moradores a partir de 
fevereiro de 1975, e com o próprio de-
senvolvimento do controlo operário. 

Em cima e na página seguinte: Manifestação em defesa das nacionalizações.

“As nacionalizações foram também acom-
panhadas de extraordinárias vitórias dos 
trabalhadores, como as importantes melho- 
rias dos salários reais, num período 
de inflação elevada (20 a 30%), e outras 
regalias sociais”     
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