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O artigo que aqui publicamos faz parte do conjunto dos publicados na edição francesa de La Verité 

número 85 (Revista teórica da IVª Internacional). 

Considerámos que este texto é um documento que constitui um importante elemento de compreensão 

da situação política mundial, e das suas expressões particulares na Europa e, bem assim, das 

necessidades e tarefas que se põem ao movimento operário neste contexto. 

É neste quadro que o fazemos chegar aos trabalhadores e militantes em Portugal como um contributo 

para a discussão e compreensão desta problemática.  

 

A EUROPA APÓS A TEMPESTADE DAS ELEIÇÕES GREGAS 
 

A tempestade que constituiu a vitória eleitoral do 

Syriza na Grécia foi, sem dúvida, simultaneamente 

a expressão da rejeição total pela maioria do povo 

grego da política da União Europeia e, ao mesmo 

tempo, reveladora da extrema fragilidade de toda 

a estrutura de apoio das instituições desta mesma 

União Europeia, dos seus tratados e de todos os 

Estados que a compõem. 

Não há outra explicação para o pânico que 

provocou, em todos os “senhores deste mundo” que 

se manifestaram em Paris a 11 de Janeiro último, o 

voto inequívoco do povo de um país cujo peso 

económico apenas representa 2% do PIB do 

conjunto dos Estados da União Europeia. 

Todos compreendem que a União Europeia – que foi 

a mais bem-sucedida tentativa feita pelo 

imperialismo americano, após a guerra, para fazer 

recuar os limites, que a reconstrução dos Estados 

nacionais tendiam a impor, à abertura dos 

mercados, indispensável à expansão dos principais 

grupos representando o capital financeiro, e muito 

particularmente o capital financeiro americano – 

está em vias de se desmembrar. Todos 

compreendem que o instrumento de que o capital 

financeiro tinha necessidade em todo o continente 

para impor a baixa do custo do trabalho e a 

liquidação das conquistas da classe operária está 

abalado. 

Mesmo que a União Europeia tenha “ultrapassado” 

as múltiplas crises que conheceu através de 

medidas – cada uma delas mais parasitária que a 

anterior – até ao rebentar da crise de 2007-2008, 

todos estes senhores sabem que esgotaram a 

panóplia de medidas utilizadas até aí. 

Perante a amplitude da falência que ameaça de novo 

os países que o capital financeiro sangrou até à 

última gota, e perante a incapacidade para a União 

Europeia em crise integrar no seu seio, 25 anos 

após a queda do Muro de Berlim, um país da 

importância da Ucrânia, são cada vez mais 

numerosos os que pensam – e não o escondem – que 

a injecção, do BCE, de 1140 mil milhões de euros 

nos circuitos bancários não será suficiente para 

fazer sair a Zona Euro da estagnação porque, 

segundo eles, o mercado já está a transbordar de 

liquidez que não encontra forma de ser aplicada 

“devido a insuficiente procura”. 
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“O euro é um castelo de cartas…” 

Todos temem que um fracasso da Grécia e a 

extensão da guerra em pleno coração do continente 

provoquem nos “mercados” uma deflagração que 

arrastaria imediatamente Portugal, Espanha, Itália 

e França para a falência… 

Nesta perspectiva, Yanis Varoufakis (ministro 

grego das Finanças – NdT) tem razão em avisar os 

membros do Eurogrupo e de lhes dizer: “O euro é 

um castelo de cartas que se desmoronaria se lhe 

retirassem a Grécia”, para lhes relembrar – de 

maneira leal – que o destino de cada um de entre 

eles está estreitamente ligado ao da Grécia. 

Com efeito, não há de um lado a Grécia e os 

Estados periféricos do Sul da Europa e do outro os 

países “virtuosos” do Norte. Há uma só Zona Euro 

onde o endividamento massivo, durante décadas, de 

países como a Grécia, forneceu o oxigénio 

indispensável ao desenvolvimento das exportações 

da locomotiva que representa, por exemplo, para 

toda a Zona Euro a economia alemã. 

Varoufakis e Schäuble estão no mesmo barco… O 

ortodoxo ministro das Finanças alemão, apesar 

daquilo que diz, sabe que o fracasso da Grécia se 

repercutiria imediatamente sobre o conjunto do 

sistema financeiro europeu, ameaçando-o de ruir 

como um “castelo de cartas”. Ele avalia mais 

claramente que qualquer outro o que custaria à 

Alemanha, apesar da excelente “saúde” da sua 

economia, uma implosão do euro. 

A dois anos das eleições federais na Alemanha, a 

“poderosa” Angela Merkel tem consciência de estar 

em jogo a sua pele, ela que vê crescer com 

inquietação o movimento “eurocéptico” AfD 

(Alternative für Deutschland - Alternativa para a 

Alemanha) que se alimenta do medo do crash 

(afundamento da Bolsa) que se apoderou das 

classes médias. 

Mas o Governo alemão tem outras preocupações – 

se é que nos podemos exprimir assim – para além 

das que exercem sobre ele a ameaça de perder 70 

mil milhões de euros emprestados à Grécia e de 

que a sua própria indústria beneficiou nestas 

últimas décadas. Pagando desde já o preço elevado 

das sanções decretadas, sob pressão dos EUA, 

contra a Rússia de Putin, esse Governo sabe que é 

em primeiro lugar a ele que Obama – em virtude do 

acordo Bush-Kohl assinado aquando da aceitação da 

reunificação alemã na década de 1990 – se dirige 

para salvar a Ucrânia de uma falência financeira 

com repercussões políticas e de segurança 

incontroláveis. É esta a razão da intensa dança 

diplomática que conduziu Merkel a fazer o vaivém 

de Kiev a Moscovo, e depois de Minsk a 

Washington. 

Apanhada em cheio pela recessão mundial, 

esmagada pelo papel que o imperialismo americano 

lhe atribuiu na manutenção da ordem mundial – 

particularmente a Leste do continente literalmente 

em vias de se desintegrar –, a União Europeia 

descarrila sob o peso de um fardo demasiado 

pesado para ela, tal como para todos os Estados 

que a compõem. 

As “negociações” de Bruxelas … 

A negociação entre o Governo grego, o Eurogrupo e 

a Troika, fez dizer aos jornalistas que ela mais 

fazia pensar em jogadas de “bluff”. 

Que Tsipras e Varoufakis procurem ganhar tempo, 

é a ordem natural das coisas. Entalados entre a 

ditadura do BCE e a formidável aspiração do povo 

grego para se libertar da austeridade que lhe é 

imposta, eles tentam atrasar a hora da verdade. 

Por parte das instituições europeias (BCE, 

Eurogrupo), enquanto todos estão convencidos que 

a Grécia é incapaz de honrar a sua dívida, tal não  
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seria razão para Juncker (presidente da Comissão 

Europeia – NdT) e Schäuble darem a impressão que 

poderiam flexibilizar as suas exigências de pôr em 

prática as “reformas” terríveis que o Governo 

precedente tinha aceite. Eles não querem correr o 

risco de abrir, a todos os governos europeus, a via 

que estes pudessem ser tentados seguir para 

atrasar o choque que provocarão inevitavelmente as 

“reformas estruturais” exigidas pelo capital 

financeiro. 

Mas é-lhes necessário, ao mesmo tempo, convencer 

os “mercados” sobre a sua capacidade de evitar a 

implosão da Grécia, a qual ameaçaria o “castelo de 

cartas” de toda a Zona Euro. 

Varoufakis e Tsipras obtiveram um prazo de quatro 

meses para apresentar ao povo grego as 

“concessões” que eles terão aceite fazer ao BCE 

como “compromissos” de honra que não anulariam, 

pura e simplesmente, as suas promessas eleitorais.  

É ao povo grego e à classe operária grega que 

caberá, em última análise, decidir até onde 

consentirão aceitar os termos de um “compromisso” 

que empurra para as calendas a sua emancipação da 

tutela da União Europeia e que lhe será 

apresentado pelos mesmos que acabam de eleger 

para a Assembleia Nacional. Toda a situação está 

presa por um fio. 

… e os limites de uma vitória 

eleitoral 

É nestas condições e na base desta experiência que 

uma conclusão vai progressivamente impor-se à 

classe operária grega, como à classe operária de 

toda a Europa. Uma vitória eleitoral, por mais 

estrondosa que seja – se não conseguir apoiar-se na 

irrupção da classe operária dirigindo os seus golpes 

contra o quadro das instituições parlamentares do 

Estado burguês corrupto e submetido às máfias do 

capital financeiro – estará condenada a ceder 

perante delas. 

É por isso que podemos dizer que o período aberto 

com a vitória do Syriza na Grécia contém todos os 

elementos para uma viragem na situação política de 

toda a Europa. 

Com base nos factos e na experiência, só pode 

tornar-se mais forte a ideia que as promessas 

eleitorais mais generosas de todos os partidos que 

não se apoiarem no trabalho paciente de 

preparação, no seio da classe operária, desta 

irrupção revolucionária das massas não poderão ter 

qualquer peso face aos ditames do capital 

financeiro e das instituições que garantem o seu 

poder.  

A convicção, de que unicamente a ofensiva da 

classe operária no seu próprio terreno, arrastando 

atrás de si a maioria do povo, para cravar o ferro 

no coração das instituições garantes da 

propriedade privada dos meios de produção, estará 

em medida de libertar o povo grego e todos os 

povos da Europa da canga da União Europeia 

servente do capital financeiro, só pode enraizar-se 

cada vez mais profundamente. Compete à IVª 

Internacional e às suas secções inscrever-se neste 

movimento e reforçá-lo para o ajudar a ganhar. É 

neste contexto que amadurece a crise em cada 

país. 

Em Espanha… 

Recordemos que, após os atentados de 7 de 

Janeiro de 2015 em Paris, aquando da reunião 

ministerial de 11 de Janeiro realizada sob a égide 

do secretário da Justiça dos EUA, foi relançada 

uma coligação internacional antiterrorista. Mesmo 

se a união sagrada em torno desta coligação falhou 

até este momento, em Espanha, o governo Rajoy 

assinou, a 2 de Fevereiro de 2015, um pacto contra  
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o terrorismo djihadista, com o Secretário-geral do 

PSOE, Pedro Sánchez. Mas é preciso compreender 

a particularidade da Espanha: este pacto é a 

continuação da política “antiterrorista” posta de pé 

desde há 30 anos. Eis a razão pela qual a 

Declaração comum do Governo e do PSOE diz: “O 

Governo e o principal partido da oposição 

reencontraram o espírito do pacto antiterrorista, 

assinado a seu tempo contra a ETA, para se 

empenharem em medidas conjuntas para fazer face 

à ofensiva djihadista”. 

Apesar deste pacto, ninguém pode afirmar que ele 

terá efeito nos desenvolvimentos da luta de classes 

em Espanha. Notemos que as Centrais sindicais nem 

tampouco lhe fizeram eco. Mas este pacto já estar 

a ter consequências no interior do PSOE, que 

continua o primeiro partido da classe operária, 

provocando uma profunda perturbação nos seus 

militantes. 

Assim, do ponto de vista do Estado espanhol, é-nos 

necessário compreender que, este pacto procura 

salvaguardar o governo Rajoy, odiado, minoritário e 

esgotado. Com efeito, apesar da propaganda oficial, 

este Governo não pode conter por um lado a 

decomposição institucional e o aprofundar da crise 

económica (a dívida pública ultrapassa já os 100% 

do PIB), e, por outro lado, a ausência de solução no 

conflito aberto entre o Estado central e o povo da 

Catalunha que está na vanguarda do combate pela 

libertação de todos os povos de Espanha.  

O que permite hoje manter um Governo da 

Monarquia é, sem dúvida alguma, a posição firme de 

apoio ao Governo adoptada pela Direcção do PSOE, 

e a decisão da maioria das Direcções das 

confederações da União Geral dos Trabalhadores 

(UGT) e das Comissões Operárias (CCOO) de 

conceder uma trégua ao Governo. E isto, a despeito 

do facto que o Governo e o aparelho judicial 

prosseguirem os ataques contra as liberdades 

sindicais e os processos contra centenas de 

militantes sindicalistas. 

Este ano, a grande operação para tentar desviar a 

acção da classe operária concentra-se na ofensiva  

para “reger” tudo em função do calendário 

eleitoral. Assim, quatro grandes datas estão 

programadas para este ano: a 22 de Março, as 

eleições para o Parlamento da Andaluzia (a região 

mais povoada de Espanha); a 24 de Maio, as 

municipais; a 27 de Setembro, as eleições para o 

Parlamento da Catalunha; e, no fim do ano, as 

eleições gerais (cuja data não está ainda definida). 

Ao mesmo tempo, embora esteja anunciada uma 

reviravolta eleitoral, há poucas hipóteses de que as 

massas possam encontrar nos resultados destes 

actos eleitorais o ponto de apoio sólido que elas 

procuram para impulsionar uma política de ruptura 

com Rajoy. Sob formas diferentes, todas as 

grandes forças políticas, incluídas as forças 

políticas “emergentes” como o PODEMOS, se 

colocam no terreno da defesa das instituições. 

Assim, a principal palavra de ordem do PODEMOS 

é de “recuperar as instituições para as pôr ao 

serviço das pessoas”.  

São estas as condições em que a brutalidade dos 

ataques do Governo, na aplicação das reformas do 

Código do Trabalho, provoca uma multitude de 

conflitos e de greves (que ficam isoladas pelas 

Direcções, na maioria dos casos). Inclusive a 

jornada de 18 de Fevereiro – convocada pela UGT e 

pelas CCOO contra os processos aos sindicalistas e 

pela anulação do artigo 415-3 do Código Penal que 

proíbe os piquetes de greve – encontrou um eco 

limitado, pelo facto que as Direcções maioritárias 

da UGT e das CCOO, empenhadas na continuação 

do diálogo social, tudo terem feito para reduzir 

esta jornada a um simples protesto. É nesta 

situação que o combate para a ajuda à luta da 

classe e à sua expressão – que passa 
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obrigatoriamente também pelo combate nos 

sindicatos contra a política de diálogo social – está 

no centro da política dos apoiantes do combate pela 

aliança dos trabalhadores e dos povos, pelo  

desmantelamento do regime monárquico, para 

estabelecer uma união livre dos povos soberanos do 

Estado espanhol.  

Em França… 

Neste país, como por toda a parte, os “milagres” 

nunca duram muito tempo. O estado de graça de 

que tem gozado o presidente Hollande após os 

atentados de Janeiro e a unção que recebeu dos 

dirigentes do planeta depressa se dissiparam.  

François Hollande teve de autorizar o seu 1º 

Ministro a recorrer ao pior dos instrumentos 

antidemocráticos de todo o arsenal da Vª República 

(o artigo 49-3) para fazer adoptar – contra a sua 

própria maioria – a lei Macron, inteiramente 

dirigida contra o Código do Trabalho, e que levanta 

contra ela a imensa maioria da classe operária.  

O país afunda-se, sectores inteiros da sua 

indústria são desmantelados, a sua agricultura 

desarticula-se, a “classe média” – que 

desempenhava um papel de tampão na sociedade – 

por sua vez é atacada, em nome da luta contra os 

privilégios. O desemprego, a pobreza e a exclusão 

estendem-se no seio das populações urbanas e 

rurais. A crise do Estado acelera-se; um Estado 

decapitado do essencial das suas prerrogativas 

pelo capital financeiro e pelo instrumento que 

constitui ao seu serviço “a governação supra 

nacional” da União Europeia. Todos os partidos 

institucionais são rejeitados e desmembram-se 

como irá ser testemunhado pelas eleições 

departamentais de 22 e 29 de Março. 

O sentimento de que nenhuma saída política pode  

ressurgimento da luta de classes impõe-se pro- 

gressivamente a todo o país, enquanto no seio da 

classe operária todos os sinais indicam – quer se 

trate do desenvolvimento de greves ou do estreitar 

das relações políticas entre quadros das principais 

Confederações operárias (CGT, CGT-FO), e 

também FSU e Solidários… – que o país se aproxima 

do momento em que os primeiros grandes 

segmentos da classe operária deste país vão 

procurar utilizar as suas  

organizações para tomarem a iniciativa e tentar 

arrastar toda a classe operária num confronto 

frontal com o Governo.  

É neste contexto que teve lugar a decisão do 

Congresso Confederal da CGT-FO de apelar a uma 

greve interprofissional com manifestações, e de o 

fazer dirigindo-se explicitamente à CGT (que 

estava em reunião do seu Comité Confederal 

Nacional) … sendo a decisão, de apelar em conjunto 

a esta greve de 9 de Abril, tomada numa reunião 

intersindical das duas Confederações.  

O sentimento, largamente partilhado por uma larga 

camada de militantes, de que a denúncia ritual e 

passiva da política governamental devia cessar… 

impôs-se. 

Assim, toda a configuração das forças no seio da 

classe operária se encontra modificada.  

Em França, abriu-se uma nova etapa da preparação 

do ressurgimento das massas. Essa etapa vai 

colocar na ordem do dia a questão da greve geral 

para derrotar este Governo e obrigá-lo a revogar 

os seus planos assassinos. 

Sem dúvida alguma que uma contraofensiva se irá 

desenvolver no seio de sectores dos aparelhos 

dirigentes do movimento operário para tentar 

apagar o que acaba de se passar e fazer desta 

greve interprofissional uma “jornada de acção” sem 

futuro. 
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Na grande viragem que se anuncia actualmente, em 

França, estão em vias de se realizar todas as 

condições políticas para dar um passo em frente na 

construção do Partido revolucionário e no reforço 

do Partido Operário Independente (POI). 

Do lugar que saberão ocupar os militantes da 

Secção francesa da IVª Internacional – com todos 

os seus camaradas do POI, na batalha para 

construir o Partido ajudando a classe operária a 

apoderar-se desta primeira data de 9 de Abril e 

abrir uma brecha no dispositivo de protecção do 

Governo – dependerá a solidez dos laços políticos 

que eles tecerão com esta camada de militantes e 

de quadros que se preparam para desempenhar um 

papel decisivo na primeira vaga do ressurgimento 

das massas que colocará inevitavelmente a questão 

do poder, forjando ao mesmo tempo as primeiras 

ferramentas que permitirão resolvê-la. 

Na Alemanha, na Itália, na Bélgica…       

a luta de classes procura abrir uma 

via 

Embora a imprensa internacional tenha falado 

muito pouco sobre isso, as divergências que 

surgiram no seio do movimento operário alemão são 

de uma enorme importância. Com efeito, sob a 

égide do Governo de grande coligação, está em 

discussão uma nova lei que deve ser adoptada pelo 

Bundestag no fim de Março. Esta lei, que pretende 

restabelecer o velho princípio “uma empresa, um 

sindicato, uma convenção colectiva”, faz intervir, 

pela segunda vez – após a instauração do salário 

mínimo – o Estado como árbitro na negociação 

colectiva sindicato/patrões e constitui um atentado 

ao direito à greve.  

O presidente da DGB, Hoffmann, tornou-se o 

defensor desta nova lei com o apoio da IG Metall 

(Federação dos Metalúrgicos). 

Pelo contrário, a Direcção de Ver.di (Federação dos 

trabalhadores dos Serviços públicos), pronunciou-

se contra e lançou uma petição – com o apoio de 

duas outras federações, a NGG (Federação da 

Alimentação) e a GEW (Federação do Ensino) – nas 

instâncias sindicais, com o objectivo de reunir 100 

mil assinaturas para exigir a retirada deste 

projecto-lei. Actualmente, o combate que 

prossegue exprime, no movimento sindical, a 

pressão que é exercida contra a disciplina da 

grande coligação.  

Esta batalha é de uma grande importância, no 

momento em que os metalúrgicos alemães acabam 

de arrancar – com o seu sindicato – 3,4% de 

aumento salarial a partir de 1 de Abril.  

Evidentemente, os primeiros elementos de uma 

contraofensiva da classe operária, no terreno da 

luta de classes directa, procuram estabelecer-se 

em toda a Europa; eles alimentam-se da rejeição da 

União Europeia pelo povo grego, que foi expresso 

no terreno eleitoral. 

É assim que, em Itália, a 12 de Dezembro de 2014 

ao apelo da CGIL (sindicato maioritário) e da UIL, 

teve lugar uma jornada de greve geral em todo o 

país, seguida de 54 manifestações nas principais 

cidades, para dizer não à reforma do mercado de 

trabalho (Job Act) que visa destruir o que resta 

dos contratos nacionais e do Código do Trabalho, e 

isto, embora a Direcção da CGIL esteja empenhada 

na concertação social com o governo de Renzi. 

Na Bélgica, alguns dias depois, a 15 de Dezembro 

de 2014, uma jornada de greve geral paralisou o 

país de Norte a Sul e de Este a Oeste. Tratou-se 

de uma greve fazendo a unidade dos trabalhadores 

da Flandres e da Valónia, que rejeitou o plano de 

austeridade do governo de Michel. Após esta 

greve, o Comité geral da Federação Geral dos 

Trabalhadores da Bélgica (FGTB), reunido a 30 de  
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Janeiro de 2015, rejeitou a proposta feita pelo 

Governo de supressão da indexação do salário em 

troca de um aumento de salário. 

Nunca desde o fim da Segunda 

Guerra Mundial… 

Se não nos compete, no momento em que este 

artigo é escrito, formular – a partir de alguns 

elementos (muito parciais) que nele são fornecidos 

– um prognóstico de um incêndio geral e iminente 

da classe operária do continente europeu, cabe-nos 

pelo contrário sublinhar as principais 

características do momento em que entramos. 

O impasse em que estão todas as instituições 

fabricadas pelo imperialismo para tentar 

ultrapassar as contradições do sistema fundado na 

propriedade privada dos meios de produção – na 

primeira fila das quais: a União Europeia, o Banco 

Central Europeu (se bem que querendo agir como se 

fosse o Fed, mas não o podendo fazer, não somente 

porque não é o Banco Central do Estado 

imperialista mais poderoso do mundo, nem sequer o 

Banco central de um Estado – esse é o seu 

problema…) – é total. 

O impasse em que estão estas instituições conduz 

inelutavelmente a que desempenhem um papel de 

detonador em cada Estado europeu, qualquer que 

seja a forma das instituições nacionais. 

Um impasse que, evidentemente, não pode ser 

separado da revolta que provocou no seio de todos 

os povos da Europa a política criminosa da União 

Europeia, mas também do esgotamento de todas as 

formas de subordinação, das organizações da 

classe operária através das suas Direcções, a esta 

política – quer se trate do “diálogo social”, de todos 

os “pactos” possíveis e inimagináveis, ou de “pactos 

antiterroristas”. 

 

Nunca, desde o final da Segunda Guerra Mundial, a 

questão da reconstrução do continente devastado 

se colocou simultaneamente desta maneira a todos 

os povos do continente. Com esta diferença – e ela 

é enorme: nessa altura, os povos da Europa, 

martirizados pela guerra, estavam submetidos às 

exigências do vencedor, o imperialismo americano, 

ajudado por Estaline.  

A imensa recusa dos povos de se verem 

condenados, pelo capital, à miséria e à guerra em 

países que acreditaram poder escapar a este 

destino, coloca à classe operária a questão da 

instauração, em cada país, do seu próprio poder 

como trampolim para a constituição dos Estados 

Unidos Socialistas da Europa, único meio de 

escapar ao quadro nacional, obstáculo a qualquer 

desenvolvimento das forças produtivas.  

É neste quadro que as Secções europeias da IVª 

Internacional, que participaram na preparação das 

conferências europeias, nomeadamente a que teve 

lugar em Tarragona (a 16 e 17 de Março de 2013), 

acolhem o apelo que lhes foi lançado pelo 

Secretariado Internacional (SI) da IVª 

Internacional:  

“O SI apela a todas as secções e a todos os grupos 

ligados à IVª Internacional a abrir a discussão 

sobre a sua Declaração de 14 e 15 de Junho de 

2014 e a dedicar-se a um exame rigoroso da sua 

situação, rejeitando qualquer espírito de rotina e 

de conservadorismo. Este convite dirige-se a 

todas as secções da IVª Internacional, qualquer 

que seja a sua dimensão. 

O SI insiste: a fase na qual entramos não é mais 

do que o prólogo de uma nova viragem. Trata-se 

apenas de uma fase transitória devido à 

resistência da classe operária que não foi 

derrotada, mesmo se foi impedida de desencadear  
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toda a sua força.  

O tempo está-nos a ser contado. Inserindo 

imediatamente todas as nossas forças nos 

gigantescos combates decisivos que estão em 

marcha, nós damo-nos os meios de construir – com 

os trabalhadores, militantes e jovens que estão na 

vanguarda do combate para preservar a 

independência das organizações de classe e ajudar 

a realizar as condições do combate de conjunto da 

classe operária – as secções da IVª Internacional 

desenvolvendo as organizações que, em cada país 

sob uma forma adaptada aos desenvolvimentos em 

curso, materializam a estratégia da transição na 

construção do Partido revolucionário. O SI convida 

as secções a estabelecer um plano de construção 

incluindo objectivos de reforço e um calendário.  

(…) O SI da IVª Internacional decide, em 

consequência, organizar através dos seus 

secretariados continentais uma discussão 

metódica com as Direcções das secções e dos 

grupos para examinar, segundo estes critérios, o 

estado das forças de que dispomos, assim como as 

iniciativas que cada uma delas se propõe tomar 

para responder às imensas oportunidades abertas 

pela situação”. 

Andreu Camps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunião-debate com o POUS 

 
A situação política actual, à luz dos 
acontecimentos na Grécia e na Ucrânia, e 
as tarefas do movimento operário 
 
1.Abril.2015 às 21 horas, na Sede do POUS 

em Lisboa 

 

 

Apresentação do livro 

“Capitalismo e economia mundial” 

(com a participação do autor, Xabier 

Arrizabalo Montoro, economista do POSI) 

 

11.Abril.2015 às 15 horas, em Évora (na 

Livraria Fonte de Letras, R. 5 Outubro, 51) 

 

11.Abril.2015 às 21h 30m, no Auditório da 

Biblioteca municipal da Marinha Grande 

Já disponível 

 


