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em Lisboa e Cascais
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1 de Fevereiro, 2013

A Internacional Socialista (IS) reúnese entre domingo e terçafeira
em Cascais e Lisboa para discutir o crescimento, emprego e o
desenvolvimento sustentável, participando António José Seguro,
George Papandreou, Ségolène Royale e Alfredo Perez Rubalcaba.
Na reunião no Conselho da IS estarão presentes em Cascais 250
representantes de 90 delegações de partidos políticos e
organizações de todo o mundo, incluindo figuras como o ex
primeiroministro grego George Papandreou, o secretáriogeral da
IS, o chileno Luis Ayala, o primeiroministro de Cabo Verde, José
Maria das Neves, e o presidente da Assembleia Constituinte da
Tunísia, Mustapha Ben Jaffar, a excandidata presidencial francesa
Ségolène Royale e o líder do PSOE e antigo vicepresidente do
governo espanhol Alfredo Perez Rubalcaba, entre outros, divulgou o
PS português, em comunicado.
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"Economia Global: a nossa visão de Crescimento, Emprego e
Desenvolvimento Sustentável" é o tema central do encontro.
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Carlos Abreu Amorim pede desculpa
por tweet provocador

"O principal tema discutido neste Conselho é a crise da zona euro,
estando a agenda fortemente focada na situação económica e nos
novos caminhos para a saída da crise. Para além da crise europeia
estará na agenda do debate dos socialistas o desenvolvimento
sustentável, as economias emergentes e a democratização dos
países árabes", informou o PS, acrescentando que o Conselho
convocou também reuniões de emergência para discutir a Síria e o
Mali.
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Antes do Conselho realizase a reunião de Presidium, "o órgão
executivo e político mais relevante da Internacional Socialista, em
que presidentes e vicepresidentes dos vários partidos socialistas se
juntam para concertar posições".
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UGT avança com frente sindical

Esta reuniãojantar de trabalho acontecerá na sede do PS, no Largo
do Rato, em Lisboa, no domingo à noite, presidida por George
Papandreou, reeleito o ano passado presidente da Internacional
Socialista, e tendo como anfitrião o secretáriogeral do PS, António
José Seguro, que é vicepresidente da organização.
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António José Seguro, que também discursará na aberta da reunião
do Conselho da IS, na segundafeira em Cascais, foi eleito vice
presidente da Internacional Socialista no Congresso que decorreu
na África do Sul, sendo o quarto secretáriogeral socialista a
assumir cargos de direção na organização, depois de Mário Soares,
José Sócrates e António Guterres, que foi presidente.
Lusa/SOL
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