
segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira sábado

ECOSSOCIALISMO FEMINISMO JOVENS E CLASSE LUTA LGBTQI+ MIGRAÇÕES, 

ANTIRRACISMO 

E ANTIFASCISMO

PARTIDO E 

ESTRATÉGIA

m
a
n

h
ã

8:00-8:45 pequeno-almoço pequeno-almoço pequeno-almoço pequeno-almoço pequeno-almoço pequeno-almoço

8:45-9:30 reunião delegação reunião 
delegação

reunião delegação reunião delegação reunião delegação reunião delegação

9:30-11:00 Formação

Entre o Green New 
Deal e as 
mobilizações 
climáticas estudantis. 
A emergência de um 
movimento? Uma 
perspetiva 
ecossocialista

Formação

Elementos para 
um feminismo 
internacionalista

Formação

A defesa das nossas 
cidades: 
mercantilização, 
especulação e 
habitação

Formação

Luta e resistência 
do movimento 
LGBTI+ contra a 
ascensão da 
extrema direita

Formação

A luta antirracista, 
auto-organização e 
resistência

Formação

Organizar as 
jovens: que 

organizações para 
que movimento

11:15-12:30 Espaço LGBTi+

O panorama 
internacional da luta 
LGBTI+: entre a 
opressão e as 
intenções capitalistas 
de mercantilizar o 
movimento 
(espaço misto)

Espaço 

Mulheres

O direito aos 
nossos corpos e 
ao prazer
(espaço não 
misto)

Oficina 

paralela Fatores 
a ter em conta 
durante as 
mobilizações 
feministas 
(espaço misto)

Espaço LGBTi+

50 anos desde 
Stonewall: a 
importância de 
construir e 
defender espaços 
seguros de lazer 
como forma de 
promover a auto-
organização 
(espaço misto)

Espaço Mulheres

Que passos e que 
alianças para um 
feminismo 
internacionalista, 
dos 99%, na 
Europa.
Como aprender 
com as relações 
feministas 
transnacionais da 
América Latina

Espaço Mulheres

Balanço

t
a
r
d

e

12:45-14:00 Espaço LGBTi+

O que fazer? Tarefas 
do movimento e 
propostas de trabalho 
conjunto: como 
construímos coletivos 
LGBTI+, como 
intervimos no 
movimento e como 
tornamos as nossas 
organizações 
inclusivas para as 
pessoas LGBTI+ 
(espaço não misto) 

Espaço 

Mulheres

Preparação da 
festa de 
mulheres

Espaço comum

Redistribuição ou 
reconhecimento, 
políticas de 
identidade a partir de 
uma perspetiva 
revolucionária

Espaço LGBTi+

Preparação da 
festa LGBTI+

Espaço Mulheres

Eixos de debate: 
características dos 
discursos e 
estratégias 
comunicativas 

Oficina paralela

Distribuição de 
tempo e tarefas no 
interior das nossas 
organizações 
políticas

Oficinas

1. Boicote de 
eventos culturais 
como a Eurovisão
2. Marxismo e 
populismo 
3. Experiências de 
construção da 
greve feminista
4. Reforma ou 
revolução
5. Lutas sociais e 
diversidade 
funcional
6. Eurexit - que 
alternativas tem a 
esquerda?
7. Como usar as 
redes sociais para 
o ativismo político?
8. Organização de 
campanhas e 
estratégias
9. Construindo 
movimentos 
ecológicos 
transnacionais 
(Fridays for Future)
10. Mobilização 
comunitária em 
situações de 
despejo 
11. O que 
podemos esperar 
das revolucionárias 
do DSA e Sanders 
nos EUA?
12. A situação no 
leste da Ucrânia 

14:00-15:30 almoço almoço almoço almoço almoço almoço

15:30-16:45 reunião 
interdelegações

reunião 
interdelegações

reunião 
interdelegações

reunião 
interdelegações

reunião 
interdelegações

Espaço pessoas 

racializadas

Balanço



16:45-18:15 Oficinas

1. Perspetivas 
internacionais das 
greves climáticas
2. Ecofeminismo
3. Soberania 
alimentar e 
antiespecismo
4. Extinction 
Rebellion
5. Agroecologia entre 
o campo e a cidade: 
a experiência Jackson
6. O impossível 
capitalismo verde e a 
importância da classe 
trabalhadora
7. A luta contra as 
grandes explorações 
pecuárias
8. Os coletes 
amarelos aos olhos 
dos ecologistas
9. A relação entre as 
greves climáticas e 
as greves feministas 
10. Catástrofes 
climáticas

Oficinas

1. A luta pelo 
direito ao aborto
2. Economia 
feminista
3. Greves 
feministas na 
Suíça
4. Auto-
organização e 
direitos sindicais 
das 
trabalhadoras 
sexuais 
5. A luta pelo 
aconselhamento 
feminista e 
LGBTQI+
6. Autodefesa 
feminista
7. Assédio 
sexual nas 
universidades
8. A greve 
estudantil no 8M
9. Trabalho 
emocional 
10. Reação 
conservadora do 
patriarcado 
perante o 
movimento 
feminista
11. A história do 
8 de março

Oficinas

1. Como politizar 
uma festa?
2. Saúde mental na 
juventude 
3. Sindicalismo 
feminista
4. Cultura urbana, 
juventude e 
consciência de classe
5. O direito à cidade 
e o proletariado 
urbano
6. Avaliação do 
processo 
revolucionário no 
Magreb e Mashreq
7. Espaços juvenis de 
autodefesa laboral
8. Habitação e 
gentrificação
9. Sindicalismo 
estudantil 
10. Os coletes 
amarelos 
11. A situação no 
Brasil 

Oficinas

1. Lésbicas e gays 
apoiantes das 
migrantes
2. O movimento 
feminista dentro do 
movimento LGBT
3. Experiências de 
construção de 
Orgulhos críticos 
4. Mundo rural e 
coletivos LGBT
5. Transmisoginia 
nas nossas 
organizações 
6. Fronteira trans: 
patologização, leis 
e visibilidade 
7. Educação 
sexual/de-
sexualizar os 
espaços queer
8. PrEP: o que é e 
o que se passa
9. Relações 
poliamorosas
10. Pinkwashing e 
homonacionalismo

Oficinas

1. Gronelândia 
2. Solidariedade 
com as refugiadas 
e migrantes 
3. Imperialismo 
suíço e 
neocolonialismo
4. Apartheid na 
Palestina
5. Experiência dos 
MENA
6. Islamofobia e 
antissemitismo 
7. O que fazer com 
os símbolos do 
colonialismo 
8. Experiências de 
apoio mútuo e 
solidariedade entre 
pessoas migrantes 
e nativas 
9. China e o novo 
imperialismo 
10. Os campos-
prisão na Líbia, a 
cumplicidade 
italiana e a 
indiferença da 
União Europeia

Espaço LGBTI+

Balanço

18:30-19:30 Espaço pessoas 

racializadas

Introdução ao espaço 
e discussão sobre o 
que é o racismo 
(espaço misto)

Comissões 

permanentes

Movimento 
climático e 
ecologista

Solidariedade 
com as 
migrantes

Precariedade e 
sindicalismo 
alternativo

Movimento 
feminista

Comissões 

permanentes

Movimento climático 
e ecologista

Solidariedade com as 
migrantes

Precariedade e 
sindicalismo 
alternativo

Movimento feminista

Comissões 

permanentes

Movimento 
climático e 
ecologista

Solidariedade com 
as migrantes

Precariedade e 
sindicalismo 
alternativo

Movimento 
feminista

Reunião de 
delegação

19:30-21:00 reunião delegação reunião 
delegação

reunião delegação reunião delegação reunião delegação Limpeza do espaço

n
o

it
e

21:00-22:15 jantar jantar jantar jantar jantar jantar
22:15-22:45 Sessão

Abertura da festa de 
mulheres

Mesa redonda

Experiências 
vitoriosas na luta 
contra a 
precariedade 
laboral

Sessão

Abertura da festa 
LGBTI+

Sessão de 

encerramento


