
           CIRCULAR AF 1 (2015) 

PARA: Todos os filiados do paises de Africa e Arabe 

         Para: Pessoal de PSI, por informação  

Referencia: RP/DD/CHM 

Contato:  David.Dorkenoo@world-psi.org 

30 de Março de 2015 

Prezados Colegas 

CONVITE OFICIAL PARA AFRECON 

De 22 a 25 de Setembro de 2015 

Gaborone Sun Conference Centre (Botswana) 

Temos um prazer para vos informar que a 12º Conferência Regional para os paises de Africa e Arabe 

(AFRECON) na sigla inglesa, e reuniões afins terão lugar do dia 22 a 25 de setembro de 2015 em 

Gaborone (Botswana).  

O local da  Conferência e as reuniões afins sera: 

Gaborone Sun Hotel & Conference Centre 

Plot 4727, Chuma Drive 

Gaborone, Botswana 

Tel: +267 395 1111 

http://www.suninternational.com/Gaborone-sun  

O tema da Conferência mantenha-se como “Consolidar a solidariedade da classe trabalhadora, 

democrácia, liberdade, justiça  social e a prestação dos serviços publicos de qualidade. 

Para facilitar o processo de registo dos participantes, vamos considerar  os nomes no ano passado 

submetidos, se não haja indicações ao contrário. Encontrarão em anexo um formulario de 

participação que deve nos informar sobre qualquer mudança na vossa delegação antes do dia 27 de 

Abril de 2015. Se não houver nenhuma mudança na delegação não precisam de retornar o 

formulário. 

mailto:David.Dorkenoo@world-psi.org
http://www.suninternational.com/Gaborone-sun


Encontrarão anexado também  neste circular varios detalhes sobre os preparativos dessas reuniões. 

O texto é cumprido mas encoraja-se que leiam tudo cuidadosamente para ser ciente daquilo que se 

toca no cada um. Datas importantes são sublinhado em vermelho. 

Vai ser possível também baixar informações atualizadas no website de PSI:  www.world-

psi.org/AFRECON2014 . Se gostaria de utilizar a midia social, por favor utilize #AFRECON nas suas 

mensagens no Twitter or Facebook. 

Espero encontrar-vos todos em Botswana em Setembro. 

Melhores Cumprimentos  

Rosa PAVANELLI 

Secretário Geral 
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INFORMAÇÃO ADICIONAL 

1. REUNIÕES  

As datas das reuniões são os seguintes: 

Terça-feira, 22 de setembro  09:00 – 12:30 AFREC (Apenas os membros) 

Terça-feira, 22 de setembro  14:00 – 17:30  Seminario das Mulheres 

Quarta-feira 23 de setembro  09:00 – 12:30 Seminario de Jovens 

Quarta-feira 23 de setembro  14:30 – 18:30 AFRECON 

Quinta-feira 24 de setembro  09:00 – 18:00  AFRECON 

Sexta-feira  25 de setembro  09:00 – 18:00  AFRECON 

Encontrarão em anexo os programas provisórios das varias reuniões. 

Gostaria de faze-los lembrar que o Conselho Executivo Regional para Africa e Arabe esta aberta 

apenas para membros titulares. Portanto  

Lanches serão oferecidos para participantes durante as reuniões para qual foram registados. 

2. PATROCINIO 

Devido a limitações financeiras, a PSI não terá a capacidade de oferecer muitos patrocínios. Filiados 

serão  considerado pelo patrocinio ao brigo das condições seguintes; 

 O filiado tem cumprido com seus compromissos financeiros á ISP até dia 31 de 

Julho, até e incluindo 2015. 

 O filiado que  tem pago suas quotas regularmente, intergralmente e a tempo 

durante os ultimos cinco anos (desde 2010 até 2014) tem prioridade. 

 Os filiados devem respeitar o principio de representação igual entre homens e 

mulheres nas suas delegações, de acordo com os Estatutos de ISP. 

 

A decisão final em relação ao patrocinio sera comunicado nos meados  de Julho de 2015. 

 

3. Direitos a Delegações 

 

De acordo com a Constituição de ISP(Artigo 6.6), sindicatos devem enviar um numero especifico de 

delegados, dependo se tem pago suas quotas. Estes direitos determina também os direitos de 

votação. O mesmo artigo se applica no AFRECON. 

“....A representação dos filiados é na base do tabela seguinte. Cada genero deve ser 

representado igualmente onde há mais que um delegado, a não ser que não é possivel por 

causa de sobre-representação de um genero dentro do sindicato.” 

 

 



1 delegado   até 5 000 membros 

2 delegados de 5 001 a 10 000 membros 

3 delegados de 10 001 a 20 000 membros 

4 delegados de 20 001  a 35 000 membros 

5 delegados  de 35 001  a 50 000 membros 

6 delegados de 50 001  a 100 00 membros 

 Mais um delegado por cada 50 000 membros. 

 

Observadores 

De acodo com a Constituição de PSI (Annex 4: As Regras do Congresso), os sindicatos teem direito de 

enviar um numero especifico de observadores ao Congresso, dependendo do pagamento das 

quotas. O mesmo principio se applica no AFRECON. 

 

“...Organizações filiados podem enviar observadores na base de um observador por cada 

100 000 membros. Cada genero deve ser representado igualmente onde há mais que um 

observador, a não ser que não é possivel por causa de sobre-representação de um genero 

dentro do sindicato.” 

Visitante 

Qualquer outro representante do sindicato será considerado como ‘visitante’. ‘Visitante’ sao aqueles 

participantes que nao goza o estado do ‘delegado’ nem do ‘observador’ or porque a quota dos 

representantes do sindicato foram ultrapassados or porque esta representar uma organização não-

filiado. 

 

4. Votação na Conferênciaá 

A votação terá lugar de acordo com os estatutos de PSI (Annex 4: Regras de Congresso). O chefe de 

delegação vai receber o modelo das cédulas para os votos de ‘cartão’ e todos os delegados vão 

receber cartões de votação para os votos de “monstra a mão” 

 

A constituição de PSI aceita o o voto por procuração. Um sindicato que não pode participar na 

Conferência pode nomear  o outro sindicato do mesmo eleitorado para colocar este voto e deve 

informar a PSI até dia 24 de Agosto de 2015. 

“...Qualquer organização filiado a ISP que não pode presenciar no Congresso pode autorizar uma 

outra organização da mesma sub-região para a representar. Esta autorização  sera valida na 

condição de que a Secretária Geral de ISP for informada na escrita com antecedencia de 4 

semanas pela organização a dar esta autoridade. Nenhuma organização pode exercer o voto por 

procuração de mais que 3 outras organizações...” 

 

5. Alojamento 

A PSI tem reservado varios quartos no Gaborone Sun Hotel, que fica perto de Centro de Conferência.  

 

Por favor notem que os participantes  sob o patricinio de PSI terão que compartilhar quartos com o 

outro participante sob patricinio, como decidido pelo Secretariado de ISP. 

 

Confirmações das reservas serão enviadas para os participantes a volta do fim do julho – o inicio de 

agosto. 



 

Os participantes não patrocinado pela ISP devem contactar o hotel direitamente para fazer as suas  

reservas (deve indicar o nome de ISP e AFRECON). Por favor tenham consciencia de que o hotel pode 

requer o pre-pagamento das reservas. 

  

6. Organização de Viajens e Transporte Local  

A ISP vai organizar vôos para apenas os participantes patrocinados e os bilhetes serão reservados 

para chegar e partir o mais próximo possível aos datas de abertura e de encerramento da 

Conferência e / ou reuniões pertinentes. 

 

Participantes não-patrocinados devem fazer suas próprias viagens para Gaborone e informe-nos 

sobre seus dados de voo (número de voo com as datas de chegada e a horá de partida) o mais breve 

possível, a fim de incluí-los no transporte do aeroporto para o hotel. Se recebermos esses detalhes 

no devido tempo, os participantes não-patrocinados terá que aluguer um táxi para o Gaborone Sun 

Hotel and Conference Centre, que pode ser muito caro. 

 

Todos os participantes (patrocinado e não patrocinado) será recebido por nossos afiliados locais de 

Aeroporto Internacional de Sir Seretse Khama em Gaborone. Transferências de ônibus será 

organizado a partir do aeroporto para o hotel, com retorno para o aeroporto no final da 

Conferência. 

 

7. Vistos e Requisitos de Saude 

Por favor, consulte a Embaixada de Botswana mais próxima para verificar se você precisa de um 

visto para ir para Gaborone. Estes acordos podem levar algum tempo, por isso quanto mais cedo 

você consultar o melhor. A lista final de participantes será enviado às autoridades locais para facilitar 

o processo de visto. Se você precisa de uma carta convite pessoal, por favor, entre em contato com: 

Clarisse.Heronneaud@world-psi.org   para a solicitar. 

Esteja ciente de que se vai voar com South-African Airways via África do Sul, vai precisar de um visto 

de trânsito. Se vai voar com Linhas Aerias de Quenia ou de etíopia, não precisa de um visto de 

trânsito.  

Os participantes devem ter a certeza de ter as vacinas em dia. Participantes devem verificar com a 

embaixada para saber os requisitos exatos. Vacinação contra a febre amarela é recomendada em 

uma base regular. (www.world-psi.org/AFRECON2014) 

8. Documentos para a Conferência e Reuniões afins. 

Vão encontrar em anexo o programa detalhado da Conferência e reuniões afins. Mais documentos 

de base serão enviados nos meados de  agosto. Convida-se a todos para consultar o site do ISP, que 

será atualizado com novos documentos em uma base regular (www.world-psi.org/AFRECON)  
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9. Interpretação e Tradução 

Durante a Conferência e reuniões afins, a interpretação será fornecido em Árabe, Inglês, Francês e 

Português.  

Documentos para as várias reuniões serão traduzidos para Inglês e Francês. Apenas alguns deles vão 

ser traduzidos para o árabe e Português. 

10. Formulário de Participação 

Para facilitar o processo de registo dos participantes, vamos considerar  os nomes no ano passado 

submetidos, se não haja indicações ao contrário (Veja a lista anexado). Vai encontrar em anexo o 

formulário de participação, por qual deve nos informar sobre qualquer mudança na vossa delegação 

Se for necesário por favor, envie-o de volta antes do dia 27 de Abril de 2015 a 

Clarisse.Heronneaud@world-psi.org e Valerie.Malm@world-psi.org   Um formulário de participação 

por participante deve ser preenchido. Se não ha mudança na composição da delegação, não é 

preciso retornar o formulário. 

 

11. Resumo de Datas e Prazos Importantes 

Prazo para... Data 

Retorno de formulário de participação 
(Apenas se a composição da delegação é 
diferente do ano passado) 

27 de Abril 
 

Apresentação de resoluções 10 de setembro 
 

Confirmação de Patrocinio pelo Secretariado de 
PSI 

Os meados de julho 

Envio de documentos para os participantes O s meados de agosto  
 

Envio de confirmações das reservas do hotel 
para os participantes 

fim do julho – o inicio de agosto. 
 

Apresentação de voto apor procuração 24 de agosto 
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