CONVOCATÓRIA
Caros camaradas,
Vimos convocar o VI Congresso da Comunidade Sindical dos Países de Língua Portuguesa
para os próximos dias i6 e 17 de julho de 2012, em Maputo, Moçambique.

—

CSPLP

O Congresso realiza-se a convite da OTM-CS e integra-se no programa da Cimeira de Chefes de
Estado e de Governo da CPLP, que se realiza nos dias seguintes em Maputo.
A Ordem de Trabalhos prevista para o Congresso é a seguinte:
1.

Sessão de Abertura

2.

Aprovação do Regimento do Congresso

3.

Aprovação da Ata do Congresso anterior

4.

Discussão sobre o Conselho Económico e Social da CPLP e sobre o Estatuto do Cidadão
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5.

Mensagem à Cimeira de Chefes de Estado e de Governo

6.

Filiações na CSPLP

7.

Quotizações da CSPLP

8.

Atividades desenvolvidas desde o último Congresso. Programa de Atividades para o período
2012— 2014

9.

Eleições

io. Tomada de Posse e Sessão de Encerramento
O envio das propostas base para o Congresso será feita a 3 de julho, devendo as propostas de
alteração ou aditamentos, apresentadas pelas organizações filiadas, ser enviadas até 9 de julho.
No dia ii de Julho serão enviadas as propostas finais e as propostas de alteração / aditamentos
apresentadas.
A OTM organiza um Seminário Internacional sobre o tema “Combater a crise económica e financeira
internacional, defender a dimensão social e investir com transparência”, no dia 14 de Julho, e suporta
os custos da organização logística do Congresso e de estadia de um delegado de cada uma das
Centrais Sindicais. Os delegados referidos devem chegar a Maputo em 13 de julho e partir a i8 de
julho.
Qualquer Central Sindical que pretenda participar com mais de um delegado deverá suportar os
respetivos custos de desIocaço e estadia.
Para efeitos da organização da estadia, solicitamos a devolução da ficha de participação, em anexo,
devida mente preenchida, até ao próximo dia 9 de julho.
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