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*-*-*-*-*-*-*

C O N V I T E
Con mucho placer, el Secretario Ejecutivo tiene el honor de invitarle para participar en una sesión de

formación sobre el tema arriba mencionado que es formulado como sigue.

 O B J E T I V O

Eduque as partes interessadas (administrações,
funcionários e parceiros sociais) sobre questões de
protecção social e de pensões dos funcionários
públicos;

Aprenda a partir do estudo de leis e práticas em
relação a estas questões, especialmente em relação a
aplicação efectiva de estruturas para a administração
e gestão das contribuições e benefícios sociais;

Assegure das orientações de reforma de tipos da
protecção social e de aposentação dos funcionários
públicos, compatíveis com as normas internacionais,
e se inscrever na dinâmica de integração regional e
convergência administrativa (simplificação dos
procedimentos e aposentadoria abertura do direito à
pensão; racionalização e gestão das estruturas de
protecção social, função e utilização das TIC, etc. ...)

 ANIMAÇÃO E METODOLOGIA

O seminário será conduzido por dois peritos de alto
nível, a primeira especializada em questões de
segurança social, este último especializado em
questões de pensão. comunicações sobre estes temas
serám apresentados e serám encarregado de conduzir
discussões depois.

Experiências nacionais serão apresentadas por
especialistas nacionais e altos funcionários que
participaram da reunião. Em seguida, sugere-se que
eles trazem a maior documentação possível sobre
estas questões, e em seus discursos, para enfatizar as
peculiaridades de sua segurança social e pensões,
dificuldades na operação desses sistemas, soluções e
propostas de reforma ou, eventualmente, proposta
que está sendo considerada.

 PÚBLICO - ALVO

Esta sessão é organizada para o benefício de:

- executivos das administrações dos países
membros da OFPA responsáveis por questões de
protecção social e de gestão de pensão dos
funcionários do Estado;

- Pontos Focais de OFPA nomeados pelos
ministros responsáveis do função Pública.

 LÍNGUAS DE TRABALHO

Os trabalhos serão realizados em Inglês, Espanhol,
Francês e Português (de acordo com representantes
de estados registrados).

Protecção social e aposentação em Funções
Públicas Africano

Princípios básicos e experiências comparativas


