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Conteúdos

GLOBAL YOUNG PEOPLE’S CONVOCATION IS HOSTED BY YOUNG 
PEOPLE’S MINISTRIES, A UNIT OF DISCIPLESHIP MINISTRIES.



Que é a Convocação da Global 
de Jovens? 
A Convocação Global de Jovens (GYPC) é um encontro quadrienal de Jovens Metodistas 
Unidos de todo o mundo. A cada quatro anos, os jovens reúnem-se para se envolverem em 
comunhão, comunidade e adoração, enquanto aprendem lições valiosas sobre liderança e a 
igreja.

O processo legislativo na Convocação Global dos Jovens é uma oportunidade de aprendizagem 
para jovens líderes da Igreja. Através do Fórum Legislativo da Convocação Global dos Jovens, 
os jovens envolvem-se em conversas sobre vários tópicos em pequenos grupos. Após as 
conversas, eles podem propor e discutir legislação que possa afectar o futuro da Igreja. 
A Convocação Global dos Jovens está comprometida com o lugar onde os jovens podem 
aprender e engajar-se com outros jovens de todo o mundo. 

HISTÓRIA DA CONVOCAÇÃO GLOBAL DOS JOVENS(GYPC)

O primeiro GYPC foi realizado em 2006 no Indaba Hotel and Conference Centre em 
Joanesburgo, África do Sul. Em 2010, foi realizada no Estrel Hotel, em Berlim, na Alemanha. 
Em 2014, foi realizada no CCT Tagaytay Retreat and Training Center, cidade de Tagaytay, nas 
Filipinas. 

Este ano, a Convocação Global dos Jovens volta ao Indaba Hotel and Conference Centre, em 
Joanesburgo, África do Sul. 

TEMA: UNIDOS SEGUIMOS “UNITED WE GO’’

O tema da Convocação Global dos Jovens deste ano é ‘United We Go’ - é uma extensão da 
declaração de unidade aprovada na Convocação Global dos Jovens de 2014; também integra 
o tema da Conferência Geral, “Portanto, Vá.” O tema “United We Go” é uma expressão 
das intenções dos jovens de viver e seguir a Cristo juntos, mesmo no meio da crescente 
polarização na igreja e na sociedade.



Esta Declaração de Unidade influenciou profundamente os jovens que participaram na 
Convocação Global dos Jovens anterior. Também deixou um impacto importante quando um 
dos co-presidentes do DMYP leu, no plenário, tensas discussões na Conferência Geral de 
2016, em Portland, Oregon.

LOGOTIPO

O logotipo de 2018 da Convocação Global dos Jovens retrata a árvore 
Palaver, que é um local designado (normalmente debaixo de um 
embondeiro) nas sociedades tradicionais africanas, onde membros da 
Comunidade se encontram para contar histórias, resolver conflitos e 
falar sobre questões importantes.

O palácio de justiça do Tribunal Constitucional da África do Sul, em 
Joanesburgo, é um lugar muito simbólico, integrando imagens e 
símbolos da história da África do Sul. Na entrada, está a obra de arte da Árvore de Palaver, 
que representa a justiça e a unidade com seus ramos protegendo as pessoas que estão sob 
sua alçada. Da mesma forma, a Convocação Global dos Jovens pode ser o lugar onde os 
jovens contam histórias, abordam conflitos, falam sobre questões importantes para  e saiam 
unidos.



O Local

ÁFRICA DO SUL

A África do Sul é o país mais meridional do continente africano. É conhecida por sua beleza 
natural, vastas paisagens topográficas e sua diversidade cultural. Na década de 1960, a 
África do Sul foi dilacerada por uma política governamental conhecida como Apartheid. Em 
Afrikaans, a palavra significa separação. Na prática, o Apartheid separou o governo da minoria 
branca e o povo da África do Sul da maioria não branca do país. A população não-branca 
(e alguns da população branca, que sabiam que era errado) lutou e venceu. Em 1993, uma 
nova Constituição, que deu direitos aos cidadãos não-brancos, foi aprovada e entrou em vigor 
em 1994. Uma corrida eleitoral nacional também foi realizada em 1994, período em que foi 
formado um governo de coligação. Foi liderada pelo ativista do Apartheid Nelson Mandela. 
Hoje,  a África do Sul, embora não completamente livre de seu passado de Apartheid, é uma 
nação cheia de diversidade racial com pelo menos 13 línguas oficiais.

JOANESBURGO 

Originalmente habitada pelo povo de San e, posteriormente, pelos povos de língua Bantu, a 
área que é hoje Joanesburgo cresceu depois que os colonos Europeus descobriram ouro em 
1886. A cidade cresceu rapidamente e foi a maior cidade da África do Sul de 1928. Em 
2002, a cidade juntou-se com outros municípios para formar o Município Metropolitano da 
Cidade de Joanesburgo. 

INDABA HOTEL & CONFERENCE CENTRE

O Indaba Hotel and Conference Centre está localizado no Fourways, cidade de Joanesburgo, 
na África do Sul. Está a 40 km (25 milhas) do Aeroporto Internacional Oliver Tambo. É uma 
facilidade bonita e segura que oferece um ambiente de retiro para os jovens que participarão 
na Convocação Global dos Jovens.

Curiosamente, foi o mesmo local da primeira Convocação Global dos Jovens, realizada em 
Dezembro de 2006. Para mais informações sobre o Indaba, visite: www.indabahotel.co.za

https://www.indabahotel.co.za


O Que Esperar na Convocação 
Global dos Jovens (GYPC)
Primeiro, espere divertir-se! A Convocação Global 
dos Jovens foi criada para jovens por jovens, a fim 
de interagir e aprender uns com os outros. Espere 
ser desafiante. A Convocação Global dos Jovens 
reúne jovens de todo o mundo, com diferentes 
experiências culturais e diferentes opiniões. 
Espere adorar a Deus com centenas de jovens de 
diferentes culturas e origens.

Espere ouvir e aprender. Haverá muitas conversas 
sobre diferentes tópicos no GYPC. Você ouvirá 
histórias de fé e ministério. Você pode discordar de alguém sobre alguns dos tópicos na 
Convocação Global dos Jovens. Esteja disposto a ouvir e a abrir o seu coração e mente para 
o que os outros têm a dizer. Você terá oportunidades de participar em workshops e outras 
experiências de aprendizagem. Espere trabalhar. A Convocação Global dos Jovens é um evento 
de liderança e você terá conversas que podem impactar o futuro da igreja. Espere celebrar! A 
Convocação Global dos Jovens reúne jovens e jovens adultos de todo o mundo. Neste evento, 
celebraremos nossas culturas individuais e nossa conexão como uma igreja global.

FÓRUM LEGISLATIVO

O Fórum de Legislação é um processo em que os delegados se reúnem em pequenos grupos 
ao longo da semana para ouvir diversas vozes e compartilhar suas opiniões sobre vários 
tópicos. Os resultados dessas conversas, como legislação, declarações, resoluções, apelos 
à acção e referências, serão agrupados e votados durante a Convocação Global dos Jovens. 
A legislação votada e aprovada por este órgão será enviada à Conferência Geral da Igreja 
Metodista Unida em 2020 para consideração.

Como parte do processo de registo, os delegados são convidados a escolher vários tópicos 
que desejam ver discutidos em pequenos grupos. As principais opcções escolhidas ajudarão a 
moldar a programação da semana. O Fórum Legislativo para a Convocação Global dos Jovens 



2018 seguirá um processo diferente comparado a Convocação Global dos Jovens anterior. 
A Conferência Geral, em 2016, aprovou uma legislação que mudou a parte da legislação da 
Convocação Global dos Jovens de uma “Assembleia” rígida para um “Fórum” mais flexível.

Mais informações sobre o Fórum Legislativo serão divulgadas mais perto do evento.

ADORAÇÃO

A adoração é o coração da igreja e da Convocação Global dos Jovens. Haverá um culto de 
adoração por dia, evocando o tema, ‘’United We Go”, e apresentando pregadores, músicos e 
líderes de louvor de todo o mundo. Pregadores, músicos e artistas de toda a conexão da Igreja 
Metodista Unida estarão proclamando a palavra de Deus em vários idiomas e meios artísticos 
na Convocação Global dos Jovens. É uma alegria ser capaz de adorar em muitas línguas, e 
todas as partes da adoração serão traduzidas nos cinco idiomas da Convocação Global dos 
Jovens.

NOITE CULTURAL

Durante a Convocação Global dos Jovens, você terá a oportunidade de testemunhar e apreciar 
as diferentes culturas dos jovens no evento. Também incentivamos a sua delegação a preparar 
uma apresentação que possa representar sua cultura durante a Noite Cultural, que será 
realizada no dia 22 de Julho de 2018, das 20h30 às 22h30. Esta apresentação pode ser 
uma música, uma dança, uma peça ou outras expressões criativas. Devido a restrições de 
tempo, limitaremos as apresentações a uma (1) por delegação.

TRADUÇÃO

A Convocação Global dos Jovens é um evento internacional, com participantes que falam 
várias línguas. Para que o evento seja acessível a todos, haverá 5 línguas de trabalho: Inglês, 
Francês, Alemão, Russo e Português. Você precisa de ser fluente em uma dessas línguas para 
poder participar plenamente. Tudo, incluindo os documentos, será traduzido.

É altamente recomendável que você converse com seus colegas participantes de todo o 
mundo. Não deixe a língua ser uma barreira. Haverá tradutores e intérpretes na Convocação 
Global dos Jovens, mas outros participantes poderão ajudar uns aos outros com a tradução. 
Não tenha medo de pedir ajuda para permitir que a conversa e as ideias fluam. Durante a 



plenária e discussões, seja sensato sobre o uso da língua: falar devagar e claramente em 
todos os momentos. Tenha isso em mente ao conversar com novos amigos, nos pequenos 
grupos e nas sessões plenárias. Se você está tendo problemas para se comunicar, peça ajuda. 
Não deixe a língua  tornar-se uma barreira.

Durante os cultos e outras sessões, será fornecido equipamento de tradução. Espera-se que 
você cuide e devolva este equipamento no final do evento.



Deslocação a Convocação 
Global dos Jovens(GYPC)

CHEGADA E PARTIDA

• Seu horário de chegada em Joanesburgo dependerá principalmente de onde você está 
localizado no mundo. A Convocação Global dos Jovens terá início às 13h (horário da África 
do Sul) na quarta-feira, 18 de julho de 2018. 

• Por favor, planeie chegar em 17 de Julho de 2018 ou no início da manhã de 18 de Julho 
de 2018.

• No dia 22 de Julho de 2018, o último dia do nosso evento, nossas actividades se 
estenderão até altas horas da noite. Planeie partir de manhã de 23 de Julho. Você tem de 
deixar o Indaba no dia 23 de Julho, pois não teremos alojamento disponível lá além da 
noite do dia 22 de Julho. (Aplicar-se-á uma tarifa a si caso você decidir permanecer no 
Indaba.)

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS NA VIAGEM

• Se você estiver voando para Joanesburgo de qualquer país além da África do Sul, você 
deve ter um passaporte que não tenha expirado (6 meses ou mais à esquerda) e que ainda 
tenha pelo menos duas páginas em branco.

• Os requisitos de visto para a África do Sul variam de país para país. De acordo com o 
Departamento de Assuntos Internos da África do Sul, os cidadãos dos seguintes países 
não precisam de visto para entrar na África do Sul. Para mais informações, visite este link: 
http://www.dha.gov.za/index.php/immigration-services/exempt-countries 

http://www.dha.gov.za/index.php/immigration-services/exempt-countries


• Os cidadãos dos seguintes países não precisam de visto para entrar na África do Sul:

• A Equipa de Planificação tem uma lista de delegados que precisam de um visto de 
entrada, e entrará em contato diretamente consigo para fornecer alguns dos documentos 
que você precisa. Por favor, visite o website da embaixada/consulado África do Sul mais 
perto de si para obter informações sobre os requisitos necessários  do visto sul-Africano.

VIAJANDO COMO MENOR (COM MENOS DE 18 ANOS)

Para menores viajando para a África do Sul, as regras são muito rigorosas. Menores viajando 
para a África do Sul sem os pais devem ter os seguintes documentos: 

• Um passaporte válido

• Uma certidão de nascimento não abreviada ou documentos equivalentes. Apenas 
documentos originais ou cópias autenticadas serão aceites.

• Declaração de consentimento de ambos os pais (ou responsável legal), mesmo se 
divorciado(a), confirmando que essa pessoa tem permissão para viajar com a criança *

• Cópias dos documentos de identidade ou passaportes dos pais (ou responsável legal) *

• Detalhes de Contato dos pais (ou responsável legal) da criança

*Se um dos pais tiver falecido, por favor, tenha uma cópia válida da sua certidão de óbito. 

É importante que todos os menores que viajam para a África do Sul tenham estes documentos 
listados acima. Se um menor chegar à África do Sul sem estes documentos ele(a) não poderá 
entrar no país e a Convocação Global dos Jovens não será capaz de ajudar.

 » Angola (ordinary passports 90 days per 
annum visits not to exceed 30 days)

 » Austria   
 » Czech Republic
 » Denmark
 » Germany
 » Mozambique
 » Namibia (only ordinary passport 

holders; 90 days per annum)

 » Norway
 » Russian Federation
 » Tanzania (90 days per annum)
 » United Kingdom of Great Britain 

and Northern Ireland (only ordinary 
passport holders)

 » USA
 » Zambia (90 days per annum)
 » Zimbabwe



Menores viajando de países que necessitam de visto para entrar na África do Sul devem 
entregar a documentação acima com o pedido de visto.

Para obter mais informações e detalhes, consulte South African travel guide, que detalha os 
tipos de documentos que a África do Sul aceitará.

Você também pode visitar um guia interativo do Departamento de Assuntos Internos da África 
do Sul: http://www.dha.gov.za/index.php/civic-services/traveling-with-children 

QUE LEVAR NA MALA

• Julho é inverno na África do Sul. As temperaturas médias são entre 15 graus Celsius e 21 
graus Celsius durante o dia, com baixas de 40 graus Fahrenheit (4 graus Celsius) à noite. 
Os participantes da Convocação Global dos Jovens devem vestir-se adequadamente para o 
clima, bem como para um evento da igreja.

• Embora Julho não seja a estação chuvosa na África do Sul, ocasionalmente chove. É uma 
boa ideia trazer um guarda-chuva ou capa de chuva.

• Traga um agasalho ou camisola pesada. Você estará fora diariamente.

• Traga calçado confortável para os dias de excursão.

• Adaptadores Elétricos (Se você estiver planeando trazer dispositivos elétricos de alguma 
espécie você também deve trazer um adaptador. Recomendamos o seguinte:    
http://bit.ly/SAelectricplug)

SEGURANÇA DE AEROPORTO

Quando você chegar a Joanesburgo, haverá sinais da Convocação Global dos Jovens postados 
na área de espera de chegada. Só saia do aeroporto com anfitriões indicados da Convocação 
Global dos Jovens. Você identificá-los-á usando coletes ou camisas que os identifiquem 
claramente como funcionários ou voluntários da Convocação Global dos Jovens.

http://www.dha.gov.za/index.php/civic-services/traveling-with-children
http://bit.ly/SAelectricplug


OUTRAS PRECAUÇÕES DE VIAGEM

• Certifique-se de sua mala se tem um bom bloqueio.

• Certifique-se de toda a sua bagagem está bem identificada

• Se você estiver levando pastas de costa, certifique-se de que não haja nenhum item 
valioso nos bolsos da frente, onde alguém facilmente tenha acesso a eles. 

• Certifique-se de manter sua carteira e seu passaporte em um local seguro.

• Não use joias ou mostre aparelhos eletrônicos ou relógios caros.

• Guarde todos os itens valiosos em sua mala de mão e não em malas despachadas.

• Tente não parecer um turista.

• Ignore qualquer um que vier junto de si pedindo dinheiro ou oferecendo uma boleia.

• Esteja atento a qualquer um seguindo você. Se existir alguém suspeito seguindo-o pare, e 
peça assistência. 



Excursões Culturais
Jovens e adultos serão aleatoriamente designados para excursões.

HECTOR PIETERSON MUSEUM & MEMORIAL

No dia 16 de Junho de 1976, estudantes do ensino médio de Soweto saíram às ruas, em um 
protesto pacífico contra o uso obrigatório do Afrikaans como língua de instrução em escolas 
secundárias negras. Os estudantes planeavam encontrar-se no Orlando Stadium antes de 
marchar para os escritórios regionais do Departamento de Educação Bantu, onde pretendiam 
levantar suas queixas com as autoridades.

Eles carregavam cartazes que diziam “Away with Afrikaans”, “Amandla awethu” (“Poder para 
o povo”) e “Free Azania” (“África do Sul Livre”) e cantavam o hino Nkosi Sikelel’i Afrika 
(Deus abençoe a África), agora a base para o hino nacional da África do Sul democrática.

A caminho do estádio, eles foram interpelados pela polícia, que ordenou que eles 
terminassem a marcha e se dispersassem. Uma confrontação violenta seguiu no qual os 
estudantes lançaram pedras e a polícia disparou tiros. As notícias dos eventos em Soweto logo 
estendem-se, acendendo revoltas em todo o país nas quais centenas de pessoas morreram. 
Um dos primeiros a ser morto pela polícia foi Hector Pieterson de 12 anos. (Retirado da 
página oficial de Hector Pieterson Museum e Memorial).

APARTHEID MUSEUM

O Museu do Apartheid foi inaugurado em 2001 para comemorar e educar as pessoas sobre os 
efeitos do Apartheid na África do Sul. O Apartheid, que terminou oficialmente em 1991, foi 
um sistema de discriminação racial institucionalizada. Os visitantes deste museu receberão 
uma aula de história interativa sobre a causa e os efeitos do apartheid e como ele ainda pode 
ser sentido hoje na África do Sul, bem como o que o país fez hoje para garantir que isso 
nunca aconteça novamente. 



CONSTITUTION HILL

Constitution Hill é um antigo complexo prisional que testemunha o passado da África do Sul. 
Esta prisão abrigou prisioneiros como Ghandi em 1906 e mais tarde, durante o Apartheid, 
homens como Nelson Mandela, Joe Slovo, Bram Fischer, Albert Lutuli e Robert Sobukwe. 
Muitas vezes é chamado a Ilha Robben de Joanesburgo. Ativistas geralmente eram mantidos 
lá enquanto aguardavam a trilha e depois enviados para a Ilha Robben. A prisão e a fortaleza 
que cercavam foram declarados monumentos nacionais em 1964, embora continuassem 
sendo usados como prisão até 1987.

Em 1995, o Tribunal Constitucional da África do Sul escolheu o local da antiga prisão para 
construir seu novo edifício do tribunal. O edifício foi construído usando tijolos de demolição 
seções da prisão. O edifício também incorporou as escadas da prisão como um lembrete de 
que superou a África do Sul. A primeira sessão do Tribunal realizou-se no prédio novo em 
2004. Nesse mesmo ano, as restantes partes da prisão foram transformadas em um museu.

Em 2004, Constitution Hill abriu suas portas como um museu.



Outras Informações

REFEIÇÕES

Todas as refeições no Indaba serão servidas em estilo buffet. Opções vegetarianas e veganas 
serão claramente rotuladas. Quaisquer outras preferências alimentares listadas no registro 
serão atendidas em uma base individual com o indivíduo. Devido ao número de pessoas 
esperadas para participar na Convocação Global dos Jovens, algumas refeições serão servidas 
em dois locais separados. Mais instruções serão dadas no local. 

COMPANHEIROS DE QUARTO

Todos os delegados serão colocados com delegados de sua própria delegação como 
companheiros de quarto, a menos que tenha sido declarado em seu registro que eles queriam 
hospedar-se com alguém de outro país. Todos os delegados serão acomodados com pessoas 
do mesmo sexo. Não haverá pedidos de companheiros de quarto. 

ESCRITÓRIO

Sala de Conferência 15



Segurança
Encorajamos vivamente todos os delegados da Convocação Global dos Jovens a tomarem 
precauções de segurança e proteção desde que chegam ao aeroporto e durante sua estada no 
Indaba Hotel Conference Center. O local é seguro, mas nós encorajamos todos a observarem 
seus arredores e tomar precauções com seus pertences. Também pedimos aos delegados que 
sigam as regras e protocolos de segurança estabelecidos pelo local e pelos organizadores do 
evento.

Os pais, a família e os amigos podem contatar a equipa do evento através dos seguintes 
números: 

• Skype: ypm-gbod

• Facebook: http://facebook.com/UMCGlobalYoungPeoplesConvocation

• Email: gypc@umcdiscipleship.org

NÚMEROS DE EMERGÊNCIA

• Fourways Life Hospital: 011.875.1000

• Fourways Life Emergency Car: 072.021.4449

• Ambulance: 001.375.5911

• Police Emergency: 10111

• Police Nonemergency: 011.699.1317

• Fire Emergency: 10177

• Fire Nonemergency: 011.465.5792

PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA E EVACUAÇÃO

Uma cópia completa do procedimento de emergência do Indaba Hotel e os planos de 
evacuação podem ser encontrados clicando aqui.

http://facebook.com/UMCGlobalYoungPeoplesConvocation


Convenio
1. Posse de armas de fogo, armas ou fogos-de-artifício; e o uso de drogas recreativas ou 

álcool são proibidos durante a Convocação Global dos Jovens. O tabaco pode ser usado 
de forma respeitosa e limitada e deve cumprir as leis sul-africanas. É proibido fumar em 
áreas de refeições ao ar livre, carros, áreas públicas fechadas, parques infantis e áreas 
de espera de transporte público. (Para mais informações por favor visite: http://blog.nosa.
co.za/blog/10-smoking-laws-you-need-to-pay-attention-to) 

2. O traje deve ser apropriado para um evento cristão co-educational.  

3. Todos os participantes deverão respeitar a pessoa, equipamento, e a propriedade dos 
outros em todos os tempos — sendo sensível e respeitoso à diversidade multicultural de 
todos os presentes.

4. Os quartos de dormir não devem ser usados como áreas de reunião. Áreas de reunião são 
fornecidas em todo o hotel e centro de conferências. Somente aqueles designados para o 
quarto de dormir devem estar no quarto.

5. Espera-se que todos os participantes estejam em locais designados nos horários 
designados (adoração, workshops, sessões legislativas e outras actividades programadas). 

6. Espera-se que todos os participantes respeitem o Centro de Conferência e Hotel Indaba, a 
sua propriedade, e o guião de orientação de propriedade. 

7. Qualquer dano ao Centro de Conferência e Hotel Indaba será faturado ao indivíduo (s) 
responsável e será a responsabilidade daquelas pessoas que causaram o dano.

8. Espera-se que os participantes deixem as instalações do Indaba Hotel e Conference Centre 
para saídas programadas. Se DEVE fazê-lo, você deve estar em grupos de três ou mais, 
com pelo menos um membro do grupo acima de 22 anos. Os grupos devem seguir práticas 
de Santuários Seguros - por exemplo, nunca deve haver apenas um jovem e um adulto 
viajando juntos. Qualquer pessoa que saia das instalações deve fazer o registo de saída 
no balcão de informações da Convocação Global dos Jovens e fazer o registo de entrada 
quando retornarem. 

9. O tempo de silêncio começa às 22:00 horas e continua até às 6:00 horas da manhã 

http://blog.nosa.co.za/blog/10-smoking-laws-you-need-to-pay-attention-to
http://blog.nosa.co.za/blog/10-smoking-laws-you-need-to-pay-attention-to


9. O tempo de silêncio começa às 22:00 horas e continua até às 6:00 horas da manhã 
seguinte. O toque de recolher é à meia-noite. Espera-se que todos os participantes da 
Convocação Global dos Jovens estejam em seus quartos de dormir designados após o 
toque de recolher.

10.  Rádios, iPods e toca-fitas / CD players com alto-falantes externos devem ser tocados 
 nos quartos apenas durante o horário livre, não durante o período de silêncio. Todo 

o ruído deve ser mantido a um nível que não incomode os outros, incluindo o (s) seu 
(s) companheiro (s) de quarto, e não pode ser ouvido fora do quarto. Os participantes 
são incentivados a deixar telefones, iPods, CD players, etc. em seus quartos a todo o 
momento por motivos de segurança e para minimizar os distúrbios durante as sessões da 
Convocação global dos Jovens. 

11.   Os crachás devem ser usados sempre que os participantes estiverem fora de seus quartos  
   de dormir. 

Violação destas regras e/ou outro comportamento impróprio pode exigir medidas disciplinares 
para jovens, jovens adultos e adultos. Serão tomadas decisões sobre medidas disciplinares 
adequadas em consulta com os líderes do grupo adulto e Comité da Convocação Global dos 
Jovens (GYPC). A Convocação Global dos Jovens se reserva o direito de chamar os pais ou 
responsáveis de menores de 18 anos e destituir a qualquer pessoa que quebra as regras da 
Convocação Global dos Jovens (GYPC) e as regras do Indaba Hotel e centro de conferências.





Emergency Telephone Numbers 
 
 
Fire Emergency Control room   10177 
 
Lone Hill Fire Department    011 465 5792 
 
Ambulance Control room   011 375 5911 
 
Police Control Room    10111 
 
Douglas dale Police Department   011 699 1317 
 
Netcare       082 911 
 
SATIB (Insurance -24hrs Crisis Call)  0861 728 4224 
 
Doctors on Call     011 788 2222 
 
Fourways Life Hospital    011 875 1000 
 
Fourways Life Emergency Car    072 021 4449 


SLA – Emergency Service   076 021 2299   
   


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


Emergency Evacuation Procedure 
 


This procedure has been put together for the benefit of both staff and guests 
to the Indaba Hotel.  We, as the Indaba Hotel Management, consider SAFETY 
our number one responsibility to you.   Please make sure that you understand 
it and that you act accordingly in case of an emergency.  Should you be 
asked to fight fire, make sure that all the necessary precautions are taken 
and correct equipment is used. 


 


•  Always report you progress to the IC, to ensure that the progress of the 
situation is followed. 


• Once the Emergency departments arrive, you only hand over to them 
should you be asked to do so. Until the instruction is given, you 
continue with the task dealt to you. 


• Please remember to record all relevant information that will assist the 
IC with his investigation and report. 


POST EMERGENCY PROCEDURE 
• Ensure that all equipment used during the emergency is checked and 


ready for the next situation. 


• Check the pump system and ensure that the Drenching and Fire 
systems are pressurized again.  


• Co-ordinate a meeting to discuss corrective actions for the incident 
and co-coordinating the final report / follow up actions. 


• When the Fire department or Police arrive the IC is to make contact 
with them and a joint decision must be made on how to handle the 
situation further. 


• The IC is the person who will instruct employees to return to work once 
the emergency is resolved and it is safe to do so. 


• The IC is also responsible to collect all the disaster equipment that was 
used and record it on the list provided for in the bag. It will be the 
Health & Safety Committee’s job to ensure that the bag is back up to 
standard and ready for the next situation. 







• The IC will be responsible for the investigation of the incident and 
needs to ensure that the relevant statements are taken and report is 
done and handed to the Health & Safety Committees for a full 
investigation. 


FIRE MARSHALLS AND FIRST AIDERS 
 


• The Fire Marshall’s and First Aiders make up the rest of the Crisis 
Management Team. 


• They will be contacted by switchboard and called to the scene. Most 
departments do have access to radios so please ensure that you take 
some charged radios with you to aid in communication during the 
emergency. 


• Once on the scene, all the instructions will be given by the IC. 


• Once and instruction has been received by the IC and the gear is 
distributed the team will be dispatched to the problem areas. 


• The most important thing to remember is SAFETY FIRST. In no 
circumstance should you or any of your team members be placed in a 
life threatening situation. You are there to assist, not to become a 
victim. 


• Tasks should be given to you clear and simple.  


Should you be asked to evacuate the rooms, make sure the 
correct procedure is followed and that the searched room doors 
are marked with chalk. 
 


• The IC must use the Switchboard as a control centre to contact the 
relevant people he needs on the scene. 


• The IC should instruct that the disaster equipment bag (kept at the Key 
office) be brought to him and he should allocate duties to his Fire 
Marshall’s and First Aiders and issue them with the emergency gear 
they need. 


 


 







The following needs to be considered:  


1. Should the area be evacuated?  
If yes, allocate some Fire Marshall’s with this task.  


Issue them with reflective gear, key cards, torches, chalk, whistles, and sound 
horns. 
 
Once the affected area is evacuated to designated evacuation areas, roll 
call must be taken. Allocate a person for this task and provide him / her with 
a flipchart, stationary, and the guest lists for this purpose. Should more than 
one area be used for evacuation, allocate the needed personnel. 
 


2. Would there be a need for Fire Fighting? 
If yes, allocate some Fire Marshall’s with this task. 


Issue them with reflective gear and task them with the use of the firefighting 
equipment. Explain to them what you want them to do. Also ensure that 
exposure protection to the other buildings are done by deactivating the 
drenching systems of the exposed areas.   
 


3. After or during evacuation, are there injured to be attended too? 
 If yes, allocate the First Aiders with this task. 
Issue them with reflective gear, clipboards, and the Disaster first aid kit. They 
need to keep record of the patient’s details and injuries.  
 


• The IC is to keep record of all the tasks handed out by him and he 
should be in contact with all the team at all times. The IC must receive 
all the report backs to ensure that all the tasks are done.  


• The IC is to also use all the resources available to him to complete his 
task successfully. 


• The Security personnel will be tasked with crowd control and setting up 
barriers where needed. For this function they must be issued with 
barrier tape from the disaster bag by the IC. 


• The Security personnel are also tasked with the clearing or excess for 
the Emergency Services Vehicles and directing them once on site. 


• During the emergency the Security personnel should still ensure that 
the premises are secure and protected. 


 
 
 







RECEPTION 
• Should the emergency be reported at night and Switchboard is off 


duty, the Reception should take over the duties of the Switchboard as 
stipulated above. 


• Should the Duty Manager already be off duty – The Night Auditor 
should take charge of the emergency and appoint himself as IC. 


• Reception must print out a Guest register for the emergency effected 
area or in the worst case scenario for the whole hotel. The register must 
be handed over to the IC of the emergency. In a situation where the 
power is off and the generators fail to kick in, the guest cards must be 
collected and listed and handed over to the IC for control. 


• Should the computers be in working order, more master key cards must 
be cut and handed to the IC to effectively evacuate all the 
bedrooms, should it be required? 


 
INCIDENT COMMANDER 
 


• Once it has been established who is taking the IC position 


 THIS PERSON IS THE ONLY PERSON WHO WILL GIVE ORDERS. THE IC MUST 
MAINTAIN ORDER AND CALM DURING THE EMERGENCY SITUATION. THE IC’S 
INSTRUCTIONS SHOULD BE FOLLOWED BY THE REST OF THE TEAM TO ENSURE 
EFFECTIVE RESOLVE OF THE SITUATION. 


• The IC will be responsible to investigate the emergency and decide on 
an action plan. 


• Should none of the above people be available to take command of 
the emergency incident the next trained Fire Marshall / First Aiders on 
duty to be informed starting with the HOD who’s department is the 
closest to the emergency. List provided attached. 


• Once a manager is found to take over the situation and the 
information is handed over, Switchboard is to contact Remrad again 
and ask about their progress. They should contact the IC and inform 
him or her about Remrad’s status. 







• Switchboard to use the radio and instruct all staff to keep the channel 
open to allow efficient communication between the IC, the Fire 
Marshall’s and the First Aiders. 


• After the above steps have been followed and completed, 
Switchboard should try to keep the lines open and follow any 
instruction the IC will be giving to them and report back to the IC after 
an instruction is completed. Preferably the radio channel should be 
used for this. Radio language used must be in English. 


SECURITY 
• The Security Manager or Supervisor to be notified of the emergency 


and they should inform their control room and request for backup 
support should the situation require this. 


• The Security Manager or Supervisor are responsible to communicate to 
both gates about the entry of the Fire department, Ambulance, Police 
support onto the premises and where they should escort the 
emergency vehicles to the scene of the emergency. 


• The Security Manager or Supervisor should collect all the staff sign-in 
sheets to hand to the IC for roll call. During the time of the Emergency 
no access must be allowed for anymore people on the premises.  


• The Security Manager or Supervisor should investigate the emergency 
and help with evacuation should that be the needed action. Once 
the IC arrives the Security Manger or Supervisor will share his findings 
and await instruction from the IC. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 







Action Plan and Emergency procedure 
 
SWITCHBOARD  
Any staff member or guests who discovered the emergency must make 
contact with switchboard by dialing 9 on any internal Indaba phone located 
in the hotel bedrooms, hotel operation departments or the conference 
rooms or dial 011 840 6600 from a cell phone or public phone. 


• Switchboard needs to handle this call with urgency while still recording 
all the needed information: 


o The Callers names and where he / she are from. 


o What the type of emergency it is e.g. Fire, medical, bomb threat 


o Where is the location on property of this emergency? 


o Note the extension or number that was phoned from. 


• Activate the Remrad System and provide all the necessary information. 
Remrad does have our details on their system but keep the Indaba info 
needed should it be asked for. Remrad will dispatch the relevant 
Emergency Services vehicles. Be specific to tell them which gate to use 
for entrance and which gate to use for exits.  


• Should the Remrad system fail – use the Emergency telephone list to 
contact the relevant people.  


• Notify the Security Manager or Supervisor on duty to investigate the 
emergency. 


• Should this emergency be at night and a Duty Manager is on duty then 
he or she must be notified at this stage. Then it is not needed to 
anybody else except the directors. 


• Notify the following: Rob Mickel; Fanie Botha & Charles Drewe 


• Should they be unavailable or off property notify:  Security 


 
 
 
 
 







 
  The Emergency Team    


      


  


Emergency Contact 
Numbers for Disaster 


Team    
      


Position Name Extension Cell Number Qualifications   


        Fire Marshall First Aid level 3 


Operations Director Rob Mickel 6620 082 875 6955 x x 


Financial Director Fanie Botha 6700 083 357 4222 x x 


Hotel Operations Manager Charles Drewe 6623 083 212 6719 x x 


HR Manager Marius Bonthuys 6704 082 720 6423 x x 


Financial Controller Carla De Pretto 6702 083 659 6162 x x 


Sales & Marketing Manager Sharon Hunink 6770 082 493 7264 x x 


Front Office Manager Reggie Mullaney 6630 082 865 7449 x x 


Night Auditors Lacton Phiri 75/2030 072 200 6713 x x 


Reservations Manager Sharon Thom 6672 071 192 7478 x  x 


Maintenance Manager 
Welcome 
Shabalala 6680 072 013 0663 x x 


Exec Housekeeper Elizabeth Mahuma 6690 083 775 1400 x x 


Executive Chef Chris Groves 6645 076 504 9601 x x 


Banqueting Manager Chris Fahry 6682 082 720 6423 x x 


Office Manager  Caroline Heyes 6655 082 928 7465 x x 


Boma- F&B Manager Stephen Steyn 6885 072 242 6206 x x 


Epsom F&B Manager Andrew Mazibuko 6640 079 414 8517 x x 


 
 
 
 







General Information 
 
• Physical Address of the Premises: 


 Corner of William Nicol & Pieter Wenning Drive 
 Fourways 
 Johannesburg 
 
Telephone number 011 840 6600 
 


• The Indaba hotel operates as a 4 star hotel and offers both 
Conference and accommodation facilities. 


• The indaba hotel employs about 90 permanent staff members and 
also about 300 casual staff from a labour broker. The staff volume 
during the day is always higher than during the night and also varies 
during certain days of the week. 


 


Area study 
 
The Indaba Hotel started small in 1952 and grew into the 259 bedrooms. 22 
conference room and 2 restaurants it has today. Most of the buildings were 
built with thatched roofs and therefore a lot of lighting detectors are visible 
on premises. Also because of the amount of thatch used in the buildings 
there are two man-made dams that supports the fire systems i.e. fire hydrants 
and sprinkler systems.  
The buildings are scattered over the 17 hectare property with ample parking 
areas between it that aids with quick and efficient evacuations. 
The premises are surrounded by residential dwellings on three sides. The 
entrances both turn out on the William Nicol. (Hartbeespoort road R511)  


 
Socio-economic or other threats 
Because of the location of the hotel, a lot of birds and small wildlife has 
made it their home and therefore we are committed to keep the premises 
safe and healthy for all its inhabitants and employees.  


 
Details of available equipment  
The map of property for the location of the fire fighting equipment installed. 
Location of Fire Extinguishers      Location of Fire Hydrants 
Location of Hose reels    Sprinkler system 







 







 







  







