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Referência: 6850(DIRCAB.STRAT)1095
Assunto: preparação da estratégia da UPU – Consulta
Prezada Senhora, Prezado Senhor,
O Congresso de Istambul 2016 adotou uma estratégia ambiciosa para o ciclo 2017–2020, inspirada da missão
da UPU e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. À medida que a implementação
vai avançando, é chegado o momento de fazer uma pausa e de refletir sobre o ambiente atual. A Conferência
Estratégica Ministerial da UPU, realizada em setembro de 2018 em Adis Abeba (Etiópia), constituiu um marco
fundamental para esta reflexão. Hoje, enquanto se iniciam os trabalhos preparatórios para o desenvolvimento
da estratégia 2021–2024 da UPU, precisamos de novos contributos.
Em 2020, o 27º Congresso da UPU será convidado a aprovar o plano estratégico da organização para o
período 2021–2024, que será designado por «Estratégia Postal de Abidjã». Para preparar este roteiro, importa
analisar os riscos e as oportunidades com os quais se deparam os diferentes intervenientes, bem como o
apoio que a UPU lhes pode prestar para os ajudar a avançar.
Enquanto interveniente principal, a sua organização está convidada a participar na consulta em anexo (o
documento de consulta está igualmente disponível em linha no seguinte endereço: www.upu.int/en/theupu/strategy/about-strategy.html). Este documento de consulta deveria, na medida do possível, ser
preenchido pelo chefe do planeamento estratégico da sua organização.
Espero sinceramente que poderá participar nesta etapa importante do processo de consulta.
Agradecíamos-lhe que enviasse o questionário, devidamente preenchido, para strategy@upu.int, o mais
tardar até 15 de dezembro de 2018.
Apresento-lhe, prezada Senhora, prezado Senhor, os meus protestos de elevada estima e consideração.
Bishar A. Hussein
(assinado)
Diretor Geral

