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– Aos membros do Comité Consultivo
Berna, 13 de junho de 2019

Referência: 2000(DPRM.RESU)1074
Assunto: convite oficial para o terceiro Congresso extraordinário da UPU, que decorrerá em Genebra
(Suíça), e outras informações que lhe dizem respeito

Prezada Senhora, Prezado Senhor,
Durante a sua sessão 2019.1, o Conselho de Administração (CA) decidiu solicitar aos Países-membros da
União que aprovassem, de acordo com o artigo 15 da Constituição da UPU, a organização de um terceiro
Congresso extraordinário em Genebra, de 24 a 25 de setembro de 2019, a fim de tomar uma decisão sobre
as três opções propostas para uma eventual revisão da remuneração dos objetos de correspondência de
formato E, antes do fim do atual ciclo de Congresso.
De acordo com a decisão do CA, realizou-se uma votação por correspondência, através da carta de 15 de
abril de 2019, com o intuito de recolher os pontos de vista dos Países-membros da União relativamente à
eventualidade de reunir tal Congresso extraordinário (v. CA C 2 2019.1–Doc 8.Rev 1).
Nos termos do artigo 15 da Constituição da UPU, um Congresso extraordinário pode ser reunido a pedido ou
com o consentimento de, pelo menos, dois terços dos Países-membros da União (isto é, 128 países).
Conforme publicado na carta 2100(DPRM)1073, 128 Países-membros da União votaram, por
correspondência, a favor da realização de um Congresso extraordinário.
Por conseguinte, ao abrigo dos artigos 101 e 105 do Regulamento Geral da UPU, tenho a honra de o(a)
convidar para o terceiro Congresso extraordinário, que terá lugar em Genebra de 24 a 25 de setembro de
2019. No que se refere à duração do Congresso extraordinário, gostaria de chamar a sua atenção para o
facto de que é proposto acrescentar meio dia, a manhã de 26 de setembro, para permitir a aprovação e a
assinatura oficiais, pelos Países-membros da União, de um eventual protocolo adicional à Convenção Postal
Universal. O Congresso extraordinário será convidado a aprovar a organização de meio dia suplementar, no
âmbito da aprovação do calendário e da ordem do dia da reunião. Além disso, de acordo com as
possibilidades enumeradas no artigo 13.2 do Regulamento Interno do Conselho de Operações Postais (COP),
convocar-se-á uma sessão extraordinária deste Conselho, a fim de analisar e aprovar as alterações
necessárias ao Regulamento da Convenção.
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Assim, quando organizar a sua viagem, convido-o(a) a assegurar-se de que estará presente em Genebra de
23 a 26 de setembro de 2019, para antecipar o meio dia de Congresso adicional na manhã de 26 de setembro,
bem como a sessão extraordinária do COP durante a tarde do mesmo dia.
A Secretaria Internacional já lançou os preparativos desta reunião importante. O terceiro Congresso
extraordinário terá lugar no Centro Internacional de Conferências de Genebra, que oferece instalações de
ponta que cumprem todas as condições necessárias para que este Congresso seja um sucesso.
Espero poder contar com a sua participação neste importante evento internacional e agradecia-lhe que
enviasse uma confirmação escrita da sua participação à Secretaria Internacional. Serão publicadas mais
informações no site da UPU (www.upu.int/en/congress), onde encontrará hiperligações para:
–

o calendário provisório do Congresso extraordinário e os prazos para apresentar propostas e
documentos;

–

as informações de ordem logística (iniciativa «PaperSmart», alojamento, vistos e viagem, etc.);

–

as fichas de inscrição;

–

as notícias relativas ao terceiro Congresso extraordinário.

Caso tenha alguma pergunta, pode entrar em contacto com:
Susan Alexander
Direction des politiques, de la régulation et des marchés
Union postale universelle
Case postale 312
3000 BERNE 15
SUISSE
Telefone: (+41 31) 350 33 38
Fax: (+41 31) 350 31 10
Endereço eletrónico: susan.alexander@upu.int
Aguardo com expectativa o momento em que o(a) poderei receber em Genebra, no mês de setembro.
Apresento-lhe, prezada Senhora, prezado Senhor, os meus protestos de elevada estima e consideração.

Bishar A. Hussein
(assinado)
Diretor Geral

