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Referência: 0426(DPRM.REM.RD)1105
Assunto: inquéritos destinados a apoiar a elaboração de propostas para um sistema de remuneração
integrada

Prezada Senhora, Prezado Senhor,
O Congresso extraordinário de 2018 adotou, através da sua resolução C 6/2018, o Plano de Remuneração
Integrada. Com esta resolução, o Congresso encarrega o Conselho de Operações Postais (COP) de realizar
uma análise exaustiva da remuneração dos serviços de base e dos serviços suplementares (objetos com
rastreamento, registados ou com valor declarado) e de desenvolver, para o Congresso de 2020, propostas
sobre um sistema de remuneração integrada moderno e orientado para o futuro.
De acordo com a resolução C 6/2018 do Congresso extraordinário, o COP é igualmente encarregado de
analisar, para todos os fluxos de correio, a remuneração dos objetos que contêm mercadorias e de elaborar
propostas que permitirão uma melhor harmonização entre os sistemas de remuneração e a sua
racionalização, para o período de aplicação dos Atos de Abidjan.
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O Plano de Remuneração Integrada identifica áreas concretas em que se pode alcançar uma melhor
harmonização, integração e racionalização dos sistemas de remuneração. Um aspeto importante deste
trabalho é o estabelecimento de uma correlação adequada entre as tarifas internas e os custos de tratamento
do correio internacional de chegada. O anexo 1 contém uma descrição geral do modelo analítico para o cálculo
da relação custos/tarifas, bem como orientações para o fornecimento dos dados sobre os custos que serão
recolhidos através dos questionários.
Em conformidade com a resolução supramencionada, a remuneração dos serviços suplementares (objetos
com rastreamento, registados ou com valor declarado) será igualmente analisada, o que deveria resultar em
propostas sobre a remuneração para o ciclo do Congresso de Abidjan. No anexo 2, encontrará uma nota
técnica que explica como se remuneram atualmente os elementos de serviço adicionais para os serviços
suplementares.
As informações para a elaboração das propostas sobre um sistema de remuneração integrada serão
recolhidas através dos dois questionários descritos a seguir:
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–

O anexo 3 contém o questionário sobre as tarifas internas aplicáveis aos objetos de correspondência e
às encomendas postais. Este questionário deveria permitir recolher as tarifas internas mais recentes
para os diferentes escalões de peso, bem como as informações sobre os custos relativos ao
fornecimento dos serviços suplementares e aos sacos/malas M.

2
/

–

O anexo 4 contém o questionário sobre os custos de fornecimento dos serviços de base e
suplementares para o correio de chegada. O objetivo deste questionário é reunir informações sobre os
custos de fornecimento dos serviços de base para os objetos de correspondência e para as
encomendas postais, a fim de poder determinar a correlação entre os custos e as tarifas internas.

Solicitamos-lhe que preencha os dois questionários e os envie à Secretaria Internacional o mais tardar até
21 de dezembro de 2018, dado que a análise das respostas deverá ser finalizada e apresentada na reunião
do Grupo «Integração dos sistemas de remuneração» prevista para a terceira semana de janeiro de 2019. Os
questionários também se encontram disponíveis em formato eletrónico no site da UPU
(www.upu.int/en/remuneration).
Gostaria de sublinhar a importância da recolha das informações solicitadas, dado que o trabalho, no âmbito
do COP e do Conselho de Administração, sobre a elaboração das propostas relativas a um sistema de
remuneração integrada está a iniciar a sua fase crítica. De acordo com a resolução C 6/2018 do Congresso
extraordinário, os resultados destes estudos serão utilizados para determinar os parâmetros apropriados que
poderiam fazer parte das propostas relativas ao futuro sistema de remuneração integrada. Por conseguinte,
incentivo todos os países a fornecer os dados solicitados à Secretaria Internacional.
Convém referir que estes dados serão tratados com a maior confidencialidade pelos funcionários da
Secretaria Internacional, que assinaram um acordo de confidencialidade e de não divulgação.
Apresento-lhe, prezada Senhora, prezado Senhor, os meus protestos de elevada estima e consideração.

Siva Somasundram
(assinado)
Diretor das Políticas, da Regulação e dos
Mercados

