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Berna, 15 de julho de 2021
Referência: 2000(DIRCAB)1104
Assunto: convite para o 27º Congresso Postal Universal que decorrerá em Abidjan (República da Côte
d’Ivoire) de 9 a 27 de agosto de 2021
Prezada Senhora, Prezado Senhor,
Tenho o prazer de convidar a sua organização a participar, na qualidade de observador, no 27º Congresso
Postal Universal, que decorrerá no Hôtel Sofitel Ivoire em Abidjan (República da Côte d’Ivoire), de 9 a 27
de agosto de 2021.
O Governo da República da Côte d’Ivoire e a UPU estão plenamente empenhados na organização deste
27º Congresso, que reunirá a família postal mundial em terras africanas pela terceira vez na história da UPU.
Todos os participantes do Congresso devem inscrever-se na plataforma de gestão dos eventos da UPU
(events.upu.int). Encontrará instruções adicionais sobre o processo de inscrição na página Web da UPU
dedicada
ao
27º
Congresso
(https://www.upu.int/fr/Union-postale-universelle/À-propos-del’UPU/Organes/Congrès).
Além disso, o site do 27º Congresso (upuabidjan2020.gouv.ci) criado pelo país anfitrião contém as seguintes
informações:
–

Calendário e documentos do Congresso.

–

Datas dos eventos especiais.

–

Informações práticas para os delegados (alojamento, vistos e logística).

Convém referir que, durante a sua primeira sessão plenária, o 27º Congresso analisará uma proposta sobre
a sua realização de forma híbrida (participação presencial e à distância). Caso esta proposta seja aprovada,
os observadores inscritos que não possam viajar para Abidjan poderão participar à distância através do
sistema de conferências virtuais da UPU.
Até lá, caso pretenda obter mais informações, a Secretaria Internacional da UPU e o Secretariado Permanente
do Comité de Organização do 27º Congresso permanecerão ao seu inteiro dispor através dos seguintes
endereços eletrónicos: congress2020@upu.int e secretariatpermanentupu2020@telecom.gouv.ci.
Aguardo com expectativa a participação da sua organização neste Congresso para nos ajudar nos esforços
que envidamos para dar resposta aos vários desafios que o serviço postal universal enfrenta.
Apresento-lhe, prezada Senhora, prezado Senhor, os meus protestos de elevada estima e consideração.
Bishar A. Hussein
(assinado)
Diretor Geral

