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Referência: 2150(DPRM.URS)1080 

Assunto: organização do 27º Congresso Postal Universal – Ponto da situação e informações sobre a 

plataforma de votação e as medidas sanitárias e de segurança 

 

 

Prezada Senhora, Prezado Senhor, 

 

A Secretaria Internacional tem informado regularmente os Países-membros da União sobre a evolução da 

organização do 27º Congresso, através de uma página Web dedicada ao Congresso (www.upu.int/fr/Union-

postale-universelle/À-propos-de-l’UPU/Organes/Congrès) e das respectivas cartas. 

 

Além disso, durante a sessão S9 do Conselho de Administração (CA), em abril deste ano, a Secretaria 

Internacional apresentou o documento CA 2021.1–Doc 12c aos membros e observadores do CA; este contém 

informações sobre várias questões a analisar para organizar o 27º Congresso de forma híbrida (isto é, com 

participação física e à distância), se o Congresso assim o decidir durante a sua plenária de abertura. O referido 

documento inclui informações sobre as plataformas tecnológicas e as medidas sanitárias e de segurança que 

têm de ser implementadas para garantir o bom funcionamento do Congresso dessa forma. 

 

De acordo com a decisão tomada pelo CA durante a sessão S9, tenho o prazer de lhe comunicar que a 

Secretaria Internacional adquiriu a plataforma de votação baseada na Internet necessária para a realização 

do 27º Congresso. Sob reserva da decisão do Congresso supramencionada, esta plataforma de votação 

deverá ser utilizada para todas as decisões que exigem uma votação (incluindo todas as eleições 

obrigatórias). O prestador de serviços foi selecionado de acordo com as regras financeiras da União, na 

sequência de uma análise do mercado, de um processo de contratação pública e de uma análise 

independente realizada pelo auditor interno da UPU (uma importante empresa de consultoria independente). 

Poderá encontrar informações sobre a plataforma de votação e a sua implementação pela Secretaria 

Internacional na página Web dedicada ao Congresso, bem como um endereço de contacto caso tenha 

qualquer pergunta técnica sobre a plataforma. 

 

Aproveito igualmente para lhe comunicar que as informações mais recentes sobre as medidas sanitárias e de 

segurança implementadas durante o 27º Congresso estão igualmente disponíveis na página Web do 

Congresso. 

 

Por conseguinte, convidamos os Países-membros da União a consultar regularmente esta página Web para 

obter as últimas atualizações e informações sobre os preparativos do Congresso. 
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Em suma, a Secretaria Internacional continuará a trabalhar em estreita colaboração com o Governo 

marfinense para garantir o sucesso do 27º Congresso.  

 

Apresento-lhe, prezada Senhora, prezado Senhor, os meus protestos de elevada estima e consideração. 

 

 

 

 

Bishar A. Hussein 

 

(assinado) 

 

Diretor Geral 

 


