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Referência: 4700(DL.PHIL/CRI)1099 

Assunto: convite para a conferência filatélica internacional da Associação Mundial para o 

Desenvolvimento da Filatelia subordinada ao tema «Filatelia: digitalização e modelo de negócios» 

(Cidade do Cabo (África do Sul) em 9 e 10 de novembro de 2022) 

 

 

Prezada Senhora, Prezado Senhor, 

 

Em nome do Presidente da Associação Mundial para o Desenvolvimento da Filatelia (AMDF), tenho o prazer 

de o/a convidar a participar na conferência filatélica internacional subordinada ao tema «Filatelia: digitalização 

e modelo de negócios», que decorrerá em 9 e 10 de novembro de 2022 no Cape Town International 

Convention Centre, na Cidade do Cabo. Esta conferência é organizada conjuntamente pela UPU, a AMDF, a 

União Pan-Africana dos Correios e a África do Sul. 

 

A Cidade do Cabo foi escolhida dado que acolherá, de 8 a 12 de novembro de 2022, a Exposição Internacional 

de Selos Postais (Cape Town International Stamp Exhibition). Por conseguinte, os participantes da 

conferência terão a possibilidade de visitar esta grande manifestação filatélica internacional, que incluirá a 17ª 

classe de competição internacional para as autoridades postais emissoras dos Países-membros da UPU e 

dos seus territórios. 

 

Gostaríamos de incentivar os seus diretores e especialistas da filatelia a participarem nestes eventos. Os 

respectivos documentos serão distribuídos à medida que estiverem disponíveis. Agradecíamos que nos 

comunicasse as questões que gostaria de ver abordadas durante a conferência. 

 

As discussões decorrerão em inglês e francês. No entanto, os documentos estarão disponíveis, 

posteriormente, em todas as línguas habituais da UPU. 

 

/ A ficha de inscrição na conferência consta do anexo 1. Pedimos-lhe que a preencha e devolva o mais tardar 

até 21 de outubro de 2022. 
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Relativamente ao alojamento, os participantes receberão uma lista de hotéis recomendados assim que 

estiverem inscritos. Além disso, Queen Montoedi (QMontoedi@dcdt.gov.za), do Ministério das Comunicações 

e das Tecnologias Digitais da África do Sul, poderá prestar apoio em caso de problemas com a obtenção do 

visto para entrar na África do Sul. 

 

Caso tenha perguntas para o secretariado da AMDF, não hesite em contactar Stéphane Cuennet, Secretário 

Adjunto (telefone: (+41 31) 350 35 07; endereço eletrónico: stephane.cuennet@upu.int). 

 

Espero que poderá participar nas atividades da AMDF na Cidade do Cabo. 

 

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

 

 

 

 

Vladyslav Dubenko 

 

(assinado) 

 

Diretor da Logística 
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Anexo 1 à carta 4700(DL.PHIL/CRI)1099 

de 3 de outubro de 2022 

 

 

Ficha de inscrição 

 

Conferência filatélica internacional subordinada ao tema «Filatelia: digitalização e modelo de negócio» 

 

Cidade do Cabo (África do Sul), 9 de novembro (das 09:00 às 17:00) e 10 de novembro de 2022 (das 09:00 

às 12:00), Cape Town International Convention Centre. 

 

Confirme a sua participação enviando, o mais rapidamente possível, uma ficha devidamente preenchida para 

cada participante, o mais tardar até 21 de outubro de 2022, por correio eletrónico 

(stephane.cuennet@upu.int e philately@upu.int). 

 

Operador designado/organização/estabelecimento financeiro 
 
 

Nome completo (em maiúsculas, por favor) 
 
  Sra.  Sr. 

Cargo/título 
 
 

Endereço 
 
 
 
 
 

Telefone 
 
 

Fax 
 
 

Endereço eletrónico 
 
 

Data 
 
 

Assinatura 
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