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– Aos Países-membros da União:
 Às autoridades governamentais
 Aos operadores designados
– Às Uniões Restritas

Berna, xx de fevereiro de 2022

Referência: 7101(DCDEV.PAP)1001
Assunto: apelo para contribuições a favor do Fundo Especial da UPU para as atividades de
cooperação para o desenvolvimento, no âmbito da cooperação Sul-Sul e da cooperação triangular

Prezada Senhora, Prezado Senhor,
Em primeiro lugar, gostaria de reafirmar o meu compromisso, na qualidade de Diretor Geral da Secretaria
Internacional da União Postal Universal, em dirigir e supervisionar a implementação bem-sucedida da
Estratégia Postal de Abidjan 2022–2025. Esta estratégia estabelece a visão dos Correios como motor
essencial do desenvolvimento sustentável e convida os governos a envidar todos os esforços para reduzir as
diferenças de desenvolvimento postal em todo o mundo.
Durante o ciclo anterior, a UPU implementou vários projetos excelentes no âmbito da cooperação Sul-Sul e
da cooperação triangular, conforme apresentado a seguir:
–

Projeto de retoma pós-COVID-19 para fornecer material informático a 19 pequenos estados insulares
em desenvolvimento, países menos avançados e países em desenvolvimento sem litoral.

–

Projeto de formação dos funcionários postais de países em desenvolvimento.

–

Projeto para fornecer recursos de formação ao Asian-Pacific Postal College.

–

Fornecimento de 200 computadores mais ecológicos, doados por um País-membro, a operadores
designados da região Pacífico (exemplo de contribuição em bens).

Estão a ser implementados outros projetos importantes, nomeadamente um projeto destinado a avaliar os
tipos de serviços governamentais/sociais que podem ser prestados pelas estações de correio para dar
resposta à responsabilidade social dos governos dos Países-membros, a fim de alcançar os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e aumentar as receitas postais.
Atualmente, a UPU está a elaborar vários projetos pertinentes para melhorar a infraestrutura informática postal
nos pequenos estados insulares em desenvolvimento, nos países menos avançados e nos países em
desenvolvimento sem litoral. Além disso, a UPU está a desenvolver projetos destinados a modernizar a
infraestrutura postal através do fornecimento de material postal, nomeadamente aos países que foram
consideravelmente afetados pela pandemia de COVID-19.
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É importante que a comunidade mundial preste assistência aos operadores designados agora, principalmente
aos pequenos estados insulares em desenvolvimento, aos países menos avançados e aos países em
desenvolvimento sem litoral. É fundamental apoiar esses operadores designados através de todos os meios
possíveis. As contribuições podem ser de ordem financeira ou em bens e serviços. A UPU procura, em
particular, melhorar as infraestruturas físicas e informáticas nesses países.
Neste contexto, convido todos os Países-membros da União e os seus operadores designados a contribuírem
para o Fundo Especial da UPU. Contamos com a sua generosidade para podermos lançar, o mais
rapidamente possível, as atividades previstas no âmbito do Fundo Especial.
Os dados bancários da UPU são os seguintes:
Banco:

CREDIT SUISSE

UBS

Conta:

0207-143996-61-10

0235–90208452 0

SWIFT:

CRESCHZZ30R

UBSWCHZH30A

IBAN:

CH48 0483 5014 3996 6101 0

CH58 0023 5235 9020 8452 0

Referência:

CONTRIBUTION SPECIAL FUND

Agradeço-lhe antecipadamente pela sua valiosa contribuição, que nos ajudará a fortalecer os laços de
solidariedade entre os Países-membros da União.
Apresento-lhe, prezada Senhora, prezado Senhor, os meus protestos de elevada estima e consideração.

Masahiko Metoki
(assinado)
Diretor Geral

