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 – Aos Países-membros da União 
(autoridades governamentais) 

Para informação: 

– Aos operadores designados dos 
Países-membros da União  

– Às autoridades de regulação dos 
Países-membros da União 

– Às Uniões Restritas 

– Aos membros do Comité Consultivo 

 Berna, 22 de julho de 2021 

 
 
Referência: 2100(DPRM.URS)1108 
Assunto: convite para o 27º Congresso da UPU, que decorrerá em Abidjan (República da Côte d’Ivoire) 
 
 
Prezada Senhora, Prezado Senhor, 
 
No seguimento das cartas 2100(DPRM.RESU)1151 de 11 de novembro de 2019 e 2150(DPRM.URS)1100 
de 9 de julho de 2021, tenho o prazer de lhe enviar, em anexo, o convite de Roger Félix Adom, Ministro da 
Economia Digital, das Telecomunicações e da Inovação da República da Côte d’Ivoire, para o 27º Congresso 
da UPU, que decorrerá em Abidjan de 9 a 27 de agosto de 2021. 
 
Neste convite, encontrará as informações necessárias sobre o local do Congresso e a sua estadia em Abidjan. 
 
Para obter mais informações sobre a sua inscrição, a documentação e as outras questões logísticas 
relacionadas com o Congresso, pode consultar o site da UPU (www.upu.int). 
 
Aguardo com expectativa o momento em que o/a poderei receber em Abidjan em agosto e apresento-lhe, 
prezada Senhora, prezado Senhor, os meus protestos de elevada estima e consideração. 
 
 
 
 

Bishar A. Hussein 
 
(assinado) 
 
Diretor Geral 

 

http://www.upu.int/


Tradução da carta do Ministro da Economia Digital, das Telecomunicações e da Inovação da 
República da Côte d'Ivoire 

 

No. 0791/MENUTI/CAB/DC     Abidjan, 14 de julho de 2021 

         
        - Aos Países-membros da União 
        - Às autoridades governamentais 
        (Para informação) 
        - Aos operadores designados dos 
        Países-membros da União 
        - Às autoridades de regulação dos 
        Países-membros da União 
        - Às Uniões Restritas 
        - Aos Coordenadores regionais 

de projeto 
- Aos membros do Comité 
Consultivo 

 

Assunto: convite oficial para o 27º Congresso da União Postal Universal (UPU), que decorrerá 
em Abidjan (República da Côte d’Ivoire) de 9 a 27 de agosto 

 

Prezada Senhora, Prezado Senhor,  

Devido à crise sanitária relacionada com a pandemia de COVID-19, o 27º Congresso da União Postal 
Universal (UPU), inicialmente previsto de 10 a 28 de agosto de 2020 em Abidjan, foi adiado para uma 
data posterior, após concertação entre o Governo marfinense e a Secretaria Internacional da UPU. 

No final da reunião extraordinária do Conselho de Administração da UPU realizada para o efeito, de 
26 a 27 de outubro de 2020, em Berna, ficou decidido que este 27º Congresso decorreria em Abidjan, 
de 9 a 27 de agosto de 2021. Estas datas foram confirmadas pela reunião extraordinária do referido 
órgão que teve lugar em 30 de junho de 2021, na sequência das diferentes missões de avaliação 
levadas a cabo pela Secretaria Internacional. 

Reiterando a gratidão do Governo marfinense a todos os Países-membros e instâncias da UPU pela 
confiança renovada, e ao abrigo dos artigos 101.4 e 105 do Regulamento Geral da UPU, tenho a honra, 
em nome de Sua Excelência Alassane OUATTARA, Presidente da República da Côte d’Ivoire, de o/a 
convidar a participar no 27º Congresso da UPU, que decorrerá de 9 a 27 de agosto de 2021, no Sofitel 
Hôtel Ivoire de Abidjan, com o lema «África convida, Côte d’Ivoire recebe». 

Pode ter a certeza de que o Governo marfinense e a Secretaria Internacional da UPU estão plenamente 
empenhados no sucesso da organização deste 27º Congresso que reunirá a comunidade postal 
mundial em terras africanas pela segunda vez na sua história. 

A República da Côte d’Ivoire gostaria de poder contar com a participação presencial do seu país 
neste importante evento internacional que proporcionará à nossa organização comum a oportunidade 
de proceder, nomeadamente, à adoção da nova estratégia postal mundial e à renovação dos seus 
órgãos. 

Por conseguinte, agradecíamos-lhe que confirmasse, por escrito, a sua participação no Congresso 
através do site da UPU: www.upu.int. 

As informações relativas ao calendário, aos documentos do Congresso, às datas dos eventos 
especiais, bem como às medidas sobre a organização prática da estadia dos participantes (receção, 
alojamento, serviços de saúde, vistos e logística) podem ser consultadas na seguinte página: 
https://upuabidjan2020.gouv.ci/ 



Em todo o caso, o secretariado da Secretaria Internacional da UPU e o Comité de Organização do 
27º Congresso criado pela República da Côte d’Ivoire estão ao seu inteiro dispor caso pretenda obter 
mais informações. 

Neste contexto, poderá consultar: 

� para todas as informações relativas às disposições gerais: information@upuabidjan.gouv.ci 

� para todas as informações sobre o processo de obtenção do visto e o alojamento: 

accommodation@upuabidjan.gouv.ci 

� para todas as informações sobre a organização de eventos patrocinados por países: 

event@upuabidjan.gouv.ci 

 

Apresento-lhe, Prezada Senhora, Prezado Senhor, os meus protestos de elevada estima e 
consideração. 

 

(assinado) 

Roger Félix ADOM 
Ministro 


