
 

 

 

Calendário dos testes para a plataforma de votação eletrónica da UPU – 27º Congresso 

 

De acordo com a decisão do Conselho de Administração extraordinário 1/2020, a Secretaria Internacional 

implementou plataformas e sistemas informáticos para facilitar a realização do Congresso num formato 

híbrido. A plataforma de votação eletrónica (um dos quatro sistemas implementados) será utilizada por todos 

os delegados autorizados a votar, quer participem presencialmente ou à distância, conforme as decisões 

tomadas no primeiro dia do 27º Congresso. 

 

Dado que a plataforma de votação eletrónica é uma novidade para os membros da UPU, recomenda-se 

vivamente que todas as delegações do Congresso se familiarizem com o seu funcionamento antes do início 

do 27º Congresso. A Secretaria Internacional proporcionará a todas as delegações do Congresso a 

oportunidade de participar nos testes dos diferentes tipos de votação utilizados para tomar decisões no 

Congresso. 

 

É importante referir que apenas as delegações com direito de voto inscritas na plataforma de gestão dos 

eventos da UPU (events.upu.int) poderão participar nos testes de votação. As notificações relativas aos testes 

de votação serão enviadas para o endereço eletrónico registado na plataforma de gestão dos eventos. 

 

A tabela abaixo apresenta o calendário previsto para os testes de votação. Para cada teste, a votação ficará 

aberta durante vinte e quatro horas para que os delegados possam testar a plataforma consoante os 

respectivos fusos horários. 

Tipo de 

votação testada 

Início do período de votação  

de vinte e quatro horas 

Instruções de votação 

Verificação do 

quórum 

26 de julho, 10:00 CEST (UTC+2) 

e 2 de agosto, 10:00 CEST  

As delegações que recebem o e-mail devem 

confirmar a sua presença durante a verificação do 

quórum («PRESENT»), nos termos do disposto no 

artigo 17 do Regulamento Interno dos Congressos 

Votação 

pública 

27 de julho, 10:00 CEST 

e 3 de agosto, 10:00 CEST 

As delegações que recebem o e-mail são 

convidadas a participar numa votação pública 

(«YES», «NO» ou «ABSTAIN») sobre uma 

alteração a um artigo, nos termos do disposto no 

artigo 18 do Regulamento Interno dos Congressos 

Voto secreto 28 de julho, 10:00 CEST 

e 4 de agosto, 10:00 CEST 

As delegações que recebem o e-mail são 

convidadas a participar num voto secreto («YES», 

«NO» ou «ABSTAIN») sobre uma alteração a um 

artigo, nos termos do disposto no artigo 18 do 

Regulamento Interno dos Congressos 

Eleição dos 

membros do 

CA/COP 

29 de julho, 10:00 CEST 

e 5 de agosto, 10:00 CEST 

As delegações que recebem o e-mail são 

convidadas a participar numa simulação de 

seleção dos Países-membros da UPU para o CA 

ou o COP, nos termos do disposto no artigo 20 do 

Regulamento Interno dos Congressos e nos 

artigos 106 e 112 do Regulamento Geral 

Eleição do DG/ 

VDG 

30 de julho, 10:00 CEST 

e 5 de agosto, 10:00 CEST 

As delegações que recebem o e-mail são 

convidadas a participar numa simulação de 

eleição para os cargos de Diretor Geral e de 

Vice-Diretor Geral, nos termos do disposto no 

artigo 21 do Regulamento Interno dos Congressos 
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Durante os períodos de teste, a equipa de assistência técnica da Secretaria Internacional monitorizará a 

entrega dos e-mails e os resultados dos votos e contactará as delegações caso haja problemas técnicos. Em 

todos os casos, o endereço eletrónico support.events@upu.int deverá ser utilizado para qualquer 

correspondência. 

 

As delegações do Congresso que pretendam receber uma formação online dedicada sobre a plataforma de 

votação eletrónica devem contactar a equipa de assistência técnica (support.events@upu.int) para definir um 

horário adequado para a sessão de formação na plataforma Microsoft Teams ou Zoom. 

 

Encontrará mais informações sobre as plataformas e os sistemas informáticos existentes na página do site 

da UPU dedicada ao Congresso (https://www.upu.int/fr/Union-postale-universelle/À-propos-de-

l’UPU/Organes/Congrès). 
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