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 Berna, 2 de setembro de 2016 

 

 

Referência: 3100(DREM.GRA)1107 

Assunto: Congresso de Istambul 2016 – Decisão tomada durante a sessão extraordinária do 

Conselho de Administração realizada em 29 de agosto de 2016 

 

 

Prezada Senhora, Prezado Senhor, 

 

No seguimento da minha carta 2009(DCSC)1100 de 11 de agosto de 2016, enviada a todos os 

Países-membros da União, tenho o prazer de lhes comunicar que o Conselho de Administração (CA) 

reuniu-se em sessão extraordinária, em 29 de agosto de 2016, para analisar as questões relativas à 

segurança na Turquia, em particular em Istambul, a cidade anfitriã do 26º Congresso Postal Universal. 

 

Durante esta sessão, a Turquia apresentou ao CA um relatório completo sobre todas as medidas que foram 

implementadas para garantir a segurança e a proteção de todos os participantes do Congresso. Além disso, 

o Departamento de Segurança e Proteção das Nações Unidas (UNDSS) apresentou a sua avaliação da 

situação em matéria de segurança na Turquia e, em particular, nas cidades de Istambul e Antalya. O 

UNDSS considerou que o Congresso da UPU podia decorrer em Istambul nas datas previstas, desde que 

as autoridades turcas competentes trabalhassem em estreita colaboração para implementar todas as 

medidas de segurança necessárias, de acordo com as normas das Nações Unidas. Para tal, a Secretaria 

Internacional estará em contacto com o UNDSS e as autoridades turcas.  

 

Depois de ter ouvido as apresentações da delegação turca e do UNDSS, o CA decidiu, por unanimidade, 

que o Congresso seria mantido nas datas e no local previstos. Por conseguinte, o Congresso decorrerá em 

Istambul, no hotel Hilton Bomonti, de 20 de setembro a 7 de outubro de 2016. 

 

Assim, gostaria de relembrar aos Países-membros da União que devem, com urgência: 

– informar a Secretaria Internacional da composição da sua delegação;  

– assegurar-se de que todos os seus delegados preencheram corretamente o formulário de inscrição 

no Website do Congresso; 

– entregar as credenciais dos seus delegados à Comissão 1 (Verificação das credenciais) do 

Congresso na abertura do Congresso, de acordo com o artigo 3
2
 do Regulamento Interno dos 

Congressos.  

 
1
 Ver CONGRÈS–Note 3. 

2
 Ver http://congress2016.upu.int/participation/member-countries/credentials-and-proxies/ 
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A título informativo, todos os documentos e notas informativas do Congresso encontram-se no Website da 

UPU (https://documents.upu.int/Pages/Default.aspx?RootBodyID=17&BodyID=17&Year=2016). 

 

Os delegados podem inscrever-se através do Website do Congresso (http://congress2016.upu.int/home/), 

que fornece várias informações úteis sobre o evento. 

 

Agradeço-lhes pelo vosso apoio e cooperação indispensáveis para garantir o sucesso deste 26º Congresso 

e espero poder encontrá-los em Istambul, a partir de 20 de setembro. 

 

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

 

 

 Bishar A. Hussein 

 

(assinado) 

 

Secretário Geral 

 

 
 

(http:/congress2016.upu.int/home/)

