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 MODERADORES: 

Claire Doole 
ex-jornalista na BBC e profissional 
da comunicação

Michel Cerutti 
correspondente de TV5Monde na Suíça

Marc Furrer
Presidente da Comissão Federal 
da Comunicação, Suíça

 10h30–11h30 

Introdução – Contexto 
geral. Objetivos de 
desenvolvimento sustentável, 
setor postal e UPU

Bishar A. Hussein
Secretário Geral, União Postal Universal  

Remarques introductives

Kenan Bozgeyik
Presidente Diretor Geral, 
Turkish PTT Corporation

Bruno Nabagné Koné
Ministro da Economia Digital e do Correio, 
República de Côte d’Ivoire (Co-Presidente 
da Conferência)

Ahmet Arslan
Ministro dos Transportes, dos Assuntos 
Marítimos e da Comunicação da República 
da Turquia

 11h30–12h45 

Sessão 1 

ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO 
GRAÇAS À INCLUSÃO SOCIAL 
E FINANCEIRA

Os países colocaram o desenvolvimento inclusivo no primeiro 
nível de prioridade de suas políticas nacionais no intuito de rea-
lizar os Objetivos das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
Sustentável. A UPU e o setor postal podem desempenhar um 
papel cada vez mais importante enquanto parceiros naturais 
dos governos nos esforços empreendidos para permitir o 
desenvolvimento inclusivo e a redução da pobreza. Os poderes 
públicos podem utilizar a rede postal para fornecer uma gama 
completa de serviços governamentais, indo da documentação 
e dos endereços à saúde e à educação passando pelas transfe-
rências sociais. Os conferencistas falarão de suas experiências e 
de seu sucesso sobre a forma pela qual as redes postais podem 
servir de catalisadores do desenvolvimento para todos.

Mario Garcés 
Vice-Ministro, Ministério dos Trabalhos Públicos e dos 
Transportes, Espanha  

Joe Mucheru
Secretário do Gabinete, Ministério da Informação, 
da Comunicação e da Tecnologia, Quênia

Ismailov Rashid
Vice-Ministro da Telecomunicações, das Comunicações 
e da Mídia de massa, Federação da Rússia

Manoj Sinha
Ministro de Estado (com responsabilidade 
independente), Ministério das comunicações, 
Governo da Índia. 

 12h45–14h00    

ALMOÇO OFERECIDO 
PELO QUÊNIA 

 14h00–14h15    

Conclusões importantes 
do Fórum Mundial 
dos Diretores Gerais da UPU 
de 2016, realizado em Paris, França

Conferência 
Ministerial 2016 
da UPU

Assegurar 
o desenvolvimento 
sustentável: conectar 
os cidadãos, empresas 
e territórios

4 de Ourubro de 2016
Istanbul (Turquia)
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 14h15–15h15

Sessão 2  

FACILITAR E ESTIMULAR 
O COMÉRCIO

A economia mundial se abre para permitir que as 
empresas se envolvam ativamente nas trocas comerciais 
nacionais e internacionais. As micro, pequenas e médias 
empresas (MPME), em particular, continuam enfrentando 
barreiras alfandegárias e outras. Tais barreiras constituem 
um problema crucial quando se trata de responder às exi-
gências do comércio eletrônico. Os Correios podem contri-
buir para que uma quantidade significativa de obstáculos 
desse tipo seja superada graças às suas redes, a produtos 
e serviços integrados, à implementação regular de normas 
e ao incentivo à participação das MPME. Os governos têm 
um papel único a desempenhar para conduzir a integra-
ção de todos os atores do ecossistema de facilitação do 
comércio. Os conferencistas identificarão e examinarão os 
meios e as condições de modo a permitir que os correios 
forneçam aos governos apoio fundamental para promover, 
desenvolver e facilitar o comércio. 

Adrian Ibarra
Vice-Ministro das Tecnologias da Informação 
e Comunicação, Equador  

MA Junsheng
Diretor Geral, Secretaria de Estado dos Correios,  
República Popular da China

Afamasaga Lepuiai Rico Tupai
Ministro das Comunicações e da Tecnologia 
da Informação, Samoa

 15h15–15h30    

PAUSA PARA CAFÉ 
OFERECIDA PELO BANGLADESH

 17h15–18h30  

Sessão 4

ESCREVER O FUTURO – 
UMA COLIGAÇÃO MUNDIAL 
EM PROL DA TRANSFORMAÇÃ   

A comunidade internacional aprovou um programa para 
o desenvolvimento sustentável, a ser realizado até 2030. 
No âmbito desta iniciativa, que engloba todos os setores 
econômicos e todos os países, o setor postal pode fazer 
parte da solução. Entre as principais contribuições que o 
setor postal pode trazer estão a promoção do desenvolvi-
mento inclusivo, a facilitação do comércio e a convergên-
cia digital. Neste contexto, os governos têm a responsa-
bilidade de fornecer o apoio, o investimento e o quadro 
regulamentar necessários. As organizações internacionais 
como a UPU têm, igualmente, um papel importante a 
desempenhar neste programa em prol do desenvolvi-
mento. Mas estariam elas bem adaptadas para isso? Os 
conferencistas lançarão mão das três primeiras sessões 
para trocar seus pontos de vista sobre a antecipação e a 
integração das mudanças no setor postal, mudanças essas 
que afetarão cidadãos, as empresas, governos e organiza-
ções internacionais.

Ahmet Arslan
Ministro Transportes, dos Assuntos Marítimos 
e da Comunicação, República de Turquia

Dato’ Jailani Johari
Vice-Ministro das Comunicações 
e da Multimídia, Malásia   

Sergio Mujica
Secretário Geral adjunto, Organização Mundial 
das Alfândegas   

Houlin Zhao
Secretário Geral, União Internacional 
das Telecomunicações 

 18h30–18h50

Observações finais 

Bruno Nabagné Koné
Ministro da Economia Digital e do Correio, 
República de Côte d’Ivoire (Co-Presidente 
da Conferência)  

Bishar A. Hussein
Secretário Geral, União Postal Universal 

 A partir de 19 h 30  

RECEPÇÃO DA TURQUIA

 15h30–16h45  

Sessão 3  

LIBERAR O POTENCIAL DO CORREIO 
NA ECONOMIA DIGITAL 

Uma governança inadequada, falhas na segurança dos 
dados e a falta de acesso universal constituem alguns 
dos problemas capazes de dificultar o desenvolvimento 
da economia digital. Em um mundo que vai em direção a 
uma convergência inovadora que exige esforços conjun-
tos dos setores postal e das telecomunicações, seria este 
o momento de reconsiderar uma separação? Em caso 
afirmativo, como os governos poderiam criar sinergias 
vitoriosas para promover a digitalização e a inovação? Os 
conferencistas abordarão os desafios a serem enfrentados 
para abrir a sociedade da informação a todos e debaterão 
a respeito de como os Correios podem trazer sua contri-
buição às estratégias digitais nacionais.

Aminata Sana Congo
Ministro do Desenvolvimento da Economia Digital 
e dos Correios, Burkina Faso    

Siyabonga Cwele
Ministro das telecomunicações e dos Serviços 
Postais, República da África do Sul  

Philipp Metzger
Secretário de Estado e Diretor Geral 
do Ofício Federal da Comunicação, Suíça

Shigeki Suzuki
Vice-Ministro da coordenação politica, 
dos Assuntos Internos e das Comunicações, Japão

 16h45–17h15  

PAUSA PARA CAFÉ 
OFERECIDA PELA AUSTRÁLIA  


