
O que é a UPU?
Fundada em 9 de Outubro de 1874, com sede em Berna, 
na Suíça, a União Postal Universal (UPU) é o organismo 
especializado da Organização das Nações Unidas (ONU) 
no sector postal.

A organização cumpre um papel de aconselhamento, 
mediação e articulação, fornece assistência técnica, 
define regras para as trocas de correio internacional e faz 
recomendações para estimular o crescimento do correio, 
encomendas e serviços financeiros.

Com os seus 192 países membros, a UPU é o principal 
fórum para a cooperação entre agentes do sector postal, 
apoiando e garantindo uma rede verdadeiramente universal 
de produtos e serviços actualizados.

Tratado de Berna (1874)
A 15 de Setembro de 1874, uma assembleia de delegados 
de 22 países reuniu em Berna e aprovou a primeira con-
venção colectiva que regulava e normalizava o serviço 
postal internacional e deliberou, ainda, fundar a União 
Geral de Correios.

Poucos anos depois, em 1878, na cidade de Paris, os 
delegados da União Geral de Correios, perante o número 
crescente de adesões, decidiram alterar o nome para 
União Postal Universal.

Como um dos países fundadores da UPU, Portugal 
esteve representado pelo Conselheiro Eduardo Lessa 
(1811–1890), Director Geral de Correios (1853–1877).

História
O serviço postal existiu em quase todos os continentes na 
forma de mensageiros que serviam reis e imperadores, 
mais tarde, também as ordens religiosas e universidades 
criam os seus próprios sistemas de entrega de mensagens. 
No século XV o Imperador Frederico III concede à família 
de François Taxis o serviço postal da Casa dos Habsburg, 
dando origem ao nascimento do correio internacional. Os 
Taxis tinham por missão transportar o correio entre os 
Estados Hereditários da Áustria, o Império da Alemanha, 
os Países-Baixos, Itália, França e Espanha.

Durante os séculos XVII e XVIII a troca de mensagens 
entre os países foi em grande parte regida por acordos 
bilaterais. Por exemplo, no nosso país, o primeiro convénio 
postal foi celebrado com a Inglaterra logo em 1705, pelo 
qual se acordaram procedimentos para regular a troca de 

correspondências entre as duas nações. Poucos anos 
depois, em 1718, estabeleceu-se um segundo convénio, 
desta vez com a vizinha Espanha.

No século XIX, esta rede de acordos torna-se complexa, 
eram necessárias regras generalizadas e simplificação 
nos serviços postais internacionais.

Neste período, cada estado procurava promover a sua 
reforma postal. A mais notável ocorre em Inglaterra, em 
1840, quando Sir Rowland Hill (1795–1879) estabelece um 
sistema de franquias de cartas pagas antecipadamente, 
para pouco depois introduzir em circulação o primeiro selo 
postal no mundo (penny black).

Em 1863, o Director Geral de Correios dos Estados 
Unidos da América, General Montgomery Blair (1813–1883), 
propôs uma conferência que veio a ter lugar em Paris, de 
11 de Maio a 8 de Junho de 1863, onde estiveram presen-
tes os seguintes 15 países europeus e norte-americanos: 
Áustria, Bélgica, Costa Rica, Dinamarca, Espanha, E.U.A, 
França, Grã-Bretanha, Itália, Holanda, Portugal, Prússia, 
Ilhas Sandwich (Hawai), Suíça e Cidades Hanseáticas. 
Nesta conferência, os delegados estabeleceram uma série 
de princípios gerais para acordos mútuos. 

Mas foi Heinrich Von Stephan (1831–1897), oficial sénior 
postal da confederação da Alemanha do Norte quem 
elaborou um plano para uma união postal internacional, por 
sua sugestão, o governo suíço convocou uma conferência 
internacional a realizar em Berna, em 15 de Setembro de 
1874, que contou com a presença dos delegados de 22 
países: Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Egipto, 
Espanha, Estados Unidos da América, França, Grã-Bretanha, 
Grécia, Holanda, Hungria, Itália, Luxemburgo, Noruega, 
Portugal, Roménia, Rússia, Sérvia, Suécia, Suíça e Turquia. 
Esta assembleia aprovou a primeira convenção colectiva 
que regulava e normalizava o serviço postal internacional 
e deliberou, ainda, fundar a União Geral de Correios. As 
decisões aí tomadas ficariam conhecidas na história dos 
correios por Tratado de Berna.

Logo em 1878, na cidade de Paris, os delegados da 
União Geral de Correios, reflexo do aumento de adesões, 
alteraram o nome para União Postal Universal.

A UPU, com sede em Berna desde 1874, tornou-se 
uma agência especializada da Organização das Nações 
Unidas (ONU) em 1 de Julho de 1948. Como tal, contribui 
para o desenvolvimento de políticas e actividades da ONU 
que têm uma relação directa com o seu mandato e missão 
de promover o desenvolvimento social e económico. A UPU 



trabalha em parceria com várias organizações de uma 
enorme variedade de projectos de interesse geral e univer-
sal. Algumas destas organizações incluem o Programa da 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o Pro grama 
do Meio Ambiente das Nações Unidas (UNEP), a União 
Internacional de Telecomunicações (UIT), a Organização 
da Aviação Civil Internacional (ICAO), a Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) e a Organização Mundial 
do Comércio (OMC).

A UPU também mantem relações com outras organi-
zações, a Internacional Air Transport Association (IATA), 
a Organização Internacional de Normalização (ISO),  
a Organização Internacional para as Migrações (OIM)  
e a Organização Mundial das Alfândegas (OMA).

A UPU opera ainda em duas cooperativas, a Telemática 
Cooperativa, através do Centro de Tecnologia Postal, 
desenvolve tecnologia eficiente e acessível para os opera-
dores dos países membros, para gerenciar melhor os 
processos de correio e qualidade do serviço, e fornecer 
serviços financeiros postais modernos. A Cooperativa 
EMS ajuda os operadores que fornecem o serviço de 
correio expresso a manter um alto nível de qualidade.

A UPU tem por fim assegurar a organização e o aperfei-
çoamento dos diversos serviços postais, correio acelerado, 
serviços financeiros e electrónicos, e contribuir, dentro da 
sua esfera de acção, para o desenvolvimento da colabora-
ção internacional.

O objectivo da estratégia é garantir que o sector postal 
evolua para atender às necessidades de comunicação 
dos consumidores e empresas em todo o mundo, e desem-
penhe o seu papel como um componente essencial da 
economia global.

3º Congresso Postal 
Universal – Lisboa (1885)
Realizado em Lisboa a 21 de Março de 1885 a que presidiu 
o Dr. Guilhermino Augusto de Barros (1825–1900), Director 
Geral dos Correios, Telégrafos e Faróis (1877-1893), 
constituiu acto adicional a convenções, regulamentos e 
acordos, em matéria de encomendas postais, vales inter-
nacionais e cartas com valor declarado, neste congresso  
é também admitido que o material de leitura Braille para 
invisuais, transite pelo correio com a tarifa mais baixa 
aplicada aos impressos.

Monumento da UPU
Em 1900, por ocasião no 25º aniversário de criação da 
UPU realizou-se um congresso extraordinário no qual foi 
decidido erigir um monumento comemorativo. O projecto 
foi submetido a concurso internacional, ganho pelo escultor 
francês Charles-René de Saint-Marceaux (1845–1915), 
simboliza os cinco continentes, cinco mensageiras passam, 
de mão em mão, cartas em volta do globo terrestre. Uma 
mulher sentada ostenta o brasão de armas da cidade. 
Obra de granito e bronze, foi inaugurada a 4 de Outubro 
de 1909 em Berna.
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